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АНОТАЦІЯ 

Волинець Р. А. Кримінально-правова охорона фондового ринку. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. 

Підготовка дисертації здійснювалася в Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка. Захист відбудеться в Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка. 

У дисертації аналізуються сучасний стан і перспективи вдосконалення 

кримінально-правової охорони фондового ринку. 

Об’єктом дисертаційного дослідження визначаються фінансова система 

держави та відносини, що складаються в ній з приводу забезпечення 

функціонування фондового ринку. 

Метою дисертаційної праці окреслюється розв’язання таких теоретичних і 

прикладних проблем, що здатне забезпечити цілісність кримінально-правової 

охорони фондового ринку. Для реалізації поставленої мети автором 

використовуються формально-логічний, системно-структурний, догматичний, 

історично-правовий, порівняльно-правовий, статистичний та інші методи, підходи і 

прийоми наукового пізнання, широкий масив емпіричних даних. 

У роботі формулюється наукова новизна отриманих результатів, яка полягає в 

тому, що у дисертації вперше комплексно досліджено теоретичні та прикладні 

проблеми цілісності кримінально-правової охорони фондового ринку й у цьому 

плані системно вирішено теоретичну проблему в науці кримінального права. 

У результаті історичного аналізу нормативної регламентації в Україні 

кримінальної відповідальності за посягання на фондовий ринок обґрунтовано те, що 

держава завжди брала обов’язкову участь в економічному регулюванні фондового 

ринку та впливала як обов’язковий учасник фондового ринку на встановлення норм-

заборон, що передбачали караність таких посягань. При цьому на різних етапах 
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формування фондового ринку кримінально-правовій охороні підлягали лише окремі 

його «елементи». 

Визначено родовий і безпосередні об’єкти складів злочинів проти фондового 

ринку. В межах родового об’єкта злочинів, передбачених розділом VII Особливої 

частини КК, виокремлено такий видовий об’єкт, як фондовий ринок, який 

утворюють охоронювані кримінальним законом соціальні цінності: а) права, 

свободи та правоохоронювані інтереси учасників фондового ринку; б) потерпілі 

(учасники фондового ринку); в) соціальні зв’язки між учасниками фондового ринку. 

Визначено основні «складники» (різновиди) шкоди, заподіяної на фондовому 

ринку, що включаються у зміст наслідків як елемент відповідних складів злочинів, а 

саме: а) порушення встановлених законодавством соціальних зв’язків на фондовому 

ринку; б) реальні втрати, яких учасники фондового ринку чи інші особи зазнали у 

зв’язку з порушенням таких соціальних зв’язків (насамперед йдеться про пряму 

дійсну матеріальну та моральну шкоду); в) неодержання прибутку, який міг бути 

отриманий такими учасниками чи іншими особами за відсутності порушення 

соціальних зв’язків на фондовому ринку (зміст неодержаних прибутків у 

відповідних випадках може пов’язуватись з неодержанням інвестицій на фондовому 

ринку та включатись у зміст зменшення інвестиційної привабливості фондового 

ринку чи його окремих учасників). 

З метою гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС 

запропоновано внесення низки змін до статей, які передбачають кримінальну 

відповідальність за посягання на фондовий ринок, а також до регулятивного 

законодавства про фондовий ринок. Крім того, запропоновано узгодити 

кримінально-правові заборони, спрямовані на охорону фондового ринку, з 

відповідними адміністративно-правовими заборонами та положеннями 

регулятивного законодавства у цій сфері. 

Досліджено окремі проблеми кваліфікації злочинів, що посягають на фондовий 

ринок, їх розмежування між собою та з іншими злочинами, обґрунтовано 

положення, згідно з яким критеріями розмежування злочинів, які посягають на 

фондовий ринок, та суміжних злочинів мають визнаватися відмінні ознаки, що 
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характеризують предмет злочину, потерпілого, зміст суспільно небезпечного діяння, 

способу та обстановки вчинення діяння як ознак об’єктивної сторони складів 

злочинів, мету та мотив вчинення окремих із названих злочинів. 

У процесі аналізу основних проблем караності злочинів, що посягають на 

фондовий ринок, розглянуто питання обмеження сфери застосування покарань, 

пов’язаних із обмеженням або позбавленням волі, встановлено недоцільність 

віднесення будь-яких із цих злочинів до категорії кримінальних проступків. Серед 

заходів кримінально-правового характеру за злочини, що посягають на фондовий 

ринок, які застосовуються в межах кримінальної відповідальності, проаналізовано 

перспективи вжиття таких заходів, як покарання, звільнення від покарання та його 

відбування. У межах розгляду заходів кримінально-правового характеру за злочини, 

що посягають на фондовий ринок, які застосовуються поза межами кримінальної 

відповідальності, проаналізовано перспективи застосування таких заходів, як 

звільнення від кримінальної відповідальності, спеціальна конфіскація, а також 

заходи кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб. 

Ключові слова: фондовий ринок, учасники фондового ринку, фінансові 

інструменти, цінні папери, господарська діяльність, інсайдерська інформація, склад 

злочину, об’єкт злочину, суспільно небезпечні наслідки, заходи кримінально-

правового характеру. 

SUMMARY 

Volynets R. A. Criminal protection of the stock market. – Qualifying scientific 

work as a manuscript. 

Dissertation for obtaining the degree of Doctor of Law in specialty 12.00.08 – 

Criminal Law and Criminology; Criminal Executive Law. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv. Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

Preparation of the thesis was carried out at the Taras Shevchenko National University 

of Kyiv. Defense of the thesis will be held at the Taras Shevchenko National University of 

Kyiv. 



5 

 

In the dissertation the theoretical and applied problems of the integrity of the 

criminal-law protection of the stock market are analyzed for the first time and in this 

regard the theoretical problem in the science of criminal law is systematically solved. 

The object of the dissertation research determines the financial system of the state 

and the relations that are formed in it concerning the provision of the functioning of the 

stock market. 

The purpose of the dissertation work is to solve such theoretical and applied problems 

that can ensure the integrity of the criminal law protection of the stock market. For 

realization of the set goal the author uses formal-logical, systemic-structural, dogmatic, 

historical-legal, comparative-legal, statistical and other methods, approaches and 

techniques of scientific knowledge, a wide array of empirical data. 

In the paper, the scientific novelty of the obtained results is formulated, which is that 

in the dissertation the theoretical and applied problems of the integrity of the criminal-law 

protection of the stock market were investigated for the first time, and in this regard the 

theoretical problem in the science of criminal law was systematically solved. 

As a result of the historical analysis of normative regulation in Ukraine, the criminal 

liability for encroachments on the stock market is substantiated by the fact that the state 

has always been obliged to participate in the economic regulation of the stock market and 

influenced, as a compulsory shareholder in the stock market, to establish a norm of 

prohibitions that provided for the punishment of such encroachment At the same time, at 

various stages of the formation of the stock market criminal-law protection were subject 

only to its individual «elements». 

Generic and immediate objects of crimes against the stock market are 

determined. Within the generic object of the crimes provided for in Section VII of the 

Special Part of the Criminal Code, a specific object such as the stock market, which forms 

such socially protected values protected by criminal law, is singled out as: a) the rights, 

freedoms and law-protected interests of the stock market participants; b) victims 

(participants in the stock market and other persons owning issued securities or other 

financial instruments used in the stock market); c) social relations between stock market 
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participants, as well as other persons who own other financial instruments and exercise 

their rights, freedoms and interests in the legal market relations of the stock market. 

The main «components» (varieties) of damage caused on the stock market are 

determined, which are included in the content of the consequences as an element of the 

relevant components of the crimes, namely: a) violations of social relations established on 

the stock market by the legislation; b) actual losses incurred by participants in the stock 

market or other persons in connection with the violation of such social relations (first of 

all, direct real pecuniary and non-pecuniary damage); c) non-receipt of profits that could 

be received by such participants or other persons in the absence of violations of social 

relations in the stock market (the content of unearned profits may, as appropriate, be 

associated with a lack of investment in the stock market and be included in the content of a 

decrease in the investment attractiveness of the stock market or its individual members). 

In order to harmonize national legislation with EU legislation, it is proposed to 

introduce a number of amendments to articles that provide for criminal liability for 

encroachments on the stock market, as well as to the regulatory legislation on the stock 

market. In addition, it is proposed to harmonize criminal-law prohibitions aimed at 

protecting the stock market, with appropriate administrative-legal prohibitions and 

provisions of regulatory legislation in this area. 

The separate problems of qualification of offenses that encroach on the stock market, 

their delineation between themselves and other crimes are investigated, and the situation 

according to which criteria for the delimitation of offenses that encroach on the stock 

market and related crimes are recognized must recognize the distinctive features that 

characterize the subject of the crime, the content of the socially dangerous act, the way and 

circumstances of committing an act as signs of the objective side of the crimes, the 

purpose and motive of committing some of these crimes. 

In the process of analysis of the main problems of punishment of offenses that 

encroach on the stock market, the issue of limiting the use of penalties related to restriction 

or imprisonment is considered and it is established that it is impracticable to classify any 

of these crimes as criminal offenses. Among the criminal-law measures for offenses 

affecting the stock market, which apply within the framework of criminal liability of a 
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person, prospects for the application of such measures as punishment, release from 

punishment and detention are analyzed. As part of the consideration of criminal-law 

measures for offenses affecting the stock market that are applied outside of the criminal 

liability of a person, prospects for the application of such measures as exemption from 

criminal liability, as well as criminal-law measures applicable to legal persons, are 

analyzed. 

Key words: stock market, stock market participants, financial instruments, securities, 

business activity, insider information, crime structure, crime object, socially dangerous 

consequences, measures of a criminal law nature. 
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ВСТУП 

Актуальність теми.  Фондовий ринок відіграє важливу роль у розподілі 

фінансових ресурсів та капіталу в державі. Як елемент фінансового ринку і складова 

фінансової системи, він прогнозовано стає об’єктом різного роду фінансових 

маніпулювань, серед яких найбільшу суспільну небезпеку становлять саме злочинні 

посягання, які виступають суттєвою перепоною на шляху формування в Україні 

сучасної ринкової економіки. При цьому, попри підвищену суспільну небезпеку 

таких посягань, кримінально-правова охорона та нормативна регламентація 

кримінальної відповідальності за злочини проти фондового ринку, починаючи з 

проголошення Україною незалежності, не відзначалась цілісним і системним 

характером. Така ситуація триває й донині. Адже зміни, які вносились у 

кримінальний закон останніми роками, так і не змогли стати належним підґрунтям 

для ефективного запобігання злочинам на ринку цінних паперів. Переважно вони 

являли собою вибіркові та безсистемні законодавчі кроки, не повною мірою 

засновані на теоретичних і практичних напрацюваннях в економіці та праві. 

На відсутність цілісної кримінально-правової охорони фондового ринку також 

впливає тривале реформування регулятивного законодавства у цій сфері. У 

більшості випадків український законодавець взагалі залишає поза увагою 

порушення та визначення їх змісту з урахуванням бланкетного характеру 

кримінально-правових норм-заборон, що безпосередньо залежить від змін 

регулятивного законодавства у сфері фондового ринку. 

Невтішний стан таких законодавчих підходів відображається на практиці 

застосування всіх норм кримінального закону, які призначені забезпечувати охорону 

фондового ринку в Україні. У зв’язку з цим можна згадати випадки неоднозначного 

застосування правозастосовними органами таких норм, неправильною кримінально-

правовою оцінкою вчинених злочинів та ін. Значною мірою такі випадки обумовлені 

існуючими труднощами тлумачення положень кримінального та регулятивного 

законодавства, з’ясування бланкетного змісту відповідних кримінально-правових 

норм і потребою звернення до положень регулятивного законодавства, яке наразі 
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відзначається великим обсягом, постійним реформуванням, деякою суперечливістю 

змісту та недосконалістю стосовно економічного стану фондового ринку. 

Більшість кримінально-правових норм, які передбачають відповідальність за 

посягання на фондовий ринок, адекватно не сприймаються правозастосовними 

органами та потребують глибокого теоретичного осмислення міжгалузевих зв’язків 

таких норм, дослідження історичних і соціально-економічних передумов зміни 

кримінального закону, аналізу особливостей законотворчої діяльності в країнах з 

розвиненою економікою. 

Науково-теоретичне підґрунтя для розкриття фундаментальних питань у роботі 

становлять праці учених-правників Ю. В. Бауліна, В. І. Борисова, Л. П. Брич, 

В. К. Грищука, З. А. Загиней, В. А. Мисливого, В. О. Навроцького, А. М. Орлеана, 

О. М. Костенка, П. С. Матишевського, А. А. Музики, В. В. Сташиса, В. І. Тютюгіна, 

В. В. Кузнецова, Є. В. Фесенка, П. Л. Фріса, С. Д. Шапченка, С. С. Яценка та ін. 

У науці кримінального права України окремим аспектам кримінально-правової 

охорони фондового ринку присвячено праці П. П. Андрушка, С. Р. Багірова, 

П. С. Берзіна, Н. О. Гуторової, О. О. Дудорова, Г. М. Зеленова, О. О. Кашкарова, 

В. М. Киричка, О. І. Перепелиці, А. М. Ришелюка, О. Б. Сахарової, 

Є. Л. Стрельцова, В. Я. Тація, В. Р. Щавінського та ін. Однак у наукових 

дослідженнях цих учених-правників проблеми кримінально-правової охорони 

фондового ринку системно не розглядались, а їх вирішення зводилось переважно до 

з’ясування окремих історично-правових і порівняльно-правових аспектів 

нормативної регламентації кримінальної відповідальності за посягання на фондовий 

ринок, конкретизації змісту складів злочинів, які посягають на фондовий ринок, 

особливостей кваліфікації таких злочинів, їх розмежування між собою та з 

відповідними адміністративними правопорушеннями. Тому головна відмінність 

дисертації від попередніх робіт інших авторів вбачається у формуванні основних 

напрямів, що забезпечують цілісність кримінально-правової охорони фондового 

ринку та пов’язані з вирішенням принципових теоретичних і прикладних проблем 

фондового ринку, механізму заподіяння йому шкоди, його структурних елементів, 

що зазнають шкоди внаслідок посягання на них, природи та різновидів такої шкоди, 
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а також із з’ясуванням особливостей впливу «регулятивного» законодавства на 

бланкетний зміст кримінально-правових норм, що забезпечують охорону фондового 

ринку (пов’язується такий вплив передусім з визначенням ознак складів злочинів, 

що посягають на фондовий ринок, особливостями кваліфікації цих злочинів, їх 

розмежуванням між собою та з іншими правопорушеннями, а також заходами 

кримінально-правового характеру за злочини, що посягають на фондовий ринок). 

Крім цього, у наукових працях відсутній комплексний підхід у визначенні основних 

напрямів удосконалення нормативної регламентації кримінальної відповідальності 

за посягання на фондовий ринок, а також поліпшення правозастосовної практики, 

що прямо впливає на цілісність кримінально-правової охорони фондового ринку в 

Україні. Зазначені напрями мають визначатися насамперед з урахуванням 

закріплення на нормативному рівні, так би мовити, «кінцевого» інтересу учасників 

фондового ринку, тобто «досягнення» ними інвестиційної привабливості цінних 

паперів у державі, інтересів учасників відносин на фондовому ринку, що залежать 

від основних цілей, які вони прагнуть досягти в процесі своєї діяльності (отримання 

доходу, набуття та користування правами як власників цінних паперів, забезпечення 

процесу зберігання цінних паперів, відкриття і ведення рахунків у цінних паперах, 

забезпечення фінансових операцій по цих рахунках, укладання та виконання угод з 

цінними паперами), особливостей застосування за посягання на фондовий ринок 

заходів кримінально-правового характеру (в межах та поза межами кримінальної 

відповідальності особи). 

Подане вище пояснює актуальність і своєчасність підготовки дослідження, 

спрямованого на вирішення більшості існуючих проблем кримінально-правової 

охорони фондового ринку, в тому числі пов’язаних з правильним з’ясуванням ознак 

складів злочинів, що посягають на фондовий ринок, їх врахуванням у кримінально-

правовій оцінці вчиненого та застосуванні відповідних заходів кримінально-

правового характеру. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

спрямована на реалізацію планів науково-дослідницької роботи юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 
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напрямом досліджень юридичного факультету, а саме «Теорія та практика адаптації 

України до законодавства ЄС» (номер теми 16 БФ 042-01, державна реєстрація 

0116U002637) та виконана згідно з науковою темою кафедри кримінального права 

та кримінології юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка на 2016–2020 рр.: «Проблеми боротьби зі злочинністю: 

кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі аспекти», що 

затверджена на засіданні кафедри кримінального права та кримінології юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол № 9 від 24 березня 2016 р.). Тема дисертації затверджена на засіданні 

Вченої ради юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (протокол № 6 від 27 березня 2017 р.).  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є визначення основних 

теоретичних і прикладних проблем кримінально-правової охорони фондового 

ринку, вироблення підходів до їх вирішення, що здатні забезпечити цілісність і 

системність такої охорони. 

Для досягнення цієї мети було поставлено такі завдання: 

– дослідити поняття, основні структурні та функціональні характеристики 

фондового ринку; 

– виділити основні структурні елементи фондового ринку, що зазнають шкоди 

внаслідок посягання на них, визначити природу та різновиди такої шкоди, її 

значення для кримінально-правової охорони фондового ринку; 

– розкрити вплив механізму заподіяння шкоди фондовому ринку на 

забезпечення його цілісної кримінально-правової охорони; 

– визначити основні типи посягань на фондовий ринок і проаналізувати вплив 

таких посягань на «обсяг» кримінально-правової охорони фондового ринку на 

загальному та спеціальному «рівнях»; 

– дослідити зміст складів злочинів, що посягають на фондовий ринок; 

– застосувати комплексний підхід у визначенні основних напрямів 

удосконалення нормативної регламентації кримінальної відповідальності за 
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посягання на фондовий ринок і на їх основі розробити відносно цілісну теоретичну 

модель такої регламентації; 

– внести окремі пропозиції щодо поліпшення правозастосовної практики, яка 

стосується злочинів, що посягають на фондовий ринок. 

Об’єктом дослідження є елементи фінансової системи держави, які 

забезпечують існування та функціонування фондового ринку. 

Предмет дослідження – кримінально-правова охорона фондового ринку. 

Методи дослідження. Методологічна основа роботи ґрунтується на існуючих 

методах загальнотеоретичного та конкретно-галузевого спрямування, які обрано з 

урахуванням мети і завдань дисертаційного дослідження, а також його об’єкта і 

предмета. Для досягнення мети і вирішення поставлених завдань у роботі 

використовувались такі методи, як: формально-логічний – у визначенні змісту 

окремих понять, які використовувались при визначенні основних структурних і 

функціональних характеристик фондового ринку, механізму заподіяння йому 

шкоди, визначенні об’єктивних і суб’єктивних ознак складів злочинів, що посягають 

на фондовий ринок, заходів кримінально-правового характеру за їх вчинення; 

системно-структурний – у комплексному аналізі соціально-економічних різновидів 

заподіяної фондовому ринку шкоди, їх врахуванні у змісті об’єктивних ознак 

складів злочинів, що посягають на фондовий ринок, визначенні основних орієнтирів 

відмежування цих злочинів від інших правопорушень, у систематизації заходів 

кримінально-правового характеру за такі злочини, що застосовуються в межах та 

поза межами кримінальної відповідальності особи, а також при визначенні основних 

напрямів удосконалення нормативної регламентації кримінальної відповідальності 

за посягання на фондовий ринок; догматичний – для з’ясування особливостей 

врахування економічних властивостей фондового ринку в змісті (обсязі) його 

кримінально-правової охорони, виділенні тих його елементів, які потребують такої 

охорони, а також у формулюванні пропозицій змінити окремі норми КК України та 

інших законодавчих актів; історично-правовий – для з’ясування положень 

нормативно-правових актів і теоретичних джерел у різні періоди розвитку 

кримінального законодавства за посягання на фондовий ринок на теренах України; 
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порівняльно-правовий – при виділенні типових і нетипових форм посягань на 

фондовий ринок, передбачених актами кримінального законодавства США, країн 

Західної та Східної Європи, СНД та Азії, та з’ясуванні можливості врахування таких 

форм у розбудові напрямів удосконалення нормативної регламентації кримінальної 

відповідальності за посягання на фондовий ринок; статистичний – у процесі 

узагальнення матеріалів судової практики, пов’язаної з кримінальною 

відповідальністю за посягання на фондовий ринок. 

Емпіричну базу дослідження становлять відомості, одержані під час 

ознайомлення з матеріалами понад 200 кримінальних проваджень (cправ), 

розглянутих судами у період з 2001 р. до 2018 р., справ про адміністративні 

правопорушення, розглянутих у період з 2003 р. до 2018 р., та господарських справ, 

розглянутих у період з 2006 р. до 2018 р.; звіти про кількість осіб засуджених, 

виправданих, справи щодо яких закрито, неосудних, до яких застосовано примусові 

заходи медичного характеру та види кримінального покарання за 2008–2017 рр.; 

звіти про розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та щодо осіб, 

яких притягнуто до адміністративної відповідальності у 2010–2017 рр. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що у дисертації 

вперше комплексно досліджено теоретичні та прикладні проблеми кримінально-

правової охорони фондового ринку, з урахуванням сформульованих підходів до їх 

вирішення запропоновано теоретичну модель нормативної складової такої охорони, 

яка, на думку дисертанта, має забезпечити її (охорони) цілісність і системність. 

Наукову новизну дисертаційного дослідження розкривають, зокрема, такі основні 

положення: 

вперше: 

1) на підставі історичного вивчення нормативної регламентації кримінальної 

відповідальності за посягання на фондовий ринок на теренах сучасної України 

робиться висновок, що держава завжди брала участь у формуванні, економічному та 

правовому регулюванні фондового ринку, встановлюючи в межах останнього і певні 

норми-заборони; при цьому, однак, кримінально-правова охорона фондового ринку 
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у «повному обсязі» ніколи не здійснювалась (здійснювалась кримінально-правова 

охорона лише окремих його елементів); 

2) розглядаючи фондовий ринок як елемент фінансового ринку та фінансової 

системи держави, пропонується визнавати здійснювану окремими учасниками 

фондового ринку діяльність такою, що є господарською (або містить окремі ознаки 

господарської) і є предметом господарсько-правового регулювання; своєю чергою, 

такий підхід має бути враховано при вдосконаленні положень розділу VII Особливої 

частини КК; 

3) у межах родового об’єкта злочинів, передбачених розділом VII Особливої 

частини КК, запропоновано розглядати фондовий ринок як видовий об’єкт окремих 

злочинів, який утворюють такі охоронювані кримінальним законом соціальні 

цінності, як: а) права, свободи та правоохоронювані інтереси учасників фондового 

ринку; б) самі учасники фондового ринку («потенційні» потерпілі); в) соціальні 

зв’язки між учасниками фондового ринку, передусім кореспондуючі між собою 

різновиди діяльності окремих учасників; 

4) зроблено висновок, що кримінально-правова охорона фондового ринку 

здійснюється на трьох рівнях: а) загальному, коли передбачене нормами КК діяння 

прямо не посягає на фондовий ринок як видовий об’єкт, але здатне спричинити 

шкоду окремим його елементам – як і подібним елементам інших за характером і 

змістом соціальних цінностей (службове підроблення, підкуп працівника 

підприємства, установи, організації тощо); б) особливому, коли норми КК 

передбачають діяння, спрямовані на спричинення шкоди окремим елементам 

фінансового ринку та (або) господарської діяльності, в тому числі елементам 

фондового ринку (наприклад, злочини, передбачені статтями 199, 206 КК); 

в) спеціальному, коли передбачене нормами КК діяння посягає безпосередньо на 

фондовий ринок (спрямоване на спричинення шкоди відповідним його елементам); 

5) визначаються основні «складники» (різновиди) шкоди, що може бути 

заподіяна при вчиненні злочинів, які безпосередньо посягають на фондовий ринок; 

до них відносяться: а) порушення встановлених законодавством соціальних зв’язків 

на фондовому ринку; б) реальні втрати, яких учасники фондового ринку чи інші 
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особи зазнали у зв’язку з порушенням таких соціальних зв’язків (насамперед 

йдеться про пряму дійсну матеріальну шкоду та моральну шкоду); в) неодержання 

прибутку, який міг бути отриманий такими учасниками чи іншими особами за 

відсутності порушення соціальних зв’язків на фондовому ринку (зміст неодержаних 

прибутків у відповідних випадках може пов’язуватись з неодержанням інвестицій на 

фондовому ринку та включатись у зміст зменшення інвестиційної привабливості 

фондового ринку чи його окремих учасників); 

6) на основі визначення безпосередніх об’єктів злочинів, передбачених 

розділом VII Особливої частини КК, пропонується визнавати фондовий ринок 

спеціальним об’єктом кримінально-правової охорони, коли врахування таких 

безпосередніх об’єктів дозволяє відмежувати злочини, що посягають на фондовий 

ринок, від злочинів, які з фондовим ринком не пов’язані, але у разі їх вчиненні 

певним чином впливають на роботу фондового ринку чи його окремих учасників 

(зокрема, пропозиція незаконної винагороди за вчинення певних дій на фондовому 

ринку, вчинення службового підроблення для учасника фондового ринку та ін.); 

виходячи з цього, запропоновано теоретичну та нормативну «моделі» для цілісної та 

комплексної кримінально-правової охорони фондового ринку (складові такої моделі 

подано у висновках роботи); 

7) у результаті дослідження норм КК, що мають забезпечувати кримінально-

правову охорону на спеціальному рівні, визначено серйозні вади цих норм; такими 

вадами, зокрема, є: а) прогалини на рівні окремих типів посягань на фондовий 

ринок; б) вади у змісті наявних складів злочинів окремих видів; в) неповнота і 

некоректність визначення ознак кваліфікованих різновидів відповідних складів 

злочинів; г) неузгодженість між формулюваннями кримінального закону та 

відповідними положеннями чинного законодавства, що регулює фондовий ринок; 

ґ) несистемність у визначенні караності за види злочинів, що посягають на 

фондовий ринок; д) відсутність або несистемність застосування окремих заходів 

кримінально-правового характеру в певних кримінально-правових ситуаціях 

(наприклад, у застосуванні таких заходів щодо юридичних осіб); 
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8) з метою гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС 

пропонується включити у поняття «інсайдерська інформація» відомості, які 

стосуються не лише емітента, його цінних паперів і похідних (деривативів), а й 

фінансових інструментів узагалі, оскільки інформація про неемісійні цінні папери 

(ощадні (депозитні) сертифікати, векселі тощо) й інші фінансові інструменти 

сьогодні не є інсайдерською та не може бути предметом злочину, передбаченого 

ст. 232
1
 КК; 

9) визначається необхідність доповнення розділу V «Розкриття інформації на 

фондовому ринку» Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» статтею, 

яка б визначала загальний порядок надання та одержання інвесторами в цінні 

папери інформації про діяльність емітента цінних паперів, а також доповнення 

ст. 232
2
 КК вказівкою на таку форму об’єктивної сторони, як розкриття на 

фондовому ринку інформації про діяльність емітента не в повному обсязі або 

несвоєчасне розкриття такої інформації (редакцію цієї статті КК подано у 

висновках); 

10) пропонується використовувати у положеннях ст. 224 КК один єдиний 

термін «переміщення цінних паперів» замість термінів «перевезення», «ввезення в 

Україну» та «пересилання». Запровадження цього терміна дозволить скоротити 

надмірне «різноманіття» форм об’єктивної сторони злочину, за якого фактичне 

переміщення цінних паперів у просторі залежно від конкретних обставин може бути 

і перевезенням, і зберіганням з метою переміщення, і ввезенням в Україну, і 

пересиланням, що штучно ускладнює процес кваліфікації злочинів, передбачених 

статтями 199 та 224 КК. Крім того, термін «переміщення» також охоплюватиме 

випадки переміщення підроблених цінних паперів у бездокументарній формі; 

11) обґрунтовується необхідність узгодження положень ст. 223
2
 КК, чинного 

регулятивного законодавства у цій сфері та ст. 163
10

 «Порушення порядку внесення 

змін до системи депозитарного обліку цінних паперів» КУпАП, у зв’язку з чим 

запропоновано передбачити у ст. 223
2
 КК відповідальність лише за окремі 

порушення порядку здійснення депозитарної діяльності, такі як умисне невнесення 

службовою особою Центрального депозитарію цінних паперів, НБУ або 
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депозитарної установи змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або 

внесення до нього завідомо недостовірних змін, так само інше умисне порушення 

порядку здійснення депозитарної діяльності, яке призвело до втрати інформації у 

системі депозитарного обліку цінних паперів; 

12) на підставі положень Директиви 2014/57/EU Європейського Парламенту та 

Ради ЄС від 16 квітня 2014 року про кримінальні санкції за зловживання на ринку та 

положень зарубіжного законодавства, яке передбачає кримінальну відповідальність 

за посягання на фондовий ринок, пропонується викласти диспозицію ч. 1 ст. 222
1
 КК 

у такій редакції, яка визначатиме виключний перелік ознак (різновидів) 

маніпулювання на фондовому ринку; 

13) запропоновано застосовувати спеціальну конфіскацію за дії, пов’язані з 

маніпулюванням на фондовому ринку та використанням інсайдерської інформації, 

виходячи з того, що в результаті їх вчинення особа отримує гроші, цінності й інше 

майно або доходи від такого майна; 

14) з урахуванням характеру передбачених статтями 222
1
, 223

1
, 223

2
, 232

1
 та 

232
2
 КК діянь, що вчиняються на фондовому ринку, пропонується застосовувати до 

юридичних осіб – учасників фондового ринку такі заходи кримінально-правового 

характеру щодо юридичних осіб, як штраф, конфіскація майна та ліквідація, 

оскільки ці заходи, а також фінансові й інші санкції, які можуть бути застосовані за 

правопорушення на ринку цінних паперів, передбачені регулятивним 

законодавством, істотно відрізняються між собою; 

удосконалено: 

15) визначення таких «компонентів» об’єкта злочинів, передбачених розділом 

VII Особливої частини КК, як учасники фондового ринку, їхні права, свободи та 

правоохоронювані інтереси, соціальні зв’язки між ними у формі правовідносин, які 

утворюють систему ринкової економіки; 

16) визначення конкретного змісту таких суб’єктів злочинів, що посягають на 

фондовий ринок, як: службові особи Центрального депозитарію, НБУ або 

депозитарної установи (ст. 223
2
 КК), службові особи емітента, особи, які на момент 
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ознайомлення з інсайдерською інформацією вважались службовими особами 

емітента, а також акціонери (ст. 232
1
 КК); 

17) підхід про визнання в цілому умисними злочинів, які передбачаються 

ст. 232
2
, ч. 2 ст. 232

1
, ст. 223

2
 КК та вчиняються у формі невнесення змін до системи 

реєстру власників іменних цінних паперів або до системи депозитарного обліку або 

іншого порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів; 

18) підходи щодо оптимізації змісту санкцій норм, які передбачають 

кримінальну відповідальність за злочини проти фондового ринку, з урахуванням 

таких вимог: урахування встановлених у статтях Загальної частини КК розмірів 

видів покарань і розумне звуженням їх меж; узгодження санкцій різних частин 

однієї статті між собою; закріплення кількох альтернативних видів покарань, у тому 

числі тих, що пов’язані з обмеженням особистої свободи; врахування суворості 

окремих видів покарань; узгодження цих санкцій із санкціями, передбаченими за 

вчинення суміжних злочинів; 

дістали подальшого розвитку: 

19) пропозиція передбачити кримінальну відповідальність за підроблення, 

зберігання, придбання, переміщення з метою збуту або іншого використання, а так 

само збут чи інше використання підроблених цінних паперів, в одній кримінально-

правовій нормі – ст. 224 КК; 

20) підхід, відповідно до якого предметом злочину, передбаченого ст. 223
1
 КК, 

слід визнавати звіт про результати публічного розміщення цінних паперів та зміни 

до проспекту емісії цінних паперів; 

21) положення про необхідність виключення із дефініції поняття «інсайдерська 

інформація» вказівки про «перебування цінних паперів та похідних (деривативів) в 

обігу на фондовій біржі»; у результаті цих змін ст. 232
1
 КК охоплюватиме не лише 

випадки незаконного використання інсайдерської інформації на регульованому 

(організаційно оформленому) фондовому ринку (фондовій біржі), а й 

поширюватиметься на правочини щодо емісійних цінних паперів, учинені поза 

фондовою біржею торговцями цінних паперів або за їхньої участі; 
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22) підходи щодо побудови складів злочинів, передбачених ч. 1 ст. 223
1
 та ч. 1 

ст. 323
1
 КК, як формальних (такі підходи формулюються з урахуванням положень 

законодавства низки зарубіжних країн і законодавства ЄС, зважаючи на 

конструювання суміжних складів злочинів, а також на підставі такого принципу 

криміналізації, як процесуальна здійсненність переслідування);  

23) положення, згідно з яким суспільно небезпечні діяння у формі невнесення 

змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або до системи 

депозитарного обліку або іншого порушення порядку ведення реєстру власників 

іменних цінних паперів у разі необережного ставлення суб’єкта до наслідків, що 

відповідає змісту необережної вини, та за інших необхідних умов визнаються 

службовою недбалістю; 

24) підходи, згідно з якими у разі запровадження інституту кримінальних 

проступків слід ураховувати механізм заподіяння шкоди фондовому ринку, 

законодавства окремих зарубіжних країн і законодавства ЄС, а також принцип 

процесуальної здійсненності переслідування та відносити посягання на фондовий 

ринок до «категорії» злочинів певних видів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що результати 

підготовленого дисертаційного дослідження можуть використовуватись у: 

– законотворчій діяльності – для вдосконалення положень КК України, що 

передбачають відповідальність за посягання на фондовий ринок, а також інших 

законодавчих актів (лист Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності № 04-18/12-1073 від 08 червня 2018 р.); 

– правозастосовчій діяльності – для вдосконалення практики судових і 

правоохоронних органів, пов’язаної із застосуванням норм КК, що передбачають 

відповідальність за посягання на фондовий ринок (лист Верховного Суду 

№ 217/0/158-18 від 31 травня 2018 р., лист Державної прикордонної служби України 

№5/3-154 від 29 травня 2018 р. та акт впровадження у практичну діяльність органів 

досудового розслідування Головного слідчого управління Національної поліції 

України від 12 червня 2018 р.); 
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– навчальному процесі – у викладанні курсу кримінального права та 

відповідних спеціалізованих курсів (акт впровадження Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка від 12 червня 2018 р.). Одержані результати 

можуть використовуватися для підготовки підручників, навчальних і методичних 

посібників, а також проведення занять з підвищення кваліфікації та професійної 

підготовки слідчих, прокурорів, суддів, адвокатів. 

Особистий внесок здобувача. Положення, що викладені в дисертації та 

виносяться на захист, розроблено автором особисто. В наукових працях, 

опублікованих у співавторстві, власні теоретичні доробки дисертанта становлять 

визначений у списку публікацій обсяг. Наукові розробки, які належать співавторам 

опублікованих праць, у дисертації не використовувались. В опублікованих у 

співавторстві з П. С. Берзіним працях «Напрями вдосконалення нормативної 

регламентації кримінальної відповідальності за порушення прав та інтересів 

учасників фондового ринку» та «Mechanism features of damaging the stock market and 

its significance in criminal law» дисертанту належить визначення особливостей 

порушення прав та інтересів учасників фондового ринку, які впливають на 

регламентацію кримінальної відповідальності за посягання на фондовий ринок з 

урахуванням «кінцевого» інтересу таких учасників – досягнення ними інвестиційної 

привабливості цінних паперів у державі, а також розроблення напрямів дослідження 

механізму заподіяння шкоди фондовому ринку, що дозволило обґрунтувати потребу 

та способи визнання деяких елементів фондового ринку складовими єдиного, 

цілісного об’єкта кримінально-правової охорони. Крім цього, дисертантом 

розроблена редакція ст. 222
2
 КК та пропозиції щодо узгодження положень КУпАП і 

КК, коли стаття КК без належної конкретизації позначає ознаки складу злочину 

поняттями, які визначаються і конкретизуються лише у відповідній статті КУпАП.  

