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УДК 346.3 
 

ЕЛЕКТРОННИЙ АУКЦІОН ЯК СПОСІБ 
ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Беляневич О.А., 
доктор юридичних наук, професор, завідувач 

відділу правового забезпечення ринкової економіки 
Науково-дослідного інституту приватного права і 
підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 

НАПрН України 
(Київ) 

 
В статті досліджено окремі положення Закону «Про 
приватизацію державного і комунального майна», що 
регулюють продаж об’єктів малої приватизації на 
електронних аукціонах та виявлено особливості 
застосування способів приватизації крізь призму її 
цілей та принципів. Звертається, зокрема, увага на 
те, що соціальній спрямованості приватизації в 
період 1992-1997 років відповідали неконкурентний 
спосіб укладення договорів купівлі-продажу публічного 
майна (викуп майна). Значення конкурентного 
способу укладення договорів купівлі-продажу об’єкта 
приватизації, починаючи з 1997 року, поступово 
зростає, насамперед, з огляду на закріплення в 
системі принципів приватизації принципу 
платності. На цей час із системи принципів 
здійснення приватизації повністю виключено 
принципи, що відображали її соціальну 
спрямованість, застосування в сучасних умовах 
аукціону як конкурентного способу приватизації 
державного та комунального майна якнайбільше 
відповідає сутності приватизації як платного 
відчуження майна, рівності та змагальності 
покупців державного та комунального майна, 
забезпечення конкурентних умов приватизації, її 
відкритості та прозорості, відповідно, аукціон, в 
тому числі електронний, не може забезпечувати 
соціальну спрямованість приватизації. Визначено 
умови дійсності електронного аукціону (щодо 
суб’єктного складу, об’єкта приватизації, порядку 
проведення). 
 

Ключові слова: приватизація, принципи та способи приватизації, об’єкт 
малої приватизації, електронний аукціон. 

 
ВСТУП 

Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», схваленою Указом 
Президента України від 12.01. 2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого 
розвитку «Україна – 2020» визначено мету, вектори руху, дорожню карту, 
першочергові пріоритети та індикатори належних оборонних, соціально-
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економічних, організаційних, політико-правових умов становлення та 
розвитку України. Зазначеною Стратегією до сфери відповідальності влади 
віднесено проведення реформ, забезпечення балансу інтересів між 
громадянським суспільством, державою і бізнесом, проста, прозора та якісна 
праця за новими підходами, гарантування дотримання прав людини. 
Дерегуляція та розвиток підприємництва, які визнаються Стратегією як одна 
з першочергових завдань, безпосередньо пов’язані із підтримкою приватного 
сектору економіки який можна вважати базисом громадянського суспільства. 

Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу є необхідною 
передумовою досягнення Україною більш високого рівня економічного 
розвитку та інтеграції до спільного ринку ЄС. Середньостроковий план 
пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затверджений розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 03.04. 2017 р. № 275-р, передбачає активізацію 
процесів приватизації як один з ключових пріоритетів в напряму зростання 
національної економіки. В цьому Плані задекларовано, зокрема, забезпечення 
усунення втручання політиків у господарську діяльність державних 
підприємств з метою мінімізації політичної корупції, підвищення конкуренції 
у відповідних секторах економіки, що позитивно позначиться на добробуті 
споживачів та рівні конкурентоспроможності економіки в цілому; збільшення 
надходжень від продажу державних підприємств, активів, а також від сплати 
податків державними підприємствами, що залишаться у державній власності 
і стануть ефективними.  

В 1992 року правову основу приватизації майна публічної власності 
(державної та комунальної) утворили Закон від 04.03.1992 р. «Про 
приватизацію майна державних підприємств» (в редакції від 19.02.1997 р. 
– Закон «Про приватизацію державного майна») та Закон від 06.03. 1992 р. 
«Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу 
приватизацію)»1. 18 січня 2018 року було прийнято Закон України «Про 
приватизацію державного і комунального майна» (далі – Закон про 
приватизацію), який регулює правові, економічні та організаційні основи 
приватизації державного і комунального майна та майна, що належить 
Автономній Республіці Крим, тобто законодавець відмовився від свого роду 
«дуалізму» правового регулювання відносин приватизації. Можна 
стверджувати, що цей Закон концептуально відрізняється від зазначених 
вище законів, насамперед, принципово зміненою метою приватизації в 
Україні. В руслі загальних процесів цифровізації економіки України в 
Законі про приватизацію закріплено новели, які регулюють використання 
інформаційно-комунікаційних технологій в процесі приватизації.  

Метою цієї статті є аналіз положень Закону «Про приватизацію 
державного і комунального майна» в частині, що регулюють продаж об’єктів 
малої приватизації на електронних аукціонах, та виявлення особливостей 
застосування цього конкурентного способу приватизації крізь призму її 
цілей та принципів. 

ПРИЦНИПИ ПРИВАТИЗАЦІЇ 
Більш ніж чверть століття тому, одразу після проголошення 

незалежності України, Законом «Про приватизацію майна державних 
підприємств» від 04.03.1992 р. метою приватизації підприємств 

                                                           
1 Закон «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» 

мав спеціальний характер, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 1 цього Закону до відносин щодо 
приватизації невеликих державних підприємств, не врегульованих цим Законом, 
застосовується Закон України «Про приватизацію майна державних підприємств». 
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загальнодержавної, республіканської (Республіки Крим) та комунальної 
власності було визначено створення багатоукладної соціально орієнтованої 
ринкової економіки України.  

Слід зазначити, що приватизаційне законодавство України з початку 
свого формування мало соціальну спрямованість (принаймні, de jure), на що 
зверталася увага і Конституційним Судом України. Так, в п. 4 рішення 
Конституційного Суду України у справі про відчуження майна державних 
вугледобувних підприємств від 29 вересня 2009 року № 22-рп/2009 
зазначено, що «приватизація державного майна є суспільно значимим 
процесом, у ході якого здійснюється роздержавлення власності, 
вирішуються питання пільгової участі членів трудових колективів у її 
придбанні та їх соціального захисту» [курсив наш – О.Б.].  

Соціальній меті відповідали принципи приватизації, закріплені в ст. 
15 Закону «Про приватизацію майна державних підприємств»1:  

- надання пільг на придбання державного майна членами трудових 
колективів підприємств, що приватизуються;  

- забезпечення соціальної захищеності та рівності прав громадян 
України у процесі приватизації;  

- пріоритетне надання громадянам України прав на придбання 
державного майна;  

 - безоплатна передача частки державного майна кожному 
громадянинові України;  

- приватизація державного майна на платній основі з застосуванням 
приватизаційних паперів;  

- пріоритетне право трудових колективів на вибір форми власності і 
придбання майна своїх підприємств. 

Платність відчуження державного майна Законом «Про приватизацію 
майна державних підприємства» від 04.03.1992 р. не визначалася 
принципом приватизації, і в такій якості була закріплена в ст. 2 Закону вже 
пізніше новою редакцією Закону «Про приватизацію державного майна» 
від 19.02. 1997 р.2  

Відповідно до цілей приватизації та її принципів статтею 15 Закону 
«Про приватизацію майна державних підприємств» було визначено такі 
способи приватизації, як: 

- конкурентний продаж об’єктів приватизації, об’єктів незавершеного 
будівництва, часток (акцій, паїв) у майні підприємств (на аукціоні, за 
конкурсом, на фондовій біржі); 

- неконкурентний (викуп майна державного підприємства, зданого в 
оренду, викуп майна державного підприємства згідно з альтернативним 
планом приватизації, викуп об’єктів малої приватизації товариствами 
                                                           

1 Втім, так звана масова приватизація 1992-1997 років не призвела до появи класу 
інвесторів та модернізації виробництв в Україні. 

2 Так, в початковий період приватизації законодавець не виключав можливості 
безоплатного відчуження об’єктів соціально-побутового призначення, створених за рахунок 
коштів фонду соціального розвитку (аналогічних фондів). Відповідно до ч. 2 ст. 24 Закону 
«Про приватизацію майна державних підприємств» в редакції від 04.03.1992 р., товариству 
покупців, створеному працівниками підприємства згідно із ст. 8 цього Закону, яке стало 
власником свого підприємства в результаті викупу підприємства, купівлі його на аукціоні, 
за конкурсом, придбання 51 і більше відсотків акцій, за його згодою відповідний державний 
орган приватизації безоплатно передає об’єкти соціально-побутового призначення, створені 
за рахунок коштів фонду соціального розвитку (аналогічних фондів) із зазначеного 
підприємства із зменшенням ціни, за яку було придбано майно підприємства, на суму 
початкової ціни зазначеного майна. 
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покупців, створеними працівниками цих об’єктів), причому 
неконкурентний спосіб приватизації був домінуючим. 

Закон від 06.03. 1992 р. «Про приватизацію невеликих державних 
підприємств (малу приватизацію)» встановлював правовий механізм 
приватизації цілісних майнових комплексів невеликих державних 
підприємств шляхом їх відчуження на користь одного покупця одним актом 
купівлі-продажу.  

Принципи малої приватизації цим Законом не визначалися, а 
способами приватизація об’єктів малої приватизації були: 1) викуп об’єктів, 
що підлягають приватизації, працівниками цих об’єктів; 2) продаж на 
аукціоні, за конкурсом. Пізніше Закон «Про приватизацію невеликих 
державних підприємств (малу приватизацію)» (в редакції Закону від 
15.05.1996 р.) способами малої приватизації визначив викуп та продаж на 
аукціоні, за конкурсом1.  

Законом «Про приватизацію державного майна» (в редакції від 
19.02.1997 р.) мету приватизації було розширено: створення багатоукладної 
соціально орієнтованої ринкової економіки України та підвищення 
соціально-економічної ефективності виробництва та залучення коштів на 
структурну перебудову економіки України.  

Із завершенням в країні приватизації із застосуванням 
приватизаційних паперів система принципів приватизації (ст. 2 Закону 
«Про приватизацію державного майна») була істотно змінена і доповнена 
такими принципами, як державне регулювання та контроль, платність 
відчуження державного майна, застосування переважно конкурентних 
способів у разі:  

- приватизації невеликих державних підприємств, законсервованих 
об’єктів та об’єктів незавершеного будівництва, підприємств торгівлі, 
громадського харчування, побутового обслуговування населення, 
готельного господарства, туристичного комплексу;  

- продажу акцій відкритих акціонерних товариств, створених на базі 
середніх та великих підприємств.  

Способами приватизації відповідно до ст. 15 Закону «Про 
приватизацію державного майна» були аукціон, конкурс, викуп об’єкта 
приватизації. Крім того, перелік вже традиційних для приватизаційного 
законодавства способів був доповнений продажем акцій на міжнародних 
фондових ринках, у тому числі у вигляді депозитарних розписок та 
вказівкою на інші способи, які встановлюються спеціальними законами, що 
регулюють особливості приватизації об’єктів окремих галузей. Хоча одним з 
пріоритетів приватизації декларувалася мотивація до праці і в Законі 
залишалися ті принципи приватизації, що відображали її соціальну 
спрямованість, загалом з цього часу все більшого значення і поширення 
поступово набув конкурс як конкурентний спосіб укладення договору 
купівлі-продажу об’єкта приватизації, головним чином.  

Новітній Закон про приватизацію визнав основними цілями 
приватизації прискорення економічного зростання, залучення іноземних і 
внутрішніх інвестицій, зменшення частки державної або комунальної 

                                                           
1 15 травня 1996 р. було прийнято нову редакцію Закону «Про приватизацію невеликих 

державних підприємств (малу приватизацію). І цій редакції Закону стаття 3, що визначала 
способи малої приватизації, зазнала істотних змін, оскільки законодавець відмовився від 
викупу об’єктів малої приватизації працівниками цих об’єктів. 
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власності у структурі економіки України шляхом продажу об’єктів 
приватизації ефективному приватному власнику (ч. 1 ст. 2 Закону про 
приватизацію).  

Сучасну систему принципів здійснення приватизації відповідно до ч. 2 
ст. 2 Закону про приватизацію утворюють:  

законність; 
відкритість та прозорість; 
рівність та змагальність; 
державне регулювання та контроль; 
продаж об’єктів приватизації з урахуванням особливостей таких 

об’єктів; 
захист економічної конкуренції; 
створення сприятливих умов для залучення інвестицій; 
повне, своєчасне та достовірне інформування про об’єкти приватизації 

та порядок їх приватизації; 
забезпечення конкурентних умов приватизації. 
Таким чином, на цей час із системи принципів здійснення приватизації 

повністю виведено принципи, що втілювали соціальну спрямованість 
приватизації (надання громадянам України пріоритетного права на 
придбання державного майна, надання пільг для придбання державного 
майна членам трудових колективів підприємств, що приватизуються, 
забезпечення соціальної захищеності та рівності прав участі громадян 
України у процесі приватизації, пріоритетне право трудових колективів на 
придбання майна своїх підприємств). В рамках цього дослідження ми не 
будемо давати оцінку правильності такого кроку законодавця, лише 
зауважимо, що закріплені в ст. 2 Закону про приватизацію принципи 
загалом відповідають сучасним цілям приватизації, головним критерієм 
успішності проведення якої має стати зростання інвестицій в економіку 
країни та зменшення державного та комунального секторів економіки. 

Новим пріоритетам приватизації відповідають способи приватизації, 
визначені в ст. 13 Закону про приватизацію:  

1) продаж об’єктів права державної або комунальної власності на аукціоні; 
2) викуп об’єктів приватизації1.  
Стаття 1 Закону про приватизацію визначає аукціон як спосіб 

продажу об’єкта приватизації, за яким власником об’єкта приватизації стає 
покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну. Цим 
легальним визначенням об’єднуються два основних і широко відомих 
діловій практиці способів проведення аукціону: так званий «голландський», 
коли торг починається з оголошення максимальної ціни з її поступовим 
зниженням; підвищувальний, коли виставлений на продаж об’єкт купує 
покупець, що дав найвищу ціну. 

Важливою новелою приватизаційного законодавства є норма частини 
1 ст. 15 Закону про приватизацію про те, що об’єкти малої приватизації 
продаються виключно на електронних аукціонах. Відповідно до легального 
визначення аукціон в електронній формі (електронний аукціон) – це вид 
                                                           

1 В Законі про приватизацію законодавець відмовився від такого способу приватизації 
як конкурс, що широко застосовувався раніше. Продаж об’єктів за конкурсом визначався 
Положенням про застосування способів приватизації майна державних підприємств, 
затвердженим наказом Фонду державного майна України від 04.02.1993 р. № 56 (наразі 
втратив чинність) як спосіб приватизації, за яким власником об’єкта стає покупець, який 
запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об’єкта (некомерційний конкурс), або 
при рівних фіксованих умовах - найвищу ціну (комерційний конкурс). 
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аукціону в режимі реального часу в Інтернеті. Втім, якщо бути точним, то 
електронний аукціон є не видом аукціону, а особливим технічним способом 
його організації та проведення в електронній торговій системі - 
інформаційно-телекомунікаційній системі, яка забезпечує можливість 
створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і 
документами в електронному вигляді. 

Можна стверджувати, що конкурентний спосіб приватизації 
державного та комунального майна шляхом аукціону якнайбільше 
відповідає: 

- сутності приватизації як платного відчуження майна, яке з метою 
задоволення публічних інтересів повинно бути відчужено за максимально 
високою ціною (з урахуванням стану майна, його призначення, 
інвестиційної привабливості тощо); 

- рівності та змагальності покупців державного та комунального майна; 
- забезпечення конкурентних умов приватизації. 

ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ 
Електронний аукціон, крім того, якнайкраще відповідає принципам 

відкритості та прозорості приватизації, хоча його ефективність 
безпосередньо залежить не лише від якісного технічного забезпечення 
функціонування національної телекомунікаційної мережі, але й загалом 
забезпечення кібербезпеки в Україні. Електронна торгова система, яка 
використовується для проведення аукціону в електронній формі, повинна 
бути об’єктом кіберзахисту в розумінні ст. 4 Закону «Про основні засади 
забезпечення кібербезпеки України». 

Як випливає із змісту ст. 15 Закону про приватизацію електронним 
може бути будь-який вид аукціону з числа тих, що передбачені цим 
Законом: аукціон з умовами; аукціон без умов; аукціон за методом 
покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій; аукціон із зниженням стартової ціни; аукціон за методом 
вивчення цінових пропозицій.  

Частиною 1 ст. 15 Закону передбачено, що Порядок проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та Порядок 
відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення 
електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, авторизації 
електронних майданчиків, розмір та порядок сплати плати за участь, 
визначення переможця за результатами електронного аукціону, а також 
порядок визначення додаткових умов продажу затверджуються Кабінетом 
Міністрів України. 

Відповідно до п. 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону про 
приватизацію акти Кабінету Міністрів України і Фонду державного майна 
України з питань приватизації, прийняті до набрання чинності цим 
Законом, діють до затвердження Кабінетом Міністрів України і Фондом 
державного майна України відповідних актів, передбачених цим Законом. 
На цей час Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів 
малої приватизації Кабінетом Міністрів України не прийнятий. Наказ Фонду 
державного майна України від 02.04.2012 р. № 439, яким був затверджений 
Порядок продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (у 
тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з 
відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, втратив чинність 
згідно з наказом ФДМУ від 17.04.2018 р. № 510. Таким чином, утворився 
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певний правовий вакуум1, який не може бути заповнений за аналогією 
закону нормами будь-яких інших нормативно-правових актів, зважаючи на 
спеціальне законодавче регулювання відносин приватизації та відсутність 
загальних норм в Господарському та Цивільному кодексі, які б регулювали 
укладення договорів в електронних торгових системах.  

Зважаючи на часткову неврегульованість порядку продажу об’єктів 
малої приватизації на електронних аукціонах, предметом аналізу можуть 
бути, головним чином, норми Закону про приватизацію, існуючі ж проекти 
нормативно-правових актів можуть слугувати додатковим джерелом певної 
інформації.  

Загальними умовами дійсності електронного аукціону, як і будь-якого 
іншого аукціону, є: 

1. Належний суб’єктний склад аукціону, вимоги щодо якого 
встановлені Законом про приватизацію; 

2. Належний об’єкт, щодо якого Законом передбачено відповідний 
спосіб приватизації2;  

3. Дотримання встановленого порядку проведення аукціону, який 
визначається спеціальними законодавчими актами і є низкою послідовних 
дій органів приватизації, потенційних покупців та операторів електронних 
майданчиків, кінцевою метою яких є укладення договору купівлі-продажу 
об’єкта приватизації на максимально вигідних умовах.  

Зупинимося детальніше на кожній з цих умов.  
Суб’єктний склад електронного аукціону. 
За загальним правилом, яке відображає економічний сенс та логіку 

приватизації як платного відчуження майна, що перебуває у державній або 
комунальній власності, на користь фізичних та юридичних осіб, покупцями 
об’єктів приватизації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, 
юридичні особи, зареєстровані на території України, юридичні особи інших 
держав. Водночас в Законі про приватизацію визначено коло осіб, які не 
можуть бути покупцями державного та комунального майна. Такі 
обмеження в приватизаційному законодавстві були завжди, і хоча перелік 
цих осіб є вичерпним, він на цей час істотно розширений (ч. 2 ст. 8 Закону 
про приватизацію).  

Згрупувати ці винятки можна наступним чином.  
1. Не можуть бути покупцями органи державної влади, державні 

підприємства, власником яких є держава Україна, державні господарські 
об’єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства 
(компанії), їх дочірні компанії та підприємства, працівники державних 
органів приватизації. Участь таких покупців як така не дозволяє досягнути 
мету приватизації, оскільки виключає припинення права державної або 
комунальної власності. 

2. У зв’язку із запровадженням в Україні Законом «Про запобігання та 
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

                                                           
1 Зауважимо, що на цей час на виконання норм статті 15 Закону про приватизацію 

прийнятий лише один нормативно-правовий акт, а саме наказ Фонду державного майна 
України від 06.04. 2018 р. № 486 затверджено Положення про діяльність аукціонної комісії 
для продажу об’єктів малої приватизації. 

