
Тема 6. ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ. КРИПТОВАЛЮТА. 
 

1. Правове регулювання електронних грошей в Україні та ЄС. 
2. Поняття та ознаки електронних грошей, їх значення та правова 

природа. 
3. Види електронних грошей. 
4. Порядок емісії електронних грошей. Викуп та погашення електронних 

грошей. 
5. Види фінансових послуг у сфері використання електронних грошей. 
6. Правовий статус емітента та користувача електронних грошей. Договір 

між емітентом та користувачем: поняття та характеристика. 
7. Комерційний агент: поняття та функції. 
8. Криптовалюта як продукт інформаційних технологій: поняття та 

ознаки. 
9. Правовий режим криптовалюти. Проблеми правового регулювання. 
10. Майнінг криптовалюти та можливості її використання. 

 
Завдання 1 
Порівняйте гроші (грошові знаки) і електронні гроші за суттю, емітентами, 

сферою їх застосування.  
 
Завдання 2 
Проаналізуйте Рішення Шевченківського районного суду м. Львова від 

28.05.2013. у справі № 1328/10340/12. Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/31474263 та Рішення суду апеляційної 
інстанції у цій справі http://reyestr.court.gov.ua/Review/35438880  

Проаналізуйте правові підстави позову. 
 
Завдання 3 
Проаналізуйте правову природу WebMoney Transfer. Ознайомтеся з 

https://webmoney.ua/ukrainian/about/law  
 
Завдання 4 
Проаналізуйте Лист НБУ № 29-208/72889 від 8 грудня 2014 року «Щодо 

віднесення операцій з «віртуальною валютою / криптовалютою «Bitcoin» до 
операцій з торгівлі іноземною валютою» (режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v2889500-14) та судову практику щодо 
правового режиму та можливості застосування крипто валюти у цивільному 
обороті:  



1. Постанова Харківського окружного адміністративного суду від 
13.10.2016. у справі № 820/5120/16. (режим доступу: 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/62079235)  

2. Ухвала Апеляційного суду міста Києва від 12.10.2016. у справі № 
753/599/16 (режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62052778)   

Висновки обґрунтуйте.  
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