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного дослідження 

оприлюднено: 1) на міжнародних науково-практичних конференціях: «Актуальні 

питання юридичної теорії та практики: наукові дискусії» (м. Харків, 1–2 грудня 

2017 р.); «Місце юридичних наук у формуванні правової культури сучасної 

людини» (м. Запоріжжя, 22–23 грудня 2017 р.); «Новітні тенденції сучасної 
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юридичної науки» (м. Дніпро, 1–2 грудня 2017 р.); «Тенденції розвитку юридичної 

науки в інформаційному суспільстві» (м. Одеса, 29–30 грудня 2017 р.); «Сучасні 

наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства 

України майбутнього» (м. Дніпро, 12–13 січня 2018 р.); «Теоретичні та практичні 

проблеми правового регулювання суспільних відносин» (м. Харків, 19–20 січня 

2018 р.); «Реформування національного та міжнародного права: перспективи та 

пріоритети» (м. Одеса, Україна, 19–20 січня 2018 р.); «Право і держава: проблеми 

розвитку та взаємодії у ХХІ ст.» (м. Запоріжжя, 26–27 січня 2018 р.); «Правова 

держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні» (м. Ужгород, 16–

17 лютого 2018 р.); «Роль права та закону в громадянському суспільстві» (м. Київ, 

9–10 лютого 2018 р.); «Право як ефективний суспільний регулятор» (м. Львів, 16–

17 лютого 2018 р.); «Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав 

людини в Україні» (м. Одеса, Україна, 9–10 лютого 2018 р.); «Актуальні питання 

сьогодення» (м. Вінниця, 20 березня 2018 р.); «Особливості адаптації законодавства 

Молдови та України до законодавства Європейського Союзу» (м. Кишинів, 

Республіка Молдова, 23–24 березня 2018 р.); «Сучасна юриспруденція 

Європейського Союзу: взаємодія права, нормотворчості та практики» (м. Люблін, 

Республіка Польща, 17 квітня 2018 р.); «Розвиток юридичних наук: проблеми та 

рішення» (м. Каунас, Литва, 27–28 квітня 2018 р.); 2) на всеукраїнських науково-

практичних конференціях: «Тенденції та пріоритети реформування законодавства 

України» (м. Херсон, 8–9 грудня 2017 р.); «Нові завдання та напрями розвитку 

юридичної науки у ХХІ столітті» (м. Одеса, 19–20 січня 2018 р.); «Законодавство 

України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку» (м. Херсон, 

9–10 лютого 2018 р.); 3) на регіональній науково-практичній конференції 

«Актуальні питання кримінального права, кримінального судочинства та 

кримінології, з нагоди 280 річниці з дня народження Чезаре Беккаріа» (м. Київ, 

15 березня 2018 р.). 

Публікації. Основні теоретичні та практичні висновки, сформульовані в 

дисертації, відображено в 51 науковій публікації, зокрема індивідуальній 

монографії, 28 статтях у наукових фахових виданнях, із яких сім – у наукових 
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періодичних виданнях інших держав з юридичного напряму, у 20 тезах доповідей на 

наукових і науково-практичних конференціях, а також 2 інших друкованих працях, 

що додатково відображають результати дисертації. 

Структура роботи. Дисертація складається із вступу, п’яти розділів, що 

включають у себе тринадцять підрозділів та два пункти, висновків, списку 

використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 461 сторінку, 

з яких обсяг основного тексту – 394 сторінки. Список використаних джерел налічує 

478 найменувань і розміщений на 52 сторінках. Додатки – на 15 сторінках.  
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Розділ 1. 

ФОНДОВИЙ РИНОК ЯК ОБ’ЄКТ 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ 

 

1.1. Фондовий ринок: поняття, основні структурні 

та функціональні характеристики 

 

Фондовий ринок будь-якої країни є вагомим і необхідним елементом її 

ринкової економіки, який безпосередньо впливає на розвиток держави. Аналіз стану 

фондового ринку в Україні є найбільш значущим питанням для ефективного 

функціонування фінансової системи. Вивчення цього питання слід розпочати із 

з’ясування сутності фондового ринку [266, С. 211] як обов’язкового компонента 

фінансового ринку (фінансової системи) економіки будь-якої держави [291, С. 127; 

238, С. 37–84; 384]. Отже, для з’ясування сутності поняття фондового ринку 

потрібно розібратися: а) зі змістом більш широких за обсягом понять «фінансовий 

ринок» і «фінансова система»; б) з їх співвідношенням між собою та з поняттям 

фондового ринку. 

Фінансовим ринком є складна економічна система країн, що виступає сферою 

прояву економічних відносин: при розподілі доданої вартості та її реалізації шляхом 

обміну грошей на фінансові активи; між продавцями та покупцями фінансових 

активів; між вартістю і споживчою вартістю товарів, які обертаються на цьому 

ринку [238, С. 11]. Існуючі в економічній літературі визначення фінансового ринку 

відображають: механізм перерозподілу капіталів між кредиторами і позичальниками 

за допомогою посередників на основі попиту й пропозиції на капітал; сукупність 

кредитно-фінансових інститутів, які направляють потоки коштів від власників до 

позичальників і назад; грошові відносини, що складаються у процесі купівлі-

продажу фінансових активів під впливом попиту й пропозиції на позичковий 

капітал; загальне позначення ринків, де виявляються попит і пропозиція на різні 

платіжні засоби [55, С. 8]. Отже, фінансовий ринок охоплює обіг фінансового 

капіталу (активів), а його елементи («сектори») за змістом відповідають 

«підсистемам» фінансової системи та називаються: ринок кредитів, ринок цінних 

паперів (фондовий ринок), ринок валюти, ринок інвестицій. Отже, окремим 
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сектором фінансового ринку є фондовий ринок (ринок цінних паперів) [261, С. 33–

36; 55, С. 10; 438; 193, С. 169–171]. 

Структура фінансового ринку визначається за такими критеріями (підставами), 

як: 1) сукупність взаємодоповнюючих ринків: кредитного; валютного; ринку цінних 

паперів; 2) термін дії фінансових інструментів [55, С. 10–11]. На цій підставі 

сутність фінансового ринку відтворює поняття «фінансова система», яке означає 

сукупність фінансових операцій, що здійснюються певними суб’єктами фінансової 

діяльності з використанням існуючих економічних інструментів. Поняття 

фінансової системи охоплює сукупність складових і ланок фінансових відносин, які 

мають особливості у мобілізації та використанні фінансових ресурсів, а також 

апарат управління та нормативно-правове забезпечення [238, С. 11]. До складу 

фінансової системи входять елементи, які називають «підсистемами», а саме: 

державні фінанси, фінанси недержавних суб’єктів, фондовий ринок, фінанси 

фізичних осіб, міжнародні фінанси, фінанси іноземних суб’єктів тощо [443, С. 880]. 

Існують дві основні моделі фінансових ринків: 1) фінансова система, 

орієнтована на банківське фінансування; 2) фінансова система, орієнтована на ринок 

цінних паперів [261, С. 97]. Останнім часом у світовій економіці спостерігається 

спрямованість до об’єднання зазначених моделей фінансового ринку, тобто до 

взаємодії банківського кредитування та фінансування за допомогою випуску цінних 

паперів [261, С. 102]. До таких країн належить і Україна [462, С. 105; 291, С. 129–

130]. 

Зазначене розуміння економічних властивостей фінансової системи 

враховується у визначенні її юридичних ознак: 1) сукупності різних сфер 

фінансових відносин або сукупності фінансових інститутів, які забезпечують процес 

утворення і використання коштів відповідних централізованих і децентралізованих 

грошових фондів з метою здійснення фінансової діяльності держави; 2) сукупності 

органів державної влади та місцевого самоврядування, які шляхом здійснення своїх 

повноважень реалізують фінансову політику держави (інституціональне розуміння) 

[386, С. 500]. Термін «фінансова система» у чинному законодавстві нормативно не 

визначено [386, С. 500]. Отже, поняття «фінансова система» та «фінансовий ринок» 
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не використовуються як рівнозначні. Поняття «фінансова система» застосовують 

для позначення сутності фінансового ринку. 

Охарактеризуємо окремі «компоненти» фінансової системи та фінансового 

ринку, які відображаються поняттями «фондовий ринок» і «ринок цінних паперів». 

Слово «фонд» означає запаси, ресурси, нагромадження, капітал, а також кошти 

чи матеріальні цінності, нагромаджувані з певною метою [275]. Цим терміном 

користуються для визначення різних за змістом економічних понять, але 

найчастіше – для визначення суми грошових або матеріальних цінностей, що мають 

цільове призначення. Так називають і сукупність цінних паперів [266, С. 212]. 

З огляду на це зверну увагу на основоположні моменти. 

По-перше, фондовий ринок працює в системі фінансового ринку та фінансової 

системи країни. В економічній науці існує велика кількість альтернативних 

визначень фондового ринку, аналіз яких виходить за межі змісту нашої роботи та які 

умовно можна поділити на великих груп. З огляду на зміст цих груп вироблене 

економічною наукою поняття фондового ринку охоплює: а) ринок, на якому 

здійснюються операції з цінними паперами; б) ринок довгострокових цінних 

паперів: акцій та облігацій; в) організована торгівля цінними паперами і 

банківськими позиками на біржах і позабіржових ринках; г) діяльність, яка охоплює 

емісію та торгівлю цінними паперами і банківськими позиками [276, С. 204–205; 

381, С. 206; 387, С. 45–50; 388, С. 186–192; 238, С. 12–13]. 

Аналіз підходів до визначення поняття фондового ринку з економічної точки 

зору дозволяє дійти висновку, що це поняття має відображувати принаймні три 

аспекти: функціональний, інституційний та відтворюючий, які і є змістом його 

«роботи» [87, С. 10]. 

Функціональний аспект визначення охоплює систему економічних відносин 

між суб’єктами з приводу кредитування і співвласності, що виражається через 

випуск і обіг цінних паперів. Інституційний аспект характеризує фондовий ринок 

як сукупність спеціалізованих організацій (бірж, фондів тощо) і правил поведінки, 

що забезпечують випуск і обіг цінних паперів. Відтворюючий аспект відображає 

фондовий ринок як сферу виробництва і обігу цінних паперів, що забезпечує 
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акумуляцію в них тимчасово вільних грошових коштів та їх перерозподіл між 

окремими галузями, що створюють умови для інвестицій [238, С. 13; 55, С. 20] 

(причому формування інвестиційних потоків визнається чи не найголовнішою 

«складовою» фондового ринку останнього часу [240, С. 231; 193, С. 170–

171]). Отже, фондовий ринок – це частина фінансового ринку, на якій обертаються 

специфічні економічні інструменти – цінні папери. Фондовий ринок сприяє 

переміщенню капіталу від інвестора, який має вільні кошти, до емітента цінних 

паперів. Ринок цінних паперів є активною частиною сучасного фінансового ринку й 

дає можливість реалізувати цілі його суб’єктів: емітентів, інвесторів і посередників 

[55, С. 20]. 

Саме такий підхід у визначенні економічної сутності фондового ринку взято 

автором за основу для проведення подальшого дослідження. 

По-друге, фондовий ринок як обов’язкова ланка ринкової економіки 

«обслуговує» процес мобілізації, концентрації та перерозподілу фінансового 

капіталу. В економічній науці його місце визначається як «посередник» між 

грошовими та функціонуючими спеціалістами, а остаточне «призначення» 

пов’язують із забезпеченням належного інвестиційного процесу [238, 

С. 29]. Юридичне визначення фондового ринку охоплює його учасників (суб’єктів), 

зв’язки між ними та вчинювані з цінними паперами і похідними (деривативами) дії 

[34, С. 453; 248, С. 145–147; 249, С. 116–118]. Цьому розумінню відповідає 

визначення фондового ринку в ч. 1 ст. 2 Закону від 23 лютого 2006 р. 

Фондовий ринок поділяється на первинний і вторинний. На первинному 

здійснюється продаж, первинне розміщення нових випусків (емісій) цінних паперів 

з метою одержання емітентом фінансових ресурсів. Емітентами можуть виступати 

держава в особі уповноважених нею органів державної влади, різноманітні 

підприємства, організації. Покупцями на цьому ринку є інвестори – фізичні та 

юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули права власності на цінні 

папери з метою отримання доходу. Після того як цінні папери нових випусків 

розміщено на первинному ринку, вони стають об’єктом перепродажу, який 

здійснюється на так званому вторинному ринку. Як на первинному, так і 
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вторинному ринку існують різноманітні способи продажу і купівлі цінних 

паперів. Основним з них є торгівля цінними паперами на фондових біржах [34, 

С. 453]. 

Таким чином, саме на первинному ринку юридична особа, що випустила в 

обіг емітовані нею цінні папери, отримує необхідні фінансові ресурси, а цінні 

папери переходять у володіння тих, хто їх купив. Головною функцією первинного 

ринку вважається саме мобілізація нових капіталів. Це, своєю чергою, є причиною 

того, що ринок цінних паперів визначають як сукупність правовідносин, пов’язаних 

з розміщенням цінних паперів [455, С. 29]. На відміну від первинного, вторинним є 

ринок, на якому відбувається обіг цінних паперів, перерозподіл ресурсів серед таких 

учасників фондового ринку, якими є інвестори (про них йдеться далі). Головною 

функцією вторинного ринку вважається забезпечення механізму перепродажу 

цінних паперів [455, С. 30]. 

По-третє, специфічним предметом фондового ринку є цінні папери, які в 

економічній науці пов’язуються з отриманням (правом на отримання) їх власником 

лише частки прибутку, а не всього «підприємницького прибутку». Тому 

економічні ціни на цінні папери не узгоджуються з вартістю «реально 

функціонуючого капіталу», вони визначаються прибутковістю діяльності емітента, 

«економічною привабливістю» такої діяльності та отримуваного емітентом 

прибутку, а також суб’єктивною оцінкою учасників фондового ринку. З огляду на це 

цінні папери визнаються специфічним товаром, який характеризує насамперед 

майновий стан суб’єкта, що його виробляє (неважливо, це юридична чи фізична 

особа), а не юридичний статус такого суб’єкта [238, С. 30]. На нормативному рівні 

поняття цінного папера охоплює «документ установленої форми з відповідними 

реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає 

взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, 

що має права на цінний папір, і передбачає виконання зобов’язань за таким цінним 

папером, а також можливість передачі прав на цінний папір і прав за цінним 

папером іншим особам» (ч. 1 ст. 3 Закону від 23 лютого 2006 р.). 

По-четверте, зв’язки між такими суб’єктами та між ними і зазначеним 
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предметом фондового ринку асоціюються з економічними інтересами емітента, 

продавця і покупця цінних паперів. Економісти, відстоюючи цю позицію, 

наголошують, що «логічною була б ситуація, за якої той, хто випускає цінні папери 

(емітент), сам би їх і продавав, але не кожний продавець цінних паперів є їх 

емітентом. Останній може продавати свої цінні папери посереднику, і тоді той вже 

стає продавцем» [238, С. 30–31]. 

По-п’яте, умовно, залежно від значення у функціонуванні фондового ринку, 

його суб’єктів (учасників) можна поділити три групи: 

а) емітенти (позичальники), які залучають кошти інших суб’єктів для розвитку 

своєї діяльності [55, С. 13]); 

б) інвестори (представлені як споживачі, постачальники, торговці, громадяни і 

юридичні особи, держави та ін., які приймають рішення про вкладання особистих, 

позикових чи залучених коштів в об’єкти інвестування [55, С. 13]). Перелік 

інвесторів як суб’єктів (учасників) фондового ринку подано в абз. 4 ч. 2 ст. 2 Закону 

від 23 лютого 2006 р.; 

в) посередники між емітентами-позичальниками та інвесторами 

(представлено у вигляді суб’єктів, що обслуговують фондовий ринок, та органів, які 

регулюють діяльність суб’єктів фондового ринку; їх називають фінансовими 

інститутами [55, С. 13]). 

Більш конкретизовано зміст суб’єктів (учасників) фондового ринку визначено в 

ч. 2 ст. 2 Закону від 23 лютого 2006 р. Проте всі різновиди таких суб’єктів можна 

розподілити за поданими вище трьома групами. Значення цих суб’єктів (учасників) 

дозволяє визначити їх місце в системі фондового ринку, зокрема, залежно від 

інтересів і цілей, які переслідує конкретний суб’єкт [238, С. 32–33]. 

По-шосте, мета функціонування фондового ринку полягає в акумулюванні 

(мобілізації) фінансових ресурсів і забезпеченні їх перерозподілу шляхом 

здійснення суб’єктами ринку різних операцій з цінними паперами [55, 

С. 20]. Функції фондового ринку залежать від рольового значення процесів обігу 

цінних паперів, у тому числі їх випуск, торгівлю й анулювання в господарському 

механізмі країни або її регіонів [126, С. 87]. Загальноприйнятими соціально-
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економічними функціями фондового ринку в економічній науці вважаються: 

1) залежно від того, чи є ці функції основними або спеціальними у роботі 

фондового ринку: а) як основні – отримання прибутку на цьому ринку; можливість 

формувати ринкові ціни; регулювання правил торгівлі цінними паперами; 

вирішення спорів між суб’єктами фондового ринку [110, С. 30–32]; б) як спеціальні 

(які властиві лише фондовому ринку і потребують використання специфічних 

інструментів) – перерозподіл коштів та страхування цінових і фінансових ризиків; 

перерозподільна функція представлена передусім як своєрідний «рух» коштів між 

галузями, сферами ринкової економіки, від населення, а також фінансування 

дефіциту державного бюджету на безінфляційній основі, без випуску в обіг 

додаткових грошових коштів [238, С. 35]; 

2) залежно від змісту і призначення завдань суб’єктів фондового ринку, їх 

повноважень (реалізації повноважень): а) інформаційна функція, завдяки якій усі 

суб’єкти фондового ринку (інвестори) отримують конкретну інформацію у цілому 

про ринок, економічну кон’юнктуру, окремі сектори й інструменти ринку, 

прийняття рішення про розміщення капіталу тощо (ця функція проявляється у: зборі 

та систематизації відомостей про об’єкт інвестування; аналізі стану ринку цінних 

паперів; вивченні статистики правовідносин, конфліктів; систематизації 

неузгоджених дій) [126, С. 87–88]; б) правоустановча функція пов’язується з тим, 

що певний суб’єкт фондового ринку (емітент) має правомочності поширювати на 

фінансовому ринку свої акції та облігації (проявляється передусім у: прийнятті 

рішень про випуск, викуп, анулювання цінних паперів; укладанні угоди купівлі-

продажу цінних паперів; наданні дозволу на операції з цінними паперами; 

розробленні нормативно-правових актів для фондового ринку [126, С. 88]); 

в) регулятивна функція – реалізація прийнятого рішення стосовно випуску 

(розміщення) цінних паперів, виконання укладеної угоди купівлі-продажу цінних 

паперів, можлива зміна умов такої угоди та перевірка її виконання; г) контролююча 

функція – аналіз, перевірка результатів діяльності з цінними паперами. 

По-сьоме, економічний механізм роботи фондового ринку залежить від його 

структури та функцій. Причому на фондовому ринку України важливу роль відіграє 
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саме держава, яка здійснює вплив головним чином через суб’єктів фондового ринку, 

його інститути та фінансові інструменти [55, С. 13]. Тому особливості 

функціонування зазначених елементів та виконання ними зазначених функцій на 

фондовому ринку України слід пов’язувати передусім з основними фінансовими 

інститутами фондового ринку та значенням, яке має держава для забезпечення 

роботи зазначених елементів механізму фондового ринку. При такому забезпеченні 

(шляхом безпосереднього «впливу», «втручання» у діяльність) державою фондового 

ринку функції його суб’єктів розподіляються залежно від: а) інститутів біржового та 

б) позабіржового фондового ринку; в) фінансових інструментів, що 

використовуються на фондовому ринку. 

Отже, на рівні загальних ознак поняття і структури фондового ринку емітенти, 

інвестори та посередники виступають його суб’єктами. Набір їх повноважень 

залежить від того, чи пов’язується діяльність цих суб’єктів з інститутами біржового 

і позабіржового фондового ринку, а також які фінансові інструменти ними 

використовуються у процесі діяльності на біржовому та позабіржовому фондовому 

ринку. Причому поняття «цінні папери» позначає лише одну із загальних 

обов’язкових ознак (компонентів) фондового ринку (ринку цінних паперів). Інші 

загальні обов’язкові ознаки (компоненти) фондового ринку позначаються поняттями 

«інститути фондового ринку», «суб’єкти (учасники) фондового ринку», «фінансові 

відносини між суб’єктами (учасниками) фондового ринку» та «фінансові 

інструменти» (останні забезпечують названі відносини) [79, С. 27]. 

З огляду на подане вище розуміння загальних ознак поняття і структури 

фондового ринку варто зауважити, що біржовим і позабіржовим ринкам властиві, 

окрім загальних ознак фондового ринку, ознаки спеціальні. Такими спеціальними 

ознаками є: а) наявність обігу цінних паперів, що представлений у вигляді торгівлі 

цінними паперами; б) здійснюється така торговельна діяльність між суб’єктами 

біржового або позабіржового ринків (фінансових інститутів); в) поняття торгівлі на 

біржових і позабіржових ринках охоплює як купівлю-продаж цінних паперів, так і 

посередницьку діяльність між відповідними суб’єктами (учасниками) [79, С. 27]. 

Перейдемо до аналізу поняття біржового та позабіржового ринків, виділених 
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вище їх загальних і спеціальних ознак, а також фінансових інструментів, які 

використовуються суб’єктами біржового та позабіржового ринків. 

Поняття і ознаки біржового та позабіржового ринків. В українській 

економічній науці загальновизнано, що інститутами біржового ринку вважаються 

біржі (біржові товариства, біржові комітети, маклери, арбітражні комісії). До 

інститутів позабіржового ринку відносяться банки та «посередники» на 

фондовому ринку, а фінансовими інструментами, які використовуються на 

фондовому ринку, є державні та муніципальні позики, державні гарантії, 

акціонування, конверсія, арбітраж тощо. Аналіз економічних властивостей 

зазначених інститутів та інструментів у структурі механізму фондового ринку 

дозволяє виділити такі їх основні, найважливіші для цього дослідження економічні 

та правові характеристики. 

1. Поняття інститутів біржового ринку (фондові біржі) охоплює 

організаційно оформлений постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля 

цінними паперами й іншими фінансовими інструментами. 3 організаційно-

правового погляду фондова біржа є професійним учасником фондового ринку 

(організатором торгівлі) із створення організаційних, технологічних, інформаційних, 

правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і 

пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за 

встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо 

фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, 

та розв’язання спорів між членами фондової біржі [34, С. 454]
1
. Згідно з п. 17 ч. 1 

ст. 1 Закону від 23 лютого 2006 р. фондова біржа є організованим ринком, на якому 

                                                 
1
 Слід звернути увагу, що українські біржі не є «класичними біржами». По-перше, тому, що якщо західні біржі за 

своїм статусом і суттю є некомерційними організаціями, то акціонери наших бірж сподіваються передусім на 

прибуток від біржової діяльності. Понад те, були прецеденти, коли біржа сама займалася брокерською діяльністю, 

створюючи так звані «нульові» брокерські контори. Майже всі біржі без винятку займаються підприємницькою 

діяльністю, що в наших умовах є не бідою, а необхідною мірою існування і виживання бірж [33, С. 81]. По-друге, за 

тим набором товарів, які виставляються на торги. В усьому світі класичними є 60-70 найменувань товарів і продуктів, 

тоді як на найбільших наших біржах у день торгів виставляються до тисячі найменувань товарів. Дуже незначну їх 

частину можна назвати «біржовим» товаром. Передусім це відбувається через відсутність сертифікації і біржових 

стандартів [248, С. 146]. Звичні нам біржі – це, по суті, вторинний ринок цінних паперів, на якому перерозподіляються 

права на частку власності або боргів компаній емітентів цінних паперів. Самі компанії, що виходять на біржу, завдяки 

цьому не отримують ніякого фінансування – коли говорять про те, що в результаті падіння акцій компанія втратила 

стільки-то мільйонів, то це не більше ніж красиві слова, тому насправді ніяких втрат, крім іміджевих, тут немає [248, 

С. 146–147].  
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урівноважується попит і пропозиція на цінні папери. На фондову біржу допускають 

цінні папери лише тих емітентів, які відповідають вимогам, що встановлюються 

біржею до емітентів і цінних паперів, ними емітованих [455, С. 30]. Фондова біржа є 

місцем, де укладаються угоди з цінних паперів. На основі інформації про цінні 

папери та їх емітентів після укладання угоди сторони в установлені нормативними 

актами строки повинні розрахуватися між собою [455, С. 31; 34, С. 455]. 

2. До інститутів позабіржового ринку відносяться позабіржові (за межами 

біржі) фондові торговельні системи, на яких здійснюється обіг цінних паперів [455, 

С. 30]. Ця система об’єднує учасників торгівлі цінними паперами та надає їм всю 

необхідну для укладання угоди ринкову інформацію через канали телефонного, 

телекомунікаційного, інтернет-зв’язку. Позабіржові торговельні системи не є 

учасниками угоди купівлі-продажу, вони по суті є лише місцем, на якому фіксується 

результат угоди купівлі-продажу цінних паперів згідно з визначеними чинними 

законами, правилами та нормами [441, С. 386]. Окрему увагу слід звернути на те, що 

обіг цінних паперів на біржових і позабіржових ринках визначається як торгівля 

ними. Тобто на нормативному рівні поняття «обіг цінних паперів» є рівнозначним 

поняттю «торгівля цінними паперами», «торговельна діяльність з цінними 

паперами» [452, С. 147]. 

Таким чином, спеціальними обов’язковими ознаками інститутів біржового і 

позабіржового ринків можна визнавати: а) наявність обігу цінних паперів, що 

представлений у вигляді торговельної діяльності з цінними паперами; 

б) здійснюється така торговельна діяльність між суб’єктами (учасниками) цих 

ринків; в) поняття такої торговельної діяльності на біржових і позабіржових ринках 

охоплює як купівлю-продаж цінних паперів, так і посередницьку діяльність між 

відповідними суб’єктами (учасниками). За цих обставин поняття «інститути 

біржового ринку» та «інститути позабіржового ринку» слід визнавати спеціальними 

стосовно таких загальних понять, як «фондовий ринок» і «ринок цінних паперів» 

[79, С. 31]. 

Поняття і ознаки фінансових інструментів, що використовуються на 

біржовому і позабіржовому ринках. Поняття «фінансові інструменти» 
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визначається у п. 20 ч. 1 Закону від 23 лютого 2006 р. та охоплює «цінні папери, 

строкові контракти (ф’ючерси), відсоткові строкові контракти (форварди), строкові 

контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) у разі залежності ціни від 

відсоткової ставки, валютного курсу або фондового індексу (відсоткові, курсові чи 

індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із 

зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що передбачають грошову 

форму оплати (курсові та відсоткові опціони)». Таке визначення фінансових 

інструментів в економічній науці пов’язується зі способом законодавчої 

регламентації окремих різновидів цих інструментів [262, С. 38]. У зв’язку з цим 

потрібно звернути увагу, що визнання цінних паперів фінансовим інструментом 

здійснюється також у секції «С» додатку 1 Директиви ЄС 2004 року «Про ринки 

фінансових інструментів» (2004/39/ЄС). Причому визначення фінансового 

інструменту в цій директиві не вказує окремо на те, що наслідком його 

використання має бути «виникнення (збільшення) фінансового активу в одного 

підприємства і, з другого боку, виникнення фінансового зобов’язання або 

виникнення інструменту власного капіталу в іншого підприємства», як йшлося у 

нормативних актах, прийнятих до набрання чинності названим Законом «Про цінні 

папери та фондовий ринок» [262, С. 38] (приміром, у Положенні (стандарті) 

бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти», затвердженому наказом 

Міністерства фінансів від 30 листопада 2001 р. № 559, а також в Інструкції про 

складання річного фінансового звіту банків України, затвердженій постановою НБУ 

від 26 грудня 2001 р. № 45). 

Особливу увагу слід звернути на альтернативну точку зору, що виділяється у 

співвідношенні понять «фондовий ринок» і «ринок цінних паперів» в економічній 

літературі
1
. Необхідність звернення уваги на таку «альтернативну позицію» 

економістів полягає в тому, що в літературі, як правило, не здійснюється чітке 

розмежування цих понять [240, С. 228–233; 55, С. 20] передусім тому, що у ч. 1 ст. 2 

Закону від 23 лютого 2006 р. вони використовуються як синоніми. Втім відмінності 

                                                 
1
 З огляду на це не можна погодитись з думкою про те, що «розуміння ринку цінних паперів, його ролі і місця у 

сучасній економіці зумовлені історією виникнення та розвитку даного явища і не викликає особливих суперечок серед 

економістів» [452, С. 147].  
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між цими поняттями все ж існують. Пов’язуються вони з тим, що угоди укладаються 

на систематичній основі, а не хаотично або одноразово; здійснюються переважно 

угоди купівлі-продажу цінних паперів, на відміну від інших юридично допустимих; 

цінні папери виконують роль інструментів збільшення капіталу, а не інструментів 

процесу його обігу; включенням угод із цінними паперами, які приносять чистий 

дохід (акції, облігації); створенням гнучкого механізму мобілізації та перерозподілу 

вільних коштів для забезпечення фінансування витрат підприємств і організацій; 

фондовий ринок покликаний вирішувати питання формування фондів (капіталу 

певних економічних суб’єктів), яке функціонально вирішується за допомогою 

обмеженого кола фінансових інструментів і технологій [111]. За таких умов 

слушним виглядає висновок, що «ринок цінних паперів є, безумовно, ширшим за 

фондовий ринок. Основними інструментами фондового ринку є цінні папери різних 

видів, типів, які формують свої сегменти: грошового ринку, ринку цінних паперів, 

ринку капіталів, фондового ринку; як правило, це середньострокові та довгострокові 

цінні папери. Водночас ринок цінних паперів є ширшим за економічним змістом, 

ніж фондовий ринок, і містить у собі, крім короткострокових цінних паперів, 

середньострокові та довгострокові, які є основними інструментами фондового 

ринку» [147, С. 344; 266, С. 215]. Причому розміщення коштів на ринку цінних 

паперів не відрізняється від надання кредиту: йдеться про схожі операції на 

фінансових ринках. Формальна відмінність зводиться лише до виду фінансового 

інструменту, що використовується на кредитному ринку та ринку цінних 

паперів. «Внески» у різноманітні цінні папери дозволяють підвищити надійність 

вкладів за рахунок того, що збитки за одними мають компенсуватись прибутком за 

іншими [45, С. 70; 374, С. 12]. 

Підбиваючи підсумки проведеного аналізу співвідношення понять «фінансова 

система», «фінансовий ринок», «фондовий ринок», «ринок цінних паперів», 

«суб’єкти (учасники) фондового ринку», «інститути біржового ринку (біржові 

інститути)», «інститути позабіржового ринку», «фінансові інструменти» та «цінні 

папери», слід наголосити на основних висновках. 

1. Поняття «фінансова система» і «фінансовий ринок» є найбільш широкими за 
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змістом із названих понять, а також не використовуються як рівнозначні. З точки 

зору економічного змісту поняття «фінансова система» використовується для 

позначення сутності «моделей» фінансового ринку, а з точки зору юридичного 

змісту серед основних ознак першого поняття виділяються: існування різноманітних 

фінансово-правових відносин, пов’язаних з утворенням і використанням фінансових 

(грошових) ресурсів; наявність певних фінансових інститутів; спрямування 

використання таких коштів на забезпечення фінансової діяльності держави; система 

певних органів, уповноважених на здійснення фінансової діяльності як суб’єктів 

фінансово-правових відносин. З урахуванням цього поняття фінансового ринку 

відображає окремі властивості фінансової системи. 

2. Елементом фінансового ринку та фінансової системи є фондовий 

ринок. Поняття фондового ринку охоплює: існуючі відносини між суб’єктами 

фондового ринку з приводу випуску та/або обігу цінних паперів (функціональний 

аспект); наявність названих суб’єктів, які забезпечують випуск та/або обіг цінних 

паперів (інституційний аспект); забезпечення цими суб’єктами та їх діяльністю, 

пов’язаною з випуском та/або обігом цінних паперів, мобілізації фінансових 

ресурсів, капіталу (грошових коштів) та їх розподілу у межах фінансового ринку 

(фінансової системи) (відтворюючий аспект). Окремі різновиди фондового ринку 

позначаються поняттями «первинний фондовий ринок» і «вторинний фондовий 

ринок». 

3. Рівнозначним поняттю «фондовий ринок» є поняття «ринок цінних паперів» 

(вони є однаковими за змістом). 

4. Поняття «цінні папери» стосовно поняття «фондовий ринок» позначає лише 

одну із загальних обов’язкових ознак (компонентів) фондового ринку (ринку цінних 

паперів). Інші загальні обов’язкові ознаки (компоненти) фондового ринку 

позначаються поняттями «суб’єкти (учасники) фондового ринку» та «фінансові 

відносини між суб’єктами (учасниками) фондового ринку». 

5. Різновиди суб’єктів (учасників) фондового ринку позначаються (у 

загальному розумінні) поняттями «емітенти-позичальники», «інвестори» та 

«посередники між емітентами-позичальниками та інвесторами». 
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6. Специфічними економіко-правовими «моделями», «модифікаціями» 

фондового ринку (ринку цінних паперів), в яких «представлені» всі його загальні 

обов’язкові ознаки (компоненти), є інститути біржового і позабіржового 

ринку. Спеціальними обов’язковими ознаками інститутів біржового і позабіржового 

ринку вважаються: наявність обігу цінних паперів, що представлений у вигляді 

торговельної діяльності з цінними паперами; здійснюється така торговельна 

діяльність між суб’єктами (учасниками) зазначених ринків; поняття цієї 

торговельної діяльності на біржових і позабіржових ринках охоплює як купівлю-

продаж цінних паперів, так і посередницьку діяльність між відповідними суб’єктами 

(учасниками). Отже, поняття «фондовий ринок» і рівнозначне йому поняття «ринок 

цінних паперів» визнаються загальними стосовно їх спеціальних різновидів, що 

позначаються поняттями «інститути біржового ринку» та «інститути позабіржового 

ринку». 

7. Поняття «фінансові інструменти» охоплює цінні папери як окремий 

«компонент» фондового ринку. Тому поняття «цінні папери», з одного боку, 

характеризує зміст «компонентів», більш широких за обсягом понять – «фондовий 

ринок» і «фінансові інструменти» [97, С. 75; 79, С. 34–36]. 

 

1.2. Особливості механізму заподіяння шкоди фондовому ринку 

та його кримінально-правової охорони 

 

Перед тим як приступити до викладення основного матеріалу, зробимо низку 

застережень, важливих для подальшого дослідження. 

По-перше, як і акт будь-якої людської поведінки, суспільно небезпечне 

посягання можна умовно поділити на об’єктивні та суб’єктивні сторони, єдність 

взаємодії яких утворює вчинок людини. Умовність цієї систематизації є очевидною, 

оскільки реально характер і ступінь суспільної небезпечності такого вчинку 

визначаються характером створеної загрози заподіяння шкоди, розміром 

«потенційної» шкоди, способом посягання та іншими об’єктивними ознаками, а 

також ступенем усвідомлення заподіяння шкоди, активністю волі, мотивами і 

цілями поведінки особи, які поєднуються [210, С. 61]. Специфіка названої 
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систематизації визнається тим орієнтиром, який дозволяє відрізнити злочинне 

посягання від посягання неосудної особи чи такої, яка не досягла віку, з якого може 

наставати кримінальна відповідальність. При цьому всі ці посягання є суспільно 

небезпечними за сутністю, оскільки об’єктивізують назовні спрямованість діяння на 

об’єкти кримінально-правової охорони. Натомість така об’єктивізація відбувається 

по-різному. В першому випадку (у разі злочинного посягання) вона набуває вигляду 

негативного ставлення особи до названих об’єктів, а в інших – може і не мати місця 

через неосудність, недосягнення віку, з якого настає кримінальна відповідальність 

[26; 27, С. 20–98]. 

По-друге, з’ясовуючи значення конкретизації змісту ступеня і характеру 

суспільної небезпечності, слід ураховувати такі орієнтири: а) особливості рівня 

суспільної небезпечності групи діянь, що обумовлюється місцем соціальних 

цінностей як об’єкта злочину в ієрархії соціальних цінностей, які характерні для 

національної правової системи і визнаються об’єктами кримінально-правової 

охорони; б) межі санкцій відповідних статей (частин та/або пунктів статті) КК, що є 

показником рівня суспільної небезпечності вчинених діянь як злочинів певної групи 

(виду), оскільки законодавець, конструюючи санкцію статті (частини, пункту статті) 

КК, відтворює в ній (в її межах) відповідний рівень суспільної небезпечності; 

в) індивідуальні особливості, що відображають показник рівня суспільної 

небезпечності окремого, конкретного діяння як злочину певного виду [31, 108–150]. 