2 В ст. 5 Закону про приватизацію з метою раціонального та ефективного застосування 
способів приватизації об’єкти приватизації поділені на об’єкти малої приватизації та об’єкти 
великої приватизації. Відповідно, на аукціоні має бути відчужене те майно, щодо якого 
законодавець спеціально не передбачив процедури викупу (статті 16, 18 Закону про 
приватизацію).  
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фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення» правових механізмів забезпечення національної безпеки в цій 
сфері з числа покупців виключаються: 

- особи, які зареєстровані в офшорних зонах (згідно з переліком, 
визначеним Кабінетом Міністрів України) з непрозорою структурою 
власності (бенефіціарні власники яких не розкриті на 100 відсотків); 

- юридичні особи, зареєстровані згідно із законодавством держав, 
включених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії 
відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичні особи, 
50 і більше відсотків статутного капіталу яких належать прямо або 
опосередковано таким особам;  

- юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не 
розкрита в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». 

3. Законом «Про санкції» в Україні запроваджено систему санкцій, 
спрямованих, зокрема, на попередження експропріації власності держави, 
фізичних та юридичних осіб, завдання майнових втрат та створення перешкод 
для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами 
України належних їм прав і свобод. Цим законом заборонено брати участь у 
приватизації, оренді державного майна резидентам іноземної держави та 
особам, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної 
держави або діють в їх інтересах (п. 7 ч. 1 ст. 4 цього Закону). У зв’язку з цим не 
можуть бути покупцями:  

- держава, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором; 
- юридичні особи, в яких держава-агресор має участь, і особи, які 

перебувають під контролем таких юридичних осіб, а також юридичні особи, 
бенефіціарні власники 10 і більше відсотків акцій (часток) яких є 
резидентом держави-агресора1; 

- фізичні особи - громадяни та/або резиденти держави-агресора; 
- фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні 

економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону 
України «Про санкції», а також пов’язані з ними особи. 

4. З метою недопущення до участі в приватизації недобросовісних осіб 
з числа покупців виключаються особи, які були стороною продажу об’єкта 
приватизації в Україні і з якими було розірвано договір купівлі-продажу 
об’єкта приватизації у зв’язку з порушенням з боку таких осіб, а також 
пов’язані з ними особи. 

5. Не можуть бути покупцями працівники державних органів 
приватизації та радники, залучені для підготовки об’єкта до приватизації. 
Таке обмеження має на меті запобігання зловживання цими особами 
владою, посадовим становищем, недопущення конфлікту інтересів. 

Особа, яка може бути покупцем об’єкта малої приватизації на 
електронному аукціоні, повинна подати заяву на участь в приватизації та 
пройти процедуру реєстрації для участі в електронному аукціоні2. 

                                                           
1 Зазначене положення не застосовується до юридичних осіб, акції яких допущені до 

торгівлі іноземними фондовими біржами за переліком Кабінету Міністрів України, крім 
юридичних осіб, які є резидентами держави-агресора 

2 На час підготовки цієї статті існує лише проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації, визначення переможця за результатами електронного аукціону, розміру та порядку 
сплати плати за участь в електронному аукціоні, а також порядку визначення додаткових умов 
продажу об’єктів малої приватизації, тому його положення не аналізуватимуться. 
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Порядок подання заяви на участь у приватизації регулюється ст. 14 
Закону про приватизацію. Так, потенційні покупці об’єкта малої 
приватизації зобов’язані подати разом із заявою у довільній формі 
інформацію і документи на участь у приватизації, перелік яких є 
вичерпним. Метою подання цієї інформації та документів є ідентифікація 
особи-потенційного покупця та встановлення її відповідності вимогам ст. 8 
Закону про приватизацію:  

- для фізичних осіб - громадян України - копія паспорта громадянина 
України; для іноземних громадян - копія документа, що посвідчує особу; 

- для юридичних осіб-резидентів - витяг з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 
України; для юридичних осіб – нерезидентів - документ про реєстрацію у 
державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або 
судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його 
видачі, перекладений українською мовою. 

Крім того, має бути подана також інформація про кінцевого 
бенефіціарного власника та остання річна або квартальна фінансова 
звітність. Серйозність намірів особи – потенційного покупця 
підтверджується документами про сплату реєстраційного внеску, про 
сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни, 
письмовою згодою потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, 
визначених умовами продажу.  

Особа-потенційний покупець не зобов’язана подавати інформацію про 
джерела походження коштів для придбання об’єкта малої приватизації. 
Закон про приватизацію не передбачає перевірку органами приватизації 
заяв потенційних покупців на участь у приватизації об’єкта малої 
приватизації разом із доданими до неї документами та інформацією, та 
прийняття рішення про допуск до участі в аукціоні та визнання 
потенційних покупців учасниками аукціону1. Така перевірка здійснюється 
після проведення електронного аукціону: орган приватизації з продажу 
об’єкта малої приватизації не затверджує протокол електронних торгів, не 
укладає договір купівлі-продажу за результатами продажу на аукціоні чи 
застосування процедури викупу із потенційним покупцем, який не 
відповідає вимогам статті 8 Закону про приватизацію, або не подав 
документи або відомості, обов’язкове подання яких передбачено цим 
Законом, або подав неправдиві відомості про себе2.  

З огляду на викладене, можна стверджувати, що встановлений 
Законом порядок подання заяв на участь в електронному аукціоні мінімізує 
можливі зловживання з боку посадових осіб органів приватизації 
(насамперед, у вигляді безпідставної відмови у допуску потенційного 
покупця до участі в електронному аукціоні) та сприяє підвищенню 

                                                           
1 Такі дії органу приватизації передбачені щодо заяв потенційних покупців об’єктів 

великої приватизації. 
2 Подання органу приватизації неправдивих відомостей та сплата за об’єкт 

приватизації коштів, отриманих з порушенням вимог законодавства, яке регулює відносини 
у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення є 
одними з підстав розірвання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в порядку, 
передбаченому законодавством (п. п. 3, 4 ч. 3 ст. 26 Закону про приватизацію). Такий підхід 
законодавця уявляється доволі сумнівним, принаймні через те, що цим Законом не 
визначено спеціальні правові наслідки такого розірвання. Застосування ж загальних норм 
Цивільного кодексу про наслідки розірвання договору суперечитиме публічним інтересам. 
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конкуренції між покупцями на аукціоні, що, в свою чергу, повинно сприяти 
визначенню на аукціоні найкращих умов продажу об’єкта малої 
приватизації.  

ОБ’ЄКТ МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ 
В Законі про приватизацію істотно змінено класифікацію об’єктів 

малої та об’єктів великої приватизації (ст. 5): перелік об’єктів малої 
приватизації є невичерпним і до них відносяться всі об’єкти, які не 
належать до об’єктів великої приватизації. Об’єкти великої приватизації, до 
яких належать об’єкти державної або комунальної власності (єдині майнові 
комплекси державних підприємств та пакети акцій (часток) суб’єктів 
господарювання, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій 
(часток) належать державі), визначаються за критерієм вартості активів 
(згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік вона повинна 
перевищувати 250 мільйонів гривень)1.  

Таким чином, можна стверджувати, що із розширенням кола об’єктів 
малої приватизації суттєво зростає сфера застосування та значення 
електронного аукціону, порядок організації та проведення якого є 
простішим, аніж аукціону з продажу об’єкта великої приватизації. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ 
Відповідно до ст. 185 ГК до укладення господарських договорів на 

біржах, оптових ярмарках, публічних торгах застосовуються загальні правила 
укладення договорів на основі вільного волевиявлення, з урахуванням 
нормативно-правових актів, якими регулюється діяльність відповідних бірж, 
ярмарків та публічних торгів2. Укладення господарських договорів у 
конкурентний спосіб, в тому числі на аукціонах, відрізняється від загального 
порядку укладення господарських договорів, передбаченого ст. 181 ГК.  

Нами раніше було обґрунтовано загальну теоретичну модель укладення 
господарських договорів на торгах (аукціонах, конкурсах): 

підставою виникнення господарського зобов’язання з договору, який 
укладений на біржі, аукціоні, конкурсі, є складний юридичний факт (склад), 
що включає до себе попередній договір та основний договір, зміст якого 
визначений умовами попереднього договору. 

Ця модель охоплює два етапи укладання договорів на торгах (аукціоні, 
конкурсі): 

І. Укладання попереднього договору. 
Цей етап включає наступні стадії, кожна з яких має власну правову 

кваліфікацію: 
- публікація інформації про аукціон, яка є запрошенням до оферти, 

адресованим невизначеному колу осіб; оферентами є всі суб’єкти, які 
звернулися до органу приватизації із заявою про участь аукціоні; 

                                                           
1 Для порівняння: ст. 51 Закону «Про приватизацію державного майна», в редакції, яка 

діяла до набрання чинності Закону «Про приватизацію державного та комунального майна», 
критеріями визначення єдиних майнових комплексів державних підприємств (у тому числі тих, 
що передані в оренду), їх структурних підрозділів до об’єктів великої приватизації слугували 
чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік та обсяг валового доходу від реалізації 
продукції (робіт, послуг) за такий період перевищує 70 мільйонів гривень та/або вартість майна 
яких достатня для формування статутного капіталу акціонерного товариства, у тому числі разом 
із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані. 

2 Норма аналогічного змісту міститься в ст. 650 ЦК, згідно із якою особливості 
укладення договорів на біржах, аукціонах, конкурсах тощо встановлюються відповідними 
актами цивільного законодавства. 
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- звернення потенційних покупців із заявою до відповідного органу 
приватизації, яка є офертою, зробленою згідно із запрошенням до оферти 
(в інформації про продаж об’єкту приватизації на торгах), в якій виражений 
намір особи на укладання договору на певних умовах. Невід’ємною 
частиною оферти є документ, що підтверджує сплату реєстраційного 
внеску, а також грошової суми в розмірі 10 відсотків початкової ціни 
продажу об’єкта; 

- проведення аукціону, конкурсу (стадія акцепту) із кількістю 
учасників не менше двох, в ході якого відбувається прийняття найкращої 
пропозиції із фіксацією угоди, досягнутої сторонами, шляхом підписання 
ліцитатором та переможцем аукціону відповідного протоколу; 

ІІ. Укладання основного договору купівлі-продажу шляхом підписання 
сторонами проекту договору1. 

Загалом такій моделі відповідає порядок укладення договору купівлі-
продажу об’єкта малої приватизації на електронних аукціонах, 
передбачений Законом про приватизацію2. Разом з тим, аналіз норм ст. 15 
Закону про приватизацію дає підстави для висновку про те, що в 
електронній формі на цей час відбувається тільки одна стадія першого 
етапу укладення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації – акцепт 
найкращої пропозиції одного з учасників стосовно ціни об’єкта за 
результатами торгів в режимі реального часу в Інтернеті. Особливістю 
електронного аукціону слід вважати те, що момент прийняття найкращої 
пропозиції в режимі реального часу є не лише акцептом пропозиції 
учасника електронного аукціону, який запропонував найвищу ціну за 
об’єкт, але й de lege ferenda повинен визнаватися водночас моментом 
укладення попереднього договору. Разом з тим, на цей час відповідно до ч. 
6 ст. 15 Закону про приватизацію формується протокол про результати 
електронного аукціону, який оприлюднюється електронною торговою 
системою автоматично в день завершення аукціону в електронній формі та 
повинен бути підписаний переможцем аукціону. Отже, законодавець 
зробив лише перший крок у напряму використання електронних аукціонів 
як способу укладення договорів купівлі-продажу об’єктів малої 
приватизації, залишивши необхідність фіксації результатів аукціону саме в 
традиційній паперовій формі і пов’язуючи з цією формою відповідні 
правові наслідки. Період часу, впродовж якого покупець повинен підписати 
протокол аукціону та укласти основний договір купівлі-продажу, Законом 
про приватизацію не визначений. Це може значно знижувати ефективність 
електронного аукціону, оскільки від підписання договору купівлі-продажу 
може ухилятися не тільки покупець, але й сам продавець, про що свідчить 
судова практика застосування законодавства про приватизацію. У зв’язку 
з цим можна припустити, що законодавче регулювання укладення 
договорів купівлі-продажу об’єкта малої приватизації на електронних 
аукціонах загалом повинно спрощуватися, зокрема, щодо визначення 
моменту укладення цього договору. 

Заслуговує на увагу і те, що запровадження електронних аукціонів як 
виключного способу продажу об’єктів малої приватизації зумовило появу 
спеціальних договірних конструкцій, які опосередковують організаційні та 

                                                           
1 Детальніше див.: Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладання. 

Навчальний посібник. К.: «Наукова думка», 2002. С. 169–197. 
2 Стадії укладення попереднього договору можуть бути уточнені з огляду на сучасне 

законодавче регулювання в майбутніх дослідженнях  
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майнові відносини, що виникають між організатором аукціону, оператором 
електронного майданчика, адміністратором електронної торгової системи 
та особою, яка бажає взяти участь в електронному аукціоні.  

Так, відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону про приватизацію електронний 
аукціон проводиться відповідно до договору, що укладається організатором 
аукціону з операторами електронних майданчиків. Пункт 19 ч. 1 ст. 1 Закону 
про приватизацію визначає організатором аукціону Фонд державного майна 
України, його регіональні відділення, представництва у районах і містах, 
органи приватизації в Автономній Республіці Крим, органи приватизації 
територіальних громад) або залучених ними юридичних осіб, які діють 
відповідно до договору, укладеного з державними органами приватизації. 
Таким чином, організатором електронного аукціону може бути як продавець 
(органи приватизації, які відповідно до закону можуть відчужувати 
державне або комунальне майно), так і інша особа на підставі договору. 
Закон про приватизацію не встановлює, в яких випадках до участі у 
відносинах малої приватизації може бути залучена на підставі договору інша 
особа та які вимоги ставляться до такої особи, що, на наш погляд, є істотною 
прогалиною. Оператором електронного майданчика є юридична особа, що 
має право використовувати електронний майданчик та діє відповідно до 
договору, укладеного з адміністратором електронної торгової системи, істотні 
умови якого визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Типовий договір між організатором аукціону та операторами 
електронних майданчиків затверджується Фондом державного майна 
України1, тобто в силу ч. 4 ст. 179 ГК організатор аукціону та оператори 
електронних майданчиків не можуть відступати від його змісту, але мають 
право конкретизувати його умови (в даному випадку – предмет договору в 
частині вказівки на об’єкт малої приватизації із зазначенням його місця 
знаходження). Цей договір має організаційний характер, його предметом є 
забезпечення приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні 
об’єкта малої приватизації, причому основними обов’язками організатора 
аукціону, як це випливає із проекту Типового договору, є виконання ним 
власних повноважень відповідно до Закону про приватизацію (підготовка 
та опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта 
малої приватизації в офіційних друкованих виданнях державних органів 
приватизації, на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України та 
в електронній торговій системі; підготовка проекту договору купівлі-
продажу після затвердження протоколу відповідного електронного 
аукціону; підготовка проекту акта приймання-передавання після 
укладання договору). До обов’язків оператора електронного майданчика 
віднесено, насамперед, технічні дії по забезпеченню проведення 
електронного аукціону. Закон не містить норм, які б встановлювали 
відповідальність організатора аукціону та оператора електронного 
майданчика за його неналежне виконання, хоча негативні наслідки цього, 
вочевидь, виходять за межі суто договірних відносин між сторонами і 
безпосередньо зачіпають інтереси учасників аукціону – потенційних 
покупців об’єкта малої приватизації2. 
                                                           

1 На час підготовки цієї статті Типовий договір між організатором аукціону та 
операторами електронних майданчиків Фондом державного майна не затверджений. За 
наступним посиланням можна ознайомитися із проектом наказу ФДМУ // 
http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/dogovir2_7.pdf 

2 Проблеми відповідальності за порушення організаційних договорів, що укладаються 
з метою забезпечення малої приватизації, потребують окремого спеціального дослідження.  
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Запровадження договору між оператором електронного майданчика 
та особою, яка бажає взяти участь в електронному аукціоні, передбачається 
проектом постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації, визначення переможця за результатами електронного 
аукціону, розміру та порядку сплати плати за участь в електронному 
аукціоні, а також порядку визначення додаткових умов продажу об’єктів 
малої приватизації». Предметом такого договору є надання платних послуг 
оператором електронного майданчику до електронної торгової системи1.  

Сукупність цих договорів утворюватиме фактичний склад, необхідний 
для легітимності електронного аукціону щодо продажу конкретного об’єкта 
малої приватизації, що можна розглядати як необхідну умову дійсності 
укладеного за наслідками аукціону договору купівлі-продажу. 

ВИСНОВКИ 
Спосіб приватизації можна визначити як нормативно врегульовану 

організацію здійснення суб’єктами приватизації (продавцями та покупцями 
публічного майна) дій, спрямованих на укладення договорів купівлі-
продажу об’єкта приватизації. Сукупність норм, яка регулює порядок 
проведення аукціонів, в тому числі електронних, як конкурентного способу 
укладення договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації, є правовим 
засобом досягнення основних цілей приватизації (насамперед, створення 
сприятливих умов для залучення інвестицій та забезпечення конкурентних 
умов приватизації). 

Застосування способів приватизації публічного майна (державного та 
комунального) безпосередньо пов’язане із реалізацією принципів та 
досягненню мети приватизації. Неконкурентний спосіб приватизації (викуп) 
державного та комунального майна значною мірою є адекватним реалізації 
соціальної мети приватизації, яка проіснувала в приватизаційному 
законодавстві України, нехай і декларативно, до 2018 року.  

Конкурентні способи приватизації (аукціони, конкурси) забезпечують 
досягнення інших цілей, насамперед, залучення інвестицій в економіку 
країни. Із розширенням кола об’єктів малої приватизації суттєво зростає сфера 
застосування та значення електронного аукціону, нормативний порядок 
організації та проведення якого є і повинен бути простішим, аніж порядок 
проведення аукціону з продажу об’єкта великої приватизації. Електронний 
аукціон як єдино можливий спосіб продажу об’єктів малої приватизації 
повинен забезпечити, крім досягнення інвестиційних цілей приватизації, 
реалізацію таких принципів приватизації, як відкритість прозорість, рівність 
та змагальність, забезпечення конкурентних умов приватизації. 

Встановлений Законом порядок подання заяв на участь в 
електронному аукціоні мінімізує можливі зловживання з боку посадових 
осіб органів приватизації (насамперед, у вигляді безпідставної відмови у 
допуску потенційного покупця до участі в електронному аукціоні) та сприяє 
підвищенню конкуренції між покупцями на аукціоні, що, в свою чергу, 
повинно сприяти визначенню на аукціоні найкращих умов продажу об’єкта 
малої приватизації. 

                                                           
1 Оскільки укладення такого договору Законом про приватизацію не передбачено, 

аналізувати його зміст та особливості можливо лише після прийняття Кабінетом Міністрів 
України зазначеного Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої 
приватизації. 
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В електронній торговій системі на цей час відбувається тільки одна 
стадія укладення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації – акцепт 
найкращої пропозиції одного з учасників стосовно ціни об’єкта за 
результатами торгів в режимі реального часу в Інтернеті.  