По-третє, механізм утворення негативних змін в об’єкті кримінально-правової 

охорони залежить від: а) суспільної корисності об’єкта кримінально-правової 

охорони [196, С. 67–68], впливаючи на яку, діяння набуває характеру суспільно 

небезпечного; б) спрямованості суспільно небезпечного діяння та співвідношення 

понять «об’єкт кримінально-правової охорони», «об’єкт посягання» та «об’єкт 

злочину». Співвідношення об’єкта кримінально-правової охорони, об’єкта злочину 

та об’єкта посягання має враховувати: а) виділення такого різновиду суспільно 

небезпечного діяння, яке законом визначається як злочин; б) виділення інших 

різновидів суспільно небезпечних діянь неосудної особи та особи, яка не досягла 

віку кримінальної відповідальності. Ці різновиди суспільно небезпечного діяння 
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тягнуть: а) кримінальну відповідальність особи в конкретних її формах: покарання; 

звільнення від покарання; умовне незастосування покарання («особлива» форма 

кримінальної відповідальності) [210, С. 77]; б) заходи кримінально-правового 

характеру щодо юридичних осіб (розділ XIV
1
 Загальної частини КК); в) примусові 

заходи виховного характеру, що застосовує суд до особи, яка до досягнення віку, з 

якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне 

діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною КК (ч. 2 

ст. 97 КК); г) примусові заходи медичного характеру, які застосовуються судом 

(ст. 93 КК). 

По-четверте, поняття об’єкта посягання, об’єкта злочину, об’єкта посягання, 

вчиненого особою, яка не досягла віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність, або неосудною особою, а також об’єкта правомірної поведінки: 

а) по-різному відображають один і той самий соціально-правовий феномен – об’єкт 

кримінально-правової охорони: 1) поняття об’єкта посягання – в широкому 

розумінні охоплює взаємозв’язок різновидів суспільно небезпечного діяння та 

зазначених заходів кримінально-правового характеру, окремі «специфічні» частини 

якого (якої) властиві соціально-правовому феномену (явищу), який береться під 

охорону кримінальним законом, і називається об’єктом злочину, об’єктом 

посягання, вчиненого особою, яка не досягла віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність, або неосудною особою; 2) поняття об’єкта злочину 

– відображаючи взаємозв’язок такого різновиду суспільно небезпечного діяння, 

який законом визначений як злочин певного виду, та кримінальної відповідальності 

в конкретних її формах, злочинів, вчинених особами у стані обмеженої осудності 

або у стані осудності, але які захворіли на психічну хворобу до постановлення 

вироку або під час відбування покарання, та примусових заходів медичного 

характеру, а також злочинів, вчинених особами, які мають хворобу, що становить 

небезпеку для здоров’я інших осіб, та примусового лікування; 3) поняття об’єкта 

посягання, вчиненого особою, яка не досягла віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність, або неосудною особою – відображаючи взаємозв’язок 

суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого 
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Особливою частиною КК, і вчиняється особою до досягнення віку, з якого може 

наставати кримінальна відповідальність, та примусових заходів виховного 

характеру, а також суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, 

передбаченого Особливою частиною КК, і вчиняється особою у стані неосудності, 

та примусових заходів медичного характеру [27, С. 20–98]. 

Отже, суспільно небезпечне діяння певним чином впливає на об’єкт 

кримінально-правової охорони, утворюючи у ньому «негативні зміни» та «роблячи» 

його, зрештою, об’єктом злочину. У цьому зв’язку слушним є підхід, що об’єктом 

кримінально-правової охорони є ті соціальні цінності, які законодавцем беруться під 

охорону шляхом прийняття кримінально-правової норми, тобто цінності, які 

потенційно можуть стати об’єктом злочину (злочинного посягання) [14, С. 10]. Не 

вдаючись до конкретизації різновидів таких соціальних цінностей, що є об’єктами 

кримінально-правової охорони, відзначу, що з’ясування сутності впливу діяння на 

фондовий ринок та утворення у ньому певних негативних змін («ураження» його 

елементів) як результат такого впливу потребує на цьому етапі дослідження лише 

загального висвітлення найбільш типових різновидів «способів» такого впливу. 

У теорії кримінального права залежно від того, на який «елемент» (об’єкта 

кримінально-правової охорони) здійснюється вплив вчиненого діяння, виділяють 

найбільш типові різновиди «способів» такого впливу: 1) певний вплив на суб’єктів 

відносин, який може характеризуватися як фізичний, психічний, економічний, 

організаційний та ін.; 2) вплив на предмет таких відносин, що виникають та існують 

між суб’єктами; 3) розрив соціального зв’язку (змісту відносин), який можливий за 

декількома найбільш типовими варіантами: а) зміна винною особою соціального 

статусу шляхом виключення себе із суспільних відносин; б) видання акта реалізації 

чи застосування норми права; в) утримання від певної поведінки (своєрідна 

«пасивність» особи), невиконання особою обов’язків, які покладені на неї певним 

нормативним актом або наявністю певного «правового статусу» як учасника 

відносин. Залежно від того, якою особою (суб’єктом відносин) вчиняється суспільно 

небезпечне діяння, найпоширенішими різновидами зазначеного впливу є: 

«зовнішній» і «внутрішній» вплив такої особи (суб’єкта відносин) на об’єкт 



51 

 

кримінально-правової охорони. Зовнішній вплив вчиняється особою, яка не є 

суб’єктом (носієм) тих соціальних зв’язків (відносин), які порушуються, 

розриваються. Внутрішній вплив передбачає, що посягання на об’єкт здійснюється 

безпосередньо суб’єктом (носієм) соціальних зв’язків шляхом невиконання або 

неналежного виконання покладених на нього обов’язків [471, С. 94–95]. 

Подані вступні застереження мають загальний характер та не є предметом 

нашого аналізу. Беручи їх за основу, подальший аналіз механізму утворення шкоди 

у «роботі» фондового ринку здійсненим впливом побудовано за загальною схемою: 

спочатку висвітлити ті особливості фондового ринку як об’єкта кримінально-

правової охорони (у межах загального соціально-економічного змісту поняття 

фондового ринку), які прямо впливатимуть на механізм утворення шкоди у його 

«роботі», після чого розглянути більш конкретні питання, що стосуються цього 

механізму, а саме: 1) які діяння, що впливають на фондовий ринок чи його окремі 

компоненти, утворюючи в ньому певні негативні зміни, можуть визнаватись 

шкодою певного виду; 2) які з утворених вчиненим діянням негативних змін у змісті 

фондового ринку можна пов’язувати зі шкодою певного виду і розміру (зокрема, 

істотною як нормативним «показником» суспільної небезпечності діяння, що 

передбачений у ч. 2 ст. 11 КК); 3) чи всі із цих діянь передбачаються у КК як 

злочини певних видів або їх окремі різновиди (тобто чи існують суспільно 

небезпечні діяння, що заподіюють фондовому ринку чи його окремим компонентам 

істотну шкоду, але не передбачені КК як злочини); 4) які найбільш типові «способи» 

впливу суспільно небезпечних діянь на фондовий ринок чи його окремі компоненти 

[79, С. 40–41]. 

1. Особливості визнання фондового ринку об’єктом кримінально-правової 

охорони. Визнання фондового ринку об’єктом кримінально-правової охорони 

потребує з’ясування низки таких його «аспектів» [374, С. 10]: 

а) економічний зміст фондового ринку (ринку цінних 

паперів). Економічний зміст фондового ринку, як було визначено в результаті 

проведеного у підрозділі 1. 1 роботи дослідження, слід пов’язувати передусім з: 

його визнанням самостійним «елементом» фінансового ринку і фінансової системи 
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держави; змістом «роботи» фондового ринку, який відображається у його 

функціональному, інституційному та відтворюючому аспектах; використанням у 

процесі такої «роботи» фондового ринку специфічних фінансових інструментів – 

цінних паперів; структурою фондового ринку (його загальними і спеціальними 

ознаками); діяльністю учасників (суб’єктів) фондового ринку, яка забезпечує їх 

економічні інтереси (економічні інтереси емітента, продавця і покупця цінних 

паперів); специфічною метою «роботи» фондового ринку (у межах відтворюючого 

аспекту «роботи» фондового ринку) – акумулюванням фінансових ресурсів і їх 

перерозподілом між учасниками фондового ринку; основними і спеціальними 

функціями у «роботі» фондового ринку. Від економічного змісту фондового ринку 

прямо залежить визначення таких «компонентів» об’єкта кримінально-правової 

охорони, як: а) права, свободи та правоохоронювані інтереси учасників фондового 

ринку; б) соціальні зв’язки між такими учасниками з приводу реалізації належних їм 

прав, свобод та інтересів, що набувають форми правовідносин [14, С. 10]. За певних 

умов лише окремі з ушкоджених вчиненим діянням «компонентів» такого об’єкта 

враховуються у змісті об’єкта злочину як елемента складу злочину (див. розділ 2 

роботи); 

б) зв’язок фондового ринку (ринку цінних паперів) з діяльністю держави 

як «елемента» ринкової економіки в Україні. Ринок цінних паперів у визначених 

у підрозділі 1. 1 функціональному та відтворюючому аспектах не зводиться 

виключно до емісії цінних паперів як фінансового інструменту ринкової економіки 

та/або до їх обігу в державі (для цього варто нагадати про наявність первинного і 

вторинного «ринків» у межах процесу такого обігу, коли емісія цінних паперів 

здійснюється на «первинному ринку», а їх обіг – на ринку «вторинному»; 

див. підрозділ 1. 1). Основним «показником» функціонування ринку цінних паперів 

у державі виступає його привабливість для різноманітних інвесторів, які діють на 

вторинному ринку. Забезпечує «інвестиційну привабливість» саме 

держава. Наприклад, свого часу КМУ було розроблено Програму «Інвестиційний 

імідж України» та схвалено розпорядженням КМУ від 17 серпня 2002 року № 477-

р. В її розділі І визначалось, що «метою Програми є вдосконалення механізму 
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функціонування інформаційного ринку як одного з визначальних чинників 

активізації інвестиційної діяльності в цілому та об’єктивне інформування 

національної та світової спільноти про досягнення Україною позитивних змін в 

економічному та соціальному розвитку». У розділі VII «Механізм управління та 

контроль за ходом виконання Програми» визначалось, що «координація та контроль 

за виконанням заходів, передбачених Програмою, здійснюється постійно діючою 

Координаційною групою з активізації інвестиційної діяльності, очолюваною 

Прем’єр-міністром України». До складу цієї Координаційної групи входили 

представники в тому числі Державної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку. Звідси обов’язкове значення держави у регулюванні ринку цінних паперів – 

держава може і зобов’язана економічними способами впливати на кон’юнктуру 

ринку цінних паперів. Обов’язкова участь держави у регулюванні цінних паперів є 

так званою «державною моделлю механізму регулювання» в ринковій економіці 

[74, С. 90; 79, С. 43]. 

Причина державного впливу на ринок цінних паперів полягає в тому, що лише 

держава за допомогою уповноважених нею органів здатна врегульовувати, 

урівноважувати вкрай нестійку і непередбачувану кон’юнктуру цього ринку, від 

чого залежить благосприятливість інвестиційного клімату [374, С. 15]. Нестійкий 

характер фондового ринку України та непередбачуваність його кон’юнктури 

відзначається економістами, які досліджували проблеми інвестиційної 

привабливості цінних паперів в Україні – окремий напрям в економічній науці [106, 

С. 30–35; 244; 368, С. 204–208; 380, С. 52–57; 464]. Зокрема, вказується, що 

фондовий ринок України перебуває у стадії становлення і поки що недостатнім є 

рівень організаційної оформленості біржового та позабіржового ринків цінних 

паперів. Для того щоб фондовий ринок сприяв розвитку економіки, забезпечував 

належні умови для інвестицій, його функціонування має базуватись на принципах 

соціальної справедливості, врегульованості, контрольності, захисту інвесторів, 

ефективності, правової впорядкованості, прозорості, відкритості, конкурентності 

[36, С. 605]. Фондовому ринку України властиві усі вади її ринкової 

системи. Безконтрольний і неврегульований фондовий ринок може призвести до 
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таких небажаних економічних наслідків, як монополізація, нерівноправність 

учасників процесу обігу цінних паперів, недозволене використання закритої 

інформації тощо. Отже, лише належний державний контроль забезпечує досягнення 

основної економічної мети функціонування фондового ринку – створити цілісний 

високоліквідний і ефективний фондовий ринок, врегульований державою і здатний 

інтегруватися у світові фондові ринки [36, С. 605]. 

Існує й інша модель регулювання ринку цінних паперів, яка не передбачає 

участі держави, так звана позадержавна модель. Ігнорування держави у цій моделі 

пояснюється зацікавленістю емітентів цінних паперів у встановленні більш високих 

цін на них, що досягається шляхом вичерпного розкриття інформації. Механізмом, 

який «приводить у дію» систему розкриття інформації емітентами, у цьому зв’язку є 

приватноправові відносини між емітентом та інвесторами [374, С. 16]. Проте є 

очевидна вада цієї економічної моделі – недостатність приватноправової 

відповідальності емітента перед інвестором за ухилення від обов’язкового розкриття 

інформації або її приховування. Тому для держав з низькою інвестиційною 

привабливістю цінних паперів, на кшталт України, оптимальним «засобом» 

встановлення обов’язку емітента розкривати інформацію інвестору є «допуск» у цей 

процес державних органів, які шляхом нормотворчості встановлюють такий 

обов’язок і передбачають публічну відповідальність за його невиконання. 

Отже, важливо відзначити першу економічну «модель» функціонування ринку 

цінних паперів в Україні. Вона передбачає державу як обов’язкового регулятора 

цього ринку, який впорядковує відносини на ринку цінних паперів (функціональний 

аспект), а також встановлює заходи правового впливу (характеру) за різноманітні 

порушення на ринку цінних паперів (інституціональний аспект). З огляду на це 

звернемо увагу, що підставами (критеріями) поділу правової відповідальності на 

ринку цінних паперів на окремі «різновиди» вважаються: 1) напрями здійснюваної 

на ринку цінних паперів його учасниками діяльності (наприклад, здійснена емісія 

цінних паперів та облік прав на емітовані цінні папери); 2) різноманітні функції 

учасників цінних паперів; 3) особа, якою вчиняється порушення на ринку цінних 

паперів (фізична чи юридична особа); 4) конкретні норми галузей права, що 
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встановлюють відповідальність, – цивільно-правова, дисциплінарна, 

адміністративна та кримінальна відповідальність. Характерною особливістю норм 

кримінального права, що передбачають застосування заходів кримінально-

правового характеру за порушення на ринку цінних паперів, є їх додатковий, 

«резервний» характер, що потребує їх постійного вдосконалення. Причому 

вдосконалення може зумовлюватися низкою таких обставин, як: 1) наявність 

«державної моделі механізму регулювання» ринку цінних паперів в Україні, що 

передбачає: а) визнання держави обов’язковим учасником первинного і вторинного 

ринків цінних паперів з властивим її органам «набором» виконуваних функцій; 

б) певний її «вплив» на учасників (інших учасників) ринку цінних паперів, що 

забезпечується встановленням і застосуванням заходів кримінально-правового 

характеру; 2) забезпечення «державною моделлю» благосприятливості інвестиційної 

привабливості цінних паперів в Україні; 3) благосприятливий характер 

інвестиційної привабливості України взаємопов’язаний із досягненням 

макроекономічної мети функціонування фондового ринку – «створення цілісного 

високоліквідного і ефективного фондового ринку» [36, С. 605], здатного до 

інтеграції у світові фондові ринки; 

в) розуміння фондового ринку (ринку цінних паперів) у кримінальному 

праві й інших юридичних науках. Обґрунтування кримінально-правової охорони 

фондового ринку має охоплювати з’ясування його поняття і структури на 

законодавчому рівні (див. підрозділ 1. 1). Крім того, значення має розуміння 

фондового ринку на «галузевому рівні», зокрема, як сектору ринкової економіки, що 

включає емісію та обіг цінних паперів; сукупність економічних зв’язків з приводу 

емісії, обігу та розміщення цінних паперів між учасниками ринку [148, С. 268], а 

також з приводу обігу інших фінансових інструментів [259, С. 15–24; 108, С. 16–19] 

та ін. 

З огляду на ч. 1 ст. 2 Закону від 23 лютого 2006 р. «компонентами» поняття 

фондового ринку є: 1) «сукупність учасників фондового ринку» (ними в абз. 1 ч. 2 

ст. 2 цього Закону називаються «емітенти або особи, що видали неемісійні цінні 

папери, інвестори в цінні папери, інституційні інвестори, професійні учасники 
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фондового ринку, об’єднання професійних учасників фондового ринку, у тому числі 

саморегульовані організації професійних учасників фондового ринку»); 

2) правовідносини між учасниками фондового ринку (або, іншими словами, 

соціальні зв’язки, що набувають форми правовідносин); 3) «об’єкти» цих 

правовідносин, що визначається як «цінні папери і похідні (деривативи)»; 4) «зміст» 

правовідносин, що пов’язується з «розміщенням, обігом та обліком цінних паперів і 

похідних (деривативів)». Отже, з точки зору зазначеної законодавчої дефініції 

фондовий ринок узагальнено представляє об’єднання його учасників та конкретні 

правовідносини, що виникають і існують між цими учасниками. Проте, як бачимо, 

такий законодавчий підхід дещо розходиться з поданим вище розумінням 

фондового ринку та його «компонентів» на так званому «економіко-галузевому 

рівні» [79, С. 46–47]. 

Співставлення визначення поняття фондового ринку та його учасників у ст. 2 

Закону від 23 лютого 2006 р. та на «економіко-галузевому рівні» дозволяє виділити 

таку їх спільну властивість, як наявність соціальних зв’язків між учасниками 

фондового ринку з приводу розміщення та обігу цінних паперів, що набувають 

форми правовідносин. 

Відмінною властивістю законодавчого визначення та розуміння фондового 

ринку на «галузевому рівні» слід визнавати те, що: 1) законодавча дефініція не 

включає у зміст соціальні зв’язки між учасниками фондового ринку, що набувають 

форми правовідносин щодо емісії (випуску) цінних паперів. Тобто остання не 

вводиться у зміст правовідносин, що охоплюються поняттям «фондовий ринок»; у 

законодавчій дефініції йдеться про правовідносини лише щодо розміщення, обігу та 

обліку цінних паперів і похідних (деривативів); 2) законодавча дефініція чітко 

конкретизує «об’єкти», з приводу яких утворюються правовідносини, це такі 

фінансові інструменти, як цінні папери та похідні (деривативи). Поняття і 

класифікацію цінних паперів надано у ст. 3 Закону від 23 лютого 2006 р., а поняття 

деривативів визначено а абз. 1 підпункту 14.1.45 п. 14.1 ст. 14 ПК; 3) у ч. 1 ст. 2 

Закону від 23 лютого 2006 р., на відміну від розуміння фондового ринку в 
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економічній галузі, додається діяльність учасників цього ринку, що пов’язується з 

обліком цінних паперів та деривативів [79, С. 47]. 

Таким чином, законодавча дефініція фондового ринку, з одного боку, значно 

«звужує» його поняття (сутність), сформульоване і відоме у галузі економіки, 

«залишаючи» за межами такої дефініції діяльність учасників фондового ринку з 

приводу емісії (випуску) цінних паперів та інших фінансових інструментів, а також 

«відкидаючи» зі свого змісту інші фінансові інструменти, окрім цінних паперів і 

деривативів. З другого боку, законодавче розуміння фондового ринку дещо 

«розширюється», зокрема, шляхом додавання у коло правовідносин, що 

охоплюються поняттям фондового ринку, обліку цінних паперів і деривативів. 

Варто наголосити ще на кількох важливих моментах, що стосуються 

співвідношення законодавчого та економічного підходів у розумінні поняття і 

структурних компонентів фондового ринку. Зміст преамбули Закону від 23 лютого 

2006 р. вказує, що, з одного боку, правовідносини, які охоплюються поняттям 

фондового ринку в ч. 1 ст. 2 цього Закону, в його преамбулі також пов’язуються з 

«розміщенням, обігом». Проте об’єктом такого розміщення, обігу називаються лише 

цінні папери. У преамбулі закріплюється мета Закону – «забезпечення відкритості та 

ефективності функціонування фондового ринку», що пов’язується з його належним 

функціонуванням у державі. 

У галузях юридичної науки наголошується на тому, що визначених у 

законодавстві компонентів фондового ринку для його правової охорони явно 

недостатньо. Зокрема, потрібно виділяти ще один його компонент – дотримання 

прав осіб, що володіють цінними паперами. Причому такі особи можуть і не бути 

учасниками фондового ринку, про що йдеться у ст. 2 зазначеного Закону від 

23 лютого 2006 р. Обґрунтовується це насамперед подвійним характером наслідків, 

які викликає недотримання таких прав. З одного боку, «виникає» нездатність 

потерпілого (особи, яка володіє випущеними в обіг цінними паперами або 

інвестиційними паями інвестиційних фондів) реалізувати надані йому Законом 

права, отримати відповідний прибуток тощо, а з другого – здійснюється 

необґрунтоване збагачення осіб внаслідок протиправних діянь, яким законодавець 
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не надає значення [374, С. 21]. Іншими словами, законодавчим шляхом (в окремому 

Законі) визначаються не всі компоненти фондового ринку, ураження яких здатне 

заподіяти шкоду потерпілому, а лише окремі. 

Як бачимо, для забезпечення належної кримінально-правової охорони такого 

«явища», як фондовий ринок, потрібно чітко визначитись із питанням: які саме 

компоненти фондового ринку слід включати у зміст об’єкта кримінально-правової 

охорони – ті, що визначені Законом від 23 лютого 2006 р. (вузький напрям у такому 

забезпеченні), чи загальноприйняті в економічній галузі, а також у галузях 

юридичної науки (тобто за широким напрямом)? 

Відповідь на це запитання слід надавати залежно від широкого напряму в 

забезпеченні кримінально-правової охорони фондового ринку, оскільки занадто 

вузька його законодавча дефініція у Законі «Про цінні папери та фондовий ринок» 

не відображає всіх компонентів фондового ринку, що функціонують у ринковій 

економіці та ураження яких здатне заподіяти потерпілому шкоду (істотну шкоду, 

про що див. нижче). Тому компоненти фондового ринку, які потребують 

кримінально-правової охорони, слід пов’язувати з: емісією (випуском), 

розміщенням, обігом, обліком цінних паперів та інших фінансових інструментів, а 

також з дотриманням прав, свобод та інтересів учасників фондового ринку і тих 

осіб, що володіють емітованими цінними паперами чи іншими фінансовими 

інструментами, які можуть використовуватися на фондовому ринку. Відтак з позиції 

соціальних цінностей, які мають братися під кримінально-правову охорону, 

«потенційно» можуть зазнати істотної шкоди та стати об’єктом злочину, слід 

вважати: 1) права, свободи та правоохоронювані інтереси учасників фондового 

ринку; 2) потерпілі (учасники фондового ринку); 3) соціальні зв’язки між 

учасниками фондового ринку, що набувають форми правовідносин [79, С. 49]; 

г) визначення учасників правовідносин, які виникають та існують на 

фондовому ринку (ринку цінних паперів). Відзначу, що з точки зору механізму 

кримінально-правової охорони з’ясування змісту цих учасників потрібне для 

визнання їх «суб’єктами», здатними вчинити подані вище різновиди суспільно 

небезпечних діянь, а також потерпілими, які зазнають впливу таких 
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діянь. Законодавчим шляхом перелік учасників фондового ринку визначено в абз. 1 

ч. 2 ст. 2 Закону від 23 лютого 2006 р. 

Залежно від загального змісту правовідносин, які виникають та існують на 

фондовому ринку, а також виконуваних учасниками фондового ринку функцій, 

можна виділити різновиди учасників фондового ринку, передбачені Законом від 

23 лютого 2006 р. : 1) особи, що випустили цінні папери (здійснили їх емісію), – 

емітенти цінних паперів та особи, що видали неемісійні цінні папери; 2) особи, 

діяльність яких пов’язується з інвестуванням у цінні папери, визначені у ст. 2 

названого Закону як «інвестори в цінні папери» та «інституційні інвестори»; 

3) професійні учасники фондового ринку та їх об’єднання. Крім цього, існують 

окремі різновиди осіб, які певним чином впливають на функціонування фондового 

ринку, але як його учасники зазначеним Законом не визначені. Ними можна 

вважати, зокрема: 1) окремі органи державної влади, які наділені повноваженнями 

«впливати» на фондовий ринок і забезпечити досягнення мети його функціонування 

(«забезпечення відкритості та ефективності функціонування фондового ринку»), 

виконуючи регулятивну та/або охоронювану функції (Президент України, КМУ, 

ВРУ); 2) так звані інші особи, які володіють емітованими цінними паперами чи 

іншими фінансовими інструментами, які можуть використовуватися на фондовому 

ринку (див. вище) [79, С. 50–51]; 

ґ) чи є діяльність учасників відносин на ринку цінних паперів 

підприємницькою (як видом господарської діяльності)? Зазначений поділ осіб, 

які є учасниками фондового ринку, та не є такими учасниками, але здатні впливати 

на його функціонування, породжує питання про те, за яких умов їх діяльність з 

цінними паперами та іншими фінансовими інструментами вважається 

підприємницькою. З ознаками підприємницької діяльності як виду господарської 

діяльності, визначеної у статтях 3, 42 ГК, потрібно зіставляти такі «компоненти» 

фондового ринку, які потребують кримінально-правової охорони, а саме: емісію 

(випуск), розміщення, обіг, облік цінних паперів та інших фінансових інструментів, 

що здійснюється учасниками фондового ринку та до якої «причетні» інші особи, які 

володіють емітованими цінними паперами чи іншими фінансовими інструментами, 
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що можуть використовуватися на фондовому ринку. Залежно від зіставлення 

поняття підприємницької діяльності як виду діяльності господарської, а також 

названих компонентів фондового ринку можна виділити такі особливості цього 

співвідношення: 1) діяльність осіб, що випустили цінні папери, та осіб, які 

здійснюють інвестиції у цінні папери, має визнаватись підприємництвом як видом 

господарської діяльності лише за умови, що вона є «самостійною, ініціативною, 

систематичною, на власний ризик господарською діяльністю, що здійснюється 

суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і 

соціальних результатів та одержання прибутку» (ст. 42 ГК); 2) діяльність 

професійних учасників фондового ринку, пов’язана з розміщенням, обігом цінних 

паперів та інших фінансових інструментів, у будь-якому випадку відповідає 

визначенню підприємницької діяльності як виду діяльності господарської 

(див. вище) (на це вказують передусім положення абз. 8 ч. 2 ст. 2 Закону від 

23 лютого 2006 р., які стосуються здійснення такої діяльності на підставі ліцензії та 

у конкретних її видах, що підлягають ліцензуванню); перелік видів професійної 

діяльності на фондовому ринку України [306, С. 618–621] визначено в п. 2 ст. 16 

Закону від 23 лютого 2006 р.; 3) діяльність об’єднань професійних учасників 

фондового ринку, пов’язана з розміщенням, обігом, обліком цінних паперів та інших 

фінансових інструментів, за жодних умов не може визнаватись підприємницькою, 

оскільки в абз. 6 ч. 2 ст. 2 названого Закону чітко вказується на неприбутковість 

таких об’єднань, незважаючи на те, що вони «провадять професійну діяльність на 

ринку цінних паперів, а саме: з торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності 

та управління активами інституційних інвесторів»; 4) за відсутності ознаки 

систематичності та мети одержання прибутку саме по собі ведення учасником 

фондового ринку системи депозитарного обліку цінних паперів (здійснення обліку 

цінних паперів та інших фінансових документів або, іншими словами, депозитарної 

діяльності відповідним учасником фондового ринку) визнаватись підприємницькою 

діяльністю не може; за певних умов цей вид діяльності може визнаватись 

виконанням обов’язку, покладеного на такого учасника фондового ринку та не 

пов’язаного із зайняттям підприємництвом. 
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Отже, таке співвідношення дозволяє сформулювати висновки, важливі з точки 

зору значення для кримінально-правової охорони: 1) вчиненими у сфері 

підприємницької діяльності (як виду діяльності господарської) слід вважати 

посягання, що здійснюються на фондовому ринку його професійними учасниками, а 

також посягання, що завдають шкоди правам, свободам та інтересам таких 

професійних учасників, оскільки за будь-яких обставин діяльність професійних 

учасників фондового ринку, пов’язана з розміщенням, обігом цінних паперів та 

інших фінансових інструментів, має визнаватись підприємницькою; 2) лише за 

умови, що здійснювана особами, що випустили цінні папери, та інвесторами у цінні 

папери діяльність відповідає ознакам підприємництва, передбаченим у ст. 42 ГК, 

вчинені ними посягання можна вважати такими, що пов’язані з підприємницькою 

діяльністю (спрямовані на неї); за цієї самої умови посягання, що завдають шкоди 

правам, свободам та інтересам таких емітентів і інвесторів у цінні папери, можна 

вважати пов’язаними з підприємницькою діяльністю (спрямованими на неї); 3) лише 

за умови, що здійснюваний відповідними учасниками фондового ринку облік цінних 

паперів та інших фінансових документів відповідає ознакам підприємництва, 

передбаченим у ст. 42 ГК, посягання, пов’язані з «використанням» такого обліку або 

заподіяння шкоди порядку його здійснення, можна вважати такими, що пов’язані з 

підприємницькою діяльністю; 4) не є посяганнями на підприємницьку діяльність 

діяння, що вчиняються на фондовому ринку об’єднаннями професійних учасників 

фондового ринку та пов’язуються з розміщенням, обігом, обліком цінних паперів та 

інших фінансових інструментів (передусім у зв’язку з неприбутковим характером 

здійснюваної ними діяльності); так само посягання, що завдають шкоди правам, 

свободам та інтересам таких об’єднань, не можна вважати пов’язаними з 

підприємницькою діяльністю (спрямованими на неї) [79, С. 52–53]; 

д) необхідний ступінь правової охорони фондового ринку слід пов’язувати 

принаймні з двома аспектами: дійсними потребами держави у встановленні норм-

заборон, що стосуються фондового ринку, та правовими наслідками порушення 

таких заборон [374, С. 28]. Дійсні потреби держави у встановленні норм-заборон, що 

стосуються фондового ринку, слід пов’язувати принаймні з одним із так званих 
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«соціальних принципів» криміналізації, що стосується врахування ступеня і 

характеру суспільної небезпечності діяння, що вчиняються на такому ринку, а також 

заподіюваної ним шкоди певного виду чи видів (врахування цих соціальних 

чинників включається у зміст «принципу суспільної небезпечності діяння» [192, 

С. 152] або пов’язують із суспільною небезпечністю як однією з «підстав 

кримінально-правової заборони» [22, С. 146]). Правові наслідки порушення таких 

заборон пов’язуються з конкретними заходами правового впливу на особу, що 

вчинила таке порушення. Одним із видів таких заходів є ті, що мають кримінально-

правових характер і застосовуються за вчинене суспільно небезпечне діяння, що 

криміналізоване як злочин; 

2) які діяння, що впливають на фондовий ринок чи його окремі 

компоненти, утворюють у ньому певні негативні зміни? У чому соціально-

економічна сутність (зміст) таких негативних змін? 

Вище мною визначались складові компоненти фондового ринку, які можуть 

зазнавати саме негативних змін шляхом впливу на них. Здійснення впливу на 

зазначені компоненти залежить від: а) прав, свобод, правоохоронюваних інтересів 

суб’єктів (учасників) фондового ринку, які зазнають такого впливу; б) прав, свобод, 

правоохоронюваних інтересів інших осіб, які не визнаються учасниками фондового 

ринку, але мають значення для його функціонування; в) фінансових інструментів, 

що використовуються зазначеними особами (учасниками фондового ринку і так 

званими «не учасниками»); г) соціальних зв’язків між зазначеними особами, що 

мають форму правовідносин і здійснюються з приводу прав, свобод та інтересів 

згаданих осіб. З огляду на це негативні зміни, яких зазнають компоненти фондового 

ринку, можна пов’язувати з ураженням прав, свобод і правоохоронюваних інтересів 

учасників фондового ринку і так званих «не учасників», а також з «розривом» 

соціальних зв’язків між такими особами. 

Показником «ураження» прав, свобод і правоохоронюваних інтересів учасників 

фондового ринку і його «не учасників» є утворення в їх змісті так званих негативних 

змін. Для ілюстрації їх (змін) утворення спочатку охарактеризуємо поняття прав, 

свобод і правоохоронюваних інтересів зазначених осіб, які «взаємодіють» з 
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фондовим ринком. Зміст «взаємодії» визначається залежно від поданих вище 

різновидів діяльності учасників відносин на фондовому ринку, а саме: 1) права, 

свободи та інтереси, що забезпечують діяльність осіб, які випустили цінні папери, та 

осіб, які здійснюють інвестиції у цінні папери; 2) права, свободи та інтереси, що 

забезпечують діяльність професійних учасників фондового ринку, пов’язана з 

розміщенням, обігом цінних паперів та інших фінансових інструментів; 3) права, 

свободи та інтереси, що забезпечують діяльність об’єднань професійних учасників 

фондового ринку, пов’язана з розміщенням, обігом, обліком цінних паперів та інших 

фінансових інструментів; 4) права, свободи та інтереси, що забезпечують 

депозитарну діяльність відповідного учасника фондового ринку (ведення учасником 

фондового ринку системи депозитарного обліку цінних паперів) [79, С. 54–55]. 

Зазначені види діяльності слід вважати обов’язковими компонентами 

кримінально-правової охорони фондового ринку та механізму заподіяння йому 

шкоди. Право являє собою суб’єктивне право потерпілого, закріплене тим чи тим 

нормативним актом, який надає потерпілому відповідного правового статусу, 

повноваження діяти певним чином або не вчинювати певних дій, мати певні блага 

тощо [437, С. 64]
1
. Терміни «права» і «свободи» мають спільні змістовні 

характеристики, передусім з огляду на наявність певних соціальних можливостей 

(людських можливостей) [364, С. 5,6; 242, С. 93–94]. Отже, свобода – це можливість 

і здатність людини робити вибір згідно із своїми, ніким не нав’язаними 

переконаннями та думками, обумовлювати власні вчинки та поведінку 

світоглядними уявленнями, сформованими за своїм бажанням [394, С. 82; 27, 

С. 116–117; 12, С. 139]. 

На фондовому ринку права і свободи його учасників залежать від їх 

конкретного різновиду та особливостей виконуваних ними функцій, що 

пов’язуються з набуттям такими учасниками економічних зв’язків (вступу в 

правовідносини) з приводу набуття, користування та переходу прав на фінансові 

інструменти. «Ураження» прав і свобод цих учасників здійснюється шляхом 

створення таких обставин, які унеможливлюють виконання (перешкоджають 

                                                 
1
 Цей підхід підтримують П. П. Андрушко [12, С. 127] та П. С. Берзін [27, С. 106–157].  
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виконувати) властивих їм функцій на фондовому ринку, задовольняти основні 

потреби учасників відносин на фондовому ринку, їх інтереси (про це див. далі). 

Поняття «інтерес» охоплює: 1) зацікавленість у чомусь, тобто виникнення, 

активізація та зосередженість уваги на об’єкті інтересу (це суб’єктивна 

характеристика інтересу, яка несе основне смислове навантаження у визначенні 

цього поняття); 2) спрямованість інтересу на задоволення певних потреб; 

3) об’єктивізована форма інтересу (критеріями такої об’єктивізації називають: 

врегулювання та захищеність правовими нормами різних галузей права, зокрема 

кримінального; регламентація інтересу моральними нормами, традиціями тощо, 

визнаними членами суспільства і захищеними кримінально-правовими нормами); за 

таких умов об’єктивізація інтересу може полягати у нормативній захищеності 

інтересу чи бути у вигляді настанови, хоча й не врегульованої правом, але визнаної 

членами суспільства, оскільки регламентується моральними нормами, традиціями 

тощо; 4) несуперечливість інтересу закону [437, С. 58–60; 27, С. 117–118]. 

На підставі рішення КСУ у справі за конституційним поданням 50 народних 

депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень ч. 1 ст. 4 

Цивільно-процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом 

інтерес) від 1 грудня 2004 р. № 18-рп/2004 [285], який розглянув деякі питання, що 

стосувались змісту поняття «охоронюваний законом інтерес», поняття 

правоохоронюваного інтересу охоплює права та свободи людини і 

громадянина. Права і свободи як різновиди інтересу є конкретизованими і чітко 

визначеними в Конституції України. Інтерес же прямо не опосередкований у 

суб’єктивному праві простим легітимним дозволом з метою задоволення 

індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції України, 

суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим 

загально-правовим засадам, і є прагненням до користування конкретним 

матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом 

об’єктивного права [12, С. 143; 27, С. 110–111]. 