Запровадження електронних аукціонів як виключного способу 
продажу об’єктів малої приватизації зумовлює появу спеціальних 
договірних конструкцій у вигляді типових договорів, які опосередковують 
організаційні та майнові відносини, що виникають між організатором 
аукціону, оператором електронного майданчика, адміністратором 
електронної торгової системи та особою, яка бажає взяти участь в 
електронному аукціоні. Отже, спрощення укладення договорів купівлі-
продажу на електронних аукціонах супроводжується розширенням 
імперативного регулювання відносин, пов’язаних із їх організацією. 
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The article studies certain provisions of the Law of Ukraine “On the privatization 
of state and communal property”, which regulates the sale of targets of small 
scale privatization on electronic auctions, and identifies the particularities of 
the application of privatization methods through the prism of its goals and 
principles. Attention is drawn to the fact that social direction of the privatization 
in the period of 1992-1997 was endured by the non-competitive way of 
concluding contracts on the sale and purchase of public property (redemption 
of a leased property of a state-owned enterprise, redemption of property of a 
state-owned enterprise according to the alternative plan of privatization, 
redemption of targets of small scale privatization by a society of buyers 
incorporated by the employees of these targets, redemption of targets of small 
scale privatization by the employees of these targets). Since 1997 the 
significance of the competitive way of concluding contracts on the sale and 
purchase of targets of privatization has gradually increased, especially given the 
consolidation of the principle of payment in the system of privatization 
principles. Nowadays, principles that embodied the social direction of 
privatization are removed from the system of exercise of privatization; 
contemporary application of the competitive way of privatization of state and 
communal property through the auction best corresponds with the essence of 
privatization as paid alienation of property, equality and competitiveness of the 
buyers of state and communal property, providing competitive conditions of 
privatization, its openness and transparency. The article defines the conditions 
of validity of an electronic auction. Attention is drawn to the fact that normative 
order of the organization and conducting of electronic auctions is and should be 
simpler than the procedure of conducting an auction for the sale of a target of 
big scale privatization. It is established that currently only the acceptance of the 
best bid of one of the participants for tender in real time on the Internet re price 
of the target takes place in the electronic trading system. Other stages of 
concluding a contract on the sale and purchase of a target of small-scale 
privatization are fixed in the traditional written form. 
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Стаття присвячена проблемам взаємодії 
громадянського суспільства, цифрової економіки 
та держави в сучасний період стрімкого розвитку 
цифрових технологій, що створюють значні 
можливості для всіх учасників суспільного (в т.ч. 
економічного) життя. Проте зловживання таким 
технологіями становить небезпеку і для 
громадянського суспільства, і для економіки, і для 
держави, і для пересічних громадян. Відтак, 
завданням держави є правове забезпечення 
розвитку інститутів громадянського суспільства, 
соціального підприємництва, цивілізованого і 
загальнодоступного використання цифрових 
технологій, з одного боку, а з іншого – створення 
бар’єрів для недобросовісного їх використання. З 
свого боку, громадянське суспільство сприятиме 
успішному використанню цього складного завдання 
соціальною відповідальністю підприємництва, 
участю його інститутів в проектах державно-
приватного партнерства у сфері інформаційно-
цифрового забезпечення функціонування усіх сфер 
суспільного життя, включно зі сферою 
господарювання, що набуває рис цифрової 
економіки. На підставі аналізу актів законодавства 
щодо розвитку інформаційної сфери, громадянського 
суспільства та цифрової економіки визначаються 
напрями взаємодії держави та інститутів 
громадянського суспільства щодо вирішення 
вищезгаданих завдань. 
 

Ключові слова: громадянське суспільство; інформаційне суспільство; 
інформаційно-комунікаційні технології; цифрова економіка; вдосконалення 
правового регулювання. 

 
Одними з ключових ознак сучасного суспільного життя є розвиток 

інститутів громадянського суспільства та цифрових технологій, що породили 
такі явища, як цифрова (електронна) економіка та електронний бізнес. З 
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першого погляду, безпосередній зв'язок і взаємодію між ними та 
громадянським суспільством важко прослідкувати, проте він існує і, більш 
того, є багатогранним. 

На жаль, важко знайти праці, присвячені правовим аспектам такого 
взаємозв’язку, що можна пояснити стрімким розвитком відносин цифрової 
економіки, хоча чимало робіт (переважно, статей та тез конференцій) щодо 
окремих правових проблем (а) громадянського суспільства (ролі в ньому 
інформації [1] та приватного права [2], становлення його інститутів [3] та їхньої 
інформаційної безпеки [4], взаємовідносин з державою [5], політико-правові 
аспекти[6] та ін.), (б) цифрової економіки (її правового забезпечення в 
Україні [7] та ЄС [8]), (в) електронного бізнесу як складової такої економіки [9]. 
Відтак, метою цієї статті є виявлення механізму взаємодії громадянського 
суспільства, цифрової економіки та електронного бізнесу, а також пов’язаних 
з цим правових проблем та шляхів їх розв’язання.  

Насамперед, варто звернутися до характеристики цих явищ.  
Громадянське суспільство – явище настільки складне та баготогранне, що 

існує чимало його визначень та спроб виявлення його «концептуальної 
сутності» [10]. Тим не менш, більшість аналітиків, ймовірно, погодяться з 
тезою, що громадянське суспільство є сумою (сукупність) установ, організацій 
та окремих осіб, що функціонують в сімї, державі та на ринку, в яких люди 
добровільно об’єднуються (приєднуються) для досягнення спільних 
інтересів[10]. Переважає точка зору, що розглядає громадянське суспільство 
як сферу, розташованою між державою та ринком - буферну зону, досить 
сильну, аби стримувати як державу, так і ринок під контролем, заважаючи 
тим самим кожному з них стати надміру сильним та домінуючим. 
Громадянське суспільство – це самоорганізація суспільства за межами більш 
жорстких сфер державної влади та інтересів ринку [10]. 

Benny D. Setianto вважає, що громадянське суспільство можна визначити 
трьома характеристиками: по перше, воно діє в умовах верховенства права; 
по-друге, знаходиться між державою і ринком, протистоїть їм і водночас 
перебуває під їх впливом; по-третє, добровільні в громадянському суспільстві 
домінують асоціативні відносини, а його члени мають різні інтереси, 
забезпечуючи плюралізм такого суспільства [11].  

Не заглиблюючись в аналіз різних (і досить численних) точок зору на 
громадянське суспільство [10; 11; 12; 13], варто зупинитися на основних його 
ознаках, що дозволить виявити механізми вищезгаданої взаємодії. За 
визначенням П. Баренбойма громадянське суспільство є сукупністю 
суспільних відносин, формальних та неформальних структур, що забезпечують 
умови політичної діяльності людини, задоволення та реалізацію різноманітних 
потреб та інтересів особистості, соціальних груп та об’єднань, а розвинуте 
громадянське суспільство – найважливіша передумова побудови правової 
держави та її рівноправний партнер [14].Формування такого суспільства 
безпосередньо пов’язане з розвитком демократії, ринкової економіки і 
становленням правової держави [15]. 

До основних елементів громадянського суспільства відносять 
різноманітність та рівність всіх форм власності, свободу праці та 
підприємництва, ідеологічну багатоманітність і свободу інформації, розвинуте 
самоуправління, цивілізовану правову владу [16; 17]. Інформаційна система 
відіграє істотну роль у функціонуванні такого суспільства [18], яка виконує 
комунікаційну функцію, забезпечуючи своїх суб’єктів необхідною інформацією 
для взаємодії [1, с. 50-54; 14]. Вільний доступ до інформації є однією з умов 
належного функціонування громадянського суспільства [19, с. 647 ]. В сучасних 
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умовах це якнайкраще забезпечується через глобальну інформаційну мережу – 
Інтернет, вільний доступ до якого ще у 2011 році визнано ООН фундаментальним 
правом людини - цифровим правом, що зазначено в Концепції розвитку 
цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки [20].  

Швидкий обмін інформацією та доступ до неї забезпечують цифрові 
технології, що якісно змінили сучасне суспільство, яке нерідко іменують 
інформаційним – суспільством, в якому інформація і знання продукуються в 
єдиному інформаційному просторі та основними ознаками якого є: збільшення 
ролі інформації і знань в житті суспільства; зростання кількості людей, 
зайнятих інформаційними технологіями, комунікаціями і виробництвом 
інформаційних продуктів і послуг, зростання їх частки у валовому 
внутрішньому продукті; зростання інформатизації та ролі інформаційних 
технологій в суспільних та господарських відносинах; створення глобального 
інформаційного простору, який забезпечує: (а) ефективну інформаційну 
взаємодію людей, (б) їх доступ до світових інформаційних ресурсів і (в) 
задоволення їхніх потреб щодо інформаційних продуктів і послуг [21]. 
Інформаційно-комунікаційні/цифрові технології зумовили й зміни в 
економічному житті та економіці в цілому, яка значною мірою базується на 
використанні таких технологій, що й зумовило появу терміну електронна або 
цифрова економіка. В Стратегії розвитку інформаційного суспільства в 
Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 
2013 р. № 386-р [22], електронна економіка визначається як форма 
економічних відносин у сфері виробництва, розподілу, обміну та споживання 
товарів, робіт і послуг, наданих в електронному вигляді за допомогою 
цифрових/інформаційно-комунікаційних технологій. При системному 
державному підході такі технології значно стимулюватимуть розвиток 
відкритого інформаційного суспільства як одного з істотних факторів 
розвитку демократії в країні, підвищення продуктивності, економічного 
зростання, а також підвищення якості життя громадян України [22]. 
У зазначеному документі підкреслюється позитивний вплив розвитку 
цифрових технологій (цифровий розвиток) на економіку, бізнес, суспільство та 
життєдіяльність країни в цілому та основні цілі його (цифрового розвитку) цілі: 
прискорення економічного зростання та залучення інвестицій;трансформація 
секторів економіки в конкурентоспроможні та ефективні;технологічна та 
цифрова модернізація промисловості та створення високотехнологічних 
виробництв; доступність для громадян переваг та можливостей цифрового 
світу; реалізація людського ресурсу, розвиток цифрових індустрій та 
цифрового підприємництва [22].  

Отже, і ринкова економіка з вільною і добросовісною конкуренцією, і 
соціально відповідальне підприємництво як основа такого ринку, й 
інформаційна система, що дозволяє функціонувати усім сферам суспільного 
життя та знаходити більш оптимальні шляхи вирішення поточних та 
нагальних завдань та проблем, тісно пов’язані з громадянським суспільством 
у різноманітних ракурсах та формах, в т.ч. як умови його ефективного 
функціонування громадянського суспільства, як його складові (в частині 
соціально відповідального підприємництва, приватної власності, прав та 
свобод людини, включно з правом на інформацію, складовою якого є й 
цифрові права - права людини, які дозволяють отримувати доступ, 
використовувати, створювати та публікувати цифрові носії або отримувати 
доступ до комп'ютерів, інших електронних пристроїв або мереж зв'язку [23]). 

Разом з тим, використання цифрових технологій всупереч інтересам 
суспільства та/або з порушенням прав та законних інтересів окремих осіб 
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загрожує як громадянському суспільству, так і цифровій економіці. Це 
пов’язано із необхідністю вирішення нових проблем, пов’язаних з 
використанням цифрових технологій, а саме: зростанням кіберзлочинності в 
умовах збільшення кількості інформаційних систем, які використовують 
персональні дані; відсутності захищеного обміну ідентифікаційними даними 
фізичних та юридичних осіб, які обробляються в інформаційних системах 
державних органів та приватного сектору, неузгодженість у виборі 
ідентифікаторів, відсутність підтвердження ідентифікаційних даних; 
використанням у системах реєстрації та контролю доступу до інформаційних 
систем технологічно несумісних механізмів, алгоритмів та протоколів 
електронної ідентифікації та впізнання [20]. Як зазначається в згаданій 
Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-
2020 роки, розвиток зручної, безпечної та доступної електронної ідентифікації 
є головною передумовою для запровадження електронних послуг, електронної 
комерції та електронної взаємодії учасників економічних взаємовідносин, і, 
своєю чергою, передбачає необхідність імплементації в Україні норм 
регламенту ЄС eIDAS (від 23 липня 2014 р. № 910/2014), зокрема 
запровадження транскордонної електронної ідентифікації, автентифікації та 
долучення до проектів ЄС [20]. 

Слід зазначити, що свобода підприємництва як невід’ємна ознака і 
громадянського суспільства, і ринкової економіки, попри численні переваги, 
має й низку недоліків (домінування приватних інтересів підприємців, що 
можуть, об’єднуючись з собі подібними, зосереджувати в своїх руках ринкову 
владу, порушувати правила конкуренції [24, с. 43]. Проміжним варіантом 
економічної системи (між ринковою та централізовано керованою) є змішана 
або соціально орієнтована ринкова економіка, яка поєднує позитивні риси 
ринку (приватну ініціативу, зокрема) з регулюючим впливом на нього держави 
з метою гарантування економічних свобод та рівності суб’єктів 
підприємництва, створення загальних умов, що забезпечують, з одного боку, 
можливості розвитку особистості, приватної ініціативи, інвестиційну 
динаміку та конкурентоспроможність, а з іншого боку – соціальну захищеність 
та функціонування економіки [24, с. 45–46.]. Саме таку економіку мають 
більшість сучасних розвинених країн [25]. 

Отже, змішана економіка передбачає взаємодію з державою таких 
складових громадянського суспільства і ринкової економіки, як бізнес (в 
частині соціально відповідальної його частини, дрібних підприємців, 
соціального підприємництва, спрямованого на вирішення соціальних 
проблем), вільна від зловживань ринкова конкуренція. «Через різного роду 
організації груп інтересів громадянське суспільство вступає в особливі 
стосунки з державою. З одного боку, громадянське суспільство бере участь у 
формуванні і функціонуванні держави відповідно до своїх інтересів і 
цінностей, утворюючи її природний соціальний фундамент, певним чином 
утримуючи і здійснюючи контроль над нею. З другого боку, держава бере 
участь у формуванні і функціонуванні громадянського суспільства, 
впливаючи на структурування відносин у ньому, здійснюючи регулювання і 
контроль, захищаючи інтереси громадянського суспільства в цілому і його 
суб'єктів зокрема – від елементів і структур, що мають антигромадянську 
спрямованість або які через свою недосконалість можуть хибити на крайнощі. 
Внаслідок такої взаємодії відбувається взаємопроникнення держави і 
громадянського суспільства» [26].  

Покликанням громадянського суспільства стає відстоювання перед 
державою безпосередніх інтересів громадян та їх груп, а також права на їх 
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самоорганізацію. За державою закріплюється роль гаранта захисту 
загальносуспільного інтересу від егоїзму приватних і групових інтересів, 
стихійних, спонтанних процесів самоорганізації, обстоювання прав громадян 
[26]. Приватний інтерес в громадянському суспільстві не суперечить 
публічному інтересові [27], оскільки суспільне у свідомості громадян домінує 
над індивідуальним, що дозволяє формувати у них почуття громадянського 
обов’язку, необхідного для існування громадянського суспільства та 
відстоювання його членами спільних цілей та інтересі [28]. 

Громадянське суспільство не включає державні інституції, хоча в рамках 
своєї судової та регулюючої функції держава підтримує верховенство закону, 
соціальний порядок та інші істотні компоненти суспільного життя[10]. Однак 
до структури громадянського суспільства можна включити деякі аспекти 
правової системи і конкретні закони, що стосуються громадянського 
суспільства, його інститутів та організацій [10], зокрема, Закон «Про 
об’єднання громадян» [3; 29], а також акти, спрямовані на розвиток 
громадянського суспільства, його складових, в т.ч. інформаційної сфери з 
цифровими правами – як одну з ключових складових і громадянського 
суспільства, і цифрової економіки. Показовими щодо цього є: Закон України 
«Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–
2015 роки» [30],схвалені Урядом концепції та стратегії: Концепція розвитку 
цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки [20], Стратегія 
розвитку інформаційного суспільства в Україні [22], Концепція розвитку 
електронної демократії в Україні [31], Національна стратегія сприяння 
розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки [32]. 

Попри відокремленість (автономність) громадянського суспільства та 
держави, вони перебувають в постійному зв’язку та взаємодії, характер яких 
залежить від ступеня розвитку демократії. «Відносини між державою і 
громадянським суспільством можуть носити складний і взаємозаперечний 
характер. З одного боку, держава покликана реагувати на імпульси, що йдуть 
від суспільства, і в результаті повинна підпорядковуватися його інтересам, 
але, з іншого - вона сама намагається розширити свій вплив на 
суспільство» [33]. Якщо за тоталітарної держави громадянське суспільство 
протистоїть їй, а головною його функцією є протест проти насилля такої 
держави [28], то за демократії держава закріплює в актах законодавства 
основні права та свободи громадян, створює/та підтримує механізми їх 
реалізації та захисту, співпрацює з інститутами громадянського суспільства 
(свідченням чого є і відповідні програми [34]). Характерна для громадянського 
суспільства гармонізація публічних та приватних інтересів притаманна і для 
правової держави, а одним з механізмів, що збалансовано враховують ці дві 
категорії інтересів у сфері сучасної соціально-орієнтованої економіки стало 
державно-приватне партнерство [35], як специфічна (інноваційна для 
України) форма співпраці їх носіїв – держави та органів місцевого 
самоврядування, з одного боку, і приватного бізнесу – з іншого. Саме на такій 
формі співпраці наголошується в Концепції розвитку цифрової економіки [20] 
та Національній стратегії розвитку громадянського суспільства [32]. 

Про зв'язок громадянського суспільства з сучасною державою свідчать 
також: 

функції держави щодо здійснення нею державного регулювання та 
управління у сфері економіки, серед яких: соціальна (спрямована на створення 
соціальних систем захисту суб’єктів права та суспільних благ), підтримки та 
забезпечення безпеки підприємництва, гуманітарна(що полягає у формуванні 
соціальної спрямованості розвитку економіки), антимонопольна (передбачає 
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захист економічної конкуренції – невід’ємної ознаки ринкової економіки та 
громадянського суспільства), контрольна (передбачає державний нагляд та 
контроль за дотриманням законності в цій сфері) [36, с. 34-36]; 

основні тенденції державного регулювання та державного управління, в т.ч.: 
поєднання державного регулювання і саморегулювання; поєднання верховенства 
права з договірними формами реалізації публічних інтересів [36, с. 52]. 

Отже, держава взаємодіє з громадянським суспільством та його 
інститутами, серед яких далеко не останнє місце посідає соціально 
відповідальне підприємництво. Вони можуть і повинні «виступати як 
рівноправні суб’єкти соціальної взаємодії» [1, с. 47]. В складних умовах життя 
суспільства (в т.ч. фінансової кризи) форми співпраці суспільства, держави та 
бізнесу набувають особливого значення [37]. 

Власне співпраця (як спільна діяльність двох і більше осіб з метою 
досягнення спільних цілей, обопільно бажаних результатів) – обов’язкова ознака 
життя в суспільстві, включно зі сферою господарювання. Остання є яскравим 
прикладом необхідності оптимального збалансування публічних та приватних 
інтересів основних учасників господарського життя (держави як його 
організатора на рівні суспільства та бізнесу, на який спрямована організуюча 
роль держави як виробників товарів, робіт, послуг і споживачів) [38, с. 38-39, 49]. 
Однієї з форм такої співпраці є державно-приватне партнерство, потенціал якого 
держава планує використати щодо розвитку як громадянського суспільства 
[32], так і інформаційних технологій в економічній та інших сферах суспільного 
буття, забезпечення права громадян на інформацію (включно з доступом до 
Інтернету як ключовим цифровим правом) [20].  

Отже, громадянське суспільство, держава і цифрова економіка як результат 
розвитку цифрових (інформаційно-комунікаційних технологій) перебувають в 
постійному і досить складному зв’язку: елементами громадянського суспільства є 
закріплені державою в Конституції права та свободи громадян, в т.ч. права на 
приватну власність, на підприємництво, на інформацію, на ефективні засоби 
захисту прав та законних інтересів у разі їх порушення та ін. [39, розділ ІІ], що 
пов’язує громадянське суспільство з соціально орієнтованою ринковою 
економікою, яка стрімко набуває ознак цифрової з огляду на поширення 
використання в ній цифрових технологій та появи електронної форми 
підприємництва (е-бізнесу), при організації та ведення якого домінує 
використання таких технологій. Як вище зазначалося, до складу громадянського 
суспільства можна включити й ту частину правової системи, що спрямована на 
розвиток його інститутів, прав та свобод громадян, їх об’єднань тощо, а також на 
попередження та мінімізацію негативних наслідків використання новітніх 
технологій всупереч інтересів суспільства та/або з порушенням прав та законних 
інтересів громадян, їх груп та об’єднань. З іншого боку, соціально відповідальне 
використання технологічних інновацій (зокрема, інформаційно-комунікаційні) 
сприяють мобілізації громадянського суспільства [1]. 

Відтак, вдосконалення правового регулювання відносин цифрової 
економіки, яким опікується держава, сприятиме розвиткові громадянського 
суспільства, а основні його (вдосконалення) напрями накреслено у 
вищезгаданих актах Уряду щодо розвитку інформаційного та громадського 
суспільства, цифрової економіки [20; 22; 31; 32 ], а саме: 

- нормативно-правове забезпечення розвитку електронної демократії, 
соціального підприємництва, використання інформаційно-комунікаційних 
технологій, соціальному забезпеченню цифрової економіки; 

- розширення сфер застосування сучасних моделей державно-приватного 
партнерства (1) за участю організацій громадянського суспільства; (2) при 
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впровадження державою масштабних проектів цифрових трансформацій для 
створення попиту та формування потреб серед громадян до цифровізації; 

- прискорений сценарій цифрового розвитку, що передбачає: усунення 
законодавчих, інституційних, фіскальних та інших перешкод, які заважають 
розвитку цифрової економіки; впровадження стимулів та мотивацій для 
заохочення бізнесу та індустрій економіки в цілому до цифровізації; створення 
та розвиток цифрових інфраструктур як основи використання переваг 
цифрового світу у повсякденному житті та платформи для досягнення 
ефективності економіки взагалі; розвиток та поглиблення цифрових 
компетенцій громадян для забезпечення їх готовності до використання 
цифрових можливостей; розвиток цифрового підприємництва, створення 
відповідних інфраструктур для підтримки та розвитку інноваційної 
діяльності; подолання цифрового розриву шляхом розвитку цифрових 
інфраструктур, головна мета яких залучення усіх громадян України до 
використання цифрових можливостей незалежно від свого місцезнаходження 
чи проживання; 

- гармонізація з цифровими ініціативами, Цифровим порядком денним 
для Європи (DigitalAgendaforEurope [40]) та Єдиним цифровим простором 
(DigitalSingleMarket [41]); 

- попередження та мінімізації наслідків зловживань при використання 
інформаційно-комунікаційних технологій, що включають забезпечення 
інформаційної безпеки, кібербезпеки, захисту персональних даних, 
недоторканності особистого життя та прав користувачів цифрових технологій, 
зміцнення та захист довіри у кіберпросторі тощо; 

- запровадження використання сучасної термінології у цифровій сфері 
відповідно до європейських практик; 

- розроблення переліку цифрових прав громадян відповідно до зобов’язань 
України у сфері європейської інтеграції та інших міжнародних зобов’язань, що 
випливають з участі України у діяльності міжнародних організацій, членом яких 
є Україна, та подання пропозицій щодо їх впровадження; 

- усунення законодавчих, інституційних та інших бар’єрів розвитку 
цифрової економіки, формування відповідних умов, стимулів, мотивацій, 
попиту та потреб для використання цифрових технологій бізнесом та 
громадянами; 

- утворення Урядового комітету з питань розвитку цифрової економіки 
та суспільства. 

Провідну роль в правовому забезпеченні відносин і цифрової економіки, і 
громадянського суспільства міг би стати прийнятий Парламентом нашої 
держави закон «Про цифрову економіку» або Кодекс цифрової економіки, в 
якому мають бути кодифіковані ключові положення щодо цифрової економіки, а 
саме: визначення (а) основних понять цифрової економіки, б) ключових засад 
використання електронних ресурсів у цій сфері, (в) суб’єктного складу (суб’єкти 
е-бізнесу та їх саморегулівні організації, споживачі, уповноважені органи), (г) їх 
права та обов’язки, механізми захисту прав та законних інтересів, 
відповідальність за правопорушення у сфері цифрової економіки, наслідки 
зловживання цифровими правами, особливості розгляду пов’язаних з цим 
конфліктів/спорів. 
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The article is devoted to the problems of the interaction of civil society, digital 
economy and the state in the modern period of the rapid development of digital 
technologies that create significant opportunities for all participants of the social 
(including economic) life. However, the abuse of such technologies poses a threat 
both to civil society, to the economy, to the state, and to ordinary citizens. 
Therefore, the state's task is to provide legal support to the development of civil 
society institutions, social entrepreneurship, civilized and publicly-used digital 
technologies, on the one hand, and, on the other hand, to create barriers for their 
unfair use. For its part, civil society will contribute to the successful use of this 
complex task by the social responsibility of entrepreneurship, the participation of 
its institutes in public-private partnership projects in the field of information and 
digital provision of the functioning of all spheres of public life, including the sphere 
of management, which acquires the features of the digital economy.  
The Ukrainian acts on the development of the information sphere, civil society 
and the digital economy are analysed, the directions of interaction between the 
state and civil society institutions in relation to the above-mentioned tasks are 
determined on the basis of such analysis. 
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У статті до досліджуються питання правового 
регулювання криптовалюти, що дозволить 
урегулювати найбільш актуальні питання 
пов’язані з обігом та використанням крипто 
валюти (електронної валюти) в Україні. 
Досліджується правова природа криптовалюти, 
спектр її використання та коло правовідносин, де 
криптовалюта виступає предметом. Іншим 
важливим питанням, є врегулювання процесу 
самого майнінгу, визначення статуту майнерів та 
результаті їх роботі, кінцевого блокчейну. 
Встановлено, що в умовах сьогодення не 
використовувати криптовалюту на території 
держави неможливо, оскільки Інтернет простір не 
має меж і відокремитися від нього неможливо. 
Відсутність належного (або навіть фрагментарного 
базового) правового регулювання тільки опускає 
Україну на декілька сходинок вниз, у даній сфері, що 
звичайно негативно позначається на різних сферах, 
зокрема на економіці. Відсутність належного 
регулювання, також створює велику прогалину не 
лише у приватно-правовому полі. Адже, наприклад, 
у сфері кримінального права також виникають 
невизначеності, оскільки правопорушення у сфері 
криптовалюти існують, однак кваліфікувати їх 
наразі неможливо, а від так покарання призначити 
також неможливо. Через це порушники в частині 
операцій з криптовалютою наразі залишаються не 
покараними, а деякі неправомірні дії взагалі не 
вважаються такими, що порушують інтереси 
інших осіб чи держави в цілому. Проте, родову 
ознаку, питання визначення об’єкту регулювання 
стосовно крипотовалют, слід шукати насамперед у 
царині приватного права. 
 

Ключові слова: коїн, блокчейн, криптовалюта, хеш-код, протокол запису 
транзакцій, майнінг, майнер, смарт контракт, ІСО. 
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ВСТУП 
Найменування CryptoCurrency, що означає «криптовалюта» перше в 

обігу з’явилося у 2011році у журналі Форбс. Без перебільшення можна 
сказати, що основною вадою на сьогодні, яка стоїть на шляху до 
регулювання криптовалюти в цілому, а не виключно її правового аспекту  
регулювання, є необізнаність і певний острах абсолютної більшості 
учасників ринку стосовно наступних питань: 

- Який принцип роботи криптовалют і крипторинку? 
- Яким чином, без наявності центрального регулятора (центробанку), 

здійснюється «наповнення» цієї криптовалюти? 
- Чим забезпечена криптовалюта? 
- Чи достатньо заміни категорії «довіра», яка використовується (є 

притаманною) стосовно інших класичних валют (фіатні гроші) на категорію 
«зацікавленості» і «остраху» більшості (всіх) учасників ринку та «віри» в 
непорушність власне самої системи Інтернет і системи блокчейну? 

- Неможливість і важкість сприйняття категорії «безвідкличність» 
(незворотність) транзакції з блокчейном. Оскільки, сама така конструкція 
знаходиться у протиріччі з концепцією захисту (судового захисту, 
самозахисту), яка є загальноприйнятною для захисту законних прав та 
інтересів і виступає певною гарантією учасникам певних відносин 
(правовідносин)? 

З іншого боку, вищеназвані фактори сприймаються іншою частиною 
Учасників цього ринку, як беззаперечні «плюси» вільного суспільства, 
вільного співтовариства, які є майже абсолютною організацією з точки зору 
стороннього регулювання і впливу. Фактично така конструкція без 
правового оформлення, мала б діяти за принципом «залучених 
користувачів». Іншими словами анонімне оцінювання певних транзакцій з 
метою захисту своїх же прав, породжувало певну стабільність такої 
системи, що влаштовувало користувачів, яких було до певного моменту було 
відносно не багато. 

Проте, на певному етапі розвитку криптовалют, стало зрозуміло, що 
останні, за допомогою своїх певних специфічних (унікальних) 
характеристик та особливостей функціонування, заснованих на відсутності 
централізованого регулюванні і анонімності транзакцій, можуть стати 
найкращим притулком (ширмою) для нелегального,а подекуди і відверто 
злочинного промислу та злочинної діяльності. Апогеєм такого нехтування з 
боку регуляторів (державних, само регуляторів тощо) ринку криптовалют, 
стала історія з сайтом SILK ROAD [1; 133-136], який використовувався для 
нелегального продажу (фактично обміну на біткоїнів, з наступною 
можливістю перевести в готівку відповідно суми криптовалюти, отриманої 
за транзакцію). 

ПОНЯТТЯ «КРИПТОВАЛЮТА» 
За загальним визначенням, криптовалюта розглядається і 

сприймається як особливий різновид електронних платіжних засобів. 
Фактично, це математичний код, за допомогою якого здійснюється обіг 
електронних коштів з використанням криптографічних елементів, а саме 
електронного цифрового підпису. 

Кожна валюта має певну одиницю виміру, не виняток і криптовалюта, 
одиницею виміру якої є «коїн», який не має ніякого матеріального 
вираження. Ці гроші віртуальні, вони існують виключно у електронному 
вигляді. Для зручності використовують також термін токен. Токен – це 
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централізована чи децентралізована цифрова одиниця обліку, що 
заснована на математичних обчисленнях та має криптографічний захист1. 

Сьогодні криптовалюта фактично виступає міжнародним 
електронним платіжним засобом, що використовується на території 
більшості країн світу, основна її відмінність від звичної національної валюти 
полягає у децентралізованості та непідконтрольності з боку урядів. 

Сутність самих операції з майнінгу (видобутку самих біткоїнів), обміну 
самими біткоїнами і перетворення останніх у готівку, по суті є 
специфічними математичними операціями з обрахунку, за виключенням 
останньої (тут остання розглядається як операція міни криптовалюти на 
іншу валюту). Всі інші операції розглядаються як система математичних 
алгоритмів, внаслідок чого з’являється певне благо, цінне для всієї системи 
(«екосистеми біткоїнів») і яке можна шляхом міни переоформити у звичайні 
валюти (обміняти), або за які (за допомогою яких) провести операцію обміну 
(купити) на певні об’єкти матеріального світу. 

З точки зору математичних обрахувань, видобуток (генерування) 
біткоїнів можна розглядати як певний тривалий процес математичних 
обрахувань, які сприймає вся сукупність (система) під’єднаних комп’ютерів 
(і відео-карт), які внаслідок задіяних в обрахунках сил і засобів визначає 
переможця і винагороджує його призом – біткоїном. 

Суто з математичних (алгоритмічних) засад процес видобутку певної 
криптовалюти слід розглядати (на прикладі, наприклад, біткоїна), як 
створення нових обсягів криптовалюти (нових біткоїнів) і являє собою 
рішення математичної задачі з пошуку символьних комбінацій, що 
задовольняють ряду умов. 

Припустимо, що потрібно символьний рядок перетворити так, щоб на 
виході отримати інший рядок, що починається з послідовності певних 
символів, наприклад, нулів. Цей результат називається хеш–послідовністю. 
Щоб таке перетворення було прийнято протоколом, воно має враховувати 
всю передісторію транзакцій або створення нових одиниць криптовалюти і 
їх передачі між контрагентами. 

Код, що лежить в основі валюти, поступово змінюється в міру 
додавання до нього все нових і нових комбінацій, при цьому можна 
«розмотати» клубок у зворотний бік. Цей «клубок» являє собою аналог всієї 
грошової маси криптовалюти, яка знаходиться в обігу на даний момент 
разом з історією всіх операцій з передачі валюти від одного власника до 
іншого, і називається хеш–сумою. 

Щоб «створити» новий запас криптовалюти, додавши його до вже 
існуючого запасу, за допомогою комп’ютера відшукують відповідну числову 
послідовність, склавши яку з попередньою хеш-суму, отримують вже нову, 
яка задовольняє заданим умовам. 

Оскільки рішення цієї задачі вимагає серйозних витрат комп’ютерних 
ресурсів, передбачено винагороду. Більш того, з генеруванням кожного 
нового блоку біткоїнів витрати комп’ютерних ресурсів на пошук решти 
блоків ростуть, тому потрібно все більш серйозне апаратне забезпечення. 
Якщо ще пару років тому процес майнінгу був доступний на домашніх 
комп’ютерах з (кілохеш в секунду), то тепер цього абсолютно не достатньо. 

                                                           
1  З метою доступності цього тесту для сприйняття не фахівцями у галузі інформатики 

і програмування, всі технічні (технологічні) операції з криптовалютою і відповідними 
цифровими записами і кодами будуть поіменовані як «математичні обрахування». 
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Більш серйозним варіантом можна вважати новітні ігрові та професійні 
відео-карти NVIDIA, а також AMD. 

Справа в тому, що сучасні відео-карти мають процесор, спеціально 
орієнтований на виконання складних математичних обчислень, які 
центральний процесор комп’ютера виконує у багато разів повільніше. 

Однак, цей підхід пов’язаний з великими фінансовими витратами, 
адже споживана потужність відео-карт сімейства NVIDIA Tesla і 
аналогічних або трохи більш потужних прискорювачів AMD досягає сотень 
Вт, а ціна – десятки або навіть сотні тисяч доларів. 

Таким чином, витрати на комп’ютер, що має великий і добре 
охолоджуваний корпус, блок живлення з запасом потужності і новітня 
відео-карта, доступні лише небагатьом, а в подальшому майнеру доведеться 
як слід розщедритися і на значне цілодобове споживання електроенергії. 
Загалом для майнінг з метою отримання доходу навіть професійні відео-
карти вже не годяться, оскільки їх продуктивність обмежена декількома 
mH/s. Існують в рази більш енергоефективні пристрою ASIC (Application 
Specific Integrated Circuit, тобто інтегровані схеми, орієнтовані на додатки). 
Вони були розроблені спеціально для майнінг і тому не придатні для іншого 
застосування, зате мають продуктивність від сотень mH/s і вище. 
Найпростіші і дешеві варіанти таких блоків виконані у вигляді USB-
«затичок», що по вигляду нагадують флеш-накопичувачі, а найпотужніші 
майнінгові пристрої виконані у вигляді ящика і споживають мегават 
електроенергії і більше. 

У 2015 році сумарні витрати електроенергії майнінговими станціями 
становили півтора тераватта, що еквівалентно споживанню величезного 
міста. Основні їх потужності зосереджені в Китаї і являють собою по суті 
справжні фабрики, «продукцією» яких є згенеровані біткоїни. 

Тобто, користувач вирішує задачу і якщо він домагається успіху, в його 
розпорядженні виявляється та чи інша кількість криптовалюти, а вся її маса, 
що перебуває в обігу, зростає як раз на цю величину, наприклад, на 1 біткоїн. 

Останнє по суті є найголовніше з точки зору потенційного 
регулювання, адже в силу певних процесів (насправді механіка не так 
важлива, адже мало хто розуміється і у видобутку наприклад іридію чи 
платини, як і біткоїна) з’являється новий об’єкт потенційного правового 
регулювання, адже володіє вартісною цінністю, сприймається широким 
загалом як можливий еквівалент грошовій масі (володіє еквівалентністю 
стосовно класичних грошей), володіє покупною спроможністю. Саме ці 
характеристики за великим рахунком роблять питання регулювання 
криптовалют вкрай актуальним, адже коло потенційних суб’єктів і об’єктів, 
коло потенційних загроз від такого виду розрахунків і такого регулювання 
є надзвичайно великим. 
ПІДҐРУНТЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ В УКРАЇНІ 

В Україні до сьогодні існує велика прогалина у сфері правового 
регулювання криптовалюти, оскільки норми жодного нормативно-
правового акту не поширюються на даний об’єкт, як об’єкт цивільно-
правових відносин. Існує один зареєстрований законопроект «Про обіг 
криптовалюти в Україні» [2], «Про стимулювання ринку крипто валют та їх 
похідних в Україні» [3], ще один законопроект знаходиться на сайті в 
процесі колективного розроблення [4]. 

Протягом останніх років Україна входить до ТОП-10 країн світу [5] за 
кількістю користувачів біткоїн. Так на території нашої країни здійснює свою 
діяльність найбільше в СНД біткоїн-агентство Kuna, одним із проектів якого є 
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криптовалютна біржа. Застосування децентралізованих технологій планується 
та частково вже реалізується на державному рівні: e-Auction 3.0, e-Vox, E-
Ukraine. В Україні також дуже розвинене криптовалютне товариство. У грудні 
2016 р. Українська біржа стала першим у світі майданчиком, де торгуються 
деривативи біткоїн. І не дивлячись на це, відповідного нормативно-правового 
акту, що регулював би відносини досі немає.  

Для визначення правової природи відносин з криптовалютою перш за 
все, необхідно звернутися до Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ). 
Аналізуючи ст. 177 ЦКУ, де наведено класифікацію об’єктів цивільно-правових 
відносин, можна помітити, що криптовалюту неможливо віднести до одного з 
видів. Тому в умовах сьогодення єдиний варіант застосування аналогії закону 
чи аналогії права виглядає таким чином: якщо цивільні відносини не 
врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або 
договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших 
актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні 
відносини (аналогія закону). У разі неможливості використати аналогію закону 
для регулювання цивільних відносин вони регулюються відповідно до 
загальних засад цивільного законодавства (аналогія права) (ст. 8 ЦКУ). Проте 
відкритим залишається питання: «Які саме правовідносини можуть бути 
застосовувані за аналогією до криптовалют?». 

Перше, що необхідно з’ясувати – виступає криптовалюта як валюта 
цінність чи як засіб платежу. 

Дослідивши Конституцію України [6], ЗУ «Про платіжні системи та 
переказ коштів в Україні» [7], Декрет КМУ «Про систему валютного 
регулювання і валютного контролю» [8] та ряд роз’яснень Національно банку 
України, криптовалюту не можна віднести до жодної з цих категорій. 
Єдиним законним засобом платежу в Україні виступає національна валюта 
– гривня. Також, передбачено перелік валютних цінностей, що можуть 
знаходитися у власності резидентів та нерезидентів на території України, 
до якого криптовалюта не входить. 

Виходячи з вищевказаного та опираючись на роз’яснення 
Національного банку України, криптовалюту прийнято вважати грошовим 
сурогатом, що немає реальної вартості. Однак у ЗУ «Про Національний банк 
України» визначено, що грошовий сурогат – це будь-які документи у вигляді 
грошових знаків, що відрізняються від грошової одиниці України, випущені 
в обіг не НБУ і виготовлені з метою здійснення платежів у господарському 
обігу. Але ознаки криптовалюти не підпадають під поняття «електронний 
документ», оскільки під останнім розуміється документ, інформація в якому 
зафіксована у вигляді електронних даних, враховуючи обов’язкові 
реквізити документа. Таким чином, криптовалюту до числа грошових 
сурогатів відносити неправильно, оскільки її сутність відрізняється від 
наведеного у законі поняття. 

Сьогодні розроблено законопроект, прийняття якого могло б подолати 
прогалину у національному законодавстві і визначити правову природу 
криптовалюти. В законопроекті № 7183 «Про обіг криптовалют в Україні» 
йдеться, що криптовалюта – це програмний код (набір символів, цифр і букв), 
який є об’єктом права власності та може виступати засобом обміну. Автори 
законопроекту пропонують визнати криптовалюту «фінансовим активом», 
оскільки, як згадувалося вище, під ознаки валютної цінності чи засобу платежу 
вона не підпадає. Однак дане твердження спеціалісти вважають не зовсім 
правильним, оскільки у даному формулюванні криптовалюта фактично 
ставиться в один ряд з об’єктами інтелектуальної власності: віршами, 
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картинами чи скульптурами. Це та інші неузгоджені питання наразі 
виступають тими важелями, що сповільнюють прийняття законопроекту.  

Також варто вказати, що регулятором ринку криптовалюти, згідно 
законопроекту, буде виступати Національний банк України, що наштовхує 
на ще одне запитанні: «Чому для регулювання цивільно-правових відносин, 
якими є операції з криптовалютою, залучається фінансовий регулятор?» На 
це та інші питання законопроект відповіді не дає. 

Отже, спробуємо розібратися у специфіці правовідносин з 
криптовалютою через з’ясування предмету та об’єкту правового регулювання.  

Можливим об’єктом правового регулювання криптовалюти є відносини, 
що склалися в процесі створення, використання та здійснення операцій з 
обігу електронних коштів – коїнів та як наслідок могли привести до 
виникнення нових правовідносин, що носять цивільно-правовий характер. 

Предметом регулювання криптовалюти, у свою чергу, можемо назвати 
сферу діяльності, у якій криптовалюта використовується. Основним предметом 
виступають різноманітні види криптовалюти, наразі більше 500 різновидів. 

Також при вивченні питання криптовалюти особливу увагу варто 
приділити відносинам майнінгу. Майнінг – це обчислювальні операції, які 
здійснює майнер за допомогою власного та/або орендованого 
спеціалізованого обладнання, з метою забезпечення працездатності та 
безпеки системи блокчейн, та залежно від умов системи блокчейн отримує 
винагороду системи блокчейн. 