Інтереси учасників відносин на фондовому ринку залежать від основних цілей, 

яких вони прагнуть досягти в процесі діяльності, пов’язаної з використанням 
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відповідних фінансових інструментів. З урахуванням поданих вище різновидів 

діяльності учасників відносин на фондовому ринку можна виділити такі різновиди 

інтересів цих учасників: 1) інтереси осіб, які випустили (емітували) цінні папери, – 

одержання доходу від такого випуску (емісії); 2) інтереси осіб, які здійснюють 

інвестиції у цінні папери, – одержання доходу від інвестування коштів у емітовані 

цінні папери та/або отримання і користування правами, які належать особам, що 

володіють емітованими цінними паперами або іншими фінансовими інструментами; 

3) інтереси професійних учасників фондового ринку та їх об’єднань залежать від 

конкретного виду діяльності таких учасників, а саме: а) отримання доходу в разі 

здійснення торгівлі цінними паперами; б) забезпечення укладання угод та їх 

виконання у разі здійснення діяльності, пов’язаної з управлінням активами 

інституційних інвесторів [306, С. 620]; в) забезпечення процесу зберігання цінних 

паперів, відкриття і ведення рахунків у цінних паперах, забезпечення фінансових 

операцій по цих рахунках, укладання та виконання угод з цінними паперами, 

зокрема, у випадку, коли професійні учасники здійснюють депозитарну діяльність; 

г) створення належних умов для забезпечення попиту і пропозиції, забезпечення 

самого процесу торгівлі фінансовими інструментами (зокрема, для фондових бірж), 

укладання необхідних угод та їх виконання, послуги арбітра у розв’язанні спорів 

між учасниками організації торгівлі фінансовими інструментами, а також отримання 

доходу у випадку, коли професійний учасник здійснює діяльність з організації 

торгівлі на фондовому ринку, надання послуг; 4) інтереси при розміщенні, обігу 

цінних паперів та інших фінансових інструментів – отримання доходу від такого 

розміщення (обігу); 5) інтереси у процесі депозитарної діяльності учасника 

фондового ринку – забезпечення процесу зберігання цінних паперів, відкриття і 

ведення рахунків у цінних паперах, забезпечення фінансових операцій по цих 

рахунках, укладання та виконання угод з цінними паперами [79, С. 58–59]. 

Узагальнено зазначені інтереси на фондовому ринку можна пов’язати з: 

а) отриманням доходу від відповідної діяльності, яка визнається підприємницькою 

(її окремим видом); б) цілями так званого «некомерційного характеру» (зокрема, у 

разі здійснення депозитарної діяльності); в) набуттям і користуванням певними 
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правами, якими наділені володільці цінних паперів та інших фінансових 

інструментів; г) самою інфраструктурою фінансового ринку, яка стосується 

насамперед інвестиційної привабливості фінансового і фондового ринків країни, 

належного порядку функціонування цих ринків. «Ураження» зазначених інтересів 

здійснюється шляхом унеможливлення досягнення цілей діяльності на фондовому 

ринку, зацікавленості у досягненні таких цілей та задоволенні основних потреб 

учасників відносин на фондовому ринку [79, С. 59]. 

Соціальні зв’язки – це дії і взаємодії учасників суспільних відносин [436, С. 75–

78]. Взаємодія суб’єктів соціальних зв’язків – це фактичне вчинення (невчинення) 

ними певних дій із реалізації наданих їм прав чи виконання покладених на них 

обов’язків [14, С. 3–10]. Будь-які соціальні зв’язки мають відповідати правам і 

свободам та інтересам людини, суспільства чи, відповідно, держави. Якщо ж 

учасником певних відносин виступає держава, то це не означає, що відповідні 

соціальні зв’язки виникають й існують (розвиваються) не між людьми [129, 

С. 67]. Держава – це форма, що визначає становище учасників цих відносин як 

виразник їх інтересів [399, С. 19–20]. 

Наявність соціальних зв’язків на фондовому ринку зумовлюється його 

дефініцією, у змісті якої вказується, що таким ринком є: а) сукупність його 

учасників та б) наявність між ними зв’язків, що набувають форми «правовідносин», 

які реалізуються в емісії, розміщенні, обігу та обліку цінних паперів, інших 

фінансових інструментів, а також в) специфічного «предмета» цих правовідносин – 

цінних паперів та інших фінансових інструментів. «Розрив» соціальних зв’язків на 

фондовому ринку здійснюється будь-якою із зазначених осіб (як учасниками 

фондового ринку, так і «не учасниками») такими способами: а) коли особа змінює 

свій статус на фондовому ринку та усуває себе з кола відносин, що існують на 

фондовому ринку; здійснюватись це може, приміром, шляхом передбаченого ч. 1 

ст. 223
1
 КК внесення завідомо неправдивих відомостей уповноваженою особою в 

документи, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів; б) коли певна 

особа видає акт реалізації чи застосування норми права, що змінює такі соціальні 

зв’язки на фондовому ринку; як приклад відзначу, що у ст. 222
1
 КК передбачено 
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відповідальність за маніпулювання дії службової особи учасника фондового ринку, 

що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі (п. 6 ч. 1 ст. 10
1
 Закону України 

«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 

1996 р. різновидом такого маніпулювання вважається «надання заявки на купівлю 

або продаж фінансових інструментів, що не мають очевидного економічного сенсу 

або очевидної законної мети, якщо за результатами торгів власник таких фінансових 

інструментів не змінюється»); в) коли особа утримується від вчинення певного 

діяння; у п. 7 ч. 1 ст. 10
1
 Закону від 23 лютого 2006 р. передбачено такий різновид 

маніпулювання на фондовому ринку, як «неодноразове невиконання учасником 

біржових торгів зобов’язань за біржовими контрактами, укладеними протягом 

торговельного дня у власних інтересах або за рахунок клієнтів»; в іншому випадку в 

ст. 223
2
 КК порушенням порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів 

визнається невнесення службовою особою емітента чи професійного учасника 

фондового ринку змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або до 

системи депозитарного обліку [79, С. 59–61]. 

Учасники фондового ринку та так звані «не учасники» є суб’єктами соціальних 

зв’язків (відносин), які ними «розриваються» чи можуть бути «розірвані». Тому 

вчинений ними вплив на фондовий ринок з урахуванням поданого вище підходу 

можна охарактеризувати як «внутрішній» будь-яким із зазначених 

способів. Прикладом такого впливу є передбачене ч. 1 ст. 222
1
 КК вчинення 

службовою особою учасника фондового ринку дій, які мають ознаки маніпулювання 

на фондовій біржі (різновиди такого маніпулювання визначено у пп. 1, 2 ч. 1 ст. 10
1
 

Закону від 23 лютого 2006 р.). У цій статті Закону від 23 лютого 2006 р. види 

учасників фондового ринку, що вчиняють маніпулювання, конкретизовані залежно 

від наявності в них повноважень вчинювати певні фінансові операції, укладати 

угоди з фінансовими інструментами, подавати заявки на укладання таких угод тощо 

на фондовому ринку/біржі [32, С. 119]. У разі, коли особи, що вчиняють вплив, 

взагалі не є суб’єктами соціальних зв’язків, що «забезпечують» функціонування 

фондового ринку, здійснюваний ними вплив і «розрив» таких зв’язків можна 

охарактеризувати як зовнішній. Ілюстрацією зовнішнього впливу є вчинення 
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особою, що не уповноважена діяти на фондовому ринку взагалі та діяльність якої не 

впливає на його функціонування, виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, 

пересилання, ввезення в Україну з метою збуту, а також збут незаконно 

виготовлених, одержаних чи підроблених державних цінних паперів, про що 

йдеться у ч. 1 ст. 199 КК. В іншому випадку у п. 3 ч. 1 ст. 10
1
 Закону від 23 лютого 

2006 р. визначається такий вид маніпулювання на фондовому ринку, що 

здійснюється будь-якою особою, яка поширює недостовірну інформацію певним 

способом. 

Перейдемо до співвідношення описаної вище соціально-економічної природи 

негативних змін у правах, свободах і соціальних зв’язках, що набувають форми 

правовідносин на фондовому ринку, зі змістом юридичних конструкцій, що 

позначають такі зміни й закріплюються у чинному регулятивному законодавстві та в 

Особливій частині КК. 

Згідно із Законом від 23 лютого 2006 р. найбільш типові прояви негативних 

змін у правах, свободах, інтересах, а також у соціальних зв’язках можуть вказувати 

такі положення (іншими словами, цей Закон містить певні нормативні орієнтири, які 

можуть використовуватись для описання «ураження» зазначених різновидів 

соціальних цінностей на фондовому ринку): 1) у визначенні поняття цінних паперів 

(ч. 1 ст. 3 цього Закону) закріплюються такі різновиди соціальних цінностей на 

фондовому ринку, що можуть порушуватись впливом діяння: «установлена форма з 

відповідними реквізитами», «грошове або інше майнове право», що посвідчується 

цінним папером, «взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала 

цінний папір) і особи, що має права на цінний папір», «виконання зобов’язань за 

таким цінним папером», «передача прав на цінний папір та прав за цінним папером 

іншим особам»; отже, певні діяння, що вчиняються на фондовому ринку, можуть 

порушувати: установлену форму цінних паперів з конкретними реквізитами, будь-

яке майнове право, що посвідчується цінним папером, дезорганізація 

взаємовідносини емітента цінного папера і особи, що має права на цінний папір, 

порушення виконання зобов’язань, передбачених цінним папером, порушення 

порядку передачі іншим особам прав на цінний папір та прав за цінним папером; 
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2) положення абз. 2 ч. 4 ст. 3 Закону визначають осіб, яким належать: а) права на 

цінний папір та права за цінним папером, що існує в документарній формі: 

пред’явникові цінного папера (цінний папір на пред’явника); особі, зазначеній в 

цінному папері (іменний цінний папір); особі, зазначеній у цінному папері, яка може 

сама реалізувати такі права або призначити своїм наказом іншу уповноважену особу 

(ордерний цінний папір); відповідно у разі порушення цих прав, свобод та 

правоохоронних інтересів цих осіб, вони за інших необхідних умов можуть 

визнаватися потерпілими; б) права на цінний папір та права за цінним папером, що 

існують в бездокументарній формі: власникові рахунка в цінних паперах, 

відкритого в депозитарній установі, у разі зарахування цінних паперів на депозит 

нотаріуса – відповідному кредиторові; отже, у випадку порушення прав, свобод та 

інтересів цих осіб, що реалізуються на фондовому ринку, ці особи також можуть 

визнаватися потерпілими; 3) в абз. 5, 6 ч. 4 ст. 3 Закону у так званій «негативній 

формі» вказується на «право на отримання із системи депозитарного обліку цінних 

паперів інформації про власників таких цінних паперів у будь-якій формі» (у тому 

числі у формі реєстру іменних цінних паперів), яке має емітент; тому певне діяння 

може порушувати зазначене право такого потерпілого, як емітент; 4) у ст. 4 Закону 

визначаються особливості переходу прав на цінні папери та прав за цінними 

паперами; порушення порядку переходу таких прав вчиненим діянням може за 

певних умов характеризувати особу потерпілого та права, які йому належать; 5) у 

ст. 5 Закону закріплюється порядок виконання зобов’язань за цінним папером; 

порушення такого порядку (невиконання цих зобов’язань) може характеризувати 

особу потерпілого, яким є законний володілець цінного папера, а також його права 

та інтереси; у чч. 2, 3 ст. 5 Закону закріплено дві форми порушення порядку 

виконання зобов’язань: а) «відмова від виконання зобов’язання, посвідченого 

цінним папером, з посиланням на відсутність підстави зобов’язання або на його 

недійсність» та б) несплата доходів за емісійними цінними паперами (порушення 

порядку сплати таких доходів); 6) у ст. 5
2
 Закону конкретизуються особливості 

конвертації цінних паперів, якою визнається «обмін цінних паперів одного випуску 

на цінні папери іншого випуску цього ж емітента» (ч. 1 цієї статті Закону); 
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порушення порядку проведення такої конвертації може характеризувати емітентів 

або власників цінних паперів, що конвертуються, як потерпілих, а їх права та 

інтереси порушеними [79, С. 63–64]. 

У Законі від 23 лютого 2006 р. на найбільш типові прояви негативних змін у 

правах, свободах, інтересах, а також у соціальних зв’язках (правовідносинах) 

можуть вказувати такі положення: 1) негативні зміни у формах державного 

регулювання, а саме: порушення порядку прийняття таких актів та/або порушення 

такими актами порядку діяльності учасників фондового ринку; порушення випуску, 

обігу цінних паперів та прав, інтересів учасників фондового ринку; порушення 

порядку видачі таких ліцензій та контролюванням професійної діяльності на 

фондовому ринку; здійснення професійної діяльності на фондовому ринку всупереч 

існуючій забороні та/або її зупиненню; порушення порядку такої реєстрації та 

викривленням інформації про емітовані цінні папери; порушення системи захисту 

прав інвесторів як учасників фондового ринку та/або недотримання їх прав 

емітентами та іншими учасниками фондового ринку, що здійснюють діяльність на 

такому ринку; порушення цих правил і стандартів; порушення «нагляду за 

професійними учасниками фондового ринку», «контролю за системами 

ціноутворення на ринку цінних паперів», «контролю за діяльністю осіб, які 

обслуговують випуск та обіг цінних паперів», «проведення інших заходів щодо 

державного регулювання і контролю за випуском та обігом цінних паперів»; 

2) негативні зміни у правовідносинах на фондовому ринку, що можуть 

утворюватися у разі порушення порядку ліцензування; 3) зловживання 

повноваженнями, що пов’язується з: порушенням учасником професійної діяльності 

таких обмежень; порушенням такої заборони розміщення (продажу), обігу цінних 

паперів, а також здійснення видів професійної діяльності на фондовому ринку у разі, 

коли дія виданої ліценції зупинена або анульована; здійснення емітентами 

діяльності, що має «ознаки фіктивності»; здійснення діяльності на фондовій біржі у 

разі її зупинення; порушення «контролю за достовірністю і розкриттям інформації, 

що надається емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на 

ринку цінних паперів, і саморегульованими організаціями»; здійснення професійної 
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діяльності на фондовому ринку в разі, коли «строк дії ліцензії яких закінчився або 

ліцензії яких на провадження певних видів професійної діяльності на фондовому 

ринку анульовано»; здійснення діяльності професійним учасником за наявності 

зупиненого або припиненого допуску цінних паперів на фондові біржі або торгівлі 

ними, зупиненого «клірингу та укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів 

на фондових біржах на певний термін для захисту держави, інвесторів»; порушення 

«контролю за поліграфічною базою з випуску цінних паперів»; порушення 

«моніторингу руху інвестицій в Україну та за її межі через фондовий ринок»; 

порушення порядку одержання «інформації стосовно діяльності окремих 

професійних учасників ринку цінних паперів»; «для захисту інтересів держави та 

інвесторів у цінні папери зупиняти … внесення змін до системи реєстру власників 

іменних цінних паперів або до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів 

певного емітента або певного власника» – з порушенням заборони здійснювати 

професійну діяльність на фондовому ринку, яка є зупиненою; 4) прояви порушених 

прав, свобод, інтересів, соціальних зв’язків (правовідносин) на фондовому ринку, 

які охоплюються поняттям «маніпулювання цінами на фондовому ринку» 

(див. вище) [79, С. 64–66]. 

В Особливій частині КК найбільш типові прояви негативних змін у правах, 

свободах, інтересах, а також у соціальних зв’язках на фондовому ринку 

пов’язуються з: зміною цінних паперів, що впливає на визнання їх підробленими 

(ч. 1 ст. 199 КК); діями службової особи учасника фондового ринку, що призводять 

до порушення прав, свобод та інтересів учасників фондового ринку, а також 

правовідносин, яке (порушення) включається у зміст закріпленого у ст. 222
1
 КК 

формулювання «ознаки маніпулювання на фондовій біржі … щодо державного 

регулювання ринку цінних паперів» (у назві цієї статті КК вживається 

формулювання «маніпулювання на фондовому ринку», яке охоплює 

«маніпулювання на фондовій біржі», оскільки фондова біржа є одним із учасників, 

що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку); «врахуванням» 

(використання) при реєстрації випуску цінних паперів підроблених документів 

(назва ст. 223
1
 КК); наявністю «в документах … завідомо неправдивих відомостей» 
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(ч. 1 ст. 223
1
 КК); поданням таких документів «для реєстрації випуску цінних 

паперів», у зв’язку з чим при реєстрації випуску цінних паперів використовуються 

підроблені документи, що містять завідомо неправдиві відомості (ч. 1 ст. 223
1
 КК); 

заподіянням таким поданням підроблених документів для реєстрації випуску цінних 

паперів «значної матеріальної шкоди інвесторові в цінні папери» (ч. 1 ст. 223
1
 КК); 

наявністю порушеного «порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів» 

(назва ст. 223
2
 КК); «порушенням порядку ведення реєстру власників іменних 

цінних паперів», що виразилось у «невнесенні службовою особою емітента чи 

професійного учасника фондового ринку змін», а також у «внесенні завідомо 

недостовірних змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або до 

системи депозитарного обліку» (ч. 1 ст. 223
2
 КК); утворенням внаслідок зазначеного 

вище порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів 

«втрати системи реєстру (її частини)» (ч. 1 ст. 223
2
 КК); «утворенням» підроблених 

недержавних цінних паперів або, іншими словами, зі зміною недержавних цінних 

паперів, що впливає на визнання їх підробленими (ч. 1 ст. 224 КК); заподіянням 

внаслідок використання будь-яким чином підроблених недержавних цінних паперів 

«великої матеріальної шкоди», «особливо великої матеріальної шкоди» (чч. 2, 3 

ст. 224 КК); «умисним незаконним розголошенням, передачею або наданням 

доступу до інсайдерської інформації» (ч. 1 ст. 232
1
 КК); «наданням з використанням 

такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів 

чи похідних (деривативів)» (ч. 1 ст. 232
1
 КК); «отриманням особою, яка вчинила 

зазначені дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку в значному розмірі» 

(чч. 1, 2 ст. 232
1
 КК); «уникненням учасником фондового ринку чи третіми особами 

значних збитків» (чч. 1, 2 ст. 232
1
 КК); заподіянням «значної шкоди охоронюваним 

законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи 

громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб» (чч. 1, 2 ст. 232
1
 КК та п. 1 

примітки до цієї статті КК); «вчиненням ... правочинів, спрямованих на придбання 

або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується 

інсайдерська інформація» (ч. 2 ст. 232
1
 КК); «спричиненням тяжких наслідків» (ч. 3 

ст. 232
1
 КК та п. 2 примітки до цієї статті КК); визнанням «значним розміром 
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(значним збитком, значною шкодою)» у ст. 232
1
 КК «збитку, шкоди» (п. 1 примітки 

до ст. 232
1
 КК); визнанням «тяжкими наслідками» заподіяних «матеріальних 

збитків» (п. 2 примітки до ст. 232
1
 КК); «ненаданням службовою особою емітента 

інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру) на його письмовий запит 

інформації про діяльність емітента в межах, передбачених законом» (ч. 1 ст. 232
2
 

КК); наданням інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру) на його письмовий 

запит «недостовірної інформації» (ч. 1 ст. 232
2
 КК); заподіяння «інвестору в цінні 

папери (у тому числі акціонеру) матеріальної шкоди в значному розмірі» (ч. 1 

ст. 232
2
 КК) [79, С. 67–68]. 

Наступним етапом дослідження є відповідь на третє із поставлених вище 

питань, а саме: які з утворених вчиненим діянням негативних змін у змісті 

фондового ринку, що визначені вище на «соціально-економічному рівні», у чинному 

«регулятивному» законодавстві, а також в Особливій частині КК, можна 

пов’язувати зі шкодою певного виду? 

Для відповіді на це питання спочатку а) зіставимо подані вище різновиди 

негативних змін на фондовому ринку між собою (з точки зору їх співвідношення як 

родових, видових і окремих понять) та б) після цього визначимо ті з них, які можуть 

визнаватися шкодою або її окремими різновидами. 

Характеризуючи співвідношення поданих негативних змін у змісті фондового 

ринку, що визначені вище на «соціально-економічному рівні», у чинному 

«регулятивному» законодавстві, а також в Особливій частині КК, звернемо увагу на 

таке: 1) характер «родових» мають ті з них, які визначаються на соціально-

економічному рівні; 2) «різновиди» деяких із «родових» визначаються у чинному 

«регулятивному», зокрема: 

– порушення прав учасників фондового ринку, що мають місце на 

«соціально-економічному рівні», пов’язуються із закріпленими у «регулятивному» 

законодавстві порушеннями прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що 

існують у документарній і бездокументарній формах, перешкоджання реалізації 

таких прав, порушення установленої форми цінних паперів (яка «впливає» на 

зазначені права учасників фондового ринку та їх реалізації), невиконанням 



74 

 

(порушенням порядку виконання) зобов’язань за цінними паперами, порушеннями 

прав інвесторів і контролю за дотриманням цих прав емітентами цінних паперів та 

особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, 

«маніпулювання цінами на фондовому ринку»; в Особливій частині КК 

«представлені» окремі з таких різновидів, а саме: «ознаки маніпулювання на 

фондовій біржі … щодо державного регулювання ринку цінних паперів» (ст. 222
1
 

КК); наявність «в документах … завідомо неправдивих відомостей» (ч. 1 ст. 223
1
 

КК); зміною цінних паперів, що впливає на визнання їх підробленими (ч. 1 ст. 199, 

ч. 1 ст. 224 КК); заподіяння «значної шкоди охоронюваним законом правам, 

свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, 

або інтересам юридичних осіб» (чч. 1, 2 ст. 232
1
 КК); «спричинення тяжких 

наслідків» (ч. 3 ст. 232
1
 КК та п. 2 примітки до цієї статті КК); визначення «значного 

розміру (значного збитку, значної шкоди)» у ст. 232
1
 КК як «збитку, шкоди» (п. 1 

примітки до ст. 232
1
 КК); визначення «тяжких наслідків» як «матеріальних збитків» 

(п. 2 примітки до ст. 232
1
 КК); заподіяння «інвестору в цінні папери (у тому числі 

акціонеру) матеріальної шкоди в значному розмірі» (ч. 1 ст. 232
2
 КК); 

– порушення інтересів учасників фондового ринку у законодавстві 

«виражається» як незабезпечення прав інвесторів і контролю за дотриманням цих 

прав емітентами цінних паперів та особами, які здійснюють професійну діяльність 

на ринку цінних паперів, порушення нагляду за професійними учасниками 

фондового ринку, порушення порядку проведення заходів щодо державного 

регулювання і контролю за випуском та обігом цінних паперів, дезорганізація 

існуючого захисту інтересів держави та інвесторів у цінні папери, «маніпулювання 

цінами на фондовому ринку»; окремими із цих «різновидів», що закріплюються в 

Особливій частині КК, є: «ознаки маніпулювання на фондовій біржі … щодо 

державного регулювання ринку цінних паперів» (ст. 222
1
 КК); «надання з 

використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження 

цінних паперів чи похідних (деривативів)» (ч. 1 ст. 232
1
 КК); «отримання … 

особами необґрунтованого прибутку в значному розмірі» (чч. 1, 2 ст. 232
1
 КК); 

«уникнення учасником фондового ринку чи третіми особами значних збитків» 
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(чч. 1, 2 ст. 232
1
 КК); заподіяння «інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру) 

матеріальної шкоди в значному розмірі» (ч. 1 ст. 232
2
 КК); 

– порушення соціальних зв’язків між учасниками фондового ринку в 

чинному «регулятивному» законодавстві передбачається як дезорганізація 

взаємовідносин між учасниками фондового ринку, виконання ними своїх 

зобов’язань за цінними паперами, отримання певної інформації із системи 

депозитарного обліку цінних паперів, порушення переходу прав на цінні папери, 

порушення випуску, обігу цінних паперів, порушення порядку видачі ліцензій на 

здійснення професійної діяльності на фондовому ринку та забезпечення контролю за 

такою діяльністю, порушення порядку зайняття такою діяльністю на фондовому 

ринку, яка потребує ліцензування, порушення порядку реєстрації випусків (емісій) 

цінних паперів і викривлення інформації про емітовані цінні папери при здійсненні 

подальших дій (правочинів) з ними, порушення роботи реєстру власників іменних 

цінних паперів або системи депозитарного обліку щодо цінних паперів, 

«маніпулювання цінами на фондовому ринку»; окремі з таких «різновидів» 

конкретизовані в Особливій частині КК, як: «ознаки маніпулювання на фондовій 

біржі … щодо державного регулювання ринку цінних паперів» (ст. 222
1
 КК); 

подання документів, що містять завідомо неправдиві відомості, «для реєстрації 

випуску цінних паперів» (ч. 1 ст. 223
1
 КК); заподіяння «значної матеріальної шкоди 

інвесторові в цінні папери» (ч. 1 ст. 223
1
 КК); «порушення порядку ведення реєстру 

власників іменних цінних паперів» (ч. 1 ст. 223
2
 КК); «втрата системи реєстру (її 

частини)» (ч. 1 ст. 223
2
 КК); заподіяння внаслідок використання будь-яким чином 

підроблених недержавних цінних паперів «великої матеріальної шкоди», «особливо 

великої матеріальної шкоди» (чч. 2, 3 ст. 224 КК); «умисне незаконне розголошення, 

передача або надання доступу до інсайдерської інформації» (ч. 1 ст. 232
1
 КК); 

«вчинення ... правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів 

чи похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація» (ч. 2 ст. 232
1
 

КК); «спричиненням тяжких наслідків» (ч. 3 ст. 232
1
 КК та п. 2 примітки до цієї 

статті КК); «ненадання службовою особою емітента інвестору в цінні папери (у 

тому числі акціонеру) … інформації про діяльність емітента» (ч. 1 ст. 232
2
 КК); 
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надання інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру) «недостовірної 

інформації» (ч. 1 ст. 232
2
 КК); заподіяння «інвестору в цінні папери (у тому числі 

акціонеру) матеріальної шкоди в значному розмірі» (ч. 1 ст. 232
2
 КК); 

3) у зазначених статтях (частинах статей) Особливої частини КК закріплено 

окремі прояви, що передбачені на «соціально-економічному» рівні як «родові» та на 

рівні «регулятивного» законодавства як різновиди таких родових [79, С. 69–71]. 

У ч. 2 ст. 22 ЦК визначаються окремі різновиди збитків, а саме: 1) втрати, яких 

особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які 

особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні 

збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби 

її право не було порушене (упущена вигода). Зміст визначених негативних змін у 

змісті фондового ринку, які закріплені на так званому «соціально-економічному» 

рівні, у «регулятивному» законодавстві та в Особливій частині КК дозволяє визнати 

переважну більшість порушених прав та інтересів учасників фондового ринку, а 

також порушених соціальних зв’язків втратами відповідних учасників фондового 

ринку. З «витратами, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого 

порушеного права», за певних умов можуть пов’язуватись ті з поданих вище 

порушень прав цих учасників і порушень соціальних зв’язків на фондовому ринку, 

що стосуються зокрема: а) на так званому «соціально-економічному» рівні: 

порушення інтересів емітентів цінних паперів, що одержання доходу від такого 

випуску (емісії); інтересів інвесторів у цінні папери, що стосуються одержання 

доходу від інвестування коштів у емітовані цінні папери та/або отримання і 

користування правами, які належать особі, що володіють емітованими цінними 

паперами або іншими фінансовими інструментами; інтересів професійних учасників 

фондового ринку та їх об’єднань, що залежать від конкретного виду їх діяльності; 

інтересів при розміщенні, обігу цінних паперів та інших фінансових інструментів, 

що стосуються отримання доходу від такого розміщення (обігу); б) у 

«регулятивному» законодавстві: невиконання (порушення порядку виконання) 

зобов’язань за цінними паперами, «маніпулювання цінами на фондовому ринку», 

порушення переходу прав на цінні папери, порушення випуску, обігу цінних 
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паперів, порушення порядку видачі ліцензій на здійснення професійної діяльності на 

фондовому ринку, порушення порядку зайняття такою діяльністю на фондовому 

ринку, яка потребує ліцензування, порушення порядку реєстрації випусків (емісій) 

цінних паперів та викривлення інформації про емітовані цінні папери при здійсненні 

подальших дій (правочинів) з ними, порушення роботи реєстру власників іменних 

цінних паперів або системи депозитарного обліку щодо цінних паперів, 

«маніпулювання цінами на фондовому ринку»; в) в Особливій частині КК: «ознаки 

маніпулювання на фондовій біржі … щодо державного регулювання ринку цінних 

паперів» (ст. 222
1
 КК); заподіяння «значної матеріальної шкоди інвесторові в цінні 

папери» (ч. 1 ст. 223
1
 КК); заподіяння внаслідок використання будь-яким чином 

підроблених недержавних цінних паперів «великої матеріальної шкоди», «особливо 

великої матеріальної шкоди» (чч. 2, 3 ст. 224 КК); заподіяння «значної шкоди 

охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або 

державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб» (чч. 1, 2 

ст. 232
1
 КК); «спричинення тяжких наслідків» (ч. 3 ст. 232

1
 КК); заподіяння 

«інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру) матеріальної шкоди в значному 

розмірі» (ч. 1 ст. 232
2
 КК). 

З поняттям «упущена вигода» можуть пов’язуватись, зокрема: а) на «соціально-

економічному рівні» – зменшення інвестиційної привабливості (попиту); порушення 

інтересів емітентів цінних паперів, пов’язаних з одержанням доходу від їх емісії; 

порушення інтересів інвесторів у цінні папери, що стосуються одержання доходу від 

інвестування коштів у емітовані цінні папери та/або отримання і користування 

правами, які належать особі, що володіє емітованими цінними паперами або іншими 

фінансовими інструментами; порушення інтересів професійних учасників 

фондового ринку та їх об’єднань; порушення інтересів при розміщенні, обігу цінних 

паперів та інших фінансових інструментів, що пов’язуються з отриманням доходу 

від такого розміщення (обігу); б) у чинному «регулятивному» законодавстві – 

різноманітні прояви порушень прав емітентів цінних паперів, які пов’язуються з 

отриманням доходу від емісії цінних паперів; порушення прав професійних 

учасників фондового ринку, їх об’єднань, що стосуються отримання доходів від 
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здійснюваної ними діяльності; порушення різноманітних порядків розміщення, 

обігу цінних паперів, результатом яких має бути одержання доходу від такого 

розміщення; порушення прав інвесторів у цінні папери, що вчиняються емітентами 

цінних паперів та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних 

паперів; незабезпечення прав інвесторів емітентами цінних паперів та особами, які 

здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів; дезорганізація 

існуючого захисту інтересів держави та інвесторів у цінні папери, «маніпулювання 

цінами на фондовому ринку»; в) в Особливій частині КК, зокрема: «ознаки 

маніпулювання на фондовій біржі … щодо державного регулювання ринку цінних 

паперів» (ст. 222
1
 КК); заподіяння «значної матеріальної шкоди інвесторові в цінні 

папери» (ч. 1 ст. 223
1
 КК); заподіяння внаслідок використання будь-яким чином 

підроблених недержавних цінних паперів «великої матеріальної шкоди», «особливо 

великої матеріальної шкоди» (чч. 2, 3 ст. 224 КК); «отримання особою… чи третіми 

особами необґрунтованого прибутку в значному розмірі» (чч. 1, 2 ст. 232
1
 КК); 

заподіяння «значної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам 

окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам 

юридичних осіб» (чч. 1, 2 ст. 232
1
 КК); «спричинення тяжких наслідків» (ч. 3 

ст. 232
1
 КК та п. 2 примітки до цієї статті КК); заподіяння «інвестору в цінні папери 

(у тому числі акціонеру) матеріальної шкоди в значному розмірі» (ч. 1 ст. 232
2
 КК). 

У названих вище статтях Особливої частини КК прояви шкоди на фондовому 

ринку вважаються нормативним «показником» суспільної небезпечності діяння, 

який передбачений у ч. 2 ст. 11 КК як «істотна шкода»; 

4) чи всі із цих діянь передбачаються у КК як злочини певних видів або їх 

окремі різновиди (тобто чи існують суспільно небезпечні діяння, що 

заподіюють фондовому ринку чи його окремим компонентам шкоду, але не 

передбачені КК як злочини)? 

В окремих статтях (частинах статей) Особливої частини КК відсутні такі ознаки 

складів відповідних злочинів, що вчиняються на фондовому ринку та пов’язуються з 

передбаченими у «регулятивному» законодавстві: а) «первинними» інтересами 

учасників фондового ринку в процесі здійснюваної ними діяльності (емітентів 
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цінних паперів, інвесторів у цінні папери, осіб, що володіють емітованими цінними 

паперами або іншими фінансовими інструментами, професійних учасників 

фондового ринку та їх об’єднань), а також діяльності, що стосується цінних паперів 

(зокрема, користування правами, які належать особам, що володіють емітованими 

цінними паперами або іншими фінансовими інструментами, розміщення, обігу 

цінних паперів та інших фінансових інструментів) – отримання доходів за 

емісійними цінними паперами (від реалізації певних прав та прав за такими цінними 

паперами); за своїм обсягом зазначені «первинні інтереси», що полягають у 

прагненні отримати дохід, лише частково співпадає із змістом передбачених в 

Особливій частині КК ознак складів злочинів, зокрема: «ознаки маніпулювання на 

фондовій біржі … щодо державного регулювання ринку цінних паперів» (ст. 222
1
 

КК); заподіяння «значної матеріальної шкоди інвесторові в цінні папери» (ч. 1 

ст. 223
1
 КК); заподіяння внаслідок використання будь-яким чином підроблених 

недержавних цінних паперів «великої матеріальної шкоди», «особливо великої 

матеріальної шкоди» (чч. 2, 3 ст. 224 КК); «отримання особою … чи третіми 

особами необґрунтованого прибутку в значному розмірі» (чч. 1, 2 ст. 232
1
 КК); 

заподіяння «значної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам 

окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам 

юридичних осіб» (чч. 1, 2 ст. 232
1
 КК); «спричинення тяжких наслідків» (ч. 3 

ст. 232
1
 КК та п. 2 примітки до цієї статті КК); заподіяння «інвестору в цінні папери 

(у тому числі акціонеру) матеріальної шкоди в значному розмірі» (ч. 1 ст. 232
2
 КК); 

б) «кінцевого» інтересу учасників фондового ринку, – «досягнення» такими 

учасниками інвестиційної привабливості цінних паперів у державі (передусім це 

стосується держави як учасника фондового ринку та методів, які нею на цьому 

ринку використовуються); за певних умов зміст такої інвестиційної привабливості, її 

порушення, може враховуватись при встановленні передбачених Особливою 

частиною КК ознак складів злочинів, а саме: «ознаки маніпулювання на фондовій 

біржі … щодо державного регулювання ринку цінних паперів» (ст. 222
1
 КК); 

подання документів, що містять завідомо неправдиві відомості, «для реєстрації 

випуску цінних паперів» (ч. 1 ст. 223
1
 КК); заподіяння «значної матеріальної шкоди 
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інвесторові в цінні папери» (ч. 1 ст. 223
1
 КК); «порушення порядку ведення реєстру 

власників іменних цінних паперів» (ч. 1 ст. 223
2
 КК); «втрата системи реєстру (її 

частини)» (ч. 1 ст. 223
2
 КК); заподіяння внаслідок використання будь-яким чином 

підроблених недержавних цінних паперів «великої матеріальної шкоди», «особливо 

великої матеріальної шкоди» (чч. 2, 3 ст. 224 КК); «умисне незаконне розголошення, 

передача або надання доступу до інсайдерської інформації» (ч. 1 ст. 232
1
 КК); 

«вчинення ... правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів 

чи похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація» (ч. 2 ст. 232
1
 

КК); «спричиненням тяжких наслідків» (ч. 3 ст. 232
1
 КК та п. 2 примітки до цієї 

статті КК); «ненадання службовою особою емітента інвестору в цінні папери (у 

тому числі акціонеру)… інформації про діяльність емітента» (ч. 1 ст. 232
2
 КК); 

надання інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру) «недостовірної 

інформації» (ч. 1 ст. 232
2
 КК); заподіяння «інвестору в цінні папери (у тому числі 

акціонеру) матеріальної шкоди в значному розмірі» (ч. 1 ст. 232
2
 КК) [79, С. 73–75]. 

 

1.3. Кримінальна відповідальність за посягання на фондовий ринок: основні 

історично-правові та окремі порівняльно-правові аспекти 

 

1.3.1. Кримінальна відповідальність за посягання на фондовий ринок 

на теренах України: основні історично-правові аспекти 

 

Упродовж розвитку державності на українських землях існували різноманітні 

акти кримінального законодавства, що передбачали відповідальність за посягання на 

фондовий ринок. Їх систематизація передбачає поділ залежно від: території 

застосування, пов’язаної з відповідними етапами розвитку української державності; 

часу, впродовж якого застосовувались такі акти на конкретному етапі розвитку 

української державності [28, С. 153–158]. Врахування цього та результатів 

проведеного аналізу поняття, структури фондового ринку, механізму заподіяння 

йому шкоди [97, С. 60–78] дозволяє таким чином висвітлити зміст зазначених актів, 

що передбачали відповідальність за посягання на фондовий ринок і застосовувались 

на українських землях. 
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На тих українських землях, які входили до складу Російської імперії, ринок 

державних боргових паперів виник у 1809 році. Умови й основні правила випуску 

були регламентовані Височайшим Указом від 25 березня 1809 року, відповідно до 

якого розмір доходу був визначений у 6% річних і плюс 1% грації (премії) [186, 

С. 15]. У 1830-х роках на фондовому ринку з’явилися акції та облігації приватних 

компаній, випуск у обіг яких регулювався «Положенням про компанії на акціях» від 

6 грудня 1836 року і «Законом про промислові товариства» [186, С. 15–16]. 

Економічне становлення і зростання фондового ринку в Російській імперії відбулося 

у середині 1860-х років [370, С. 126]. Усередині імперії ринок цінних паперів 

пов’язувався лише з державними облігаціями [260, С. 18]. У результаті економічних 

реформ 1860-х років фондовий ринок почав інтенсивно розвиватися (наприклад, 

центром такого ринку на українських землях став Харків, у якому з 1876 року діяла 

біржа [260, С. 389–398]). 

Проаналізуємо основні з актів, які умовно можна поділити на ті, що: 

а) відносились до економічних реформ 1860-х років; б) стосувались їх реалізації у 

1860-х роках; в) стосувались «післяреформеного» періоду 1860-х років – 1917 року; 

г) діяли впродовж 1917–1991 років, а також ґ) у період незалежності України з 

1991 року, але до набрання чинності новим КК України 2001 р. 

І. На підставі проведеного дисертантом аналізу положень Уложення про 

покарання кримінальні та виправні 1845 року [429, С. 261–690] зверну увагу на 

висновки, що стосуються характеристики: 1) особи, яка вчиняє відповідне діяння, 

2) самого діяння (його різновидів, груп діянь), 3) механізму заподіяння таким 

діянням шкоди (її спрямованості): 

1) залежно від ознак осіб, які вчиняють зазначені діяння, їх можна поділити на 

кілька різновидів: а) будь-які особи, незалежно від того, чи є вони учасниками 

фондового ринку (наприклад, при вчиненні будь-яких видів підроблення 

документів, що використовуються на фондовому ринку; окремі різновиди 

викрадення тощо); б) ті, які для вчинення діяння використовували свої 

повноваження, пов’язані з «роботою» фондового ринку, тобто коли діяння здатне 

було вчинятись лише шляхом використання таких повноважень (наприклад, випуск 
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в обіг кредитних паперів, будь-які діяння, які вчиняються учасниками торгів на 

біржі та ін.); 

2) залежно від ознак діянь, передбачених названим законодавчим актом, вони 

поділяються на такі різновиди: а) різноманітні форми підроблення, яке в окремих 

випадках називається «фальсифікацією» (наприклад, підроблення кредитних 

паперів, іноземних асигнацій та білетів, а також паперів іноземних кредитних 

установ); б) діяння, пов’язані з викраденням документів, які перебувають у 

фінансовому обігу, або інших паперів, пов’язаних з таким обігом (прикладом є 

викрадення бланкових листів для білетів кредитних установ); в) випуск в обіг таких 

документів і паперів (наприклад, випуск зразкових листів державних кредитних 

паперів); г) неповідомлення (недонесення) про певні дії інших осіб або події, 

пов’язані з такими діями (наприклад, про підроблення іншою особою асигнацій, 

різноманітні форми неповідомлень біржового комітету тощо); ґ) порушення 

встановленого порядку поведінки на біржі (йшлося, зокрема, про порушення засад 

моральності); д) повідомлення завідомо неправдивих відомостей на біржі про певні 

події (зокрема, тих, що могли реально зашкодити діяльності учасників біржових 

торгів); е) зайняття діяльністю на біржі, щодо якої існує певна заборона (наприклад, 

незаконне маклерство або незаконне залучення маклера); є) різноманітні форми 

недбалості учасників фондового ринку, зокрема, учасників біржових торгів 

(наприклад, не з’явлення без особливих законних причин на свою чергу на аукціон); 

ж) порушення встановлених правил виконання зобов’язань, які стосуються 

учасників фондового ринку (біржових торгів) (зокрема, завчасне проти волі 

продавця або покупця оголошення торгової угоди; «потворство» (як «потурання») 

на користь одних покупців та на збиток інших; умисне невірне оголошення про 

призначені до продажу товари); з) одержання неправомірної вигоди, винагороди; 

3) в окремих випадках у тексті законодавчого положення прямо вказувалось на 

спрямованість діяння та заподіяння ним шкоди певного виду; залежно від цього 

можна виділити такі найбільш типові різновиди втрат, що утворюються окремими 

із зазначених вище діянь: а) порушення фінансової діяльності держави та фінансової 

діяльності уповноважених нею органів, які працюють на фондовому ринку 
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(наприклад, у разі підроблення зазначених документів, що мають використовуватись 

у такій діяльності, а також їх викрадення; порушення діяльності біржового комітету 

тощо); б) так би мовити, «потрапляння» підроблених і незаконно випущених 

документів і паперів у фінансовий обіг (у фінансову діяльність чи діяльність 

учасників фондового ринку); в) необізнаність держави в особі уповноважених нею 

органів (як результат) у поведінці певних учасників фінансової діяльності (у разі 

неповідомлення одним із них про певні події; наприклад, різноманітні форми 

неповідомлення біржового комітету про певні події); г) порушення засад 

моральності; ґ) порушення (розлад) діяльності біржі (наприклад, у разі 

повідомлення її учасникам завідомо недостовірних відомостей); д) шкода 

комерційній діяльності біржі та учасникам біржових торгів (наприклад, умисне 

розповсюдження на біржі шкідливих для комерції відомостей, які мають завідомо 

неправдивий характер; незаконне маклерство); е) втрата біржовими маклерами 

доходу від їхньої діяльності або частини доходу (наприклад, при незаконному 

маклерстві); є) порушення певних зобов’язань, які виникають із біржових торгів 

(наприклад, завчасне проти волі продавця або покупця оголошення торгової угоди) 

[86, С. 247; 79, С. 84–86]. 

ІІ. Проведений дисертантом аналіз положень Кримінального уложення, 

прийнятого в 1903 році, що застосовувалось на українських землях, які входили не 

лише до складу Російської імперії, а й тих державних утворень, що існували на 

теренах України після розпаду Російської імперії впродовж 1917–1920 років (УНР, 

ЗУНР, Польської республіки – Другої Речі Посполитої) [28, С. 218–230; 445, С. 84], 

дозволяє зробити висновки, що стосуються особи, яка вчиняла діяння, окремих 

різновидів (груп) таких діянь і спрямованості заподіяної такими діяннями шкоди, а 

саме: 

1) вчиняти зазначені діяння могли: а) будь-які особи, незалежно від того, чи 

вважались вони учасниками фондового ринку або ні (прикладом є подані вище 

різновиди підроблення паперів, що використовувались на фондовому ринку його 

учасниками); б) особи, які мають певні повноваження на фондовому ринку та 

використовують їх при вчиненні діяння (наприклад, вчинення злочину, 
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передбаченого ч. 1 ст. 579, особою, що завідувала або розпоряджалась справами у 

заснованих з дозволу уряду кредитних установах, спілках взаємного страхування, 

пайових товариствах або акціонерних товариствах; у ст. 578 такими особами 

визначається службовець та особа, яка перебуває на службі, та ін.); 

2) передбачені названим законодавчим актом діяння поділяються на: 

а) різноманітні форми підроблення документів і паперів, пов’язаних з фондовим 

ринком (наприклад, білетів, акцій, облігацій, іншого дозволеного до обігу 

процентного чи цінного папера, купону чи талону від нього, що передбачені ст. 428 

Уложення); б) випуск певних паперів чи документів в обіг на фондовому ринку; 

в) різноманітні «форми» використання таких документів і паперів (приміром, у ч. 1 

ст. 430 такими «формами» є пред’явлення та прийняття до оплати завідомо 

підроблених або перероблених білетів чи паперів, купонів або талонів); г) дії з 

такими документами чи паперами, пов’язані з їх передачею, прийняттям, 

зберіганням, перевезенням, впуском із-за кордону та збутом; ґ) використання 

службового становища завідомо на шкоду ввіреному по службі майну або 

майновому інтересу (ст. 578); д) привласнення та викрадення майна кредитних 

установ, спілок взаємного страхування, пайових товариств або акціонерних 

товариств (ст. 578); е) обернення майна таких установ, товариств або спілок на 

операції, не дозволені їх статутом, обернення капіталів, отриманих від уряду на 

потреби підприємства всупереч їх призначенню, а також обернення капіталів, 

отриманих від уряду на потреби підприємства не лише всупереч їх призначенню, а й 

взагалі не на потреби підприємства (ст. 579); є) повідомлення завідомо неправдивих 

відомостей та видача документів, які містять завідомо неправдиві відомості 

(ст. 580); 

3) за спрямованістю заподіяння шкоди передбачені цим законодавчим актом 

діяння можна поділити на такі, що призводили до: а) порушення фінансової 

діяльності держави та фінансової діяльності уповноважених нею органів; 

б) «потрапляння» підроблених і незаконно випущених документів і паперів в обіг на 

фондовому ринку; в) заподіяння шкоди майну або майновому інтересу кредитних 

установ, спілок взаємного страхування, пайових товариств або акціонерних 
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товариств; г) заподіяння шкоди скарбниці; ґ) призупинення платежів або 

оголошення установ, товариств і спілок неспроможними; д) позбавлення 

підприємства капіталів, отриманих ним від уряду на потреби, або капіталів, які 

мають бути отримані у майбутньому, тобто «складовим» комерційної діяльності 

названих учасників фондового ринку, що зазнають шкоди за відсутності реально 

заподіяної матеріальної шкоди; е) необізнаність держави в особі уповноважених 

нею органів у поведінці певних учасників фінансової діяльності (у разі 

неповідомлення одним із них про певні події). 

Порівняння положень зазначених законодавчих актів Російської імперії, які 

стосувались вчинених на фондовому ринку діянь, дозволяє сформулювати низку 

таких висновків [85, С. 139; 79, С. 91–93]. 

1. В Уложенні 1845 року передбачались види злочинів та проступків. Уложення 

1903 року визначало поділ злочинних діянь на тяжкі злочини, злочини та 

проступки. На відміну від Уложення 1845 року, для Уложення 1903 року характерна 

більша конкретизація ознак злочинних діянь, що посягали на «роботу» фондового 

ринку, його учасників, а також окремих видів таких діянь. Порівняння положень цих 

законодавчих актів дозволяє дійти висновку, що частина злочинів і проступків, що 

посягали на «роботу» фондового ринку, його учасників, не увійшли до змісту 

Уложення 1903 року. Це стосується різних проявів порушення поведінки на 

фондовому ринку. Так, у зміст Уложення 1903 року не включено злочинне діяння, 

що пов’язувалось з відмовою особи від «донесення» (повідомлення) про 

підроблення іншою особою білетів державних кредитних установ, а також про їх 

випуск таких. Крім цього, до змісту цього акта не увійшли також злочинні діяння, 

пов’язані з порушенням статутів про біржу, злочинні діяння, що вчинялись 

біржовими маклерами. 

2. В обох названих законодавчих актах містились положення, в яких 

передбачалось покарання за різноманітні форми підроблення документів і паперів, 

що використовуються на фондовому ринку. Такі діяння в цих актах визнавались 

злочинами певних видів, а не проступками. Очевидно, у зв’язку з тим, що 

заподіювали істотну шкоду самому фінансовому обігу, в якому беруть участь у тому 
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числі учасники фондового ринку, і це прямо вказує на реальні втрати (або реальну 

небезпеку їх настання) для держави як обов’язкового учасника такого 

ринку. Проступками, що вчинялись на фондовому ринку (посягали на порядок його 

«роботи»), вважались діяння, які полягали у порушенні встановлених правил 

торгівлі (або взагалі поведінки) на такому ринку, а також не заподіювали 

матеріальну шкоду його учасникам (йдеться насамперед про шкоду їхньому майну, 

майновим інтересам і комерційній діяльності). 

3. В Уложенні 1903 року з’явились нові злочини, що посягали на «роботу» 

фондового ринку та його окремих учасників. Обумовлювалось це розвитком 

фінансової системи держави того часу взагалі та фондового ринку зокрема. 

Наприклад, передбачення у ч. 1 ст. 579 покарання для особи, яка завідувала або 

розпоряджалась справами у заснованих з дозволу уряду кредитних установах, 

спілках взаємного страхування, пайових товариствах або акціонерних товариствах 

та вчиняла: 1) спрямування майна таких установ, товариств або спілок на операції, 

не дозволені їх статутом; 2) обернення капіталів, отриманих від уряду на потреби 

підприємства всупереч їх призначенню. 

4. В Уложенні 1845 року відсутня така «форма» діяння, як використання 

завідомо підроблених документів або паперів, що використовуються на фондовому 

ринку. В Уложенні 1903 року така «форма» з’явилась і була «представлена», 

зокрема, як: пред’явлення та прийняття до оплати завідомо підроблених або 

перероблених білетів чи паперів, купонів або талонів (ч. 1 ст. 430). 

5. Неоднаковість змісту положень названих законодавчих актів, відмінність 

закріплених ними ознак діянь, які вчиняються на фондовому ринку, можна пояснити 

так. Поняття фондового ринку «представляє» комерційну діяльність різних його 

учасників. Діяльність таких учасників у будь-якому випадку пов’язується з 

грошовими коштами, їх обігом та «утворенням» доходу для таких учасників 

фондового ринку. Рівень розвитку фондового ринку на українських землях не був 

однаковим упродовж ХІХ–ХХ ст., коли діяли зазначені законодавчі акти [71, 

С. 48]. На момент набрання чинності Уложенням 1845 року стан такого фондового 

ринку в Російській імперії можна охарактеризувати як «зародковий», відтак і 
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передбачені названим Уложенням 1845 року діяння визначались казуїстичним 

способом, залежали від конкретних, найбільш типових ситуацій в економіці країни, 

на фондовому ринку, які розумів законодавець і яким, можливо, він намагався 

запобігти. Наприклад, зі слів О. О. Кашкарова, Кримінальне Уложення 1903 року не 

було настільки казуїстичним, як Уложення про покарання кримінальні та виправні 

1845 року, і містило такі норми, які попередньому законові були взагалі невідомі, 

зокрема, випуск і обіг цінних паперів. Ці заборони за рівнем юридичної техніки явно 

виграють у порівнянні з чинним національним законодавством. Понад те, зазначені 

положення не втратили актуальності й сьогодні [186, С. 22]. 

Після проведених у 1860-х роках економічних реформ відбувся своєрідний 

стрибок у розвитку фондового ринку в Російській імперії, який тривав і на момент 

розроблення та набрання чинності Уложенням 1903 року. Останнє, своєю чергою, 

зумовило вироблення досконаліших «кримінально-правових засобів» реагування на 

порушення, які заподіювали шкоду фондовому ринку. 

ІІІ. Здійснений дисертантом аналіз положень Кримінального законодавства 

українських земель, які входили до складу Радянської Росії (РСФРР) та УСРР 

до утворення СРСР у 1922 році (1917–1922), СРСР та УСРР (1924–1936), СРСР 

та УРСР (1936–1991), дозволяє наголосити на такому. З початком непу в 1921 році 

відновлювалась діяльність інститутів біржового та позабіржового фондового ринку, 

а також фінансових «інструментів», що використовувались такими інститутами. 

Зокрема, у структурі бірж діяли фондові відділи, що здійснювали торгівлю 

іноземною валютою, векселями, державними цінними паперами, облігаціями. Проте 

діяльність інститутів позабіржового фондового ринку була доволі обмеженою. 

Пояснити це можна тим, що фондовий ринок у Радянській Росії, УСРР, СРСР та 

УРСР був здебільшого «розподільним, ніж купівельним», а вільний обіг цінних 

паперів був узагалі відсутній. Як правило, вони розподілялися або між різними 

підприємствами й організаціями або між власниками того чи іншого підприємства. 

В умовах централізованої економічної системи обмежувалась свобода підприємств і 

населення у використанні навіть власних, тимчасово вільних коштів. Їхні 

заощадження могли бути вкладені під невеликий відсоток тільки в державні 



88 

 

кредитні установи, через які вони, незалежно від волі вкладників, інвестувалися в 

сфери, які визначала держава. У зв’язку з тим, що органи централізованого 

державного управління мали майже необмежені можливості в розподілі та 

перерозподілі ресурсів між суб’єктами господарювання, випуск боргових цінних 

паперів (облігацій) підприємствами й організаціями ставав зайвим. У такий спосіб 

відбулося мовби звуження розмірів і функцій ринку цінних паперів [186, С. 23]. 

У п. 1 «Контрреволюційні злочини» глави І «Державні злочини» КК УСРР 

1922 року було включено ст. 70
1
, яка передбачала відповідальність у тому числі за 

скуповування цінних паперів, вилучених із власності іноземних громадян 

націоналізацією, а рівно продаж цінних паперів, націоналізованих у громадян 

Радянських Республік, іноземцям з метою збільшити претензії іноземних держав або 

їх громадян до Радянських Республік. Карався такий злочин покараннями, 

передбаченими ч. 1 і ч. 2 ст. 58 КК УСРР 1922 року (тобто вищою мірою та 

конфіскацією всього майна з можливістю за наявності пом’якшуючих обставин 

зниження покарання до позбавлення волі на строк не нижче п’яти років із суворою 

ізоляцією та конфіскацією майна (ч. 1), а також у разі встановлення судом 

неусвідомлення особою конкретних цілей злочину участь у ньому каралась згідно з 

ч. 2 ст. 70
1
 позбавленням волі на строк не нижче трьох років). 

Отже, як бачимо, ст. 70
1
 цього КК була специфічним «засобом» кримінально-

правової охорони державної безпеки, пов’язаної з націоналізацією фінансових 

інструментів, що належали громадянам Радянських Республік або іноземцям. 

Іншими словами, шляхом криміналізації названих дій радянська держава захищала 

не всі, а лише найбільш цінні з власних фінансових інтересів, які стосувались 

«роботи» інститутів біржового і позабіржового фондового ринку та забезпечували 

порядок націоналізації власності як складову державної безпеки. 

Позиція радянського законодавця стосовно охорони фондового ринку 

змінилась у КК УСРР 1927 року, що пояснювалось відмовою від підприємницької 

діяльності, припиненням біржових і позабіржових інститутів фондового ринку та 

прагненням радянської держави акумулювати якомога більше коштів за допомогою 

власної управлінської діяльності. Отже, після закінчення «періоду непу» радянський 
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фондовий ринок став одним із «секторів» державної монополії. У бюджет держава 

як власник засобів виробництва вилучала ту частину прибутку, яка залишалась після 

формування різних виробничих фондів згідно із встановленими нормативами. 

Юридичним оформленням такого стану речей виступала Конституція СРСР 1936 

року, статті 4, 6, 11 якої як економічну основу СРСР закріпили соціалістичну 

систему господарювання і соціалістичну власність на засоби і знаряддя 

виробництва, державне народногосподарське планування [138, С. 50–51]. У цей час 

ліквідація приватного капіталу, одержавлення економіки [138, С. 51] зумовили зміну 

законодавчого підходу до оцінки посягань на радянський фондовий ринок, який 

забезпечував виконання народногосподарського плану. Внаслідок цього такі 

посягання визнавались небезпечними для порядку управління фінансовою системою 

СРСР, тобто зрештою зачіпали фінансові інтереси радянської держави. 

Особлива частина КК 1927 року складалась із розділів, окремі з яких містили 

підрозділи та були побудовані залежно від родового (видового) об’єкта злочину. 

Окремі злочини, передбачені його Особливою частиною, визнавались такими, що 

посягали на порядок управління. Злочини проти порядку управління передбачались 

у розділі ІІ, що містив підрозділ А «Особливо для СРСР небезпечні злочини проти 

порядку управління» та підрозділ Б «Інші злочини проти порядку управління». У 

ч. 1 ст. 56
22

 цього КК передбачено відповідальність за виготовлення державних 

цінних паперів. Санкція передбачала розстріл з конфіскацією майна. Включена ця 

стаття у зміст підрозділу А «Особливо для Союзу СРСР передбачені злочини проти 

порядку управління» розділу ІІ «Злочини проти порядку управління» [228, С. 21–

22]. У ст. 56
23

 передбачено відповідальність за «недонесення про певно відомі 

підготовлювані або вчинені злочини, передбачені в статтях 56
16

, 56
17

, 56
22

», за що 

передбачалось покарання у виді позбавлення волі на строк до одного року [228, 

С. 22]. 

Водночас у ст. 62 КК 1927 УСРР передбачалась відповідальність за вчинення 

керівниками установ, підприємств і організацій «незаконного випуску установами, 

підприємствами і громадськими організаціями всякого роду позик, облігацій та 

інших видів цінних паперів, а також бон та інших грошових сурогатів». Вчинення 
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цього злочину каралося позбавленням волі на строк до п’яти років [228, С. 25]. 

Включена ця стаття КК у підрозділ Б «Інші злочини проти порядку управління» 

розділу ІІ. У цьому ж підрозділі містились окремі статті, які передбачали 

відповідальність за «виготовлення вказаних у ст. 62 цього Кодексу цінних паперів і 

грошових сурогатів» (ст. 62
1
), а також за «за приймання за сплату вказаних у ст. 62 

цього Кодексу цінних паперів або грошових сурогатів замість грошей» (ст. 62
2
). 

Покаранню за злочин, передбачений ст. 62
1
, підлягали «керівники друкарень, 

граверних майстерень, літографій, склографії і т. ін.» (карався злочин позбавленням 

волі на строк до трьох років). У ст. 62
2
 КК встановлювалась відповідальність для 

«завідувачів крамниць, магазинів, ларків та інших роздрібних торгових підприємств, 

а також касирів цих підприємств» [228, С. 25]. 

За таких обставин вказані статті КК 1927 року охороняли окремі «компоненти» 

фондового ринку, які пов’язувались з управлінською діяльністю радянської держави 

та її уповноважених органів. Тому, на відміну від КК 1922 року, ці «компоненти» 

включались у зміст об’єкта кримінально-правової охорони, який був пов’язаний не з 

безпекою держави, а з її управлінською діяльністю. Отже, за цим КК найбільш цінні 

з фінансових інтересів радянської держави обмежувались її управлінськими 

функціями та могли ушкоджуватись порушенням порядку обігу окремих фінансових 

інструментів на фондовому ринку. 

КК УРСР 1960 року поєднав обидва із зазначених підходів, властивих КК 

УСРР 1922-го та 1927 року, тобто включав норми, частина з яких розміщувалась у 

главах, що передбачали злочини проти державної безпеки, а інша частина – так чи 

інакше пов’язувалась з посяганням на засади управлінської діяльності УРСР. Так, 

ст. 79 КК, що розміщувалась у главі І «Злочини проти держави» КК УРСР 

1960 року, передбачала відповідальність за виготовлення державних цінних паперів, 

до яких відносилися насамперед облігації державних позик, дорожні чеки в 

карбованцях або в іноземній валюті. При цьому в другій частині цієї статті КК 

1960 року передбачена така кваліфікуюча ознака, як «...дії, вчинені у виді 

промислу» [422, С. 198]. Важливо відзначити, що у науковій літературі зміст цієї 

ознаки пов’язувався з «більш чи менш постійним джерелом доходу» [422, С. 199]. 
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Отже, виготовлення з метою збуту, а також збут підроблених державних цінних 

паперів був здатний, на думку науковців, стати джерелом доходу для особи, що 

вчиняла передбачені ст. 79 КК 1960 року дії. Про наявність такого «джерела 

доходу» могли свідчити, наприклад, систематичне виготовлення чи багаторазовий 

збут підроблених цінних паперів, а також саме виготовлення на спеціально 

обладнаних приладах [422, С. 199]. 

Згодом на підставі Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України з метою запровадження державного контролю за здійсненням лотерейної 

діяльності» від 21 вересня 2000 р. у ч. 1 вищезазначеної статті КК була передбачена 

відповідальність за виготовлення з метою збуту, а також збут підроблених 

державних казначейських білетів, білетів НБУ, металевої монети, державних цінних 

паперів, білетів державних лотерей або іноземної валюти. 

Крім цього, у ст. 80 КК УРСР 1960 року передбачалась відповідальність за 

здійснення спекуляції з іноземними фондовими цінностями (окремі вчені визнавали 

їх різновидом валютних цінностей) [254, С. 19; 186, С. 26], тобто акціями, 

облігаціями державних займів, облігаціями іноземних підприємств та купонами до 

них, закладними листами іпотечних банків. У ч. 2 цієї статті була передбачена 

ознака «спекуляція ... цінними паперами у виді промислу». Поняття спекуляції 

охоплювало скуповування та подальший перепродаж (збут) таких фондових 

цінностей, а поняття промислу пов’язувалось з тим самим змістом, що й відповідна 

ознака у ч. 2 ст. 79 КК 1960 р. [422, С. 200–202]. 

Предметом злочину, передбаченого ст. 79 КК, визнавались лише державні цінні 

папери, а ст. 80 – іноземні фондові цінності. Законом України «Про внесення змін і 

доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України та 

Кодексу України про адміністративні правопорушення» від 28 січня 1994 р. КК 

1960 р. був доповнений ст. 148
8
 «Порушення порядку випуску (емісії) та обігу 

цінних паперів». Ця стаття передбачала відповідальність за три злочини, визначені, 

відповідно, ч.ч. 1–3: 1) «випуск (емісія) громадянином або посадовою особою 

суб’єкта підприємницької діяльності цінних паперів у формі їх відкритого 

розміщення без реєстрації емісії у встановленому порядку» (ч. 1); 2) «внесення 
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громадянином або посадовою особою суб’єкта підприємницької діяльності в 

документи, які подаються для реєстрації емісії цінних паперів, завідомо 

недостовірної інформації, а так само затвердження таких документів, якщо ці дії 

завдали матеріальної шкоди інвестору» (ч. 2); 3) «виготовлення з метою збуту, збут 

чи використання іншим шляхом підроблених недержавних цінних паперів» (ч. 3). 

У ч. 4 цієї статті КК визначались кваліфіковані ознаки передбаченого у ч. 3 

виготовлення з метою збуту, збут чи використання іншим шляхом підроблених 

недержавних цінних паперів. Таким чином, у КК 1960 року відповідальність за 

використання підроблених недержавних цінних паперів з’явилась лише у 1994 році. 

IV. У положеннях Карного кодексу Польської Республіки 1932 року [28, 

С. 228–231; 181, С. 13–14] містились положення, в яких окремо вказувалося поняття 

цінних паперів. Так, у п. «б» ст. 9 вказувалось, що у разі підроблення публічних 

цінних паперів названий кодекс застосовується до польських громадян та іноземців 

незалежно від його (кодексу) положень, що стосуються місця вчинення цими 

особами злочину. В Особливій частині передбачались окремі види злочинів, а у 

деяких випадках – види звільнення від покарання. Види злочинів визначались у 

розділах Особливої частини кодексу. Розділ XXVII передбачав відповідальність за 

злочини, пов’язані з підробленням грошей, цінних паперів, урядових знаків та 

вимірювальних інструментів (ст. 175–186). У §1 ст. 175 передбачалось покарання у 

вигляді тюремного ув’язнення на строк не менше двох років для того, хто вчиняв 

підроблення або перероблення польської чи іноземної металевої монети або 

паперових грошей чи видаляв їх фінансові ознаки. У §2 цієї статті окремо 

відзначалось, що положення §1 застосовуються також до документів на 

пред’явника, що містять зобов’язання сплатити кошти, відсотки чи прибуток або 

заяву про участь у спілці (кампанії). У ст. 178 передбачалось покарання у виді 

арешту на строк до шести місяців або штрафу для того, хто випускав підроблений 

документ, про який йшлося у §2 ст. 175, але який він особисто отримав як справжній 

або повноцінний. Покарання у виді тюремного ув’язнення до п’яти років 

передбачалось для того, хто вчиняв зазначене у ст. 175 підроблення та при цьому 

розмальовував підробку, придбав або приховував технічні засоби, що 
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використовувались для підроблення. Будь-які прояви домовленості між кількома 

особами у вчиненні злочину, передбаченого ст. 175, карались тюремним 

ув’язненням на строк до п’яти років (ст. 180). У статтях 181, 182 цього кодексу 

окремо визначались злочини, пов’язані з використанням і розповсюдженням 

підроблених документів, про які йшлося вище. Так, покарання позбавленням волі на 

строк до двох років або арештом на той самий строк застосовувалось до того, хто з 

метою використання або розповсюдження підробляв або переробляв вартісний знак 

(позначку), а також до того, хто робив такий підроблений або перероблений знак 

здатним до обігу, зберігав, придбавав або використовував його в такому обігу 

(ст. 181). Такому самому покаранню підлягав той, хто з метою використання або 

обігу видаляв знаки скасування з офіційного знаку або хто такий знак після 

видалення фінансових ознак використовував в обігу, зберігав, придбавав (ст. 182). 

Як бачимо, зазначені норми Карного кодексу Польської Республіки 1932 року 

не визначали ознаки суспільно небезпечних діянь та їх наслідків у складах злочинів 

певних видів залежно від особливостей «роботи» всього фондового ринку названої 

держави або його окремих «компонентів». Так чи інакше польський законодавець 

намагався уніфікувати, узагальнити найбільш типові та нетипові форми таких 

суспільно небезпечних діянь за допомогою використання відповідних засобів 

юридичної техніки. До типових форм тут варто віднести ті, що стосувались 

різноманітних форм підроблення, випуску та використання підроблених документів 

(паперів), що стосувались фондового ринку (його обігу), а до нетипових – 

різноманітні прояви домовленості між кількома особами у вчиненні злочину, 

передбаченого ст. 175. 

Порівнюючи положення Уложення про покарання кримінальні та виправні 

1845 року, Кримінального уложення 1903 року, кримінального законодавства 

українських земель, які входили до складу РСФРР, УСРР та УРСР (1917–1991), а 

також Карного кодексу Польської Республіки 1932 року і незалежної України, 

можна зробити такі основні висновки. 

1. Проведення історичного аналізу законодавчої регламентації кримінальної 

відповідальності за різноманітні посягання на фондовий ринок дозволяє зробити 
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основний висновок про неодмінний вплив економіко-політичних подій у розвитку 

держави на зміст встановлених державою приписів кримінального законодавства, 

що передбачали караність таких посягань. Ці приписи кримінального законодавства 

відповідали змісту фінансових інтересів, які забезпечувались обігом так званого 

«приватного капіталу», у зв’язку з чим найбільш розгалуженою системою норм 

кримінального законодавства, які передбачали відповідальність за посягання на 

«елементи» фондового ринку, мала місце до подій 1917–1920 років. У період непу та 

розбудови соціалізму в радянській державі спостерігався занепад системи 

фондового ринку, використання його інструментів суто для забезпечення 

фінансових інтересів держави. Згодом, з розвитком приватного сектора економіки 

України відбулась зміна «пріоритетів» у економіці та криміналізація найбільш 

небезпечних для фінансової системи держави посягань на елементи фондового 

ринку. Пояснити це можна тим, що криміналізація таких посягань виступала у 1990-

ті роки «специфічною формою законодавчого реагування на процес переходу до 

ринкової моделі розвитку суспільства, на виникнення і функціонування суб’єктів 

господарювання» [138, С. 615]. Такі суб’єкти господарювання прагнули 

задовольнити власні фінансові інтереси за рахунок різноманітних зловживань на 

фондовому ринку. 

Однак навіть за таких обставин у повному «обсязі», так би мовити, абсолютно, 

фондовий ринок, що існував у різні періоди становлення української державності, 

кримінально-правовій охороні ніколи не підлягав. Здійснювалась така охорона лише 

стосовно окремих «елементів» фондового ринку за обов’язкової участі держави. 

Тобто для більш ефективного забезпечення її фінансових інтересів [84, С. 120]. 

2. Особливість кримінально-правової охорони фондового ринку в зазначені 

періоди залежала від його «економічних показників», «економічних властивостей», 

що змінювались у результаті реформ ХІХ–ХХ ст. В узагальненому вигляді можна 

виділити кілька етапів «становлення» кримінально-правової охорони фондового 

ринку впродовж цього часу. Важливо також наголосити, що «обсяг» кримінально-

правової охорони фондового ринку впродовж всіх таких етапів залежав від обсягу 

втручання держави в діяльність фондового ринку, «роботу» його окремих елементів. 
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Перший етап пов’язувався з, так би мовити, «зародковим» станом кримінально-

правової охорони й тривав до 1860-х років, а другий – пов’язувався з проведеними в 

Російській імперії економічними реформами, що стосувались також фондового 

ринку. Тривав такий другий етап до початку подій 1917–1920 років, коли відбулось 

«падіння» економічних показників фондового ринку. Економічне становлення і 

розвиток окремих елементів фондового ринку властиві фінансовій системі УРСР 

(третій етап), після чого в результаті соціально-політичних і економічних подій 

початку 1990-х років відбулась так звана «реанімація» фінансової діяльності, що 

включала такі «інструменти» фондового ринку. 

Якщо графічно зобразити таку залежність рівня економічної діяльності та 

«обсягу» кримінально-правової охорони фондового ринку в Україні впродовж ХІХ–

ХХ ст., то цей рівень набуває вигляду синусоїди. Пояснити це можна насамперед 

відсутністю економічних традицій забезпечення діяльності фондового ринку, у 

зв’язку з чим у його «роботу» завжди втручалась держава, прагнучи збільшити 

надходження до свого бюджету. Це втручання з боку держави завжди мало місце і 

спостерігається й сьогодні. Проте у країнах Західної Європи таке графічне 

зображення, навпаки, має пов’язуватися з прямою уверх, оскільки економічні 

показники функціонування фондового ринку, пов’язані з його реформуванням, в цих 

країнах ніколи не знижувались. 

3. Особливості розвитку кримінального законодавства, яке передбачало 

відповідальність за посягання на фондовий ринок, залежали виключно від 

забезпечення фінансових інтересів держави та суспільства. Зміст такої «залежності» 

можна пояснити не лише бланкетним характером норм актів кримінального 

законодавства, а й іншими чинниками, пов’язаними насамперед з існуючими 

традиціями «роботи» фондового ринку, його окремих елементів, що підлягали 

кримінально-правовій охороні. Так, окремі з цих традицій у період становлення 

української державності неодмінно пов’язувались зі своєрідним «втручанням» 

держави у «роботу» такого фондового ринку, необхідним для максимального 

забезпечення її фінансових інтересів. До подій 1917–1920 років таке «втручання» 

держави здійснювалось на засадах забезпечення рівнопорядковості її діяльності як 
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одного з учасників фондового ринку та/або нагляду за цим ринком, а у радянський 

період, навпаки, абсолютним домінуванням її фінансових інтересів, які 

задовольнялись за рахунок народногосподарського планування. 

4. До подій 1917–1920 років кримінально-правова охорона фондового ринку 

відзначалась системністю і деталізацією приписів кримінального законодавства. 

Такі приписи конкретно роз’яснювали ознаки різноманітних посягань на фондовий 

ринок з урахуванням «економічних показників» його функціонування в Російській 

імперії. У цей час найбільш визначальними проблемами, на які звертав увагу 

законодавець, вважались: побудова в Особливій частині системи норм про такі 

посягання, розмежування кримінально караних та інших посягань на фондовий 

ринок; необхідності криміналізації зловживань різноманітними правами та 

обов’язками учасників фондового ринку, здатних заподіяти суттєву шкоду 

фінансовим інтересам інших учасників, передусім держави; використання такими 

учасниками різних відомостей про фондову діяльність інших учасників, що також 

здатне заподіяти певну шкоду названим інтересам; вибір засобів кримінально-

правового впливу на недобросовісних учасників фондового ринку тощо [79, С. 100–

102]. 