У свою чергу майнер – це будь-яка фізична особа, фізична особа-
підприємець або юридична особа, яка за допомогою власного та/або 
орендованого спеціалізованого обладнання забезпечує працездатність та 
безпечність системи блокчейн, криптовалютних транзакцій, і, в залежності 
від правил системи блокчейн, отримує винагороду системи блокчейн та/або 
набуває права власності на криптовалюту. 

Система блокчейн – це децентралізований публічний реєстр усіх 
проведених криптовалютних транзакцій, які були проведені суб'єктом 
криптовалютних операцій. 

Вищезгаданий законопроект пропонує розглядати питання майнінгу 
як певної діяльності, з підтримки розподіленої платформи і створення нових 
блоків з можливістю отримати винагороду в формі емітованої валюти і 
комісійних зборів у різних криптовалютах, зокрема в біткоїнах. Вироблені 
обчислення потрібні для забезпечення захисту від повторного використання 
одних і тих же одиниць валюти, а зв'язок майнінгу з емісією стимулює людей 
витрачати свої обчислювальні потужності і підтримувати роботу мереж.  

Суть майнінгу полягає в підборі такого значення Nonce, яка дозволить 
отримати хеш, що містить певну кількість нулів на початку цього хешу.  

Кількість нулів у хеші вибирається таким чином, щоб кожен блок 
з'являвся приблизно раз на 6-10 хвилин. 

Всі нові біткоїни видобуваються через описаний вище майнінг, тому 
без майнерів, фактично не можливе створення нових. На сьогоднішній день 
видобуто тільки 16 із 21 млн біткоїнів, тому процес їх розробки ще не скоро 
завершиться, а від так роботою майнери забезпечені надовго. Навіть якщо 
нові валюти будуть з’являтися з такою ж швидкістю, як сьогодні, то майнінг 
стане справжньою професією і нас чекає досить велике майбутнє. 

Майнінг відбувається децентралізовано – консолідованими силами 
всієї майнінг-спільноти по всьому світу. Тому, навіть якщо частина 
майнерів піде зі сцени, справа ця буде жити і процвітати. Ну, а ймовірність 
відключення відразу всіх майнерів близька до нуля, адже для цього 
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необхідно «відімкнути» всю систему Інтернет у всьому світі, оскільки тільки 
після цього не буде існувати комп’ютера у мережі, який здійснює он-лайн 
математичні операції розрахунків. 

Майнінг також необхідний для цілісності і надійності всієї системи – 
це, до речі, стосується будь-якої криптовалюти. Тому, що робота майнерів 
забезпечує такі процеси, як: 

- захист мережі від спаму (підроблених транзакцій і блоків) і від різних атак; 
- підтримку децентралізації мережі. 
Окремо також розглянемо термін «блокчейн», що дослівно означає 

«ланцюжок блоків», де кожен блок пов’язаний із попереднім. Блоком 
називають такий інформаційний пакет, що містить у собі всі попередні 
відомості і частину нових. А весь ланцюжок являє собою розподілену між 
безліччю учасників базу даних, що працює без централізованого 
управління, тобто відсутній посередник у вигляді одного «центрального 
сервера», на якому зберігається вся інформація. Саме відсутність 
централізації є важливим елементом технології, оскільки всі дані 
зберігаються на комп’ютерах користувачів. Усі користувачі ланцюга є 
рівноправними й утворюють собою мережу комп’ютерів, на кожному з яких 
зберігається копія даних блокчейн. Зламати або «вимкнути» блокчейн 
неможливо, адже поки функціонує хоча б один комп’ютер, приєднаний до 
мережі, технологія буде працювати. Дані, що утворюють ланцюг блоків, 
можуть містити різну інформацію: відомості про угоди, людей, об’єкти, 
транзакції, серійні номери, видані кредити тощо. Отже, сфера застосування 
цього інструменту може бути різноманітною. 

Ключовими елементами є такі операції: взаємодія учасників, 
формування блоків, формування ключів, шифровка записів. 

Приклади використання технології системи блокчейн в Україні можна 
прослідкувати в рамках стратегії земельної реформи. Як зазначає перший 
заступник міністра аграрної політики і продовольства України, з жовтня 
2017 р. буде запущено пілотний проект із переведення Державного 
земельного кадастру на технологію блокчейн, яка є найбільш досконалою 
технологією у світі із захисту інформації. 

Відсутність належного правового регулювання криптовалюти не 
заважає її активному використанню, у зв’язку з чим, досить часто 
виникають різноманітні спори.  

Сьогодні в Україні вже склалася незначна судова практика з 
вирішення спорів з використання та обігу криптовалюти. Є рішення 
Апеляційного суду м.  Києва від 12.10.2016 [9] по справі № 753/599/16, у 
якому позивач обґрунтовує свою позицію тим, що Біткоїн - це майнові 
права на записи у відкритій базі даних блокчейн, її матеріальна цінність 
підтверджується їх вартістю на світових он-лайн-площадках для торгівлі, і 
підлягає судовому захисту. Суд посилаючись на вищезгадане роз’яснення 
НБУ вважає, що Біткоїн не є річчю в розумінні ст. 179 Цивільного кодексу 
України, тому що не має ознак матеріального світу та не є продукцією. Крім 
того, криптовалюта не має ознак майнових прав. Адже згідно з ч.3 ст.3 
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні під майновими правами визнаються будь-які права,  
пов'язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які є 
складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, 
користування), а також інші специфічні права (права на провадження 
діяльності, використання природних ресурсів тощо) та права вимоги. 
Законопроект стосовно регулювання криптовалют визначає її як об’єкт 



- 38 - 
IUS PRIVATUM | 1 | 2018 
Civil Law / Цивільне право 

права власності, який може виступати засобом міни, відомості про який 
вносяться та зберігаються у системі блокчейн. Такий підхід видається 
надзвичайно спрощеним, адже не відповідає на питання, чому 
криптовалюта може виступати (і вже виступає) саме засобом платежу? При 
цьому прослідковується певний дисонанс у самому законопроекті, адже 
визначаючи останню об’єктом права власності, контроль та державне 
регулювання пропонується покласти на Національний банк України. Чому і 
на підставі чого Національний банк України має здійснювати контроль за 
об’єктами права власності зазначений законопроект не розкриває. Варто 
очікувати у законопроектній роботі й інших версій визначення природи 
криптовалюти і її можливих регуляторів. 

Стрімкий розвиток криптовалют у світі вимагає реакції національних 
інститутів влади на цю ситуацію. Наведемо лише деякі найбільш відомі 
приклади і спроби нормативного регулювання обігу криптовалют.  

СІНГАПУР 
Первинне розміщення цифрових токенів (ICO) було прирівняне грошово-

кредитним управлінням (центробанком) Сінгапуру до IPO звичайних цінних 
паперів. Тепер залучення інвестицій через блокчейн підпадає під державне 
регулювання. При цьому самі криптовалюти залишаються поза межами 
правового поля. Про це повідомляє Finbalance [10]. 

Менш ніж через тиждень після того, як ICO було легалізовано Комісією 
з цінних паперів США, такий крок зробив фінансовий регулятор Сінгапуру. 
Таким чином, азіатське місто-держава стало другою в світі юрисдикцією, 
де первинне розміщення цифрових токенів контролюється владою. 

Варто враховувати факт того, що самі по собі біткоїн, ефір та інші 
криптовалюти як і раніше ніяк не регулюються владою жодної країни світу. 
В Сінгапурі, як і в США, в легальне поле введені лише ICO. У центробанку 
Сінгапуру вирішили, що відтепер стартапи, які проводять ICO, повинні 
повідомляти про це владу, яка буде контролювати параметри первинного 
розміщення «монет» [11; 494]. 

ІНДІЯ 
У грудні 2017 року правоохоронні органи Індії, як тоді 

повідомлялося [12], розглядали випадки відмивання грошей, шахрайства та 
ухилення від сплати податків на дев’яти криптовалютних біржах. На даний 
момент мова йде про те, що в найближчому майбутньому в країні з’явиться 
положення, яке регулюватиме обмін криптовалютами. 

У інтерв'ю телеканалу CNBC TV18 [13], секретар Департаменту 
економічних справ Міністерства фінансів Індії, Субхаш Чандра Гарг 
(S.C.Garg), заявив, що уряд створив групу для підготовки доповіді про 
криптовалюти, яка, як очікується, буде опублікована до кінця фінансового 
року. Він підкреслив: «Уряд застосує кроки, щоб зробити їх [криптовалютні 
платежі] незаконними в якості платіжної системи.» Крім того, посадовець 
натякнув на майбутні правила для обміну та торгівлі криптовалютами. 

«Ми сподіваємось, що впродовж цього фінансового року комітет 
завершить свої рекомендації, [приймати рішення] звичайно ж, буде 
регулятор» - сказав Гарг, який очолює зазначену вище групу. 

Представляючи бюджет країни, міністр фінансів Індії Арун Джетлі 
(Arun Jaitley) заявив парламенту, що уряд буде застосовувати політику 
нульової толерантності щодо використання криптовалют для транзакцій 
нелегального характеру. 

Цікаво, що зауваження, зроблені Джетлі, викликали широке 
поширення страху серед біткоїн-спільноти Індії, яка неправильно 
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витлумачила його слова і стала вважати, що уряд заборонив криптовалюти. 
Незабаром після того, як його виступ транслювався на телебаченні, ціна 
біткоїна стрімко впала [14]. 

Претензії до криптовалют, які можуть бути використані для фінансування 
тероризму та контрабандних закупівель, датуються декількома роками і майже 
такі ж старі, як і сам ринок. Проте поки що не було жодних серйозних доказів, 
які б доводили, що таке насправді існує, крім випадку із Silk Road [15], який 
продемонстрував, що біткоїн тоді був основним інструментом для угод, які 
пов'язані з наркотиками та озброєнням. 

Проте з того часу біткоїн перестав використовуватися у даркнеті через 
свою відстежуваність і віддав пальму першості [16] анонімним 
криптовалютам, зокрема Moneroі ZCash [17]. А голова Комісії з торгівлі 
товарними ф'ючерсами США під час свого виступу на сенатських слуханнях 
наголосив [18], що без біткоїна не було б блокчейну. 

Тепер стає зрозумілим, що Індія не бажає застосовувати криптовалюти 
як альтернативу грошовим платежам, а, навпаки, хоче регулювати їх як 
новий клас активів. Така поведінка була продемонстрована декількома 
урядами в минулому, в тому числі і урядом США. Врешті-решт, дозвіл на 
здійснення платежів в криптовалютах дозволяє людям повністю обходити 
фіатні валюти, які підтримуються державою. 

Хоча заміна готівки на біткоїн була оригінальним баченням [19] 
цифрової валюти, як зазначено в його WhitePaper [20], схоже, що держави 
у всьому світі  готові сприймати його лише як цифрове сховище цінності, 
подібне до золота. Коштовні метали також не визнаються законним 
платіжним засобом. 

Zebpay, одна з найпопулярніших в Індії криптовалютних бірж, 
опублікувала повідомлення у своєму блозі [21] з цього приводу, що 
майданчик для торгівлі цифровими валютами буде готовим до будь-якого 
регулювання, запровадженого комітетом з вивчення блокчейну та 
криптовалют. 

АВСТРАЛІЯ 
Австралійський звітно-аналітичний центр транзакцій (AUSTRAC) тільки 

що опублікував на своєму веб-сайті нові зобов'язання станом на 3 квітня. 
З 3 квітня 2018 року біржа повинна відповідати новим критеріям, які 

включають в себе: реєстрацію в агентстві, прийняття і виконання програми 
AML/CTF, верифікація користувачів, а також надання звітів про усі 
підозрілі дії на біржі і транзакціях з використанням валюти у розмірі 10 000 
австралійських доларів (7 700 дол. США) і більше. 

Дані повинні зберігається біржею впродовж семи років. 
Проти незареєстрованих криптовалютних бірж вводяться штрафи і 

кримінальна відповідальність за незаконну діяльність. 
Враховуючи те, що розгляд заявки на реєстрацію криптовалютних 

бірж вимагає часу, домовленість дозволить існуючим платформам 
продовжувати надавати свої послуги, проте вони зобов'язані пройти процес 
реєстрації до 14 травня. 

В цілях боротьби з незаконним використанням криптовалют, Сенат 
Австралії схвалив законопроект про обов'язкове ліцензування 
криптовалютних бірж на початку грудня 2017 року. Законопроект також 
надав Austrac повний контроль над криптовалютними біржами. 

Другий важливий для криптовалют закон набуде чинності в липні 2018 
року. Необхідність його прийняття виникла із-за попереднього закону 2014 
року, який розглядав криптовалюту в якості товару і зобов'язав 
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австралійців платити податок на товари і послуги, коли вони купують або 
розплачуються криптовалютой. Це відразу викликало критику з боку 
захисників технологій і активістів. Тоді уряд Австралії пообіцяв 
врегулювати це питання. 

З 2018 року австралійцям більше не доведеться платити податок на товари 
і послуги (GST, аналог ПДВ) при купівлі і продажі криптовалют - уряд схвалив 
законопроект, який вирішує проблему "подвійного оподаткування" в країні. 

Згідно з новим законопроектом, з 1 липня 2018 року криптовалюти 
класифікуватимуться при розрахунку GST аналогічно іноземним валютам. 

КИТАЙ 
У спільній заяві, опублікованій нещодавно 7 фінансовими 

регуляторними органами, найбільш густонаселена країна світу пояснила, 
чому вона вважає, що метод збору коштів за допомогою ICO є незаконним 
відповідно до внутрішнього законодавства [22].  

В заяві сказано: «…Фінансування ICO відноситься до діяльності 
юридичних осіб, що займаються віртуальними валютами, такими як біткоїн 
або Етереум, за допомогою незаконного продажу і розповсюдження токенів. 
По суті, це своєрідне не схвалене та незаконне залучення коштів, яке 
підозрюється в незаконному продажі токенів, незаконному випуску цінних 
паперів та незаконному зборі коштів, фінансовому шахрайстві,  у створенні 
фінансових пірамід та інших злочинних діях…» 

У другому пункті заяви пояснюється, що означає це визначення. Там 
сказано, що «від дати цього оголошення всі види операцій по фінансуванню 
випуску валют повинні негайно  припинитися». Додавши, щоб «особи або 
організації, які завершили діяльність ICO, повинні повернути кошти 
інвесторів, захистивши таким чином права інвесторів і зменшити 
ймовірність ризиків». Також влада застерегла, що «люди, які відмовляються 
припинити діяльність ICO або відмовляються від повернення коштів 
інвесторам, будуть розслідувані і суворо покарані відповідно до закону». 

У третьому пункті заяви говориться, що регулювання торгових платформ 
повинно бути посиленим: «від дати цього оголошення торговельні платформи 
не повинні вести обмінний бізнес між грошима і віртуальними валютами, не 
повідомляти інформацію та курс при торгівлі віртуальною валютою». 

В даний час не зрозуміло чи постраждає від цього робота мережі 
Етереуму, найбільшої платформи, яка використовує такий метод залучення 
коштів, і на якій функціонують більшість стартапів. 

Інші пункти заяви забороняють фінансовим установам, таким як 
банки, вести бізнес з фінансуванням ICO і попереджати про суспільні 
ризики торгівлі токенами. 

Реакція ринку. На даний момент вартість криптовалютних активів, 
створених для фінансування кампаній ICO, помітно змінилася у зв`язку із 
новиною про заборону ICO в Китаї. За даними Coin Market Cap, загальна 
капіталізація токенівна базі Етереуму з 10 млрд. доларів на цьому тижні 
знизилася до рівня нижчого 7,5 млрд. доларів, тобто відбулося падіння на 25%. 

Найбільшого падіння зазнали Omise Go  і Qtum, капіталізація яких, 
перевищивши нещодавно позначку в 1 млрд. доларів, встигла знизитися до 
рівня 781 млн. доларів і 638 млн. доларів відповідно станом на сьогодні [23]. 

Новина про заборону проведення ICO на такому великому 
криптовалютному ринку, яким є Китай, негативно позначилася на цінах 
багатьох криптовалют, зокрема біткоїна, Етереуму, на якому відбуваються 
більшість криптовалютних ICO, а також NEO, китайської платформи, яка 
також дозволяє проводити ICO. 
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США 

У Сенаті США тривають слухання стосовно ролі криптовалюти в 
сучасній фінансовій системі і способів її регуляції. Зазначається, що позиція 
однієї з провідних економік світу безперечно вплине на стан галузі в цілому. 
Зокрема, про основні етапи обговорення повідомляє видання Hash 
Telegraph [24]. 

Голова Комісії з товарних і ф'ючерсних ринків (CTFC) Крістофер 
Джанкарло закликав рахуватися зі зростаючим впливом криптовалюти на 
світових ринках. «Як і в ситуації з розвитком Інтернету, ми не можемо 
повернути технологію назад і загнати джина в пляшку. Ігнорування цих 
явищ не змусить їх зникнути. Тут потрібна відповідальна регулятивна 
відповідь», – зазначив він [11; 486]. 

Регулювання повинно перешкоджати ухиленню від податків, 
відмиванню брудних грошей і шахрайствам із криптоактивами. 

При цьому регулятори всі як один згодні, що майбутнє – за блокчейн-
технологіями. 

Крістофер Джанкарло навів як приклад історію з іпотечною кризою 
2007–2008 років. Він заявив на слуханнях, що, якби тоді у фінансових 
регуляторів була можливість простежувати ланцюжки операцій і обробляти 
цю сукупну інформацію належним чином, такого масштабу кризи не було б. 

Чиновник навів цифри колосальних вигод, що випливають із 
впровадження блокчейна тільки в системи фінансових транзакцій – йдеться 
про десятки мільярдів доларів на рік. 

Що стосується криптовалюти, то зараз у США думають над 
регулюванням трьох видів криптооб'єктів: 

- самі криптовалюти (визнані товаром, але регулювати їх ще не почали); 
- ICO (вважається нелегальним, регулювання відкладено в довгий ящик); 
- ф'ючерси на криптовалюту (визнано в якості ф'ючерсу на товар без 

поставки з виплатами за контрактами у вигляді еквівалента в коштах). 
Незважаючи на відносно невеликі масштаби цього класу активів, 

віртуальна валюта генерує принципово нові проблеми для регуляторів, 
пише видання. 

Що стосується міжвідомчої координації, то в своєму виступі 
Джанкарло зазначив, що «юрисдикція CFTC щодо віртуальних валют не є 
винятковою». В результаті підхід США до нагляду за віртуальними валютами 
перетворився, на його думку, в багатогранний процес, до якого залучені і 
фінансові та правоохоронні органи: і SEC, і фіскальна служба, і ФБР та інші. 

Але головне, на чому наполягає голова CFTC, – регуляторне реагування 
повинно починатися з освіти споживачів. На тлі диких тверджень, сміливих 
заголовків і шокуючої гіперболи про віртуальну валюту виникає потреба в 
набагато більшому розумінні та ясності – з боку професійних учасників 
ринку і приватних, індивідуальних інвесторів, підсумовує видання. 

ВИСНОВКИ 
1. Жодна з країн остаточно не визначила правової 

природикриптовалют, визнавши і прирівнявши останні до де-факто засобів 
платежу та засобів міни. 

2. Державне регулювання не може уникати факту, коли певні засоби 
використовуються для операцій платежів. 

3.Криміногенна складова, як одна з характеристик криптовалют, 
підштовхує регуляторні органи висловитися з приводу цього, надавши 
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правову оцінку; така стурбованість є загальновизнаною у світі, де 
поширюється тероризм і кіберзлочинність. 

4. Наразі визнання криптовалюти засобом міни, відкриває для 
державних органів, якщо не шлях до визначення правової природи 
останньої, так хоча в можливість не залишатися сторонньою до процесів, 
які об’єктивно існують у повсякденному житті. 

Держава м'яко бере криптовалюту під контроль, перетворюючи 
децентралізовану ідею на фікцію. Оскільки будь-яке централізоване 
регулювання децентралізованої системи - це вже парадокс, щось на кшталт 
неформалів, які бажають визнання на формальному рівні. 

Деякі аналітики припускають, що подібні заяви та обмежуючі кроки 
можуть бути викликані загрозою, яку становить криптовалюта для нинішньої 
світової фінансової системи, адже віртуальна валюта ліквідує потребу в 
послугах посередників (банки, юридичні фірми і т.д.) та великої чисельності 
персоналу, оскільки транзакції здійснюються напряму між учасниками угоди.  