 

1.3.2. Кримінальна відповідальність за посягання на фондовий ринок: окремі 

порівняльно-правові аспекти 

 

Проведені в Україні наукові дослідження регламентації кримінальної 

відповідальності за посягання на фондовий ринок за законодавством зарубіжних 

країн у принципі дозволяє проілюструвати основні підходи до закріплення змісту та 

видів цих посягань. Принаймні браку відомостей, що стосуються такого загального 

рівня зарубіжного кримінального законодавства, в Україні сьогодні немає. 

З’ясування особливостей регламентації кримінальної відповідальності за названі 

посягання в актах зарубіжного законодавства потребує продовження досліджень 

залежно від обсягу й змісту законодавчої деталізації ознак зазначених посягань. 

Врахування такої деталізації у проведенні аналізу дозволяє перейти до 



97 

 

систематизації актів зарубіжного кримінального законодавства та виділити такі їх 

типи: 1) акти, що передбачають відповідальність лише за найбільш типові форми 

посягань на фондовий ринок, що тягне заподіяння певної шкоди; 2) акти, що 

передбачають відповідальність за нетипові форми таких посягань (незалежно від 

того, чи відомі вони КК України) [69, С. 100; 68, С. 90–97; 79, С. 103]. 

Виділення типових і нетипових форм посягання здійснюється залежно від 

а) особливостей заподіяння шкоди фондовому ринку певної держави, його 

складовим елементам, та б) особливостей взаємозв’язку юридичних конструкцій, 

передбачених такими актами, з вчиненим посяганням та фактично заподіяною ним 

шкодою фондовому ринку. Цей підхід дозволяє з’ясувати специфіку відповідних 

юридичних конструкцій, передбачених законодавчими актами, та зрозуміти як саме 

вони визначаються у таких актах. Крім того, «зазначений поділ сприяє 

теоретичному осмисленню найбільш типових схем створення юридичних складів 

злочинів, що надає можливості для вдосконалення кримінального законодавства» 

[210, С. 117]. 

1. Кримінальна відповідальність за найбільш типові форми посягань на 

фондовий ринок за зарубіжним законодавством. 

Першою найбільш типовою формою таких посягань вважається підроблення 

цінних паперів (виготовлення підроблених цінних паперів). Як правило, в актах 

зарубіжного законодавства таке посягання: а) виділяється у самостійний злочин з 

урахуванням властивостей предмета підроблення [412, С. 344–345; 414, С. 146–147; 

418, С. 183, 214; 420, С. 252; 222, С. 154, 360; 416, С. 198; 425, С. 105–106; 289; 417; 

421; 419, С. 176; 413; 229, С. 247–248; 180, С. 185–186; 182, С. 156; 375, С. 382–383; 

340]; б) навпаки, не виділяється у самостійний злочин і визнається окремим 

різновидом підроблення (фальсифікації) будь-якого документа [423, С. 235; 182, 

С. 155–156; 425, С. 102; 223, С. 138; 225, С. 54–55; 419, С. 176; 413; 222, С. 154, 360]. 

Ще однією типовою формою посягань на фондовий ринок є використання 

підроблених цінних паперів (незалежно від їх емітентів) [425, С. 106; 289; 419, 

С. 176; 182, С. 156; 340]. 
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Наступними типовими формами посягань на фондовий ринок є випуск (емісія) 

цінних паперів, що здійснюється взагалі забороненими способами або з 

порушенням встановлених у чинному законодавстві вимог [415, С. 97–98, 112–114; 

416, С. 198–199; 417; 421; 193, С. 205–206; 224, С. 385–387; 222, С. 153, 357–358], 

введення в обіг незаконно випущених цінних паперів [182, С. 156], порушення 

встановленого порядку обігу цінних паперів [182, С. 150–151, 156; 181, С. 109–110; 

222, С. 358], незаконне використання інсайдерської інформації [423, С. 185; 182, 

С. 156; 418, С. 216; 424, С. 79; 416, С. 198–199; 415, С. 98–99; 289; 417; 421; 223, 

С. 133–134; 222, С. 359]. 

2. Кримінальна відповідальність за нетипові форми посягань на фондовий 

ринок за зарубіжним законодавством. 

Нетиповою формою слід вважати таку форму посягання на фондовий ринок, 

яка пов’язується з різноманітним впливом на встановлення ціни (котирування) 

цінних паперів, що здійснюється членами правління підприємства, членами 

ревізійних органів, уповноваженими особами акціонерного товариства, урядовцями 

та помічниками зазначених осіб (ст. 161 bis КК Швейцарії) [423, С. 185–187]. 

Способи такого впливу на котирування цінних паперів у КК Швейцарії не 

визначаються, вони можуть бути різними, причому відносяться до незаконного 

використання інсайдерської інформації (ст. 161 КК Швейцарії) як його спеціальні 

форми, оскільки обидві норми забезпечують охорону одного об’єкта, де ст. 161 КК 

Швейцарії є спеціальною на підставі наявності в ній спеціального суб’єкта злочину 

[186, С. 47–48]. 

У КК Іспанії окремі норми передбачають відповідальність за порушення 

порядку використання вже розголошеної, оприлюдненої інсайдерської інформації. 

Так, у ст. 284 КК Іспанії передбачається відповідальність для того: а) «хто, 

застосовуючи насильство, погрози або обман, спробує спотворити ціни, що є 

результатом вільної конкуренції продуктів, товарів, цінних паперів або фінансових 

інструментів, послуг, будь-якого іншого рухомого або нерухомого майна – об’єктів 

торгівлі, незалежно від покарання, яке може бути призначене за інші вчинені нею 

злочини» [223, С. 134]; б) «хто, отримавши ексклюзивну інформацію, здійснить 
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транзакцію або надасть розпорядження щодо здійснення операції, які призведуть до 

спотворення показників щодо пропозиції, попиту або вартості цінних паперів або 

фінансових інструментів, або, використовуючи таку ексклюзивну інформацію, 

забезпечить собі або третім особам домінуючу позицію на ринку цінних паперів чи 

фінансових інструментів, з метою встановлення цін на несправедливому чи 

штучному рівні» [223, С. 134–135]. У ч. 1 ст. 285 КК Іспанії передбачається 

відповідальність для того, «хто безпосередньо або через посередника використовує 

інформацію, що має значення для котирування будь-якого виду цінних паперів або 

оборотних документів на організованому, офіційному чи визнаному таким ринку, до 

якої він мав доступ у зв’язку з виконанням професійної чи підприємницької 

діяльності, або передасть її, отримавши для себе або для третьої особи фінансову 

вигоду на суму понад 600 000,00 євро або завдавши збитків на таку ж суму» [223, 

С. 134–135]. 

Привертає увагу також положення ст. 717
2
 КК Франції, яким «діяння, вчинене 

шляхом будь-якого розповсюдження неправдивих або наклепницьких відомостей чи 

шляхом викидання на ринок пропозицій, призначених порушити котирування, або 

пропозицій більш вищої ціни порівняно з ціною, що вимагається продавцями, або 

шляхом використання будь-якого іншого обманного способу, що виражається у 

здійсненні або спробі здійснення штучного підвищення чи заниження ціни майна 

або послуг чи державних, чи приватних цінних паперів». Таке діяння карається 

тюремним ув’язненням і штрафом [229, С. 278]. Крім цього, у ст. 272
2
 цього КК 

передбачено покарання тюремним ув’язненням і штрафом за «діяння, вчинені або 

шляхом розповсюдження неправдивих або наклепницьких відомостей, або шляхом 

висунення на ринок пропозицій, призначених порушити котирування, або 

пропозицій більш високої ціни у порівнянні із ціною, що вимагається продавцями, 

або шляхом використання будь-якого іншого обманного способу щодо вчинення чи 

спроби вчинення штучного підвищення чи зниження ціни майна або послуг чи 

державних, або приватних цінних паперів» [229, С. 286]. 

У КК Італії передбачається відповідальність за біржову спекуляцію (ст. 501
1
). 

Згідно з ч. 1 ст. 501
1
 цього КК той, хто з метою порушення внутрішнього товарного 
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ринку публікує або іншим чином розповсюджує неправдиві, перебільшені або 

тенденційні відомості чи вчиняє інші дії, щоб сприяти штучному підвищенню чи 

зниженню цін на товари або на цінні папери, що записані в біржових листах або 

котируються на державному ринку, караються позбавленням волі на строк до трьох 

років або штрафом. Покарання збільшується на одну третину, якщо в результаті 

вказаних дій відбувається підвищення чи зниження цін на товари або цінності (ч. 2). 

Покарання збільшується у подвійному розмірі, якщо: такі дії вчинені італійським 

громадянином та мають мету сприяти інтересам іноземної держави; в результаті 

таких дій відбувається знецінення національної валюти і державних цінних паперів 

або підвищення цін на товари широкого споживання (ч. 3) [407, С. 936]. 

У ст. 139 КК Тунісу передбачається покарання для «будь-якої особи, яка прямо 

або через посередників спричинила або намагалась спричинити штучне зростання 

або падіння цін на продовольчі або інші товари, приватні або державні цінні 

папери» [225, С. 46]. Способами вчинення цього злочину в ст. 139 КК Тунісу 

називають: «1) поширення завідомо неправдивих або наклепницьких фактів для 

публіки, представляючи пропозиції на ринку з метою зміни співвідношення цін, 

пропонуючи торгівельні угоди за цінами, нижчими від встановлених 

постачальником, вчинюючи будь-які інші шахрайські дії або способи шахрайства 

будь-якого характеру; 2) здійснюючи або пробуючи здійснювати індивідуально або 

в об’єднанні дії на ринку» [225, С. 46]. 

У ст. 203
1
 КК АзР «маніпулюванням цінами на ринку цінних паперів» 

визнається «штучна зміна будь-яким способом узгодженими і навмисними діяннями 

ринкової ціни цінних паперів по операціях з цінними паперами учасниками ринку 

цінних паперів, поєднане із заподіянням великої шкоди або з отриманням доходу у 

великому розмірі» [222, 153]. У ст. 229 КК РК передбачається такий злочин, як 

«маніпулювання на ринку цінних паперів», що полягає у «діях суб’єктів ринку 

цінних паперів, спрямованих на встановлення та/або підтримку цін на цінні папери 

вище ніж ті, які встановилися в результаті об’єктивного співвідношення пропозиції 

та попиту, або на створення видимості торгівлі цінними паперами» [222, С. 358]. 
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Нетипові форми посягання на фондовий ринок передбачено у ст. 213 КК Грузії, 

що передбачають відповідальність за «порушення правил ринку цінних паперів», які 

фактично передують випуску (емісії) цінних паперів або вчиняються в його (її) 

процесі. Так, у ч. 1 цієї статті КК Грузії різновидами названих порушень визнаються 

«умисна публічна пропозиція цінних паперів без проспекту емісії або за 

призупиненим проспектом емісії без отримання відповідного дозволу, що потягло 

значну шкоду», а у ч. 2 – «умисний пропуск істотного факту або події в проспекті 

емісії, що потягло значну шкоду» [413]. 

Нетиповою формою слід визнавати й свідоме використання недостовірної та 

помилкової інформації для впливу на встановлення ціни (котирування) цінних 

паперів. Наприклад, у ст. 334 КК Нідерландів передбачається кримінальна 

відповідальність осіб, які для отримання незаконного доходу для себе або інших 

осіб розповсюджують неправдиву інформацію, впливаючи такими діями на 

встановлення ціни цінних паперів [412, С. 409–410]. В іншому випадку в ст. 194 КК 

Латвійської Республіки передбачена відповідальність за використання цінних 

паперів, які не відповідають положенням статуту юридичної особи та проспекту їх 

емісії [416, С. 198–199]. 

Ще однією нетиповою формою можна вважати імпорт, ввезення заздалегідь 

підроблених цінних паперів, який передбачено §169 і §170 КК Данії, а також §472 

глави 25 розділу 18 Зведення Законів США (у §472 цього Зведення передбачено: «з 

наміром обманути … ввозить в США будь-які фальшиві, підроблені або перероблені 

… цінні папери» [340]). Нетиповою формою слід також вважати передбачене у §478 

глави 25 розділу 18 Зведення Законів США «імпортування … цінних паперів, 

випущених в обіг за вказівкою … іноземного уряду» [340]. 

Нетиповою формою є також незаконне вивезення за кордон цінних паперів, 

передбачене чинним в Італії Законом «Про кримінально-правові норми у сфері 

валютних правопорушень» від 30 квітня 1976 року. Згідно з цим законом до 

валютних злочинів відноситься незаконне вивезення акцій та облігацій, кредитних 

документів чи яких-небудь засобів платежу (ст. 1), а також порушення норм про 

валютне регулювання фінансових операцій з іноземними партнерами (ст. 3) [407, 
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С. 945]. У цьому зв’язку варто відзначити також положення §1 ст. 299 Карного 

кодексу Республіки Польща, що передбачають відповідальність для того, хто 

приймає, передає чи вивозить за кордон засоби платежу, фінансові інструменти, 

цінні папери, валютні цінності, майнові права чи інше рухоме майно або 

нерухомість, що походить від вигод, пов’язаних з вчиненням злочину, а також 

допомагає передати право власності чи володіння на них або здійснює інші дії, які 

можуть унеможливити або значно ускладнити визнання їх злочинного походження 

чи місця їх розміщення, виявлення, арешт або конфіскацію [182, С. 150–151]. У §1 

ст. 102 зазначеного кодексу встановлене покарання у виді штрафу за придбання 

резидентом без встановленої необхідної валютної ліцензії або всупереч її умовам: 

1) частки або акції в компаніях із місцезнаходженням в інших країнах, або 

володіння частками або акціями у таких компаніях; 2) одиниці участі у фондах 

колективного інвестування, що знаходяться в інших країнах; 3) боргові цінні 

папери, випущені чи виставлені нерезидентами з інших країн; тощо [67, С. 124]. 

Нетипові форми посягання на фондовий ринок передбачено ст. 226
2
 КК РБ (в її 

назві їх визначено як «незаконні дії з простими та (або) переводними 

векселями»). Зміст таких «незаконних дій» є різнопорядковим та конкретизується у 

різних частинах цієї статті КК РБ, зокрема, як такі форми незаконних дій: 1) видача, 

індосування, авалювання простих та/або переводних векселів у великому розмірі, 

які: а) завідомо не забезпечені потрібним згідно із законодавством майном, у тому 

числі майновими правами, або іншими правами, що відчужуються; б) підписані 

особами, не здатними мати зобов’язання по них, або від імені таких осіб, за 

відсутності ознак посадового чи іншого більш тяжкого злочину (ч. 1); 

2) підроблення зазначених векселів, а саме: а) підроблення підпису на простому 

та/або переводному векселі або на приєднаному до нього додатковому аркуші 

(алонжі); б) підписання простого та/або переводного векселя, в тому числі при 

індосаменті, авалі, акцепті, або додаткового аркушу (алонжу) від імені вигаданої 

особи або в) таке їх підписання, за якого поставлений підпис за будь-якої іншої 

підстави не може зобов’язувати особу, яка його поставила, або особу, від імені якої 

даний підпис поставлений (ч. 2); 3) примушування до авалювання, індосування або 
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видачі простого та/або переводного векселя, акцепту переводного векселя під 

загрозою застосування насильства над потерпілим чи його близькими або знищення 

чи пошкодження їх майна (ч. 3); 4) завідома вказівка платником у переводному 

векселі особи, яка не має коштів для його оплати (ч. 3). У ч. 4 ст. 226
2
 КК РБ 

альтернативно передбачені кваліфікуючі ознаки складів злочинів, визначених у ч. 2 і 

ч. 3 цієї статті: вчинення названих дій повторно, організованою групою чи із 

застосуванням насильства. 

Нетипова форма посягання на фондовий ринок визначена ст. 165a Карного 

кодексу Республіки Польща [182, С. 96], що передбачає відповідальність для того, 

хто збирає, передає або пропонує платіжні засоби, фінансові інструменти, цінні 

папери, валютні цінності, майнові права або інше рухоме чи нерухоме майно з 

метою фінансування злочину терористичного характеру. Схожим є положення 

ст. 290
1
 КК РБ про те, що фінансуванням терористичної діяльності визнається 

надання або збирання цінних паперів будь-яким способом з метою використання в 

терористичній діяльності [417]. 

Нетиповими формами слід вважати викрадення, знищення та пошкодження 

чужих цінних паперів, відповідальність за вчинення яких передбачено ст. 193 КК 

Латвійської Республіки [416, С. 198], передбачене у ст. 433-4 КК Франції знищення, 

присвоєння, вилучення цінних паперів та їх замінників [229, С. 214], а також 

крадіжку, яка за ч. 6 ст. 311
4
 КК Франції «вчинена у житловому помешканні або 

місці, призначеному для збереження грошових коштів, цінних паперів та 

матеріальних цінностей» (у даному разі французький законодавець вважає ці 

обставини такими, що «збільшують покарання») [229, С. 152, 173]. Нетиповою 

формою можна вважати й передбачене у ст. 312
1
 КК Франції вимагання, яким є 

«отримання шляхом насилля, погрози застосування насилля або примусу чи 

підпису, обов’язку чи відмови від обов’язку, чи секретної інформації, чи грошових 

коштів, цінних паперів, матеріальних цінностей або будь-якого іншого майна» [229, 

С. 157], а також передбачений у ст. 312
10

 цього ж КК шантаж – «залякування 

погрозою викрити або розголосити з певною метою факти, відомості, секретну 
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інформацію, цінні папери, матеріальні цінності, грошові кошти, які можуть 

скомпрометувати, зганьбити кого-небудь» [229, С. 159]. 

Окремий злочин за КК Франції утворюють дії, пов’язані з «вчиненням особою, 

яка володіє публічною владою чи виконує обов’язки по державній службі, 

державним бухгалтером, державним депозитарієм чи одним з його підлеглих» таких 

діянь, які вважаються незаконним вилученням та розкраданням власності: 

«знищення, присвоєння чи незаконне вилучення будь-якого документа або цінних 

паперів, або державних чи приватних коштів, або векселів, монет або цінних 

паперів, що їх замінюють, або будь-якого іншого предмету, який був йому 

переданий у зв’язку із його обов’язками чи повноваженнями» [229, С. 211]. 

Нетиповою формою посягання на фондовий ринок слід визнавати різноманітні 

види використання справжніх або підроблених цінних паперів як способи 

вчинення інших злочинів. Наприклад, у ст. 1 глави 14 КК Швеції встановлена 

кримінальна відповідальність для особи, яка шляхом написання дійсного або 

вигаданого імені іншої особи, або шляхом обману одержує підпис іншої особи або 

іншим способом виготовляє підроблений документ, або способом обману змінює чи 

доповнює справжній документ (визначене у главі 14 цього КК поняття документа 

охоплює будь-який документ (у тому числі вексель, акції), що може 

використовуватись також на фондовому ринку) [424, С. 108]. У ч. 1 ст. 235 КК РБ 

передбачена відповідальність за вчинення фінансових операцій та інших угод з 

цінними паперами, придбаними завідомо злочинним шляхом, а також використання 

їх чи отриманого від них доходу для здійснення підприємницької чи іншої 

господарської діяльності з метою приховування чи викривлення природи, 

походження, місцезнаходження, розміщення, руху або справжньої їх належності чи 

прав на них [417]. 

У ст. 252 КК Іспанії в редакції від 17 січня 2013 р. вказується на злочин, 

пов’язаний із заподіянням шкоди шляхом привласнення або розтрати цінних 

паперів. У цій статті КК Іспанії передбачена кримінальна відповідальність з 

відсилкою до ст. ст. 249, 250 цього Кодексу для особи, яка, «завдаючи шкоди іншій 

особі, привласнить або розтратить грошові кошти, майно, цінні папери, будь-яке 
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інше рухоме майно або спадковий актив, отриманий на зберігання, для управління 

чи з іншої підстави, яка породжує обов’язок передати або повернути його, або яка 

заперечуватиме факт його отримання, якщо вартість привласненого перевищує 

400,00 євро». У ст. 249 КК Іспанії передбачається, що особи, винні в шахрайстві, 

караються позбавленням волі на строк від шести місяців до трьох років, якщо 

вартість привласненого перевищує 400,00 євро. У ст. 250 КК Іспанії визначаються 

своєрідні «елементи» шахрайства як злочину, серед яких окремо формулюється 

такий: «злочин був вчинений з використанням особистих відносин між злочинцем і 

потерпілим або зі зловживанням комерційною або професійною довірою» [223, 

С. 120–122]. Схожі положення передбачено у ст. 314
1
 КК Франції, що передбачає 

відповідальність за зловживання довірою, яке вчинене будь-якою особою та полягає 

у привласненні для заподіяння шкоди іншій особі цінних паперів, які були передані 

цій особі та які вона зобов’язувалась повернути, пред’явити або використати певним 

чином [229, С. 164]. У цій же статті КК Франції визначено обтяжуючі обставини, що 

стосуються суб’єкта вчиненого злочину. Зокрема, покарання збільшується, якщо 

зловживання довірою вчинене: особою, яка звертається до невизначеного кола осіб з 

пропозицією про розміщення цінних паперів та діє від власного імені, або як 

фактичний чи юридичний керівник чи уповноважена особа промислового або 

торгівельного підприємства; будь-якою іншою особою, чиїм основним чи 

додатковим заняттям є операції з майном третіх осіб, на користь яких вона має 

отримати грошові кошти чи цінні папери [407, С. 816–817; 229, С. 164–165]. Крім 

цього, у ст. 313
1
 КК Франції є «елементом» шахрайства. При цьому ч. 6 ст. 313

2
 

цього КК передбачає збільшення покарання у разі, коли шахрайство вчиняється 

«особою, яка звертається до невизначеного кола осіб з метою розміщення цінних 

паперів чи збору коштів для надання гуманітарної чи соціальної допомоги» [229, 

С. 161]. 

В іншому випадку отримання цінних паперів визнається «елементом» 

комерційного підкупу, передбаченого ст. 252 КК РБ (ним визнається отримання 

робітником індивідуального підприємця чи юридичної особи, який не є посадовою 

особою, грошей, цінних паперів, іншого майна чи послуг майнового характеру за 
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дію (бездіяльність) в інтересах того, хто дає, пов’язане з виконуваною цією особою 

роботою і завідомо здатне заподіяти шкоду інтересам власника чий його клієнтам, 

або надання такої винагороди). Крім цього, отримання цінних паперів визнається 

«елементом» підкупу учасників і організаторів професійних спортивних змагань і 

видовищних комерційних конкурсів, передбаченого ст. 253 КК РБ, а також 

інсценування отримання хабара, незаконної винагороди або комерційного підкупу 

(ст. 396 КК РБ) [417]. Ст. 221 КК Грузії передбачає відповідальність за незаконну 

передачу особі, що здійснює керівні, представницькі або інші спеціальні 

повноваження в підприємницькій чи іншій організації цінних паперів, та отримання 

такою особою цінних паперів, з тим, щоб ця особа використовувала своє службове 

становище в інтересах того, хто здійснює підкуп (такі дії визнаються комерційним 

підкупом). Крім цього, у ч. 3 і ч. 4 ст. 203 КК Грузії також передбачено 

відповідальність за незаконне отримання цінних паперів учасниками професійних 

спортивних змагань, суддями, тренерами, керівництвом команд або організаторами 

професійних спортивних змагань, організаторами або членами журі комерційних 

видовищних конкурсів. Отримання цінних паперів визнається також «елементом» 

отримання хабара чиновниками або прирівняними до них особами особисто чи 

через посередників, відповідальність за яке передбачено ст. 331 КК Грузії [413]. 

У КК ФРН передбачено §264а, згідно з яким «збут цінних паперів», «збут прав 

на придбання цінних паперів або часток участі», «пропозиція щодо збільшення 

вкладу в такі частки» визнаються своєрідними «елементами» злочину, що 

визначається як «шахрайство в інвестиційній сфері» (названий параграф КК ФРН 

передбачає відповідальність для того, «хто у зв’язку зі збутом цінних паперів, прав 

на придбання або часток участі, які повинні забезпечувати участь у результаті 

діяльності підприємства, або пропозицією щодо збільшення вкладу в такі частки 

участі дає широкому колу осіб неправильні вигідні дані або замовчує негативні 

факти у проспектах, описах чи оглядах щодо майнового стану по відношенню до 

важливих для прийняття рішення про придбання або збільшення вкладу обставин») 

[180, С. 271]. 
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У зміст глави 25 розділу 18 Зведення Законів США включено §480, згідно з 

яким кримінально караним є володіння підробленими цінними паперами. Зміст 

відповідного припису формулюється таким чином: той, хто, перебуваючи у межах 

США, завідомо та з наміром обманути вводить в обіг, передає або нав’язує як засіб 

платежу чи обігу будь-яке фальшиве чи підроблене боргове зобов’язання, 

сертифікат, облігацію, цінні папери, казначейський білет, вексель чи платіжне 

зобов’язання, незалежно від того, чи були ці папери виготовлені, змінені або 

підроблені у США чи за їх межами, карається штрафом та/або тюремним 

ув’язненням [340]. 

Нетиповими формами посягань на фондовий ринок за зарубіжним 

законодавством слід вважати різні прояви бездіяльності службових осіб, пов’язаної 

з непередачею коштів емітентам цінних паперів або, навпаки, вчинення фіктивної 

передачі коштів. Так, у ст. 159 КК КНР встановлено відповідальність для 

засновника, акціонера компанії, який, порушуючи положення статуту, ухилився від 

передачі грошових коштів, матеріальних цінностей чи майнових прав або фіктивно 

передав певні кошти [415, С. 96–97]. Вказана норма введена в КК КНР з метою 

забезпечення кримінально-правової охорони інтересів емітентів від незаконних дій 

інвесторів, що свідчить про бажання законодавця забезпечити рівну охорону всіх 

учасників ринку цінних паперів, проте ст. 159 КК КНР обмежує можливість 

вживання за рахунок вказівки в ній надміру ознак об’єктивної сторони злочину, 

таких як особливо великий розмір, серйозні наслідки, а також обтяжуючі обставини, 

що також ускладнює встановлення форми вини особи, яка вчинила злочин, 

передбачений ст. 159 КК КНР. Проаналізована стаття властива тільки КК КНР [186, 

С. 55]. У ст. 148
9 

ПК Естонії передбачено відповідальність за умисне надання 

недостовірної інформації держателю центрального реєстру цінних паперів Естонії 

[289]. 

Наступною нетиповою формою посягання на фондовий ринок слід вважати 

різноманітні форми порушень учасників зібрань, що володіють цінними 

паперами. Так, у ст. 185.4 КК РФ передбачено відповідальність за перешкоджання 

здійсненню або незаконне обмеження прав власників цінних паперів, у ч. 1 цієї 
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статті КК РФ вказується на незаконну відмову в скликанні або ухиленні від 

скликання загального зібрання володільців цінних паперів, незаконна відмова 

зареєструвати для участі в загальному зібранні володільців цінних паперів осіб, що 

мають право на участь у загальному зібранні, проведення загального зібрання 

володільців цінних паперів за відсутності необхідного кворуму, а також інше 

перешкоджання здійсненню або незаконне обмеження встановлених законодавством 

РФ прав володільців емісійних цінних паперів або інвестиційних паїв пайових 

інвестиційних фондів, якщо ці діяння заподіяли громадянам, організаціям або 

державі велику шкоду або поєднані з отриманням доходу у великому розмірі. Ч. 2 

цієї статті КК РФ альтернативно передбачає такі кваліфікуючі обставини, як 

«вчинення групою осіб за попередньою змовою» та «вчинення організованою 

групою». До цієї ж нетипової форми посягання на фондовий ринок можна віднести 

фальсифікацію рішень загального зібрання акціонерів (учасників) або рішення ради 

директорів (наглядової ради) господарського товариства, передбачену ст. 185.5 КК 

РФ. 

У КК Іспанії міститься ст. 292, яка передбачає покарання для особи, що 

«приймає або використовує для себе або для третіх осіб на шкоду товариству чи 

його засновникам (учасникам) незаконну угоду, укладену фіктивною більшістю 

голосів, незаконно привласнивши собі неналежне йому право голосу, незаконно 

заперечуючи право голосу осіб, які мають його за законом, або будь-яким іншим 

способом, або схожим прийомом, незалежно від покарання, яке може бути 

передбачене за вчинення іншого злочину» [223, С. 138–139]. 

Підбиваючи підсумки, наголошу на низці таких висновків. 

1. Проаналізовані законодавчі акти включають типові та нетипові форми 

посягань на фондовий ринок, «роботу» його елементів. Розрізняються форми 

посягання за такими підставами: а) особливості заподіяння шкоди фондовому ринку, 

його складовим «елементам» та б) особливості взаємозв’язку юридичних 

конструкцій, передбачених такими актами, з вчиненим посяганням і фактично 

заподіяною ним шкодою фондовому ринку (особливості поєднання у змісті таких 
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юридичних конструкцій певних властивостей посягань на фондовий ринок і 

заподіяної ними шкоди). 

2. Типовими формами зазначених посягань вважаються ті, що відображають 

істотні, найбільш поширені характеристики посягання та заподіюваної ним шкоди, 

властиві порушенню «роботи» фондового ринку будь-якої країни (або більшості 

країн зі схожою системою фондового ринку), а саме: підроблення цінних паперів 

(виготовлення підроблених цінних паперів); використання підроблених цінних 

паперів (незалежно від їх емітентів); випуск (емісія) цінних паперів, що 

здійснюється взагалі забороненими способами або з порушенням встановлених у 

чинному законодавстві вимог; введення в обіг незаконно випущених цінних паперів; 

порушення встановленого порядку обігу (незаконного обігу) цінних паперів; 

незаконне використання так званої інсайдерської інформації. 

3. Виділені типові форми стосуються порушення різних етапів «роботи» 

фондового ринку, які можна «представити» як такі, що стосуються: а) повноважень 

учасників фондового ринку, які залежать від форми цінного папера (підроблення; 

використання, збут завідомо підроблених цінних паперів); б) процесу випуску 

(емісії) цінних паперів; в) їх введення в обіг та обігу; г) використання інсайдерської 

інформації в процесі випуску (емісії) та обігу цінних паперів. 

4. Нетиповими формами є ті, що відображають лише окремі, специфічні 

властивості вчиненого посягання та заподіюваної ним шкоди, що порушують 

функціонування фондового ринку лише деяких країн (властиві окремо взятим 

країнам), зокрема: різноманітні прояви впливу на встановлення ціни (котирування) 

цінних паперів; використання недостовірної та помилкової інформації для впливу на 

встановлення ціни (котирування) цінних паперів; порушення правил на ринку 

цінних паперів, що фактично передують випуску (емісії) цінних паперів або 

вчиняються в його (її) процесі; викрадення, знищення та пошкодження чужих 

цінних паперів; імпорт заздалегідь підроблених цінних паперів; незаконне вивезення 

за кордон цінних паперів; незаконні дії з простими та (або) переводними векселями; 

різноманітні види використання справжніх або підроблених цінних паперів для 

вчинення інших злочинів; різні прояви бездіяльності службових осіб, пов’язаної з 
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непередачею коштів емітентам цінних паперів або, навпаки, вчинення фіктивної 

передачі коштів; різноманітні форми порушень учасників зібрань, що володіють 

цінними паперами. 

5. Названі нетипові форми також пов’язуються з різними етапами 

функціонування фондового ринку, а саме: а) порядок «роботи» фондового ринку, 

дотримання якого забезпечує подальший випуск (емісію) цінних паперів; 

б) економічних процесів формування ціни (котирування) цінних паперів у процесі їх 

випуску (емісії) та/або обігу; в) різноманітні (специфічні) процеси обігу цінних 

паперів; г) використання введених в обіг цінних паперів; ґ) економічних процесів 

формування та отримання прибутку (доходу) від використання цінних паперів [68, 

С. 96; 79, С. 132–133]. 

 

Висновки до розділу 1 

1. Фондовий ринок є елементом фінансового ринку та включає його суб’єктів, 

відносини між ними з приводу випуску та/або обігу цінних паперів, забезпечення 

цими суб’єктами акумулювання коштів та їх розподіл у межах всього фінансового 

ринку. 

2. Цінні папери визнаються обов’язковим компонентом фондового ринку. Інші 

компоненти представлено як суб’єкти (зокрема, «емітенти-позичальники», 

«інвестори» та «посередники між емітентами-позичальниками та інвесторами») 

фондового ринку та відносини між ними. 

3. «Модифікаціями» фондового ринку слід вважати інститути біржового та 

позабіржового ринку. Такі інститути включають: обіг цінних паперів (торгівля 

ними); його здійснення між суб’єктами цих ринків; поняття торгівлі цінними 

паперами на біржових і позабіржових ринках включає купівлю-продаж цінних 

паперів, посередницьку діяльність між відповідними суб’єктами. За таких обставин 

поняття «фондовий ринок» визнається загальним стосовно його спеціальних 

різновидів – інститутів біржового та позабіржового ринку. 

4. У регулятивному законодавстві на найбільш типові прояви негативних змін у 

правах, свободах, інтересах, а також у соціальних зв’язках можуть вказувати такі 
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положення: 1) негативні зміни у формах державного регулювання відносин на 

фондовому ринку (порушення порядку діяльності учасників фондового ринку, 

порушення випуску, обігу цінних паперів, порушення здійснення професійної 

діяльності на фондовому ринку та ін.); 2) негативні зміни у правовідносинах на 

фондовому ринку, що утворюються у результаті порушення порядку ліцензування; 

3) зловживання повноваженнями на фондовому ринку його суб’єктами; 

4) маніпулювання цінами на фондовому ринку. В Особливій частині КК найбільш 

типові прояви зазначених негативних змін пов’язуються з: зміною цінних паперів, 

що впливає на визнання їх підробленими (ч. 1 ст. 199 КК); діями службової особи 

учасника фондового ринку, що призводять до порушення прав, свобод та інтересів 

учасників фондового ринку, а також правовідносин, які включається у зміст 

закріпленого у ст. 222
1
 КК формулювання «ознаки маніпулювання на фондовій 

біржі … щодо державного регулювання ринку цінних паперів»; використанням при 

реєстрації випуску цінних паперів підроблених документів (назва ст. 223
1
 КК); 

наявністю «в документах … завідомо неправдивих відомостей» (ч. 1 ст. 223
1
 КК); 

поданням таких документів «для реєстрації випуску цінних паперів», у зв’язку з чим 

при реєстрації випуску цінних паперів використовуються підроблені документи, що 

містять завідомо неправдиві відомості (ч. 1 ст. 223
1
 КК); заподіянням таким 

поданням підроблених документів для реєстрації випуску цінних паперів «значної 

матеріальної шкоди інвесторові в цінні папери» (ч. 1 ст. 223
1
 КК); наявністю 

порушеного «порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів» (назва 

ст. 223
2
 КК); «порушенням порядку ведення реєстру власників іменних цінних 

паперів», що виразилось у «невнесенні службовою особою емітента чи 

професійного учасника фондового ринку змін», а також у «внесенні завідомо 

недостовірних змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або до 

системи депозитарного обліку» (ч. 1 ст. 223
2
 КК); утворенням внаслідок зазначеного 

вище порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів 

«втрати системи реєстру (її частини)» (ч. 1 ст. 223
2
 КК); «утворенням» підроблених 

недержавних цінних паперів або, іншими словами, зі зміною недержавних цінних 

паперів, що впливає на визнання їх підробленими (ч. 1 ст. 224 КК); заподіянням 
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внаслідок використання будь-яким чином підроблених недержавних цінних паперів 

«великої матеріальної шкоди», «особливо великої матеріальної шкоди» (чч. 2, 3 

ст. 224 КК); «умисним незаконним розголошенням, передачею або наданням 

доступу до інсайдерської інформації» (ч. 1 ст. 232
1
 КК); «наданням з використанням 

такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів 

чи похідних (деривативів)» (ч. 1 ст. 232
1
 КК); «отриманням особою, яка вчинила 

зазначені дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку в значному розмірі» 

(чч. 1, 2 ст. 232
1
 КК); «уникненням учасником фондового ринку чи третіми особами 

значних збитків» (чч. 1, 2 ст. 232
1
 КК); заподіянням «значної шкоди охоронюваним 

законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи 

громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб» (чч. 1, 2 ст. 232
1
 КК та п. 1 

примітки до цієї статті КК); «вчиненням ... правочинів, спрямованих на придбання 

або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується 

інсайдерська інформація» (ч. 2 ст. 232
1
 КК); «спричиненням тяжких наслідків» (ч. 3 

ст. 232
1
 КК та п. 2 примітки до цієї статті КК); визнанням «значним розміром 

(значним збитком, значною шкодою)» у ст. 232
1
 КК «збитку, шкоди» (п. 1 примітки 

до ст. 232
1
 КК); визнанням «тяжкими наслідками» заподіяних «матеріальних 

збитків» (п. 2 примітки до ст. 232
1
 КК); «ненаданням службовою особою емітента 

інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру) на його письмовий запит 

інформації про діяльність емітента в межах, передбачених законом» (ч. 1 ст. 232
2
 

КК); наданням інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру) на його письмовий 

запит «недостовірної інформації» (ч. 1 ст. 232
2
 КК); заподіянням «інвестору в цінні 

папери (у тому числі акціонеру) матеріальної шкоди в значному розмірі» (ч. 1 

ст. 232
2
 КК). 

5. При співставленні зазначених змін, які утворюються на фондовому ринку, на 

«соціально-економічному рівні», у чинному «регулятивному» законодавстві, а 

також в Особливій частині КК, їх сутність зводиться до порушення прав та інтересів 

учасників фондового ринку, а також порушення соціальних зв’язків між такими 

учасниками. 
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6. Історичний аналіз законодавчої регламентації кримінальної відповідальності 

за різноманітні посягання на фондовий ринок дає підстави зробити висновок про 

вплив економіко-політичних подій у розвитку держави на встановлення приписів 

кримінального законодавства, що передбачали караність таких посягань. Ці приписи 

загалом відповідали змісту фінансових інтересів передусім держави, які 

забезпечувались обігом коштів. Тому кримінально-правова охорона фондового 

ринку завжди є залежною від його «економічних показників». Розвиток 

кримінального законодавства залежав виключно від забезпечення фінансових 

інтересів держави та в окремі періоди відзначався системністю і деталізацією 

приписів. 

7. Висвітлюючи окремі порівняльно-правові аспекти кримінальної 

відповідальності за посягання на фондовий ринок, дисертант виділяє типові та 

нетипові форми таких посягань. Саме аналіз нетипових форм дозволить у 

подальшому відповісти на низку ключових запитань, пов’язаних з удосконаленням 

чинного кримінального законодавства України (тобто враховувати чи не 

враховувати окремі з таких нетипових форм при його вдосконаленні). Найбільш 

типовими формами таких посягань вважаються: підроблення цінних паперів 

(виготовлення підроблених цінних паперів), використання підроблених цінних 

паперів (незалежно від їх емітентів), випуск (емісія) цінних паперів, що 

здійснюється взагалі забороненими способами або з порушенням встановлених у 

чинному законодавстві вимог, введення в обіг незаконно випущених цінних паперів, 

порушення встановленого порядку обігу цінних паперів, незаконне використання 

інсайдерської інформації. Нетиповими формами пропонується вважати: вплив на 

встановлення ціни (котирування) цінних паперів; порушення правил ринку цінних 

паперів, що фактично передують випуску (емісії) цінних паперів або вчиняються в 

його (її) процесі; використання недостовірної та помилкової інформації для впливу 

на встановлення ціни (котирування) цінних паперів; імпорт, ввезення заздалегідь 

підроблених цінних паперів; незаконне вивезення за кордон цінних паперів; 

незаконні дії з простими та (або) переводними векселями; викрадення, знищення та 

пошкодження чужих цінних паперів; знищення, присвоєння, вилучення цінних 
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паперів та їх замінників; викрадення цінних паперів; використання справжніх або 

підроблених цінних паперів як способи вчинення інших злочинів; різні прояви 

бездіяльності службових осіб, пов’язаної з непередачею коштів емітентам цінних 

паперів, або, навпаки, вчинення фіктивної передачі коштів; різноманітні види 

порушень учасників зібрань, що володіють цінними паперами. Нетипові форми 

стосуються таких етапів «роботи» фондового ринку, як: випуск (емісія) цінних 

паперів; формування ціни (котирування) цінних паперів у процесі їх випуску (емісії) 

та/або обігу; обіг цінних паперів; використання введених в обіг цінних паперів; 

формування та отримання прибутку (інвестицій) від використання цінних паперів; 

формування інвестиційної привабливості цінних паперів і фондового ринку. 
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Розділ 2. 

ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ФОНДОВИЙ РИНОК, 

В СУЧАСНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

 

2.1. Загальна характеристика норм кримінального права 

України, що здійснюють охорону фондового ринку 

 

Визначити коло злочинів, які посягають на фондовий ринок України, 

неможливо без з’ясування того, що виступає об’єктом злочину в кримінальному 

праві. У науці кримінального права під об’єктом злочину розуміється те, проти чого 

спрямований злочин і чому завдано чи заподіяно ним шкоду. З’ясування об’єкта 

злочину є однією з передумов правильної кваліфікації діяння та відмежування його 

від суміжних злочинних діянь [210, С. 123, 129; 214, С. 96; 272, С. 302, 307]. 

Водночас конкретизація об’єкта злочину дозволяє виробити підстави та критерії 

вибору об’єктів кримінально-правової охорони та засобів їх захисту [206, С. 20–22]. 

При цьому ні для кого не є секретом, що проблема визначення об’єкта злочину 

була і залишається одним із найбільш спірних питань у теорії кримінального права 

[428, С. 158–159]. Закономірним результатом наукових пошуків змістовних 

характеристик об’єкта злочину стала велика кількість наукових підходів до 

розуміння цієї ознаки злочину. Систематизував існуючі наукові концепції об’єкта 

злочину, зокрема, В. К. Грищук, розподіливши їх на історичні та сучасні [124, 

С. 164–166]. 

Дослідження питання про об’єкт злочину взагалі не є предметом цього 

дисертаційного дослідження, тому вважаємо недоцільним вдаватись до детального 

аналізу існуючих у теорії кримінального права концепцій об’єкта злочину, приклади 

якого можна знайти в спеціалізованих дослідженнях, зокрема, в роботах 

П. П. Андрушка, С. Б. Гавриша, О. М. Готіна, Н. О. Гуторової, П. С. Матишевського, 

Г. П. Новоселова, В. Я Тація, Є. В. Фесенка [11, С. 3–29; 12, С. 58–111; 14, С. 3–10; 

19, С. 17–76; 109, С. 19–63; 120, С. 51–62; 130, С. 79; 251, С. 96–101; 278, С. 45, 46, 

53, 60, 62; 398; 436, С. 75–78; 437, С. 38–47]. 

Враховуючи велику кількість наукових підходів до розуміння об’єкта злочину, 

підтримую точку зору П. П. Андрушка, згідно з якою жодна з існуючих концепцій 
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не може вважатися єдино правильною; кожна з них має право на існування, оскільки 

містить як позитивні, об’єктивно безспірні моменти, так і спірні чи неприйнятні 

моменти, передусім з методологічної точки зору [18, С. 39]. Як слушно зазначають 

О. О. Дудоров та Т. М. Тертиченко, складність і багатогранність розглядуваного 

поняття, вочевидь, унеможливлюють створення універсальної концепції, придатної 

для точного визначення об’єкта будь-якого злочину, – від державної зради до 

зґвалтування і від пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства до 

піратства. Вони вважають слушною думку, яку висловлювали, зокрема, 

П. П. Андрушко, Л. П. Брич, В. О. Навроцький, згідно з якою раціональне зерно 

можна відшукати в кожній з існуючих концепцій, жодну з яких не варто визнавати 

однозначно неприйнятною і, тим паче, помилковою [145, С. 136–137]. 

Кожна з поданих концепцій має право на існування, однак я був і залишаюсь 

послідовним прибічником концепція «об’єкт злочину – соціальні цінності» [70, 

С. 12–13]. Розробником цієї концепції є сучасний український правознавець 

Є. В. Фесенко, а сама концепція отримала широку підтримку серед науковців, 

зокрема в роботах П. С. Матишевського [251, С. 85], П. П. Андрушка, П. С. Берзіна 

[30, С. 29], В. Т. Дзюби [133, С. 60] та ін. 

Враховуючи підходи вчених до змістовних характеристик концепції «об’єкт 

злочину – соціальні цінності», варто відзначити таке. Перевагою цієї концепції для 

аналізу злочинів, що посягають на фондовий ринок, є те, що її використання 

дозволяє розкрити зміст об’єктів аналізованих злочинів на рівні окремого різновиду 

соціальної цінності, не применшуючи самостійного значення інших цінностей, які 

визнаються в межах цієї концепції і які в переважній більшості інших концепцій 

об’єкта злочину розглядаються як єдине соціально-правове явище, якому в різних 

формах заподіюється або створюється загроза заподіяння шкоди злочинами, 

передбаченими в Особливій частині КК. Тому саме через призму цієї концепції 

(теорії) спробуємо розкрити особливості змісту об’єкта злочинів, що посягають на 

фондовий ринок [79, С. 137]. 

Зокрема, різновидами вказаних соціально-правових явищ, які визнаються 

об’єктом злочину в межах концепції «об’єкт злочину – соціальні цінності», є: 
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1) права, свободи і правоохоронювані інтереси фізичних осіб, правоохоронювані 

інтереси юридичних осіб, суспільства (громадські інтереси), територіальних громад, 

об’єднань громадян, органів місцевого самоврядування та держави; 2) потерпілі 

(фізичні та юридичні особи, суспільство і держава); 3) соціальні зв’язки між 

членами суспільства з приводу реалізації належних їм прав, свобод та інтересів, у 

тому числі у формі правовідносин у разі їх врегулювання нормами права [12, С. 111; 

14, С. 10]. 

У науці кримінального права розрізняють класифікації об’єкта злочину «по 

вертикалі» і «по горизонталі». Як слушно зазначає В. Я. Тацій, вони сприяють більш 

повному з’ясуванню сутності та соціально-правової значущості об’єктів злочину 

[400, С. 59]. 

Спочатку розглянемо класифікацію об’єкта злочину «по вертикалі». Ця 

класифікація ґрунтується на співвідношенні філософських категорій: загального, 

особливого та окремого і, відповідно, включає три рівні: загальний, родовий, 

безпосередній [215, С. 110; 211, С. 86; 235, С. 124–125; 400, С. 60–62; 451, С. 56–57]. 

Така тричленна класифікація об’єктів злочинів підтримується багатьма науковцями. 

Відповідно до неї, з позиції прихильників концепції «об’єкт злочину – суспільні 

відносини»: загальний об’єкт – вся сукупність суспільних відносин, що поставлені 

під охорону кримінального закону, родовий – група суспільних відносин, тотожних 

або однорідних за сутністю, безпосередній – конкретні суспільні відносини, які 

охороняються певною кримінально-правовою нормою. З точки зору ціннісної теорії 

така класифікація видається частково неприйнятною. Зокрема, П. С. Матишевський 

та Є. В. Фесенко цілком слушно зауважували, що вся сукупність суспільних 

відносин не може бути об’єктом як елементом складу злочину. По суті, це об’єкт 

кримінально-правової охорони, який не слід ототожнювати з поняттям об’єкта 

злочину. Як слушно зазначає П. П. Андрушко, об’єкт кримінально-правової 

охорони – це ті цінності, які законодавцем беруться під охорону шляхом прийняття 

кримінально-правової норми, тобто цінності, які потенційно можуть стати об’єктом 

злочину (злочинного посягання) [12, С. 111; 14, С. 3–10]. Наприклад, врегульовані 

державою соціальні зв’язки, зокрема, зв’язки у сфері господарської діяльності, 
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набувають характеру правових зв’язків – визначеного державою порядку здійснення 

господарської діяльності, правових підстав та умов її здійснення. Порядок 

здійснення господарської діяльності, права, свободи і законні інтереси громадян та 

правоохоронювані інтереси суб’єктів господарювання, інших юридичних осіб, 

держави і органів місцевого самоврядування, сама господарська діяльність як 

заохочувана суспільством і державою діяльність членів суспільства з виробництва 

товарів, виконання робіт чи надання послуг і являє собою ті соціальні цінності, які є 

об’єктами кримінально-правової охорони у сфері господарської діяльності, 

суспільно небезпечне і протиправне посягання на які перетворює їх на об’єкти 

конкретних злочинів [14, С. 6]. 

Отже, для включення так званого загального об’єкта у «вертикальну» 

класифікацію об’єктів злочинів немає підстав. Ця класифікація, на думку 

П. С. Матишевського та Є. В. Фесенка, включає лише два види об’єктів: родовий і 

безпосередній. При цьому під родовим об’єктом слід розуміти соціальні цінності, на 

які посягає певна група злочинів, а під безпосереднім – соціальні цінності, на які 

посягає конкретна злочинна дія або бездіяльність. Родовий об’єкт використовується 

як критерій об’єднання окремих складів злочинів у групи і подальшого розміщення 

таких груп у Особливій частині КК [210, С. 129, 130]. Саме цей підхід застосовано в 

процесі загальної характеристики норм кримінального права України, що 

здійснюють охорону фондового ринку, і насамперед для дослідження родового 

об’єкта цих злочинів. 

Аналіз наукових підходів до визначення родового об’єкта розділу VII 

Особливої частини КК дозволяє стверджувати, що ряд науковців, формулюючи 

дефініцію цього поняття, обмежує його лише рамками господарської діяльності 

[450, С. 132; 365, С. 7; 37, С. 131; 258, С. 35; 128, С. 145; 120, С. 57; 257, С. 9; 459, 

С. 70; 217, С. 129; 250, С. 61; 216, С. 201; 212, С. 205]. Так, на думку А. В. Шевчука, 

М. Д. Дякур та Я. В. Ступника, об’єднуючи в самостійний розділ Особливої частини 

злочини, які вчиняються у сфері господарської діяльності, законодавець виходить зі 

спільності їх родового об’єкта, яким є суспільні відносини, що складаються з 
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приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання товарів, робіт і послуг [458, 

С. 130; 395, С. 219]. 

На мою думку, це твердження є не зовсім вірним, оскільки спільність родового 

об’єкта злочинів у сфері господарської діяльності є вельми умовною. Аналізуючи 

назву розділу VII Особливої частини КК, О. О. Дудоров та Т. М. Тертиченко слушно 

зазначають, що законодавцю можна закидати те, що ця назва, не відображаючи 

родовий об’єкт відповідних злочинів як основу побудови Особливої частини КК, 

чітко не показує, які саме відносини поставлені під охорону за допомогою 

кримінально-правових норм, об’єднаних у вказаний розділ КК. Невдалість назви 

останнього посилюється, якщо виходити з того, що у сфері господарської діяльності 

можуть бути вчинені злочини, які не є, власне, господарськими (наприклад, 

службове підроблення, шахрайство, привласнення або розтрата майна). З другого 

боку, назва розділу VII Особливої частини КК певною мірою виправдана, якщо мати 

на увазі, які досить різнопланові посягання виявились об’єднаними в одне ціле у 

цьому розділі. Очевидно й те, що приписи регулятивного законодавства (мається на 

увазі передусім ч. 1 ст. 3 ГК, яка містить визначення господарської діяльності) не 

дозволяють визнавати господарськими частину відносин, охоронюваних розділом 

VII Особливої частини КК. Сказане стосується, наприклад, відносин, пов’язаних зі 

сплатою податкових і страхових внесків, приватизаційних відносин, а так само 

відносин, пов’язаних із залученням «брудного» майна в побутовий обіг [145, 

С. 140]. 

Розуміючи, що господарська діяльність у тому значенні, в якому вона 

закріплена в ч. 1 ст. 3 ГК, не охоплює весь спектр об’єктів поставлених під охорону 

розділом VII Особливої частини, окремі дослідники штучно намагаються розширити 

її межі. Так, наприклад, М. М. Панов зазначає, що фінансові інтереси виступають 

складовою суспільних відносин у сфері господарської діяльності [288, С. 21]. 

Для забезпечення більш точного визначення родового об’єкта злочинів, 

передбачених розділом VII Особливої частини КК, кримінально-правовою наукою 

запропоновано два основних підходи. 
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Перший полягає у створенні окремого розділу, який би охоплював злочини, які 

не є власне господарськими [9, С. 18; 39, С. 153–156; 393, С. 265; 129, С. 83–89; 132, 

С. 583; 54, С. 10, 187]. На мою думку, виокремлення нового розділу, який 

передбачатиме норми про відповідальність за злочини проти фінансової, бюджетної 

або іншої системи, яка не охоплюється поняттям господарської діяльності, є не 

зовсім вдалим кроком з таких причин. О. О. Дудоров та Д. В. Каменський пишуть 

про те, що ознайомлення з підходами, існуючими в найбільш розвинутих країнах 

світу (зокрема, таких як США, КНР, Австралія, ФРН, Японія, Франція, Польща) 

[142, С. 181–182] з питань позначення і розташування кримінально-правових 

заборон економічного характеру, свідчить про загалом невисокий рівень 

систематизації таких заборон. На цьому тлі виокремлення в КК самостійного 

розділу, присвяченого злочинам у сфері господарської діяльності, виглядає 

виграшним кроком, що певною мірою полегшує юридичний аналіз злочинних 

посягань на економічний устрій держави [142, С. 182]. Крім того, пропонуючи 

власну класифікацію злочинів у сфері господарської діяльності, О. О. Дудоров 

вказує на її умовність, яка полягає в тому, що окремі господарські злочини 

посягають на кілька видових (безпосередніх) об’єктів, а поміщені тільки в одну 

класифікаційну групу [208, С. 449]. За таких умов чітке розмежування 

господарських злочинів та злочинів, що не є власне господарськими, буде вельми 

проблематичним. З другого боку, воно також може призвести до небажаного 

дублювання кримінально-правових заборон та, відповідно, перевантаження тексту 

КК. У відзиві В. О. Навроцького як офіційного опонента на дисертацію 

Н. О. Гуторової «Проблеми кримінально-правової охорони державних фінансів 

України» зазначається, що у разі реалізації ідеї диверсифікувати кримінально-

правову охорону публічно-правових і приватноправових відносин у фінансовій 

сфері створиться небезпека дублювання статей КК, що передбачатимуть 

відповідальність за злочини, які будуть суміжними за всіма ознаками, крім об’єкта і, 

частково, предмета. При цьому виділення з розділу КК «Злочини у сфері 

господарської діяльності» всіх норм, які встановлюють відповідальність за 
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посягання на інтереси держави, може мати наслідком «розмивання» одного з 

центральних за значенням розділів Особливої частини КК [136, С. 37]. 

Виокремлення відповідного нового розділу Особливої частини КК є 

недоречним і з огляду на кримінально-правову охорону фондового ринку. У 

першому розділі ми встановили, що складовим елементом фінансового ринку та 

фінансової системи є фондовий ринок. На перший погляд норми, які передбачають 

кримінальну відповідальність за злочини проти фондового ринку, також було б 

доречно виключити з розділу VII Особливої частини та включити до нового розділу, 

в якому були б закріплені склади злочинів проти фінансової системи або проти 

фінансової діяльності тощо. Однак це лише на перший погляд. О. В. Кологойда 

пише про те, що у широкому розумінні на фондовому ринку виникають публічні та 

приватні відносини щодо: емісії (випуску) цінних паперів, здійснення прав із 

цінного папера, обігу цінних паперів, обліку прав на цінні папери, здійснення різних 

видів діяльності (інвестиційної, посередницької, професійної) на фондовому ринку, 

організаційного та інформаційного забезпечення державного регулювання та 

саморегулювання фондового ринку, захисту прав і законних інтересів учасників 

фондового ринку. Такі правовідносини об’єднані спільним об’єктом правового 

регулювання (ядром) – цінним папером, через який досягається основна мета 

фондового ринку – мобілізація грошових коштів для інвестування у виробництво 

продукції (надання послуг). Однак вони не можуть існувати відокремлено, 

потребують організації, визначення складу та професійного рівня учасників ринку, 

правил здійснення шляхом державного регулювання та саморегулювання. Таких 

цілей і завдань можна досягти лише завдяки комплексному поєднанню 

господарських, цивільних, адміністративних, фінансових норм, що регулюють 

відповідні галузеві правовідносини. Правник доходить висновку про те, що 

фондовий ринок як предмет правового регулювання – це сукупність різноманітних 

відносин (горизонтальних, вертикальних (у сфері державного регулювання та 

управління), внутрішніх (організаційних), які охоплюються регулюючим впливом 

норм права, об’єднаних спільним предметом (об’єктом) правового рулювання – 

цінними паперами та їх похідними. У сукупності ці правовідносини є фондовими 
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правовідносинами. На її думку, домінуючою їх частиною є фондові господарські 

правовідносини [202, С. 45–46]. Таким чином фондовий ринок, будучи складовим 

елементом фінансового ринку та фінансової системи, також виступає предметом 

правового регулювання господарського права. При цьому певна діяльність, яка 

здійснюється на фондовому ринку, є господарською
1
. 

Наприкінці розгляду цього підходу зазначу, що, на переконання 

О. О. Дудорова, даремно сподіватися на те, що зміна послідовності викладу 

відповідних норм у тексті КК дозволить поліпшити ефективність кримінально-

правової протидії порушенням податкового, бюджетного, конкурентного, 

приватизаційного та іншого регулятивного законодавства, так чи інакше пов’язаного 

з економічною діяльністю [208, С. 450]
2
. 

Інший підхід, спрямований на більш точне визначення родового об’єкта 

злочинів, передбачених розділом VII Особливої частини КК, полягає в спробі 

відшукати більш оптимальну назву цього розділу. Тому мною проаналізовано різні 

наукові підходи щодо вирішення цього питання [286, С. 25, 26; 132, С. 583; 217, 

С. 130; 392, С. 68; 393, С. 42; 247, С. 24–26; 442, С. 100; 402, С. 64; 403, С. 25; 40, 

С. 29; 41, 128]. У результаті проведеного дослідження я дійшов висновку, що 

найбільш оптимальну назву розділу VII Особливої частини КК, на мою думку, 

запропонували О. О. Дудоров та Д. В. Каменський [102, С. 85–92; 79, С. 140–153]
3
. 

Проведене цими науковцями дослідження дозволило їм зробити висновок про те, що 

поняття «злочини проти ринкової економіки» в контексті позначення злочинів, 

                                                 
1
 Так, наприклад, посередницька діяльність у сфері випуску та обігу цінних паперів є підприємницькою діяльністю 

суб’єктів господарювання – торговців цінними паперами, для яких операції з цінними паперами становлять 

виключний вид їх діяльності або яким така діяльність дозволена законом (ч. 1 ст. 356 ГК).  
2
 Н. О. Лопашенко, негативно оцінюючи пропозицію П. А. Батайкіна про необхідність виокремлення в КК РФ 

окремої глави «Злочини в сфері сплати податків та (або) зборів», а також пропозицію А. В. Щербакова виокремити 

главу «Злочини в банківській сфері», зазначає, що якщо піти таким шляхом, то окрім великої кількості кримінально-

правових норм ще з’явиться і велика кількість глав, які включають невелику кількість об’єднаних видовим або 

безпосереднім об’єктами злочинів. При цьому правник ставить риторичне зауваження: «Що зміниться від того, що для 

податкових злочинів буде передбачено самостійна глава» [245, С. 194]. Рябова А. Ю. і Савюк Л. К. також вважають, 

що вдосконалення норм, які спрямовані на охорону ринку цінних паперів, слід здійснювати в рамках глави 22 

Особливої частини КК РФ. На їхню думку, не варто переоцінювати роль ринку, занижуючи інші цінності, що 

охороняються цією главою, оскільки всі об’єкти, які нею захищаються, можна виокремити в самостійні глави. Так 

з’являться глави, спрямовані на забезпечення встановленого законом порядку оподаткування, кредитування тощо. 

Практичної значимості таке подрібнення також не дасть [374, С. 38]. 
3
 Це питання детально розглянуто в наступних працях: Волинець Р. А. Щодо зміни назви розділу VII особливої 

частини КК України [102, С. 85–92]; Волинець Р. А. Кримінально-правова охорона фондового ринку: сучасний стан та 

перспективи вдосконалення: монографія [79, С. 140–153].  
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відповідальність за які передбачена розділом VII Особливої частини КК, досить 

успішно проходить умовну перевірку на відповідність назви цієї структурної 

частини кримінального закону її змісту. Пропоноване поняття вони вважають 

прийнятним і з огляду на обґрунтовану критику на адресу двох основних 

«конкурентів» – законодавчо закріпленого поняття «злочини у сфері господарської 

діяльності» та поширеного в юридичній літературі поняття «злочини у сфері 

економіки (варіант – економічної діяльності)». У такий спосіб вдасться, крім усього 

іншого, уникнути «розмивання» одного з ключових розділів Особливої частини КК 

внаслідок реалізації ідеї виокремлення розділу про відповідальність за фінансові 

злочини [142, С. 188]. 

На мою думку, незважаючи на специфіку кожного зі злочинів у сфері 

господарської діяльності та великий спектр цінностей, на які посягає кожен з цих 

злочинів, у межах розділу помітною є певна подібність основного безпосереднього 

об’єкта окремих злочинів, що дозволяє їх умовно об’єднати в групи, виділивши в 

межах родового видові об’єкти цих груп злочинів. При цьому, визначаючи зміст 

родового об’єкта злочинів, передбачених розділом VII Особливої частини КК, слід 

виходити саме із сукупності видових об’єктів, що входять до його складу. 

Проте перед тим як перейти до визначення видових об’єктів та системи 

господарських злочинів, слід звернути увагу на такі обставини. Як відзначають 

О. О. Дудоров та Р. О. Мовчан, правотворчість у частині оновлення кримінального 

законодавства про відповідальність за господарські злочини, не може не вражати 

своєю інтенсивністю. Мається на увазі те, що за час дії чинного КК розділ VІІ його 

Особливої частини був доповнений 14 новими статтями при одночасному вилученні 

з нього 17 статей. На сьогодні в цьому розділі КК не залишилося жодної статті, 

викладеної в її первинній редакції [144, С. 216, 236]
1
. Ці обставини суттєво 

впливають на трансформацію наукових підходів щодо визначення в межах родового 

                                                 
1 

Проте така невтішна ситуація має місце не тільки в Україні. Н. О. Лопашенко пише про те, що в перші роки 

існування КК РФ вона, поряд із іншими дослідниками, намагалась пояснити те, що відбувається, будь-якими 

об’єктивними або майже об’єктивними причинами. Але коли вал законодавчих змін почав нагадувати тільки кроки 

недосвідченого ляльковода, який намагається шляхом незграбних посмикувань створювати імітацію спектаклю, коли 

в законодавчих змінах всього КК чітко проступала головна ідея чи не будь-якої реформи – «кримінальний закон як 

ліки від усіх хвороб», не залишилося вже ні бажання, ні сил шукати чорну кішку в темній кімнаті, оскільки її там 

немає, і давно [245, С. 18].   
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видових об’єктів злочинів, передбачених розділом VII Особливої частини КК, та 

класифікацію господарських злочинів. У зв’язку з цим будуть проаналізовані 

останні наукові розробки цих питань. 

В. М. Киричко, О. І. Перепелиця та В. Я. Тацій залежно від безпосереднього 

об’єкта злочини у сфері господарської діяльності поділяють на такі групи: 

1) злочини у сфері кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України 

(статті 199, 200, 201, 204, 210, 211, 212, 212
1
, 216 КК); 2) злочини у сфері 

підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності суб’єктів 

господарювання (статті 203
1
, 203

2
, 205, 205

1
, 206, 206

2
, 209, 209

1
, 213, 229, 231 і 232 

КК); 3) злочини у сфері банкрутства (ст. 219 КК); 4) злочини у сфері використання 

фінансових ресурсів та обігу цінних паперів (статті 222, 222
1
, 223

1
, 223

2
, 224, 232

1
 і 

232
2
 КК); 5) злочини у сфері обслуговування споживачів та захисту їх права (ст. 227 

КК); 6) злочини у сфері приватизації державного і комунального майна (ст. 233 КК) 

[216, С. 203; 218, 154–156]. Запропоновану класифікацію також підтримують 

А. В. Шевчук, М. Д. Дякур та Я. В. Ступник [458, С. 132; 395, С. 220]. О. О. Дудоров 

пише про те, що подана класифікація викликає деякі зауваження. Так, бюджетні 

злочини, відповідальність за які передбачена статтями 210, 211 КК (група 1), 

очевидно, є підстави визнавати злочинами у сфері використання фінансових 

ресурсів (група 4), а передбачене ст. 222 КК шахрайство з фінансовими ресурсами 

(група 4) можна відносити до злочинів у сфері кредитно-фінансової і банківської 

систем (група 1). Ст. 199 КК в частині незаконних дій з державними цінними 

паперами (група 1), поза всяким сумнівом, є злочином у сфері обігу цінних паперів 

(група 4). Вбачається відсутність чітких критеріїв розмежування злочинних 

посягань, які входять до першої і четвертої груп. Правник також вважає, що 

безпосередні об’єкти злочинів, об’єднані у першу і другу групи, досить істотно 

відрізняються [136, С. 19]. 

Д. Л. Виговський та К. А. Голдзіцький, залежно від безпосередніх об’єктів 

злочинів, усі злочини у сфері господарської діяльності систематизують таким 

чином: 1) злочини у сфері фінансової, банківської та бюджетної систем (статті 199–

201, 204, 210–212
1
, 216 КК); 2) злочини у сфері підприємництва, конкуренції, 
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банкрутства і обігу цінних паперів (статті 203
1
, 205, 206, 209, 209

1
, 213, 218

1
, 219, 

220
1
, 220

2
, 222, 222

1
, 223

1
, 229, 231, 232, 232

1
, 232

2
 КК); 3) злочини у сфері 

обслуговування споживачів (ст. 227 КК) [212, С. 205]. На мою думку, подана 

класифікація також викликає низку зауважень. Перш за все ст. 199 КК в частині 

незаконних дій з державними цінними паперами (група 1), поза всяким сумнівом, є 

злочином у сфері обігу цінних паперів (група 2), а передбачене ст. 220
1
 КК 

порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування 

звітності та ст. 222 КК шахрайство з фінансовими ресурсами (група 2) можна 

відносити до злочинів у сфері фінансової, банківської та бюджетної систем (група 

1). Також безпосередні об’єкти злочинів, об’єднаних у другу групу, досить істотно 

відрізняються. 

Крім того, як слушно зауважує П. П. Андрушко, об’єктивно кожен із злочинів у 

сфері господарської діяльності має свої основний і додатковий безпосередні об’єкти, 

відмінні від таких об’єктів інших злочинів. Тому об’єктивна спроба здійснити 

систематизацію цих злочинів за безпосередніми об’єктами приречена на невдачу. 

Така систематизація може бути здійснена лише за їх видовими об’єктами [17, С. 71]. 

Є. Л. Стрельцов також відзначає, що для кращого розуміння змісту, понять та ознак 

цих злочинів їх необхідно класифікувати. Традиційно така класифікація 

проводиться залежно від видового об’єкта цих злочинів. З урахуванням сучасного 

стану розвитку нашої економіки можна виділити певні видові об’єкти посягань, в 

основі яких лежить сфера чи галузь здійснення господарської діяльності. Правник 

пропонує таку систему злочинів у сфері господарської діяльності: 1) злочини в 

бюджетній галузі (статті 210, 211 КК); 2) злочини у сфері господарювання і 

підприємництва (статті 201, 202, 203, 203
1
, 205, 206, 213, 214, 230

1
 КК); 3) злочини в 

галузі приватизації державного і комунального майна (статті 233, 234, 235 КК); 

4) злочини в кредитно-фінансовій і банківській сфері (статті 199, 200, 207, 208, 209, 

209
1
, 215, 222, 223, 224 КК); 5) злочини в податковій галузі (статті 204, 212, 216 КК); 

6) злочини у сфері конкуренції (статті 217, 228, 229, 231, 232 КК); 7) злочини у 

галузі надання послуг (статті 225, 226, 227 КК); 8) злочини у сфері банкрутства 

(статті 218, 219, 220, 221 КК) [217, С. 130–131]. 
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Подана система злочинів у сфері господарської діяльності також викликає 

запитання щодо виділення або невиділення того чи іншого видового об’єкта та 

обґрунтованості віднесення конкретного посягання до того чи іншого виду злочинів. 

Так, протидію законній господарській діяльності, передбачену ст. 206 КК (група 1), 

можна віднести до злочинів у сфері конкуренції (група 6), а легалізація майна, 

здобутого злочинним шляхом (ст. 209 КК), не у всіх проявах шкодить передусім 

кредитно-фінансовій і банківській сферам. Крім того, не виділено окремої групи 

злочинів, пов’язаних з ринком цінних паперів, про що йдеться далі. 

П. П. Андрушко, П. С. Берзін, С. Д. Шапченко та С. С. Яценко таким чином 

здійснюють систематизацію юридичних складів злочинів у сфері господарської 

діяльності за КК: 1) злочини, що посягають на встановлений порядок здійснення 

господарської діяльності та окремих її видів (статті 202, 203, 203
1
, 204, 205, 213, 214 

КК); 2) злочини, що посягають на встановлений порядок проведення процедури 

банкрутства (статті 218, 219, 220, 221 КК); 3) злочини, що посягають на фінансову 

діяльність (статті 201, 207, 208, 209, 209
1
, 212, 212

1
, 222 КК); 4) злочини, що 

посягають на встановлений порядок виготовлення і використання документів в 

господарській діяльності (статті 199, 200, 215, 216 КК); 5) злочини, що посягають на 

встановлений порядок обігу цінних паперів (статті 223, 223
1
, 223

2
, 224, 232

1
, 232

2
 

КК); 6) злочини, що посягають на встановлений порядок формування та витрачення 

бюджетних коштів (статті 210, 211 КК); 7) злочини, що посягають на встановлений 

порядок реалізації споживачам товарів і надання послуг (статті 217, 225, 226, 227 

КК); 8) злочини, що посягають на свободу господарської діяльності (статті 206, 228 

КК); 9) злочини, що посягають на встановлений порядок використання засобів 

індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів, послуг та комерційної 

таємниці як об’єктів права інтелектуальної власності в сфері господарської 

діяльності (статті 229, 231, 232 КК); 10) злочини, що посягають на відносини у сфері 

приватизації державного чи комунального майна (статті 233, 234, 235 КК) [219, 

С. 71–74]. 

Подана вище система злочинів у сфері господарської діяльності на момент її 

здійснення була добре продуманою. Безумовна перевага цієї класифікації в межах 
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мого дослідження полягає в тому, що в її системі виокремлюються злочини, що 

посягають на встановлений порядок обігу цінних паперів. Однак і ця класифікація 

злочинів у сфері господарської діяльності також викликає запитання в плані 

виділення певної групи злочинних посягань або обґрунтованості віднесення 

конкретного посягання до того чи іншого виду злочинів. Так, склад злочину, 

передбачений ст. 199 КК, пропонується віднести до злочинів, що посягають на 

встановлений порядок виготовлення і використання документів у господарській 

діяльності. Однак якщо його предметом виступають державні цінні папери, то слід 

вести мову про злочини, що посягають на встановлений порядок обігу цінних 

паперів. Крім того, вбачається відсутність чітких критеріїв розмежування злочинів, 

що посягають на встановлений порядок здійснення господарської діяльності та 

окремих її видів, а також злочинів, що посягають на свободу господарської 

діяльності, адже в обох випадках порушується саме порядок здійснення 

господарської діяльності. Своєю чергою, злочини, що посягають на встановлений 

порядок використання засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, 

товарів, послуг та комерційної таємниці як об’єктів права інтелектуальної власності 

в сфері господарської діяльності, на мою думку, мають утворювати не одну, а дві 

групи суспільно небезпечних посягань у цій сфері. 