Питання регулювання криптовалюти як і раніше турбує трейдерів. У 
понеділок директор Центрального банку Німеччини Йоахім Вюрмелінг 
(Joachim Wuermeling) заявив, що регулювання криптовалюти має 
здійснюватися в глобальному масштабі. На його думку, це пов'язано з тим, 
що національні або регіональні правила буде складно реалізувати у 
безмежному віртуальному співтоваристві. Крім того, агентство Блумберг 
повідомило про наміри влади Китаю розширити заборону, яка була 
накладена на біржову торгівлю криптовалютою в минулому році. 

Для кращого розуміння питань криптовалюти, також звернемося до 
прикладів їх регулювання закордоном. Європейський суд в рішенні від 
22.10.2015 року визначив, що біткоїн необхідно вважати валютою (засобом 
платежу), а не товаром. Це було обумовлено тим, що виникали певні 
труднощі щодо оподаткування криптовалюти. Відповідне рішення 
встановило, що всі операції, пов'язані з обміном біткоїнів (bitcoin), будуть 
оподатковуватися так само, як і операції з традиційними валютами. 
Європейська судова практика по суті прирівняла криптовалюту до 
законного платіжного засобу, а обмін грошових коштів – «валютно-обмінною 
операцією». Але все-таки, згідно чинного законодавства ЄС цифрова валюта 
вважається товаром і підпадає під регулювання Цивільного законодавства 
і Директиви ЄС про ПДФ як товар, а договір купівлі — продажу щодо 
криптовалюти є договором-купівлі продажу товару. 

Практика регулювання відносин з крипто валютою існує чи не у всіх 
країнах світу. У штаті Вашингтон, США, цифрова валюта — це об’єкт 
грошових переказів у зв’язку з вимогами Закону «Про уніфікацію грошових 
послуг». Крім того, у вересні 2015 року Американська державна комісія, яка 
займається біржовими ф’ючерсними контрактами прирівняла біткоїн до 
біржових товарів.  

Австралія демонструє намір стати однією з найбільш прогресивних 
юрисдикцій. Цифрова валюта не розглядається як фінансовий продукт, а 
тому криптовалютна діяльність не підлягає ліцензуванню (крім діяльності, 
пов’язаної з фіатними грошима чи іншими фінансовими продуктами). В 
Австралії активно розробляється законодавство у сфері протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню 
тероризму, що передбачало б можливість використання цифрових валют з 
метою здійснення цих злочинів. 

Великобританія є лідером криптовалютної інтеграції та однією з 
найсприятливіших і найзручніших юрисдикцій для ведення 
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криптовалютного бізнесу. До того ж держава надає підтримку стартапам, 
що пов’язані з цифровою валютою. 

Досить прогресивною у сфері регулювання криптовалюти, як не дивно, 
стала Білорусія. Не так давно президент Білорусії підписав декрет «Про 
розвиток цифрової економіки», яким була узаконена криптовалюта і створені 
якнайкращі умови для розвитку ІТ-бізнесу в країні. Згаданий вище декрет 
регулює бірж та пунктів обміну, дозволяє здійснення майнінгу громадянам, без 
отримання будь-яких дозвільних документів, а також дозволяє здійснення 
широкого спектру операції з використанням біткоїна та інших електронних 
коштів. Відтак діяльність пов’язана з обігом криптовалюти не буде вважатися 
підприємницькою, а доходи отримані в результаті здійснення таких операцій 
не підлягають особливому оподаткуванню, як доходи отримані від здійснення 
підприємницької діяльності.  

Аналізуючи все описане вище, стає зрозуміло, що Україна має таку ж 
проблему, що й більш цивілізовані країни – технології випереджають 
законодавство. Однак для вирішення однієї проблеми існує декілька різних 
підходів для її вирішення. У будь-якому випадку криптовалюти – це перспективна 
технологія, вона розвиватиметься, незважаючи на спротив чи нерозуміння. 
Кількість людей, які довіряють криптовалютам, постійно збільшується, так само як 
і кількість тих, для кого це стало можливістю заробітку коштів. 

Вирішення питання правового регулювання криптовалюти дозволить 
урегулювати найбільш актуальні питання пов’язані з обігом та 
використанням крипто валюти (електронної валюти) в Україні. Першу, що 
необхідно визначити, це правову природу криптовалюти, спектр її 
використання та коло правовідносин, де криптовалюта виступає 
предметом. Іншим важливим питанням, яке постане обов’язково, це 
питання врегулювання процесу самого майнінгу, визначення статуту 
майнерів та результаті їх роботі, кінцевого блокчейну. 

Загалом, в умовах сьогодення не використовувати криптовалюту на 
території держави неможливо, оскільки Інтернет простір не має меж і 
відокремитися від нього неможливо. Відсутність належного (або навіть 
фрагментарного базового) правового регулювання тільки опускає Україну 
на декілька сходинок вниз, у даній сфері, що звичайно негативно 
позначається на різних сферах, зокрема на економіці.  

Відсутність належного регулювання, також створює велику прогалину не 
лише у приватно-правовому полі. Адже, наприклад, у сфері кримінального 
права також виникають невизначеності, оскільки правопорушення у сфері 
криптовалюти існують, однак кваліфікувати їх наразі неможливо, а від так 
покарання призначити також неможливо. Через це порушники в частині 
операцій з криптовалютою наразі залишаються не покараними, а деякі 
неправомірні дії взагалі не вважаються такими, що порушують інтереси інших 
осіб чи держави в цілому. Проте, родову ознаку, питання визначення об’єкту 
регулювання стосовно крипотовалют, слід шукати насамперед у царині 
приватного права. 

Саме тому питання правового регулювання криптовалюти повинно 
бути визначено протягом найближчого часу, щоб забезпечити належний 
розвиток і роботу описаної галузі. 
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The article deals with issues of legal regulation of cryptocurrency, which will 
resolve the most urgent issues related to the circulation and use of 
cryptocurrency (e-currency) in Ukraine. The legal nature of cryptocurrency, the 
range of its use and the range of legal relations, where the cryptocurrency is the 
subject, is explored. Another important issue is the settlement of the process of 
the property itself, the definition of the statute of mines and the result of their 
work, the final block. 
It is established that in today's conditions it is impossible to use cryptocurrency 
on the territory of the state, since the Internet space has no boundaries and it 
is impossible to isolate from it. The lack of proper (or even fragmentary basic) 
legal regulation only lowers Ukraine down a few steps in this area, which usually 
affects negatively in various spheres, in particular in the economy. 
The lack of proper regulation also creates a big gap not only in the private law 
field. After all, for example, in the field of criminal law, there are also 
uncertainties, since there are violations in the field of cybercriminals, but it is not 
possible to qualify them at this time, but it is also impossible to impose penalties. 
As a result, the perpetrators of cybercriminal operations are currently not 
punished, and some unlawful actions are not considered to be in any way 
violating the interests of other persons or the state as a whole. However, the 
generic feature, the question of determining the object of regulation in relation to 
cryptocurrency, should be sought first and foremost in the field of private law. 
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The article considers civil society as the basis for 
realization of market economic principles. It is 
established that when considering business-
economic relations, it is expedient to allocate their 
main legal basis of legal regulation – freedom of 
entrepreneurship, which is considered as a set of 
private legal possibilities of realization of rights and 
fulfilment of duties for the purpose of profit and its 
subsequent distribution, as well as economic and 
legal order, which should be reduced to public 
constraints or advantages through the use of state 
regulation, as well as to the private legal limits of 
self-regulation and coordination within the civil about 
society Non-entrepreneurial economic relations are 
regulated on the basis of civil law, that is, they are 
deprived of public influence (lack of a regulator), as 
well as in cases established by law and order, states 
may supplement state regulation in the business 
sector. In a civil society, economic relations, 
according to their essence, can be subject to different 
legal regulation. We believe that state regulation of 
economic relations should be limited to ensuring 
subjective civil rights and interests of individuals, as 
well as guaranteeing legal economic order. Such a 
balance of interests is possible provided the social 
direction of the administrative and legal activity of 
the state is reduced, which is reduced by the 
privatization of social relations, in particular, in the 
production of public goods, subsidizing socially 
useful activities and increasing consumer control. 
Thus, civil society, having a private law nature, 
allows the realization of economic rights; instead, the 
state is gradually losing the role of a total regulator 
of these relations regarded as an instrument for 
safeguarding the stability of a market economy. 
 

Key words: regulation, economic relations, entrepreneurship, non-commercial 
activity, third sector, self-regulation, deregulation. 
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INTRODUCTION 
Legal regulation of social relations is an important process of streamlining 

public relations with the help of legal means in order to provide an appropriate set 
of social interests that require legal guarantees. It is characterized by such 
properties as: 1) state security; 2) universality; 3) unity (accuracy); 4) formalism; 
5) systemic; 6) performance; and also differs from other phenomenon – legal
influence, which in turn covers also other forms and directions of the right to 
consciousness and behaviour of persons [19. p. 207–212]. In this occasion, the 
question arises as to the need to regulate all social relations or the appropriateness 
of applying the appropriate legal influence on them. In particular, we aim to 
consider the principles of regulation of economic relations, taking into account the 
state of development of civil society in Ukraine as their determinant. 

The economic relations are understood as totality of relations between 
people in the process of production of material and spiritual goods. Therefore, 
their appropriation in all spheres of social reproduction (direct production, 
distribution, exchange and consumption) and consist of: 

1) the appropriation of objects of nature through the labour process;
2) relations of specialization, co-operation, combination of production, etc.

within an individual enterprise, association, organization and between 
enterprises;  

3) organizational and economic relations, which are formed and developed
in the process of management of enterprise managers, marketing research, etc.; 

4) relations between people on the assignment of labor, means of
production, management of property in this area, control over production, etc. 

In general, relations can be systematized into technical, economic, 
organizational, economic, and socio-economic [28, p. 471–472]. 

Obviously, not all of these relations can be "transferred" into the legal 
sphere, especially in view of the objectivity of economic laws of the development 
of society. That is why the legal regulation is subject to economic activity, 
adequate to the modern needs of the economy. The basis for legal influence and 
legal regulation should be considered the Law of the USSR “On Economic 
Independence of the Ukrainian SSR” (03.08.1990) regarding ensuring the 
management of economic processes in order to revive and fully develop the 
social and cultural sphere, to meet the needs of the citizens of the Ukrainian 
SSR in material, social and spiritual benefits, protection of the surrounding 
activity; as well as the living conditions of the people of Ukraine, worthy of 
modern civilization, satisfaction of its social and cultural demands. Secondly, 
the Constitution of Ukraine declared economic diversity as the basis of public 
life (Article 15), as well as the social orientation of the economy (Article 13). 
Thirdly, we describe the practical implementation of economic policy as rather 
dynamic and sectoral, since according to the Law of Ukraine “On State 
Forecasting and Development of Programs of Economic and Social Development 
of Ukraine” (March 23, 2000), the system of forecast and program documents is 
timely and relevant to particular branches or regions of the economy (Article 4). 

GENERAL POSITIONS ON THE REGULATION 
OF THE ECONOMY IN UKRAINE 

D. Zadykhaylo draws attention to the fact that currently, under the current 
legislation of Ukraine, the means and mechanisms of macroeconomic regulation 
are distributed according to their sectoral affiliation between economic, 
budgetary, tax, nature reserves, and agricultural legislation, which damages 
the systematic use of them [20, p. 28]. An illustration of this conclusion is the 
Medium-Term Plan of Priority Actions of the Government by 2020, approved by 
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the Cabinet of Ministers of Ukraine from April 3, 2017, No. 275-p, which aims 
to ensure an increase in the standard of living of citizens and improve its quality 
as a result of sustainable economic development by achieving such goals: 
economic growth; effective governance; development of human capital; rule of 
law and fight against corruption; security and defence. In turn, economic growth 
implies: a) the creation of a favourable investment climate; b) maintaining 
macroeconomic stability by continuing fiscal consolidation; c) providing job 
creation; d) increase of incomes; e) poverty reduction. 

At the same time, the detailed definition of this goal is to bring about 
dynamic, sustainable and inclusive growth based on structural modernization 
of the economy, improvement of business conditions and efficiency of the public 
sector. The key to economic growth is the creation of equal, transparent and 
predictable business rules, the inclusion of Ukraine in regional and global value-
added chains, creation of conditions for the development of high-tech 
industries, accelerating the attraction of investments into the Ukrainian 
economy and the development of export potential of Ukrainian producers. 

We believe that such a goal seems to be declarative, therefore, the legal 
regulation falls within the scope of the concrete actions defined by the above-
mentioned plan. In particular, it deals with public-law actions (for example, 
simplification of tax administration, customs reform as an instrument for 
improving the investment environment, reforming and developing the financial 
sector, etc.), economic and legal direction (e.g. deregulation and development of 
entrepreneurship and competition, state property management and 
privatization, development of public procurements, etc.), improvement of private 
law regulation (for example, development of innovations and reform in the field 
of intellectual property; I'm productive employment, labour market reform, land 
reform, etc.) and complex changes (e.g., development of housing and communal 
services, reform regulation of the transport sector, ensuring the quality and 
efficiency of transport services). 

The direction of legal regulation and legal influence on economic relations 
in Ukraine should be in line with the principles of a market economy, which is 
observed from the Concept of the transition of the Ukrainian SSR to a market 
economy (November 1, 1990) and Ukraine’s commitments to build a stable 
democracy and a market economy in accordance with the Agreement on 
association with the EU (27.06.2014). At the same time, there is no single legal 
act providing for the legal basis for the regulation of economic relations. In the 
theory of law, economic regulation is divided into regulation with general and 
individual goals, that is, such general objectives as antitrust measures, the 
prevention of the concentration of economic power in one hand, the prevention 
of unfair trading operations, etc., as well as specific specified tasks, such as 
support for priority sectors of the economy, participation in unprofitable 
production, support of small business, protection of agricultural production, 
fishing, development of new technologies, etc. [29, p. 60]. 

As a result, the subject of scientific discussion is still the methods of legal 
regulation and means of state influence on the economy of Ukraine. Thus, 
representatives of the School of Economic Law point out the success of the 
concept of economic law and order, which is formed on the basis of an optimal 
combination of market self-regulation of economic relations between economic 
entities and state regulation of macroeconomic processes, based on the 
constitutional requirement of the state's responsibility to man for his activities 
and the definition of Ukraine as a sovereign and independent, democratic, 
social, legal state (part 1 of Article 5 of the Civil Code of Ukraine) [34, p. 396]. 
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Instead, representatives of the Civil Law School are turning to the unnecessary 
so-called “double” regulation and expediency of the perception of the private 
legal concept of civil and commercial law [25, p. 327]. 

The discussions proceeded under the conditions of creation of various 
codified acts in the conditions of the construction of a market economy and the 
emergence of a regular economic crisis. The arguments which proved in favour 
of one or another concept of regulation of economic relations, had their 
advantages in view of the variety of ways to address crisis phenomena, but 
whether they showed the regulatory legal direction of regulation to a market 
economy, because civil law formed the basic provisions for the regulation of 
social relations (the inadmissibility of deprivation of property, freedom of 
contract, freedom of business, etc.), while economic laws declared specific 
instruments of state regulation of economic activity (for example, licensing, 
patenting and quotas, technical regulation, regulation of prices and tariffs, etc.). 

CIVIL SOCIETY AND ECONOMIC RELATIONS 
The “pure” market economy (“pure” capitalism) implies the implementation 

of principles such as private property, freedom of choice and entrepreneurship, 
personal economic interest, competition, economic risks, pricing as the main 
coordination mechanism, and in general, the absence of a special governing 
body that would determine what to produce and where to take resources, that 
is, the minimum of state intervention [30, p. 62]. The absence of public influence 
leads to the need to find the appropriate regulator, which will fill the gap in the 
ordering of real social relations. Today, such a regulator is civil society (the 
“third” sector) – a phenomenon that from the ancient regulations about the 
civilized organization of people has become a very real indicator of the social 
effectiveness of law as a whole. 

According to Christiana Cicoria, the importance of the “third sector” is due 
to the need for the development of civil society, democratization and European 
cohesion, and the strengthening of economic prosperity through the rapid 
advancement of goods and services of social value [3, p. 16]. 

Civil society is closely linked to a market economy, as it has such mutual 
principles as freedom of ownership and economic activity (entrepreneurship and 
non-commercial activities), develops according to objective laws, according to 
which the state can only regulate their existence in a framework. V. Selivanov 
correctly noted that for the economic system, civil society consists of associate 
producers, and the state has an organizational and regulatory role in ensuring 
their functioning [33, p. 22]. 

N. Kuznietsova refers to the general foundations (principles) of the 
functioning of civil society: economic freedom, polyform of property, market 
character of economic development; unconditional recognition and protection of 
natural human and civil rights; legitimacy and democratic character of power; 
equality of all before the law and justice, reliable legal protection of the 
individual; a rule of law, built on the principle of the division of power and the 
interaction of its separate branches; political and ideological pluralism, the 
presence of legal opposition; freedom of speech, opinion, independence of the 
media, non-interference of the state in the private life of citizens, their mutual 
rights, duties and responsibilities; class peace, partnership and national 
consensus; an effective social policy that ensures an adequate standard of living 
for people [26, p. 52]. Thus, the market economy and civil society are related 
phenomena that ensure mutual existence, and legal regulation, despite the 
generally declarative idea of these phenomena, should have a fairly realistic 
implementation in private legal economic relations. 
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O. Bezukh, referring to the discussion about the duality of the legal 
regulation of private economic relations, does not deny the inconsistency of the 
economic and legal regulation of these relations, but at the same time argues 
that the civil regulation, claiming exclusivity in regulating the investigated 
relations, draws Ukraine into the times of ancient Rome with its slave economy, 
and hence the construction of the oligarchic economy of modern Ukraine [17, 
p. 80]. We believe that such a position is somewhat premature, since domestic 
private law is based on the principles of classical Roman private, not public law, 
and socio-economic reality is a manifestation of appropriate enforcement, rather 
than the rule of law. In addition, the relevance of V. Kopieichykov and A. Oliinyk 
do not lose relevance, that the reason for the catastrophic state of the economy 
is, first of all, the uncompromising struggle of political forces [24, p. 46], that is, 
the circumstances that are found in the sphere of public law, and therefore can 
not be characterized exclusively as economic or civil preconditions. 

THE STRUCTURE OF ECONOMIC RELATIONS 
The economic system is currently viewed from the standpoint of its 

institutional sectors, that is, economic entities that are capable of owning 
assets, committing themselves, engage in economic activity, and engage in 
transactions with other units. As a result, in the economy of Ukraine there are: 
1) the sector of non-financial corporations; 2) sector of financial corporations; 
3) general government sector; 4) household sector; 5) the sector of non-profit 
organizations [23]. 

The division of legal regulation of economic relations is carried out 
somewhat in a different plane, in particular, on the basis of distinguishing civil 
and business (commercial) relations, which in modern conditions often have a 
complex private and public-legal character. The European approach to legal 
regulation of economic relations is to provide such fundamental freedoms as: 
1) the freedom of movement of goods and services; 2) freedom of movement of 
workers; 3) freedom of establishment; 4) freedom of movement of services; 
5) freedom of capital and payments [10, p. 762]. EU Member States, exercising 
their sovereignty in matters of public and private law, in accordance with the 
fundamental provisions of the EU acquis, predominantly distinguish between 
“civil and commercial matters”. Thus, the European Court of Justice does not 
perceive the distinction based on the subject structure, instead it refers 
precisely to the essence of the controversial relationship, reflecting the theory of 
interest proposed by Ulpian (D. 1.1.1.2) [4, p. 195–196]. 

Let us turn to the role of civil society in regulating the economic relations 
of an entrepreneurial (commercial) character. Jürgen Basedow states that the 
term “regulation” is used in the English-speaking countries in a formal or 
technical way to identify the boundaries of the general sphere of government, as 
opposed to parliamentary, executive power influence on general or special 
groups through the issuance of relevant acts [1, p. 2–3]. Continuing this 
position, Luke Nottage considers “economic regulation” as a restriction of 
competition and the stabilization of markets in banking, transport, 
telecommunication or other similar spheres [9. p. 163]. 

In general, the theory of regulation is reduced to the realization of public 
interests, in particular, in relation to economic relations – the formation of 
commercial law, followed by entrepreneurial law and entrepreneurial regulation. 
As a result, the mechanisms of non-market and market institutional 
implementation of the rules are considered in detail by Buthe Tim and Mattli 
Walter in the following examples: 1) public non-market regulation - the Kyoto 
Protocol and the norms of the International Labour Organization; 2) private non-
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market regulation – standards of standardization ISO, IEC, IASB; 3) public 
market regulation – anti-trust legislation; 4) private economic regulation – 
standards used by companies (for example, Windows) or transnational 
companies (for example, CRS). The current stage of economic regulation is the 
transition from commercial regulation to corporate governance [9, p. 163–164]. 

The analysis of recent researches shows a gradual reduction of the role of 
public administration in the economy, which in fact implies its market model. 
Therefore, there are three legal regimes for the regulation of economic relations: 
1) public regulation; 2) self-regulation; 3) private regulation. Thus, the certain 
sector of the economy may be subject exclusively to private law regulation 
(household sector), purely economic regulation (sector of financial corporations), 
administrative regulation (public administration sector) or mixed legal 
regulation, provided both public and private interests in the rest of the sectors. 

However, the key issue of division is the possibility of a proper separation of 
regulatory powers and justice that may apply the appropriate legal regimes. Fabrizio 
Cafaggi in this regard considers self-regulation as a consequence of the 
implementation of freedom of contract and delegated self-organization, so it 
distinguishes between co-regulation, in which private regulators are involved in 
order to formulate a formal regulatory act. The result of such interaction is “ex post 
recognized regulation” – private regulation in the form of self-regulation, created by 
independent private parties in economic relations and recognized by the state as a 
rigid or soft right, that is, a private person acquires “public functions” [2, p. 12–33]. 

Such processes are not devoid of corresponding problems, in particular, 
with respect to normative and institutional pluralism of sources of legal 
regulation, fragmentation of the choice of subject of regulation, as well as 
conflicts and choice in the case of the parallel existence of different regulatory 
models in the state [12, p. 157–162]. In particular, it refers to the so-called 
privatization of social relations, according to which the state as a regulator loses 
influence on certain spheres of social relations, passing them to other 
participants – subjects of entrepreneurship or to civil society. However, this does 
not indicate the levelling of public interest and the transition to so-called 
“selfish” interests of private law subjects. In this regard, one should mention the 
impossibility of full implementation of the principles of a market economy, since 
world practice shows the need to implement the social functions of the state, so 
the total absence of its regulatory influence leads to a negative consequence of 
the concentration of significant capital, which results in violating other 
economic principles of resource allocation [30, p. 110–112]. 

The Economic Code of Ukraine should not be perceived solely as a public-law 
normative act, and the Civil Code of Ukraine – solely as private law act. In 
particular, we can talk about the peculiarities of protecting consumers’ rights, 
because it is about the protection of a separate participant in private relations, 
which in general allows to protect the so-called “public goods”; or, on the contrary, 
the actions of one person to protect their subjective civil rights generates the so-
called “endowment effect”, that is, the accumulation of positive practices for others 
[8, p. 67–68, 135–136]. In view of this, attention is drawn to the conclusion on the 
direction of economic regulation in a market economy on the relationship between 
business entities and consumers as economic subjects [18, p. 34], separately only 
having noted that the purely “private” is a slightly narrower group of relations that 
are formed in relation to personal non-property and property rights and interests, 
which in the classical sense are a separate group of economic relations that are not 
related to entrepreneurship by their very nature. 
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COMMERCIAL SECTOR OF THE ECONOMY 
The market economic relations should be ensured with proper legal 

regulation regarding the possibility of free realization of private property 
relations, freedom of choice and entrepreneurship, personal economic interest, 
competition, economic risks, and pricing as the main coordination mechanism. 
It should be noted that the principle of coordination is important both for a 
market economy, in particular to determine a possible market equilibrium [7, 
p. 4–5], as well as for civil society, which provides interaction between the 
government and the private sector. The relevant benchmarks for improving the 
legal regulation of economic relations are enshrined in the Association 
Agreement with the EU. 

First, the basis of the relations between Ukraine and the EU is the 
principles of a free market economy (Article 3 of the Agreement), which are 
differentiated into economic and trade (c. “d” of p. 2 of Article 1 of the 
Agreement). Public influence on trade and issues related to trade are relations 
concerning duties, fees and other obligatory payments; non-tariff measures; as 
well as means of trade protection. At the same time, civil society institutions, in 
particular, counselling, involvement of experts, justification of the lawfulness of 
the introduction of certain procedures, as well as the possibility of delegating 
powers to non-governmental bodies, have a significant role. 

An example of the last point is the separate regulation of the status of self-
regulatory organizations in the field of financial services (Article 131 of the 
Agreement), which indicates the development of one of the key areas of 
optimization of state intervention. V. Makhinchuk on this subject determines 
the following positive features: 1) the expansion of the possibilities of choosing 
effective forms of market regulation; 2) creating opportunities for overcoming 
market failures; 3) creates a proper efficient infrastructure [27, p. 187]. 

Secondly, the role of the state in regulating economic relations can be 
estimated not by the number of means of regulation, but by their application and 
real influence on relations. Thus, in economic theory, the state can apply 
“minimal” influence, act within the limits of support of members of society, and 
provide general public benefit from their activities [16, p. 455–460]. We believe 
that despite this, the rule of law is essentially to fulfil its two main functions – the 
protection of subjective rights and interests of individuals, as well as the creation 
of general conditions for the realization of their freedom of business by detailed 
regulation of prohibitions and restrictions. In light of this, according to the 
assessment of economic development in accordance with the Plan of Priority 
Actions of the Government by 2020, there is a place in the Doing Business rating. 

In view of this, we propose to refer to the analysis of the freedom of 
entrepreneurship, which is not prohibited by law – the norm-principle, which is 
a mandatory requirement, which is a concentrated expression of the most 
important nature of private law regulation of business relations. This principle 
derives from the constitutional right to engage in entrepreneurial activities 
(Article 42 of the Constitution of Ukraine) and is reflected in c. 4, p. 1, Art. 3 of 
the Civil Code of Ukraine and c. 2, p. 1 of Art. 6 of the Economic Code of Ukraine. 
Its feature is that in the future it is disclosed through the notion of freedom of 
business (Article 43 of the Economic Code of Ukraine), on the basis of the 
principles enshrined in Art. 44 the Economic Code of Ukraine. 

The provisions which are reflected in this provision are list of subjective 
rights, in particular: free choice of entrepreneur types of entrepreneurial activity; 
the independent formation of an activity program by the entrepreneur, the choice 
of suppliers and consumers of manufactured products, the attraction of material, 
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technical, financial and other types of resources, the use of which is not restricted 
by law, the establishment of prices for products and services in accordance with 
the law; free hiring of a worker’s employer; commercial calculation and own 
commercial risk; free disposal of profits remaining at the entrepreneur after 
payment of taxes, fees and other payments provided by law; self-realization by 
the entrepreneur of foreign economic activity, use of the entrepreneur’s share of 
the currency earnings attributed to him at his own discretion. 

At the same time, it should be noted that these powers could only be 
implemented by a special entity – an entrepreneur who does not comply with 
the provisions of the entity (Article 55 of the Economic Code of Ukraine). Despite 
such inconsistencies, we believe that these competencies are covered by the 
right to engage in business, which is characterized as subjective civil law, since 
it is based on a private interest that is a factor in the volitional behaviour of the 
subject of civil relations. 

A person has the right to engage in entrepreneurial activity in a special 
order – by registering as a business entity (Part 2 of Article 50, Part 4 of 
Article 87 of the Civil Code of Ukraine). Exceptions to this right are non-
business partnerships and institutions that are not business entities but have 
the right to engage in entrepreneurial activities unless otherwise provided by 
law and if this activity is consistent with the purpose for which they were created 
and contributes to its achievement (Article 86 of the Civil Code of Ukraine). 
Thus, the implementation of the principle of freedom of entrepreneurship 
generates the need for legislative regulation of the status of subjects of 
entrepreneurial activity. 

Turning to the role of the state in regulating business relations, we again 
emphasize the need to establish minimum restrictions and prohibitions related to 
the real possibility of implementing the freedom of entrepreneurship. We believe 
that the participation of public bodies in economic relations is possible at the stage 
of protecting the rights and legitimate interests of their participants, which is quite 
problematic in view of the supervisory and supervisory practices of public 
authorities. Thus, on the example of the financial market, V. Poliukhovych 
proposes to use functional (target) principles by combining and balancing the 
means of imperative and dispositive methods of state regulation [32, p. 165]. 

NON-COMMERCIAL SECTOR OF THE ECONOMY 
The next group of economic relations is the non-entrepreneurial (non-

commercial) direction, i.e. the realization of which does not aim to distribute the 
founders of the profits. The need for third sector organizations to engage in 
civilian relations has provided them with such features as:  

1) the outline of a formalized structure;  
2) self-government and the absence of direct public influence on them;  
3) in accordance with the economic nature of the prohibition of the 

distribution of profits, which provides, even in the case of profit organization, it is 
not distributed among founders or management bodies in the form of high wages;  

4) self-interested managers are not involved in management, since they are 
not aimed at obtaining personal profit in accordance with the organization’s 
activities;  

5) they are not subject to reporting or control of potential investors;  
6) they pursue a socially useful function, focusing on complementing the 

public’s needs in public (social) goods and services [3, p. 13]. 
Such an understanding of non- entrepreneurial organizations came from 

an economic understanding of them, in particular after the introduction of 
market / government failure theory, trust / contract failure theory, donative 
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theory, the theory of the state of well-being (welfare state theory) and the theory 
of interdependence (interdependence theory) [3, 23–28]. 

At the same time, it is difficult to agree with the position that in each of 
the above theories contained rational grain and depending on which sphere of 
relations is represented by this or that non-entrepreneurial legal entity, a 
certain theory will have an advantage in its application [22, p. 53]. These 
economic theories not only explain the causes of occurrence, which are more 
intrinsic to historical sciences, but also substantiate the need for the existence 
of real social relations that arise within such a non- entrepreneurial 
organization. 

Thus, economic theories primarily aimed at establishing the objective 
functions of non- entrepreneurial organizations; later their role in providing 
public goods and services, as well as the role in the situation with asymmetric 
information in the market, was substantiated; The third wave of ideas already 
concerned integration models. 

According to Henry Hansmann, the research of non-profit organizations 
began in the early 1970s, since before that, there was only a study of 
philanthropic behaviour in the 1950s. These theories substantiate the basis for 
the creation and operation of these organizations in economic systems, in 
particular whether they are counter to the power and business organizations. 
As a result, the scientist divides the organization (firms) according to the source 
of income and the order of control. Therefore, both a mutual and an 
entrepreneurial organization can be donative and commercial [6, p. 4]. 

The theory of public goods (Burton Weisbrod, 1974, 1977) suggests that 
1) it is possible to create benefits for many persons at the same price as to 
implement for one person, since satisfying the needs of one person does not 
hinder the satisfaction of the needs of others at the same time; 2) the production 
of goods for one person does not prevent the consumption of the same good by 
other persons. The contract failure theory, (Richard Nelson and Michael 
Krashinsky, 1973, 1977) suggests that it is difficult to find quality service offered 
on the market, therefore (for example, Kenneth Arrow, 1963), individual 
organizations are not profitable, since they are responsible for a large a group 
of people (for example, a hospital). Thus, it is necessary to reduce the cost of 
wage management organization in order to increase the cost of service quality. 
There is no need to return contributions to the charter capital of an organization 
or to pay dividends to participants, taking into account the fact that there is a 
need only for reasonable compensation of expenses for management services. 
As a result, non-profit organizations have their own peculiarities regarding 
contracts within the organization: 1) compensation to management; 
2) compensation of expenses for the production of goods; 3) definition of the 
minimum level of payment (David Easley and Maureen O'Hara, 1983). In view 
of this, non-profit organizations have a greater advantage in balancing the price 
and quality of the goods they produce (Burton Weisbrod and Mark Schlesinger, 
1986). The subsidy theories (Eugene Fama and Michael Jensen, 1983) refers to 
non- entrepreneurial organizations and their stage of emergence, that is, they 
have public-law aspects of subsidizing them in developing systems. The 
consumer control theory (Avner Ben-Ner, 1986) focuses on comparing non-
profit-making organizations and consumer cooperatives that are controlled by 
consumers of the goods they produce [6, p. 5]. 

Thus, the third sector, on the one hand, is relations on the realization of 
freedom of association of persons with a view to jointly exercising subjective civil 
rights. On the other, it is a form of public organization of persons, which forms 
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a counterbalance to the state sector for the purpose of coordination and 
cooperation in the regulation of social relations. Such a phenomenon allows us 
to translate the rules of conduct from the scope of private regulation to the state 
in the event of their legitimation by a significant part of society (quite often, the 
scientific literature refers to the transformation of religious norms in law), or to 
provide the civil society organizations with delegated behaviour in regulating 
relations with the participation of their members. 

The impact of private regulation is limited only to those involved in these 
relationships; is covered by private regulators that perform regulatory functions 
for the realization of public interests; characterized by co-regulation or delegated 
self-regulation, according to which private regulators interact with public 
entities, law-making bodies, which gives the opportunity to extend the legal 
influence to an indefinite circle of persons [2, p.35]. 

As a result, non-state regulation may take the forms of statutory regulation 
applicable in the field of professional regulation, contractual regulation inherent in 
multilateral and bilateral treaties, and the “unforeseen” form used in the event of 
unofficial recognition of “norms” of non-entrepreneurial organizations [11, p. 134–135]. 

The main difference between the private regulation of economic relations 
and state regulation is the fact that there is no public coercion in implementing 
the “norms”, which results in the concept of private ordering that can be applied 
in all types of economic relations, including foreign economic ones. That is why 
state regulation can be reduced to mandatory regulation (which is generally 
based on privately-held principles that are uplifting to the rule of law) in certain 
areas of public relations, such as transport policy or competition law, or optional 
(selective) regulation that guarantees only framework rules on the choice of 
subjective law that has not undergone detailed public regulation [15, p. 219]. 

The peculiarity of regulation of economic relations in market conditions is 
the ability of legislation to implement objective economic laws in public life. In 
particular, the theory of games is very popular in economic research, which 
allows to correctly analyse and find out in the conflict situation the participants 
of the relevant relations. Due to its content, it is quite effective in civil society, 
since it provides for models of “coordination” and “cooperation”. The realization 
of private interest in order to avoid a conflict affects the stability of all economic 
relations, creating a form of the Nash equilibrium, and therefore the 
corresponding public interest is realized. Nicolas L. Georgakopoulos, 
transferring into the legal plane the economic theory claimed that the proper 
exercise by private parties of their subjective rights and the proper performance 
of their duties leads to general social order, for example, the proper realization 
of ownership of natural resources lead to the improvement of the entire 
environment, and state guarantee of the private insurance system – to reduce 
social costs [5, p. 50–55]. 

Summing up, we draw attention to the fact that a market economy and 
civil society have common principles that allow each other to complement each 
other in order to properly exercise subjective private rights and fulfill their 
responsibilities with the prospect of achieving appropriate economic stability as 
a general public interest. At the same time, we consider public interest as the 
aggregate interest of a state or a territorial community as a society organization, 
because in the mechanism aspect, public education is only an institutional 
spectrum of the economy. 

The analysis of the Medium-Term Plan of the Government’s Priority 
Actions by 2020 is the guideline for improving the legal regulation of economic 
relations. So, it’s about creating favourable conditions for business 



- 56 - 
IUS PRIVATUM | 1 | 2018 
Civil Law / Цивільне право 

development, attracting investments into the economy (both foreign and 
domestic), shadowing the economy of the country, creating favourable taxation 
conditions, optimal regulatory regime, functioning and development of fair 
competition, development of small and medium enterprises, activation 
privatization processes, changes in the management system of state enterprises, 
reform of the system of public procurement, protection of intellectual property 
and expansion of foreign economic s connections. At the same time, today there 
are no common legal principles for regulating economic relations, as there is a 
process of substantiation of legal regulation of economic relations according to 
the sectoral nature of the economy. 

It is noteworthy that the principles laid down in the Concept of the 
transition of the Ukrainian SSR to the market economy of 1990 are still relevant, 
which suggests the declarative nature of economic and legal reforms, rather 
than their effectiveness. Thus, the Concept fully justified the need for such tasks 
as freedom of entrepreneurship, including pricing; execution of state orders on 
mutually beneficial terms, which will ensure realization of the solution of the 
main tasks of the structural adjustment of the economy on the basis of targeted 
programs; social protection of the population, especially its low-income groups. 

CONCLUSIONS 
Civil society has the necessary conditions for the implementation of 

market-based economic principles, in particular, in the process of privatization 
of social relations (transfer of regulation and implementation of socio-economic 
interests to “private” market participants), through coordination and 
cooperation in economic sectors (self-regulation and public discussion in law-
making), as a result of the expansion of non-divisive methods of protecting 
rights and interests. The perception of economic relations in accordance with 
its institutional structure provides an opportunity to distinguish the principles 
of their legal regulation. 

Thus, it is advisable to structure the institutional sectors in accordance 
with the administrative legal regulation (the sector of public administration that 
performs political functions, regulates the economy and provides economic 
services on a non-market basis), business regulation (sectors of financial and 
non-financial corporations created for the purpose of entrepreneurship), and 
civil regulation (sectors of households and non-profit organizations, which are 
aimed at the realization of personal non-property and property rights and 
interests without purpose to divide profits). 

Considering entrepreneurial economic relations, it is advisable to highlight 
their main objective of legal regulation – the freedom of entrepreneurship, which is 
considered as a set of private legal opportunities for the implementation of rights 
and obligations for the purpose of profit and its subsequent distribution, as well as 
economic and legal order, which should be reduced to public constraints or 
benefits through the use of state regulation, and the private legal limits of self-
regulation and coordination within civil society. In turn, non-entrepreneurial 
economic relations are regulated on the basis of civil law, that is, they are deprived 
of public influence (lack of a regulator), as well as in cases established by law and 
order, states may supplement state regulation in the business sector. 

In a civil society, economic relations, according to their essence, can be 
subject to different legal regulation. We believe that state regulation of economic 
relations should be limited to ensuring subjective civil rights and interests of 
individuals, as well as guaranteeing legal economic order. Such a balance of 
interests is possible provided the social direction of the administrative and legal 
activity of the state is reduced, which is reduced by the privatization of social 
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relations, in particular, in the production of public goods, subsidizing socially 
useful activities and increasing consumer control. 

Thus, civil society, having a private law nature, allows the realization of 
economic rights; instead, the state is gradually losing the role of a total regulator 
of these relations regarded as an instrument for safeguarding the stability of a 
market economy. It is in this interaction that, in our view, the proper 
implementation of private property, the gradual departure of its ineffective 
forms, the development of appropriate methods of managing objects of public 
interest, self-regulation of relations and the legitimacy of private regulators, the 
possibility of economic competition on the basis of freedom of choice, 
combination price mechanisms and state social support, expansion of corporate 
governance in the broad sense, and the possibility of coordinating the sectors of 
the economy. 
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РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У ГРОМАДЯНСЬКОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРИВАТНОПРАВОВИЙ ПІДХІД  
Кочин В. В., кандидат юридичних наук, 

завідувач відділу методології приватноправових 
досліджень Науково-дослідного інституту 
приватного права і підприємництва імені 

академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (Київ) 
 

Ключові слова: регулювання, економічні відносини, підприємництво, 
некомерційна діяльність, третій сектор, саморегулювання, дерегулювання. 
 
У статті розглядаються громадянське суспільство як основа для реалізації 
ринкових економічних принципів. Інституційні сектори доцільно 
структурувати відповідно до адміністративно-правового регулювання 
(сектор державного управління, що виконує політичні функції, регулювання 
економіки та надають економічні послуги на неринковій основі), 
підприємницького регулювання (сектори фінансових та нефінансових 
корпорацій, що створюються з метою здійснення підприємництва) та 
цивільне регулювання (сектори домашніх господарств та некомерційних 
організацій, що мають на меті реалізацію особистих немайнових та 
майнових прав та інтересів без мети розподілу отриманого прибутку). 
Встановлено, що розглядаючи підприємницькі економічні відносин, 
доцільно виділити їх головну засаду правового регулювання – свободу 
підприємництва, яка розглядається як сукупність приватноправових 
можливостей здійснення прав та виконання обов’язків з метою отримання 
прибутку та його наступного розподілу, а також як господарсько-правовий 
порядок, який має зводитися до публічних обмежень або переваг через 
застосування засобів державного регулювання, так і до приватноправових 
меж саморегулювання та координації в межах громадянського суспільства. 
У свою чергу непідприємницькі економічні відносини регулюються на 
засадах цивільного права, тобто позбавляються публічного впливу 
(відсутність регулятора), а також у випадках встановлених правопорядком 
держави можуть доповнювати державне регулювання у підприємницькій 
сфері. В умовах громадянського суспільства економічні відносини 
відповідно до їх сутності можуть піддаватися різному правовому 
регулюванню. Вважаємо, що державне регулювання економічних відносин 
має зводитися до забезпечення суб’єктивних цивільних прав та інтересів 
осіб, а також гарантування правового господарського порядку. Такий 
баланс інтересів можливий за умови соціального спрямування 
адміністративно-правової діяльності держави, яка зменшується за рахунок 
приватизації суспільних відносин, зокрема в частині виробництва 
суспільних благ, субсидіюванні суспільно корисних видів діяльності та 
підвищенню споживчого контролю. Таким чином, громадянське 
суспільство, маючи приватноправову природу, дозволяє реалізовувати 
економічні права, натомість держава поступово втрачаючи роль тотального 
регулятора цих відносин розглядається як інструмент захисту стабільності 
ринкової економіки. 
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ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ  

Резнік Г. О., 
кандидат юридичних наук, учений секретар 

Науково-дослідного інституту приватного права і 
підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 

НАПрН України  
(Київ) 

 
У статті досліджуються проблеми реалізації 
права на освіту дітьми з особливими потребами; 
обґрунтовано концептуальні положення та 
основні напрями удосконалення системи 
надання освітніх послуг дітям з вадами шляхом 
використання дистанційного та інклюзивного 
навчання. 
 

Ключові слова: право на освіту, дитина з особливими потребами, 
інклюзивна освіта, дистанційне навчання. 

 
ВСТУП 

Конституція України (ст. 53) задекларувала право кожного на освіту. 
Повна загальна середня освіта є обов’язковою і держава повинна 
забезпечити доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної 
середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних 
навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, 
позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних 
форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.  

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства» 
від 26.04.2001 № 2402-III кожна дитина має право на освіту, і держава 
гарантує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, 
професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних 
закладах. Крім того, держава забезпечує право на вибір навчального 
закладу і навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних 
і комунальних навчальних закладах.  

Відтак, держава не лише визнає право на освіту, а й зобов’язана вжити 
всіх заходів для того, щоб кожен міг цим правом скористатися. Тому 
повинен бути створений правовий механізм, який забезпечує реалізацію 
права на освіту. Проте здійснити своє право на освіту дитина може не 
завжди, оскільки незважаючи на те, що всі є рівними у своїх правах і 
повинні користуватися ними без обмежень, певній категорії осіб, а саме 
дітям з особливими потребами, держава не може повною мірою забезпечити 
реалізацію цього особистого немайнового права. Так, значні проблеми зі 
здійсненням права на освіту виникають у дітей з особливими потребами 
взагалі та обмеженими можливостями здоров’я зокрема. Особливість 
статусу таких суб’єктів у сфері освіти виявляється у тому, що держава 
повинна надавати додаткові гарантії реалізації права на освіту шляхом 
впровадження спеціальних умов отримання ними освіти, без наявності 
яких освіта стає недоступною для таких категорій дітей. На жаль, 
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нерозуміння освітніх потреб і проблем дітей з особливими потребами в 
Україні має тотальний характер і вирішується лише формально. 

Принагідно зазначимо, що термін «дитина з особливими потребами» 
застосовується для характеристики дітей, які порівняно із дітьми-інвалідами 
не мають ознак інвалідності, однак в силу об’єктивних обставин не можуть 
засвоювати навчальний матеріал, як більшість учнів, без створення 
спеціальних для цього умов і потребують постійної медико-педагогічної 
уваги. Таким чином, дитина з особливими потребами є специфічним 
суб’єктом права на освіту, який об’єднує не лише дітей-інвалідів, а й дітей з 
різними вадами здоров’я, психічного та фізичного розвитку. 

У сучасній юридичній літературі питання, які стосуються права на освіту, 
не нові і є достатньо вивченими та висвітленими. Зокрема В. Копєйчиков, 
О. Малько, М. Вітрук у своїх роботах висвітлили нормативно-правову базу та 
зміст конституційного права на освіту; К. Волинка, В. Погорілко та М. Гуренко 
– окремі аспекти суб’єктивного права на освіту; О. Кареліна – приділяє увагу 
впровадженню дистанційного навчання для учнів з функціональними 
обмеженнями здоров’я; Т. Скорик, В. Бондар, А. Колупаєва – проблемам 
інклюзивної освіти; В. Журавський, І. Зязюн – проблемам інтеграції людей 
(дітей) з особливими потребами у всі сфери життя. 

У роботах перелічених авторів достатньо представлені проблеми 
аналізу і класифікації особистих немайнових прав людини, зокрема значна 
увага приділяється і праву на освіту. Але, на жаль, багато питань, 
пов’язаних із правом на освіту, зокрема, із особливостями реалізації 
дитиною даного права ретельно не досліджуються. При цьому, реалізація 
права на освіту дітей з особливими потребами не піддавалося самостійному 
науковому дослідженню, а тому дане питання потребує додаткового 
вивчення. 

Право на освіту – це, з одного боку, обов’язкове забезпечення 
державою доступу до навчальних установ, з іншого – обов’язок 
забезпечення доступу до знань із різних, але об’єктивних джерел інформації, 
повага до різних світоглядних позицій1.  

У зв’язку з цим, право на освіту передбачає, що держава: 1) має 
обов’язок забезпечити доступ до освітніх інституцій (організувати мережу 
шкіл, підготувати вчителів, забезпечити підручниками, розробити шкільні 
програми тощо); 2) має створити можливість заснування приватних шкіл 
(поза мережею державних шкіл); 3) може впровадити вимоги, від яких буде 
залежати доступ до окремих етапів навчання, наприклад, певний рівень 
знань, вмінь2. 

Право на освіту є одним з істотних прав людини, що створює 
передумову для розвитку як його особистості, так і всього суспільства. 
Конституційний суд визначив право на освіту як право людини на здобуття 
певного обсягу знань, культурних навичок, професійної орієнтації, які 
необхідні для нормальної життєдіяльності в умовах сучасного суспільства. 
Освіта – це цілеспрямований процес виховання і навчання з метою набуття 
встановлених державою освітніх рівнів3.  

                                                           
1 Дроніков В. К. Римське приватне право / В. К. Дроніков. К.: Вид-во Київського 

університету, 1961. С. 23.  
2 Дотримання права на освіту у Львівській області: рапорт з моніторингу. Львів: 

Астролябія, 2011. С. 121.  
3 Рішення Конституційного Суду України від 04.03.2004 № 5-рп/2004 (справа про 

доступність і безоплатність освіти) // Офіційний вісник України. 2004. № 11. С. 72. Ст. 679. 
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Відповідно до принципу 5 Декларації прав дитини 1959 р. дитина, яка 
є неповноцінною у фізичному, психічному або соціальному відношенні, має 
забезпечуватися спеціальним режимом, освітою і піклуванням, необхідними 
з огляду на її особливий стан. При цьому, важливою проблемою, пов’язаною 
з реалізацією дитиною права на освіту, є проблема доступності освіти для 
дітей з обмеженими можливостями (особливими потребами). Відтак, 
негайного розв’язання потребує проблема безперешкодного доступу до 
закладів освіти дітей з особливими потребами. Наразі в цілому по країні 
тільки незначна кількість навчальних установ повністю або частково 
доступні для цієї категорії дітей. 

Система дошкільної та шкільної освіти в Україні забезпечує можливість 
реалізації батьками права на освіту своїх дітей при першому ж зверненні до 
відповідної освітньої установи з метою отримання якісної освіти відповідно 
до віку дитини. Аналіз норм вітчизняного законодавства дає підстави 
стверджувати, що держава гарантує дітям з особливими потребами 
дошкільну освіту, отримання шкільної освіти на рівні, який відповідає їх 
можливостям і здібностям. Відтак, дошкільне виховання і освіта 
здійснюються в загальних або спеціальних дошкільних учбових закладах. 

Як відомо, виховання дитини є прямим обов’язком батьків або осіб, які 
їх замінюють. Однак у випадках, коли йдеться про дітей з особливими 
потребами, необхідним є залучення до освітнього процесу держави, оскільки 
держава в особі уповноважених органів забезпечує різні освітні послуги, 
зокрема й спеціальні навчальні програми для цієї категорії дітей. Діти з 
особливостями розвитку мають проблеми із соціалізацією, сприйняттям 
навколишнього світу і комунікацією, що не надає їм можливості повноцінно 
розвиватися на рівні зі своїми однолітками. За таких обставин діти з 
особливими потребами потребують більшої уваги в процесі освоєння 
освітнього матеріалу, а тому мають навчатися за спеціальними освітніми 
програмами, розробленими для такої категорії дітей. 

Серед різноманітних варіантів отримання освіти дітьми з особливими 
потребам найбільш поширеними є: спеціальні класи у звичайних школах, 
спецшколи, школи-інтернати, а також індивідуальні заняття вдома. При 
цьому кожен з таких варіантів має свої недоліки, основним з яких є 
ізольованість від ровесників і неможливість брати участь у суспільному житті. 

Однією із перспективних форм навчання дітей з особливими 
потребами є нова, але визнана в багатьох країнах світу інклюзивна форма 
освіти, яка забезпечує безумовне право кожної дитини навчатися в 
загальноосвітньому закладі за місцем проживання із забезпеченням усіх 
необхідних для цього умов. В Україні модель інклюзивної освіти почала 
набувати поширення переважно за ініціативою громадських організацій1. 

Фактично основною метою інклюзивної освіти є забезпечення 
отримання повноцінної освіти дітьми з особливими потребами у звичайних 
школах і дитячих садочках на рівні з повноцінно здоровими дітьми. За 
кордоном дитина з обмеженими можливостями – явище звичайне, 
натомість толерантність українського суспільства у ставленні до таких дітей 
далеко ще не така, якою має бути. 

                                                           
1 Скорик Т. В. Інклюзивна освіта в Україні: реалії та перспективи розвитку / Т. Скорик 

// Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. 
2011. № 84. С. 169–172. 
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Зокрема, Конвенція ООН «Про права осіб з інвалідністю»1 визначила, 
що для реалізації права інвалідів на освіту без дискримінації й на підставі 
рівності можливостей держави-учасниці мають забезпечити інклюзивну 
освіту на всіх рівнях навчання протягом усього життя. При цьому, 
реалізуючи дане право, держави-учасниці забезпечують, щоб: a) інваліди не 
виключалися через інвалідність із системи загальної освіти, а діти-інваліди 
– із системи безоплатної та обов’язкової початкової або середньої освіти; 
b) інваліди мали рівний з іншими доступ до інклюзивної, якісної та 
безоплатної початкової й середньої освіти в місцях свого проживання; 
c) забезпечувалося розумне пристосування, що враховує індивідуальні 
потреби; d) інваліди отримували всередині системи загальної освіти 
необхідну підтримку для полегшення їхнього ефективного навчання; e) в 
умовах, які максимально сприяють засвоєнню знань і соціальному 
розвиткові, відповідно до мети повного охоплення вживались ефективні 
заходи з організації індивідуалізованої підтримки. 

Запровадження системи інклюзивного навчання має більш ніж 
достатньо переваг у розвитку дітей з особливими потребами. Однак цілком 
слушною є думка про те, що поряд із позитивними результатами 
впровадження інклюзивної освіти виявились і проблеми вітчизняної 
системи освіти, що заважають інтеграції дітей з особливими потребами до 
загальноосвітнього процесу, а саме: 1) недосконалість законодавства в 
галузі освіти, що зумовлює відсутність механізмів розвитку та фінансування 
системи інклюзивного навчання; 2) недостатнє матеріально-технічне та 
кадрове забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів (відсутність 
спеціального допоміжного навчального обладнання, спеціально розроблених 
навчальних методик та програм інклюзивного навчання, недостатня 
чисельність спеціально підготовлених фахівців для роботи з інвалідами); 
3) непристосованість будівель загальноосвітніх навчальних закладів (у тому 
числі всередині) для безперешкодного доступу до них учнів із різними 
нозологіями захворювання; 4) недостатня психологічна готовність учнів та 
педагогів до спільного навчання із особами з інвалідністю2. 

В Україні наведена модель навчання досі реалізується в якості 
експерименту, тому є потреба у прийнятті закону про інклюзивну освіту. 
Основною причиною такого становища, насамперед, є дороговизна такої 
моделі освіти, яка потребує значних капіталовкладень. Для повноцінного 
функціонування інклюзивної освіти в Україні, насамперед, необхідно внести 
необхідні зміни в чинні та прийняти нові закони з метою удосконалення 
реалізації прав дітей з особливими потребами; розробити нові стандарти та 
методики навчання цих особливих категорій дітей; підготувати вчителів для 
відповідної роботи; перепланувати і відповідно оснастити загальноосвітні 
заклади з урахуванням потреб кожної дитини з вадами здоров’я. 

Для повноцінного функціонування інклюзивної освіти в Україні 
насамперед необхідно внести необхідні зміни в існуючі та прийняти нові закони 
з метою удосконалення реалізації прав дітей з особливими потребами; 
розробити нові стандарти та методики навчання цих особливих категорій дітей; 

                                                           
1 Конвенція ООН «Про права осіб з інвалідністю» від 13.12.2006 р. // Офіційний вісник 

України. 2010. № 17. С. 93. 
2 Скорик Т. В. Інклюзивна освіта в Україні: реалії та перспективи розвитку // Вісник 

Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. 2011. № 84. 
С. 169–172. 
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підготувати вчителів для відповідної роботи; перепланувати загальноосвітні 
заклади з урахуванням потреб кожної дитини з вадами здоров’я. 

На сьогодні найбільш дієвим способом реалізації права на освіту 
дитини з особливими потребами є подальше удосконалення дистанційної 
освіти в Україні. Дистанційна освіта являє собою комплекс освітніх послуг, 
що надаються широким верствам населення в країні та за кордоном за 
допомогою спеціалізованого інформаційно-освітнього обладнання, яке 
базується на засобах обміну учбовою інформацією на відстані з 
використанням супутникового телебачення, комп’ютерів. 

Актуальність, сучасність і перспективність подальшого розвитку 
дистанційних форм навчання в процесі отримання освітніх послуг дітьми з 
обмеженими можливостями не потребують додаткових коментарів, 
оскільки сьогодні це єдиний доступний спосіб залучати таких дітей до 
повноцінного суспільного життя. Поряд із цим, незважаючи на технічні 
досягнення і можливості вітчизняної науки і техніки, звернемо увагу на те, 
що у сільській місцевості недостатньо розвинена інфраструктура для 
переходу на дистанційне навчання. Наслідком нерегулярних онлайн уроків 
може бути доволі низька якість отриманої освіти. 

Зрозуміло, що навчання дітей з особливими потребами має 
здійснюватись на основі індивідуальної програми з урахуванням 
особливостей розвитку кожної дитини (групи дітей), безпосередньо за участі 
батьків або осіб, які їх замінюють. 

Передусім, одним із основних шляхів вирішення проблем, пов’язаних із 
доступом «особливих дітей» до освіти, є необхідність введення на рівні окремого 
закону понять «спеціальна освіта» та «право на спеціальну освіту», «особа 
(дитина) з особливими потребами» тощо. На рівні окремого закону також 
необхідно закріпити право дітей із особливими потребами на отримання 
спеціальної освіти, а у визначених випадках і в спеціальному місці навчання.  

У 2015 р. було зареєстровано Проект Закону України «Про освіту осіб з 
обмеженими можливостями здоров’я (спеціальну освіту)»1, який визначає 
правові основи спеціальної освіти через створення необхідних умов для 
отримання освіти особами з відхиленнями або особливостями 
психофізичного розвитку, який і досі не прийнято, тому необхідність 
прийняття такого Закону не викликає сумнівів.  

Таким чином, ще на етапі формування інклюзивної освіти в Україні 
доречніше і вигідніше використовувати технології дистанційного навчання, 
оскільки останні є вже достатньо розробленими і не потребують додаткових 
капіталовкладень. Наразі необхідно знайти розумну межу, щоб, з одного 
боку, не вдаватися до безвідповідальності у питаннях, пов’язаних із 
забезпеченням права на освіту дітей з особливими потребами, а з іншого – 
захистити інтереси дітей і не обмежувати можливість реалізації дітьми з 
обмеженими можливостями свого законного права на освіту. 

 
  

                                                           
1 Проект Закону України «Про освіту осіб з обмеженими можливостями здоров’я 

(спеціальну освіту)» від 05.11.2015 р. №3416. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/ 
pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56956 (дата звернення: 18.06.2018). 



- 66 - 
IUS PRIVATUM | 1 | 2018 
Civil Law / Цивільне право 

 
PECULIARITIES OF REALIZATION OF THE RIGHT TO 
EDUCATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS 

Reznik G. O., Candidate of Legal Sciences,  
Academic Secretary of the Academician F. H. Burchak 

Scientific Research Institute of Рrіvаtе Law and 
Entrepreneurship of NALS of Ukraine (Kyiv) 

 
Keywords: right to education, child with special needs, inclusive education, 
distance learning. 
 
The article deals with the problems of implementing the right to education for 
children with special needs; the conceptual provisions and the main directions 
of improvement of the system of providing educational services for children with 
disabilities are substantiated by means of the use of distance and inclusive 
education. 



 
 

IUS PRIVATUM 
legal doctrine and practice 

правова доктрина і практика 
 

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені 
академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України є засновником електронного 
наукового журналу Ius Privatum (legal doctrine and practice/правова 
доктрина і практика) та має амбітну мету надати йому статус міжнародного 
фахового видання. З огляду на це, запрошуємо до співпраці вітчизняних та 
іноземних фахівців у галузі приватного права. 

Видання планується двома мовами (англійська та українська) з 
періодичністю двічі на рік. Статті приймаються до 1 квітня для першого 
номеру у році, а також до 1 жовтня для другого номеру у році. 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ: 
Рукопис потрібно надсилати в електронному варіанті (.doc версії 

Microsoft Word) на адресу редколегії: ndippp@adamant.net з приміткою – для 
Ius Privatum. Назви файлів мають відповідати прізвищу автора 
(petrenko.doc.). 

Просимо до статті додати фото автора у форматі .jpeg у пропорції 
15х10. 

Статті приймаються українською та англійською мовами обсягом 
20000-40000 знаків (12–24 сторінок). 

Аспіранти та здобувачі подають рецензію (сканований і 
роздрукований варіанти). 

Редакційна колегія журналу залишає за собою право рецензувати, 
редагувати та проводити відбір статей.  

Статті, оформлені з порушенням вимог, не будуть розглянуті. 
Матеріали, опубліковані в журналі, відображають погляди авторів, які 

не завжди можуть збігатися з позицією редакційної колегії. 
Детальніше Ви можете ознайомитися на сайті за адресою: 

http://ndippp.gov.ua/content/ius-privatum 
 
 

Редакційна колегія 
 

  



 
 

SCIENTIFIC ON-LINE PUBLICATION  
НАУКОВЕ ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ 

 
the Academician F. H. Burchak Scientific Research Institute of Рrіvаtе 

Law and Entrepreneurship of NALS of Ukraine 
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва 

імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України 
 
 
 
 

IUS PRIVATUM 
legal doctrine and practice 

правова доктрина і практика 
 

http://ndippp.gov.ua/content/ius-privatum 
 
 

1. 2018 
 
 
 
 
 

Оригінал-макет С. В. Максименко 
Відповідальні за випуск: В. В. Кочин, В. О. Бесарабчик 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Видавець Науково-дослідний інститут приватного права і 
підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 

НАПрН України 
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного 

реєстру видавців, виготівників і 
розповсюджувачів видавничої продукції, 

серія ДК № 4758 від 07.08.2014 


	IP_0
	IP_1-4
	IP_5-19_Belianevych
	IP_20-30_Vinnyk
	IP_31_45_Makhinchuk
	IP_46_60_Kochyn
	IP_61_66_Reznik
	IP_67_68