О. О. Дудоров також відзначає конструктивність ідеї звернення до поняття 

видового (підгрупового) об’єкта як до критерію поділу господарських злочинів на 

певні види (групи) та, пропонуючи власну систематизацію злочинів у сфері 

господарської діяльності, виходить саме з цього критерію [136, С. 16, 21]. Залежно 

від видового (підгрупового) об’єкта злочини у сфері господарської діяльності 

О. О. Дудоров пропонує систематизувати таким чином: 1) злочини проти системи 

грошового обігу, фондового ринку і порядку обігу деяких документів
1
 (статті 199, 

                                                 
1
 Слід зазначити, що подібну групу злочинів виділяють не тільки вітчизняні, а й зарубіжні науковці під час класифікації 

злочинів у сфері економічної діяльності. Так, Г. А. Русанов виокремлює злочини, що посягають на суспільні відносини в сфері 
обігу грошей і цінних паперів [371, С. 14]. М. В. Талан в рамках злочинів у сфері фінансової діяльності виокремлює злочини у 
сфері обігу грошей, цінних паперів та інших платіжних документів [397, С. 37]. На думку Б. В. Волженкіна, злочини в сфері 
економічної діяльності включають, зокрема, злочини, що порушують встановлений порядок обігу грошей і цінних паперів [56, 
С. 89–92]. Т. Д. Устинова виокремлює злочини, що посягають на суспільні відносини, які регулюють обіг грошей, цінних 
паперів, інших розрахункових та платіжних документів, а також валютних цінностей [431, С. 24–25]. Л. Л. Кругліков виділяє 
злочини, що спрямовані проти встановленого порядку обігу грошей, цінних паперів та валютних цінностей [231, С. 22–
23]. Яковлєв виокремлює злочини в сфері грошового обігу і цінних паперів [234, С. 408–409]. Злочини, що посягають на 
відносини у сфері емісії і обігу грошей, цінних паперів і платіжних документів виокремлює І. В. Шишко [116, С. 6–7].   
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200, 222
1
, 223

1
, 223

2
, 224, 232

1
, 232

2
 КК); 2) злочини проти системи оподаткування і 

системи загальнообов’язкового державного соціального страхування (статті 204, 

212, 212
1
, 216 КК); 3) злочини проти бюджетної системи (статті 210, 211 КК); 

4) злочини проти порядку переміщення предметів через митний кордон України 

(ст. 201 КК); 5) злочини проти порядку зайняття господарською діяльністю 

(статті 203
1
, 203

2
, 205, 206, 209, 209

1
, 213, 227 КК); 6) злочини проти прав кредиторів 

(статті 219, 222 КК); 7) злочини проти засад добросовісної конкуренції (статті 229, 

231, 232 КК); 8) злочини проти порядку приватизації (ст. 233 КК) [208, С. 449; 221, 

С. 277–278; 142, С. 188]. 

Запропонована система злочинів у сфері господарської діяльності на сьогодні 

видається найбільш вдалою порівняно з усіма іншими класифікаціями, є виваженою 

і добре продуманою, хоч і вона може викликати запитання щодо віднесення 

конкретного посягання до того чи іншого виду злочинів. На це звертає увагу і 

О. О. Дудоров, який пише, що умовність запропонованої ним класифікації полягає в 

тому, що окремі господарські злочини посягають на кілька видових (безпосередніх) 

об’єктів, а поміщені тільки в одну класифікаційну групу [208, С. 449; 221, С. 278]. 

Отже, ця класифікація може бути вдосконалена, якщо злочини, що посягають на 

кілька безпосередніх об’єктів, які, своєю чергою, можуть бути включені до різних 

видових об’єктів, відносити не до однієї, а одразу до кількох груп злочинів із 

позначенням, в якій саме частині той чи інший злочин посягає на відповідний 

видовий об’єкт. Вважаю, що запропонований підхід дозволить удосконалити 

класифікацію злочинів у сфері господарської діяльності. 

Використовуючи цей підхід та враховуючи останні зміни, що відбулися в 

розділі VII Особливої частини КК, пропоную злочини у сфері господарської 

діяльності класифікувати таким чином: 1) злочини проти системи грошового 

обігу та порядку обігу деяких документів (ст. 199 КК у частині незаконних дій із 

підробленою національною або іноземною валютою, білетами державної лотереї, 

ст. 200 КК); 2) злочини проти фондового ринку (ст. 199 у частині незаконних дій із 

підробленими державними цінним паперами, статті 222
1
, 223

1
, 223

2
, 224, 232

1
, 232

2
 

КК); 3) злочини проти системи оподаткування і системи загальнообов’язкового 
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державного соціального страхування (ст. 199 КК у частині незаконних дій із 

підробленими марками акцизного податку, статті 204, 212, 212
1
, ст. 222 КК у частині 

незаконного одержання пільг щодо податків або спроби їх одержання); 4) злочини 

проти бюджетної системи (статті 210, 211 КК); 5) злочини проти порядку 

переміщення предметів через митний кордон України (ст. 201 КК); 7) злочини проти 

порядку зайняття господарською діяльністю (статті 203
1
, 203

2
, 205, 205

1
, 206, 206

2
, 

209, 209
1
, 213, 227 КК); 6) злочини проти прав кредиторів (статті 218

1
, 219, 220

1
, 

220
2
, ст. 222 КК у частині незаконного одержання субсидій, субвенцій, дотацій та 

кредитів або спроби їх одержання); 8) злочини проти засад добросовісної 

конкуренції та встановленого порядку охорони та використання засобів 

індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів і послуг (ст. 199 КК у 

частині незаконних дій із підробленими голографічними захисними елементами, 

статті 216, 229, 231, 232 КК); 9) злочини проти порядку приватизації (ст. 233 КК) 

[92, С. 188; 79, С. 159–160]. 

Повернемося до визначення змісту родового об’єкта злочинів, передбачених 

розділом VII Особливої частини КК. Як я зазначав, визначаючи зміст родового 

об’єкта злочинів, передбачених цим розділом, слід виходити саме із сукупності 

видових об’єктів, що входять до його складу. На підставі усього вищезазначеного 

можна зробити висновок про те, що родовим об’єктом розділу VII Особливої 

частини КК є учасники ринкової економіки, їхні права, свободи, правоохоронювані 

інтереси та соціальні зв’язки у формі правовідносин, які утворюють систему 

ринкової економіки, невід’ємною складовою якої виступають фондовий ринок, 

системи грошового обігу та порядок обігу деяких документів, система 

оподаткування і загальнообов’язкового державного соціального страхування, 

бюджетна система, порядок зайняття господарською діяльністю, засади 

добросовісної конкуренції та порядок охорони та використання засобів 

індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів і послуг, порядок 

приватизації та переміщення предметів через митний кордон України, права 

кредиторів [79, С. 160]. 
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Запропонована вище систематизація злочинів у сфері господарської діяльності 

має велике значення для загальної характеристики норм кримінального права 

України, що здійснюють охорону фондового ринку. Вона дозволяє виокремити 

серед усього масиву статей Особливої частини КК ті, що спрямовані саме на 

кримінально-правову охорону фондового ринку. Втім питання щодо їх переліку та 

спрямованості носять дискусійний характер. 

Так, з метою узагальнення понятійного апарату стосовно посягань, що 

відбуваються на ринку цінних паперів, О. О. Кашкаров запропонував 

використовувати термін «злочини у сфері випуску та обігу цінних паперів», до яких 

відніс ті, що передбачені статтями 199, 223, 224, 232
1
 КК. При цьому, на думку 

науковця, видовим об’єктом злочинів, які посягають на випуск та обіг цінних 

паперів, є суспільні відносини з випуску і обігу грошей, державних і недержавних 

цінних паперів, іноземної валюти і білетів державної лотереї [188, С. 5, 64]. 

Перш за все, як слушно зазначено в науковій літературі [402, С. 64], 

використання словосполучення «злочини у сфері…» є не зовсім вдалим кроком під 

час формулювання назви відповідного розділу Особливої частини КК. Так само 

недоцільно його використовувати для назви того чи іншого видового об’єкта 

злочинів. Крім цього, науковець залишив поза увагою ряд злочинів на ринку цінних 

паперів, які поряд із злочинами, передбаченими статтями 199, 223, 224 та 232
1
 КК, 

посягають на фондовий ринок, а основні безпосередні об’єкти цих злочинів 

утворюють єдиний видовий об’єкт злочину. Це злочини, відповідальність за 

вчинення яких передбачена статтями: 223
1
 «Підроблення документів, які подаються 

для реєстрації випуску цінних паперів» та 223
2
 «Порушення порядку ведення 

реєстру власників іменних цінних паперів» КК
1
. Їх аналіз, проведений у роботі, 

дозволяє стверджувати, що вони також порушують порядок випуску та обігу цінних 

паперів. 

Як зазначено вище, П. П. Андрушко, П. С. Берзін, С. Д. Шапченко та 

С. С. Яценко, здійснивши систематизацію юридичних складів злочинів у сфері 

                                                 
1
 Цими статтями КК було доповнено 25 грудня 2008 р. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо відповідальності за правопорушення на ринку цінних паперів».  
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господарської діяльності за КК, виокремили злочини, що посягають на 

встановлений порядок обігу цінних паперів, передбачені статтями 223, 223
1
, 223

2
, 

224, 232
1
, 232

2
 КК. На мою думку, цей перелік статей має бути доповнено ст. 199 КК 

(у частині незаконних діянь з державними цінними паперами). Крім того, 

доцільніше говорити про злочини, що посягають на фондовий ринок (ринок цінних 

паперів), оскільки встановлений порядок обігу цінних паперів є складовою 

фондового ринку, а злочини, передбачені статтями 223, 223
1
, 223

2
, 224, 232

1
, 232

2
 

КК, завдають шкоду не тільки цьому порядку, а й іншим складовим фондового 

ринку, про що йтиметься далі. 

Водночас я також обстоюю позицію, відповідно до якої система грошового 

обігу та порядок обігу деяких документів, з одного боку, та фондовий ринок (ринок 

цінних паперів), з другого, утворюють не один, а два окремих видових об’єкта. В 

юридичній літературі видовий (підгруповий) об’єкт злочинів визначається як 

підгрупа близьких, подібних соціальних благ, що входить у більш широку групу 

однорідних, однопорядкових цінностей. Видовий об’єкт – це об’єкт виду (підгрупи) 

дуже близьких за характером злочинів [237, С. 209]. Видовий об’єкт сприяє 

виділенню тих невеликих груп відносин, на які посягають однорідні господарські 

злочини [399, С. 87]. 

Однак чи виступає система грошового обігу та порядок обігу деяких 

документів, з одного боку, та фондовий ринок, з другого, настільки близькими, 

подібними соціальними благами, які утворюють відповідний видовий об’єкт? У 

розділі 1 роботи під час розгляду питання про співвідношення понять фінансового 

ринку та фондового ринку встановлено, що фінансовий ринок як ринок фінансових 

ресурсів існує як сукупність взаємозалежних і взаємодоповнюючих ринків: 

кредитного; валютного; ринку цінних паперів. У структурі фінансового ринку 

виділяється: ринок готівки; ринок короткострокових платіжних коштів, які 

виконують функції, подібні готівці (чеки, векселя); ринок валюти; ринок цінних 

паперів (фондовий ринок); ринок банківських кредитів. При цьому система 

грошового обігу лежить в основі ринку готівки, ринку валюти та ринку банківських 

кредитів. На відміну від ринків готівки та банківських кредитів фондовий ринок не 
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можна вважати дуже близьким, подібним їм соціальним благом, оскільки він 

суттєво відрізняється від зазначених ринків. 

Г. О. Русанов попри те, що виокремлює в межах розділу 22 «Злочини у сфері 

економічної діяльності» КК РФ такий видовий об’єкт, як суспільні відносини у 

сфері обігу грошей і цінних паперів, пише про те, що всередині цього видового 

об’єкта простежується різність охоронюваних суспільних відносин, яка дозволяє 

виокремити у відособлену групу злочини, що вчинюються на ринку цінних паперів, 

які посягають на відповідні суспільні відносини. При цьому науковець зазначає, що 

суспільні відносини на ринку цінних паперів відрізняються низкою специфічних 

рис. По-перше, дані відносини виникають у специфічному середовищі, тобто на 

ринку цінних паперів. Ринок цінних паперів покликаний виконувати ряд важливих 

функцій для економіки держави, зокрема акумулюючу та розподільчу, які є 

найважливішими. По-друге, вказана група відносин регулюється самостійним 

масивом нормативно-правових актів, що видаються різними державними 

органами. По-третє, специфічним предметом суспільних відносин, що виникають 

на ринку цінних паперів, є емісійні цінні папери. По-четверте, учасники відносин, 

що виникають на ринку цінних паперів, володіють низкою специфічних прав і 

виконують відповідні обов’язки, виходячи з нормативно-правових актів у сфері 

регулювання відносин на ринку цінних паперів [371, С. 43, 44–45]. 

При цьому до злочинів на ринку цінних паперів науковець відносить ті, які 

передбачені статтями: 185 «Зловживання при емісії цінних паперів», 185
1
 «Злісне 

ухилення від розкриття або надання інформації, визначеної законодавством 

Російської Федерації про цінні папери», 185
2
 «Порушення порядку обліку прав на 

цінні папери», 185
3
 «Маніпулювання ринком», 185

4
 «Перешкоджання здійсненню 

або незаконне обмеження прав власників цінних паперів» КК РФ [371, С. 31]. 

Водночас науковець не включає до цієї групи злочини, передбачені статтями: 170
1
 

«Фальсифікація єдиного державного реєстру юридичних осіб, реєстру власників 

цінних паперів або системи депозитарного обліку», 185
6
 «Неправомірне 

використання інсайдерської інформації» та 186 «Виготовлення, зберігання, 
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перевозка або збут підроблених грошей або цінних паперів» КК РФ, які також є всі 

підстави віднести до злочинів проти ринку цінних паперів. 

На думку А. Ю Рябової та Л. К. Савюка, видовим об’єктом системи злочинів, 

що вчинюються на ринку цінних паперів, виступають суспільні відносини, які 

забезпечують встановлений порядок здійснення підприємницької та іншої 

економічної діяльності, що забезпечує дотримання законних узгоджених інтересів 

особи, суспільства, держави. При цьому до суспільно небезпечних діянь, які 

утворюють систему цих злочинів, відносяться злочини проти порядку: емісії цінних 

паперів (ст. 185, ст. 185
1
 КК РФ), обігу цінних паперів (ст. 186 КК РФ), дотримання 

прав володільців цінних паперів (ст. 185
4
 КК РФ), обліку прав на цінні папери 

(ст. 185
2
 КК РФ) [373, С. 11–12; 374, С. 41]. 

Водночас не можна не зазначити, що окремі російські науковці, на відміну від 

поданих вище позицій, взагалі пропонують виокремити в КК РФ окрему главу, 

спрямовану на кримінально-правову охорону ринку цінних паперів [135, С. 80–81; 

401, С. 73]. 

Отже, виникає питання: які саме близькі, подібні соціальні цінності утворюють 

видовий об’єкт злочинів проти фондового ринку? Для відповіді потрібно знову ж 

таки звернутися до розділу 1 роботи. Аналізуючи питання розуміння фондового 

ринку (ринку цінних паперів) у кримінальному праві та інших юридичних науках, я 

дійшов висновку про те, що «компоненти» фондового ринку, які потребують 

кримінально-правової охорони, слід пов’язувати з емісією (випуском), розміщенням, 

обігом, обліком цінних паперів та інших фінансових інструментів, а також з 

дотриманням прав, свобод та інтересів учасників фондового ринку і тих осіб, що 

володіють емітованими цінними паперами чи іншими фінансовими інструментами, 

які можуть використовуватися на фондовому ринку. Відтак з позиції соціальних 

цінностей, які мають братися під кримінально-правову охорону, «потенційно» 

можуть зазнати істотної шкоди та стати об’єктом злочину: 1) права, свободи та 

правоохоронювані інтереси учасників фондового ринку; 2) потерпілі (учасники 

фондового ринку); 3) соціальні зв’язки між учасниками фондового ринку, що 



134 

 

набувають форму правовідносин. Саме ці близькі, подібні соціальні цінності 

утворюють видовий об’єкт злочинів проти фондового ринку [79, С. 164–165]. 

О. О. Дудоров слушно відзначає, що суспільна небезпека злочинів, 

передбачених статтями 199, 222
1
, 223

1
, 223

2
, 224, 232

1
, 232

2
 КК, полягає у заподіянні 

шкоди фондовому ринку України. Будучи сукупністю учасників фондового ринку та 

правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і 

похідних (деривативів), фондовий ринок, своєю чергою, є важливим елементом 

мобілізації національних заощаджень і трансформації їх в інвестиційні ресурси [208, 

С. 450, 466–467]
1
. У системі економічного розвитку країни він виступає 

посередником між кредиторами і позичальниками капіталу та ефективним 

інструментом мобілізації, розподілу та перерозподілу грошових коштів, який 

швидко і ефективно задовольняє потреби держави та акціонерних товариств за 

рахунок надлишку грошових коштів населення і підприємств. У разі нестачі 

внутрішнього надлишку для покриття потреб вітчизняний фондовий ринок залучає 

додаткові грошові кошти, капітал із зовнішнього сектору, фондових ринків країн 

світу [125, С. 6]. 

Світовий досвід переконує, що фінансування підприємств шляхом емісії та 

розміщення цінних паперів має істотні переваги перед іншими формами 

інвестування, оскільки характеризується високою ліквідністю, і нині у переважній 

більшості країн з розвиненою ринковою економікою відбувається процес втрати 

банками ролі основного кредитора підприємств на користь фондового ринку. 

Розвиток фондового ринку вважається індикатором лібералізації економіки та 

успішного проведення ринкових реформ, створює важливий компонент сучасного 

механізму економічного регулювання, надає економіці гнучкості та мобільності, 

                                                 
1
 Так, казахська фондова біржа (KASE) поінформувала громадськість про основні підсумки роботи біржового ринку 

в жовтні 2017 р. Сукупний об’єм торгів на KASE у жовтні виріс на 8% відносно попереднього місяця – до 

10 954 млрд тенге. Ріст продемонстрував ринок цінних паперів – за рахунок значного росту об’єму торгівлі в секторі 

корпоративних облігацій та в секторі державних цінних паперів. Об’єм торгів на вторинному ринку виріс в два рази, а 

об’єм спеціалізованих торгів на первинному ринку державних цінних паперів виріс в 24 рази. Серед причин зростання 

можна назвати націленість на постійне залучення до торгів на біржі все більшої кількості банків і торговців цінних 

паперів [396, С. 3]. Своєю чергою, іноземні інвестори відновили вкладення в український держборг. З початку 

2018 року портфель облігацій внутрішньої держпозики у нерезидентів зріс в 1,6 рази – з 5,2 млрд до 9,3 млрд грн. 

Пікова закупівля держпаперів припала на останній день січня, коли нерезиденти купили облігації внутрішньої 

держпозики на 2,54 млрд грн. На наступний день вони докупили цінних паперів на 0,94 млрд грн [177].   
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забезпечує можливість швидкого направлення ресурсів з одних галузей в інші та 

здійснення структурної перебудови виробництва [208, С. 450, 466–467]. 

Звернення до зарубіжного кримінального законодавства, яке було здійснено у 

роботі, показує, що злочини, які посягають на фондовий ринок, по-різному в ньому 

групуються. Так, у ряді країн, що представляють «східну гілку» романо-германської 

правової системи, тобто колишніх і теперішніх соціалістичних країнах, злочини, що 

посягають на фондовий ринок, групуються в окремій главі Особливої частини КК, 

яка передбачає відповідальність за злочини в сфері (проти) економічної 

(господарської) діяльності [222, С. 152–154, 357–360; 224, С. 157–160, 379, 385–387; 

421]. Окрім того, що всі посягання на фондовий ринок було сконцентровано у 

відповідному розділі Особливої частини КК, спільна риса КК України та інших 

вищезазначених кодексів полягає ще й у тому, що вони періодично доповнюються 

новими статтями, які передбачають кримінальну відповідальність за все нові 

посягання на фондовий ринок
1
. Так, розглядаючи сучасні питання криміналізації 

діянь на ринку цінних паперів, Г. О. Русанов пише про те, що за більш ніж 13 років 

існування КК РФ число статей у ньому, які встановлюють відповідальність за 

злочини на ринку цінних паперів, збільшилось з однієї до п’яти [371, С. 31]
2
. 

У деяких країнах, що представляють «східну гілку» романо-германської 

правової системи, злочинам проти фондового ринку присвячено окремий розділ 

Особливої частини КК
3
. У ряді країн, що представляють «західну гілку» романо-

германської правової системи, злочини проти фондового ринку передбачені в різних 

                                                 
1
 Винятком є КК Республіки Казахстан. Однак це пояснюється тим, що цей Кодекс було прийнято лише 3 липня 

2014 р. і в ньому вже враховані відповідні зміни кримінального законодавства в цій сфері.  
2
 Науковець пояснює подібне посилення кримінально-правовими засобами державного регулювання відносин на 

ринку цінних паперів, зокрема, тим, що ринкові реформи в Росії не припиняються, а держава до цих пір відноситься 
до держав з економікою, яка розвивається або, відповідно до іншої класифікації, перехідною економікою, що визначає 
і динаміку економічних відносин, і, як наслідок, відносин на ринку цінних паперів. Цілком очевидно, що за час, який 
пройшов з моменту прийняття КК РФ, на ринку цінних паперів в Росії цілком могли відбутися такі зміни, які сприяли 
появі нових суспільно небезпечних форм поведінки суб’єктів, які здатні нанести суттєву шкоду суспільним 
відносинам, які виникають на ринку цінних паперів, що вимагало посилення кримінально-правової охорони цієї сфери 
економіки. На мою думку, подібні процеси відбуваються і в Україні. Саме вони у поєднанні із штучними чинниками 
(мається на увазі зміни, внесені Законом від 15 листопада 2011 р., на підставі якого з КК було виключено одразу 16 
статей серед яких і ст. 223 КК) сприяли появі на ринку цінних паперів України нових форм кримінально-правової 
поведінки забороненої законом.  

3
 Так, у Карному кодексі Республіки Польща відповідні злочини закріплені в статтях 311 та 313 розділу XXXVII 

«Злочини проти обороту грошей та цінних паперів» Особливої частини [182, С. 156]. Крім того, злочини проти ринку 
цінних паперів також передбачені в § 1 ст. 101, § 1 ст. 102 та § 1 ст. 103 розділу 8 «Казначейські злочини казначейські 
проступки проти валютного обігу» Карного казначейського кодексу Республіки Польща [181, С. 109–110].  
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главах Особливої частини КК
1
. Водночас у деяких західноєвропейських країнах 

злочини проти фондового ринку передбачені не тільки в різних главах Особливої 

частини КК, а й в актах регулятивного законодавства [91, С. 129]
2
. Таким чином 

об’єднання кримінально-правових норм, які передбачають кримінальну 

відповідальність за злочини проти фондового ринку, в одній главі КК є характерним 

підходом для країнах «східної гілки» романо-германської правової системи. 

О. Б. Сахарова акцентує увагу на тому, що поняття «злочини, що вчиняються на 

ринку цінних паперів» є елементом більш широкого поняття «злочини у сфері 

господарської діяльності». Крім того, поняття «злочини, що вчиняються на ринку 

цінних паперів» є родовим поняттям відносно окремих структурних груп діянь, що 

вчиняються на цьому ринку. Таким чином, трьохступенева система кримінологічних 

понять (злочини у сфері господарської діяльності – злочини, що вчиняються на 

ринку цінних паперів, – окремі структурні елементи цих злочинів за відповідними 

сферами їх вчинення) є відповідним методологічним положенням щодо подальшої 

кримінально-правової та кримінологічної характеристики злочинів, що вчиняються 

на ринку цінних паперів. При цьому науковець відносить до статей, які 

сконструйовані законодавцем спеціально для охорони суспільних відносин на ринку 

цінних паперів, статті 199, 202, 223, 224, 233, 234 та 256 КК
3
. Аналіз цих статей 

показує, що для їх виділення науковець використовувала одночасно кілька критеріїв 

систематизації. На мою думку, ці злочини виокремлено з урахуванням як видового 

об’єкта злочину, так і додаткового безпосереднього об’єкта злочину. Так, видовим 

об’єктом злочинів, передбачених статтями 199 (у частині незаконних дій з 

державними цінними паперами), 223, 224 та 234 КК, виступає ринок цінних паперів. 

                                                 
1
 Див., наприклад, ст. 252 глави VI «Про махінації», ст. ст. 282

1
, 284, 285 главі ХІ «Про злочини, пов’язані з 

інтелектуальною і промисловою власністю, ринком і споживачами», ст. 295 глави ХІІІ «Про злочини проти 
товариств» розділу ХІІІ «Про злочини проти власності» книги ІІ КК Іспанії [223, С. 122, 133–135, 139].   

2 
Так, у розділі 8 Особливої частини КК ФРН міститься § 151 «Підроблення грошових знаків і знаків 

оплати». Вчинення дій аналогічних тим, що закріплені в § 151, щодо цінних паперів іноземної валютної зони тягне 
відповідальність за § 152 цього розділу. Своєю чергою, розділ 22 «Шахрайство і зловживання довірою» КК ФРН 
містить § 264 а «Шахрайство при капіталовкладеннях» [180, С. 183–185, 219]. Заборона торгівлі цінними паперами з 
використанням інсайдерської інформації закріплена не в КК ФРН, а § 14 Закону ФРН 1994 р. «Про торгівлю цінними 
паперами» [374, С. 77; 382, С. 137–138].  

3
 На думку О. Б. Сахарової, злочини, що вчиняються на ринку цінних паперів, – це суспільно небезпечні діяння, які 

посягають на суспільні відносини, що виникають між емітентами, інвесторами, фінансовими посередниками, 

юридичними особами, що здійснюють діяльність по організації торгівлі на ринку цінних паперів, реєстраторами, 

депозитаріями (зберігачами) та державою в процесі відчуження (видачі, перерахування на рахунок власника) цінних 

паперів первинним власникам та подальшого їх обігу на ринку, які охороняються державою [382, 21–22, С. 29–30].  
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Якщо ж говорити про злочини, передбачені статтями 202, 233 та 256 КК, то ринок 

цінних паперів може виступати додатковим факультативним об’єктом цих злочинів. 

Так, наприклад, порушення порядку зайняття господарською та банківською 

діяльністю (ст. 202 КК) не завжди було пов’язано з порушеннями на фондовому 

ринку. До речі сама автор зазначає, що злочинні дії, передбачені ст. 256 КК, 

безпосередньо не завдають шкоди суспільним відносинам на ринку цінних паперів. 

Відносини щодо даного ринку є додатковим об’єктом злочину, а цінні папери є 

тільки одним із засобів вчинення злочинних дій [382, С. 23]. 

Як зазначає К. Б. Лещук, криміналістичний аспект класифікації злочинів у 

сфері обігу цінних паперів формується у зв’язку з появою нових видів злочинів, а 

також трансформацією «традиційних» злочинів проти власності з використанням 

специфічного предмета – цінних паперів. До цієї категорії можна віднести ряд 

злочинів, склади яких сформульовані в різних розділах КК, але об’єднуються 

єдиним злочинним задумом. Дані слідчо-судової практики й деякі літературні 

джерела показують, що у сфері обігу цінних паперів вчиняються злочини, 

передбачені статтями 190, 191, 199, 205, 209, 212, 219, 220, 222, 223, 223-1, 223-2, 

224 КК. Не слід заперечувати ймовірність того, що можуть відбуватися й інші 

злочини [241, С. 15–16]. Аналіз складів злочинів, передбачених цими статтями, дає 

змогу зробити висновок про те, що в одних випадках окремі складові фондового 

ринку виступають основним безпосереднім об’єктом злочинів, а в інших випадках 

фондовий ринок виступає додатковим безпосереднім об’єктом злочину. 

Досліджуючи кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії 

порушенням прав володільців цінних паперів, М. М. Сальников також дійшов 

обґрунтованого висновку про те, що серед норм, які містяться в КК РФ, можна 

виділити кілька груп кримінальних явищ, що так чи інакше зачіпають відносини, 

пов’язані з діяльністю фондового ринку і незаконним переходом прав власності на 

цінні папери. Як один із критеріїв класифікації цих посягань ним обрано ознаки 

об’єкта злочину. Залежно від безпосереднього об’єкта злочину він розрізняє: 

а) посягання на власність (статті 159, 160, 163, 165 КК РФ); б) посягання на порядок 

обліку і зберігання правовстановлюючих документів у реєстрі юридичних осіб або 
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реєстрі володільців цінних паперів (статті 170
1
, 185

2
, 285

3
 КК РФ); в) посягання на 

порядок прийняття рішень органами господарських товариств (статті 185
4
, 185

5
 КК 

РФ); г) посягання на встановлений законом порядок діяльності фондового ринку 

(статті 185, 185
1
, 185

3
 КК РФ); д) посягання на інтереси служби в державних 

структурах (статті 285, 290, 292, 291, 285
3
 КК РФ) [379, С. 64–65]. 

Не оцінюючи переваги та недоліки запропонованої М. М. Сальниковим 

систематизації кримінальних посягань на фондовому ринку, лише зазначу, що, на 

мою думку, систематизація злочинів, що посягають на ринок цінних паперів 

залежно від видового, а також безпосереднього об’єкта злочинів, виглядає найбільш 

оптимальним варіантом, оскільки дозволяє виокремити серед усього масиву норм 

Особливої частини КК саме ті, що безпосередньо спрямовані на кримінально-

правову охорону фондового ринку, а також ті, в яких фондовий ринок виступає 

додатковим об’єктом злочину. 

У цій роботі головну увагу приділено саме статтям 199, 222
1
, 223

1
, 223

2
, 224, 

232
1
, 232

2
 КК, які безпосередньо спрямовані на кримінально-правову охорону 

фондового ринку. При цьому видовим об’єктом складів злочинів, передбачених 

цими статтями, виступає фондовий ринок, а основним безпосереднім об’єктом – 

окремі складові фондового ринку, зміст яких розкрито в наступному підрозділі. 

Аналіз інших статей, додатковим безпосереднім об’єктом яких може виступати 

фондовий ринок, здійснено в контексті аналізу окремих проблем кваліфікації 

злочинів, що посягають на фондовий ринок, їх розмежування між собою та з іншими 

злочинами [79, С. 172]. 

 

2.2. Об’єктивні ознаки складів злочинів, 

що посягають на фондовий ринок 

 

Перед тим як перейти до аналізу об’єктивних ознак складів злочинів, що 

посягають на ринок цінних паперів, слід зупинитися на класифікації об’єкта злочину 

«по горизонталі». Потреба у такій класифікації обумовлена тим, що один і той 

самий злочин одночасно може завдавати шкоди кільком об’єктам, кожен з яких 

окремо взятий під охорону кримінального закону. З безпосередніх об’єктів, яким 
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завдається шкода одним і тим же злочином, законодавець звичайно виділяє один, 

найбільш важливий, що і визначає суспільну небезпечність даного злочину, 

структуру відповідного складу і його місце в системі Особливої частини КК, 

оскільки цей об’єкт входить до складу родового об’єкта злочину. 

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що існує ряд підходів науковців до 

розуміння безпосередніх об’єктів злочинів проти фондового ринку. Так, 

А. М. Ришелюк вважає, що основним об’єктом злочину, передбаченого ст. 199 КК, є 

встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи 

України як частини економічної системи нашої держави. Його додатковим 

факультативним об’єктом можуть виступати відносини власності. Своєю чергою, 

об’єктом злочину, передбаченого ст. 222
1
 КК, є порядок обігу цінних паперів, а 

злочину, передбаченого ст. 223
1
 КК, – встановлений порядок випуску цінних 

паперів, додатковим обов’язковим об’єктом – відносини власності. Об’єктом 

злочину, передбаченого ст. 223
2
 КК, є встановлений законодавством порядок обліку 

іменних цінних паперів, а додатковим факультативним об’єктом – відносини 

власності. Об’єктом злочину, передбаченого ст. 224 КК, – встановлений законом 

порядок виготовлення та обігу недержавних цінних паперів. Основним 

безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого ст. 232
1
 КК, на думку науковця, є 

встановлений порядок здійснення господарської діяльності в частині забезпечення 

нормального функціонування ринку цінних паперів. Додатковим обов’язковим 

об’єктом є відносини власності, додатковим факультативним об’єктом можуть бути 

відносини добросовісної економічної конкуренції. Нарешті, основним 

безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого ст. 232
2
 КК, є порядок обігу цінних 

паперів у частині забезпечення прав інвесторів у цінні папери. Додатковим 

обов’язковим об’єктом є відносини власності [270; С. 568, 676, 679, 684, 687, 704, 

707]. 

Д. Л. Виговський та К. А. Голдзіцький зазначають, що безпосереднім об’єктом 

злочину є: у ст. 199 КК – охоронювані кримінальним законом суспільні відносини 

щодо встановленого законом порядку формування та функціонування грошової 

системи України як частини економічної системи держави; у ст. 222
1
 КК – суспільні 
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відносини щодо державного регулювання ринку цінних паперів, а додатковим 

обов’язковим безпосереднім об’єктом виступають інтереси держави, окремих 

фізичних або юридичних осіб з приводу легітимної діяльності фондового ринку 

України та роботи фондової біржі; у ст. 223
1
 КК – суспільні відносини у сфері, 

пов’язаній з випуском та обігом цінних паперів, а додатковим обов’язковим 

безпосереднім об’єктом виступає порядок виникнення і виконання майнових 

зобов’язань; у ст. 223
2
 КК – встановлений порядок обліку цінних паперів, а 

додатковим обов’язковим безпосереднім об’єктом виступають майнові інтереси 

осіб – власників цінних паперів; у ст. 224 КК – охоронювані кримінальним законом 

суспільні відносини, пов’язані з обігом недержавних цінних паперів; у ст. 232
1
 КК – 

охоронювані кримінальним законом суспільні відносини щодо встановленого 

порядку здійснення господарської діяльності в частині забезпечення нормального 

функціонування ринку цінних паперів, а додатковим обов’язковим безпосереднім 

об’єктом виступають суспільні відносини власності; у ст. 232
2
 КК – суспільні 

відносини у сфері захисту прав інвесторів у цінні папери [212, С. 206, 237, 238, 239, 

245, 247]. 

На мою думку, запропоновані А. М. Ришелюком, Д. Л. Виговським та 

К. А. Голдзіцьким визначення основних безпосередніх об’єктів досліджуваних 

злочинів викликають деякі зауваження. Так, визначення основних безпосередніх 

об’єктів злочинів, передбачених статтями 222
1
, 232

1
, 232

2
 КК, потребують 

уточнення, а у визначенні основного безпосереднього об’єкта злочину, 

передбаченого ст. 224 КК, що запропонували Д. Л. Виговський та К. А. Голдзіцький, 

залишено поза увагою, що він посягає також на встановлений порядок виготовлення 

недержавних цінних паперів. Крім того, визначення основного безпосереднього 

об’єкта злочину, передбаченого ст. 199 КК, також є не зовсім повними. Провівши 

дослідження проблем кваліфікації злочинів у сфері випуску та обігу цінних паперів? 

О. О. Кашкаров дійшов, на мою думку, цілком обґрунтованого висновку, що ст. 199 

КК є поліоб’єктним деліктом (який слід відрізняти від поняття багатооб’єктного 

складу злочину), оскільки винна особа, залежно від предмета злочину, 

передбаченого цією статтею, посягає на різні суспільні відносини [62, С. 240]. 
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Своєю чергою, безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого ст. 224 КК, на 

думку науковця, є конкретні суспільні відносини в сфері випуску та обігу 

недержавних цінних паперів суб’єктами, які мають на те право. Безпосереднім 

об’єктом злочину, передбаченого ст. 232
1
 КК, на думку науковця, є конкретні 

суспільні відносини, що складаються в сфері інформаційного забезпечення 

діяльності на ринку цінних паперів. Крім того, обов’язковим додатковим об’єктом 

злочинів, передбачених статтями 199, 224 КК, є право власності інвесторів та 

емітентів, а основним додатковим об’єктом злочину, передбаченого ст. 224 КК, 

також виступає авторитет суб’єктів господарювання, які проводять випуск або 

видачу цінних паперів
1
. 

Втім висловлена позиція О. О. Кашкарова також не може вважатися 

беззаперечною. Перш за все науковець не зовсім послідовно підходить до 

визначення основних безпосередніх об’єктів злочинів, передбачених статтями 199, 

224 КК. За його логікою, вчинюючи одне з діянь, закріплених у ст. 224 КК, винний 

також мав би вчиняти замах на кредитні відносини, оскільки недержавні цінні 

папери, як і державні, встановлюють певні боргові зобов’язання між суб’єктами. 

Проте він по-іншому визначає об’єкт цього злочину. Вважаю, що бюджетна система 

України також не виступає основним об’єктом злочину, передбаченого ст. 199 КК, 

оскільки її дохідна частина не завжди формується за рахунок розміщення державних 

цінних паперів. На думку науковця, додатковим об’єктом злочину, передбаченого 

ст. 224 КК, також виступає авторитет суб’єктів господарювання, які проводять 

випуск або видачу цінних паперів. Тоді, за його логікою, додатковим об’єктом 

злочину, передбаченого ст. 199 КК, мав би виступати авторитет держави в особі 

державних органів та державних підприємств, установ, організацій чиї цінні папери 

були підроблені. 

Своєю чергою, О. Ю. Вітко зазначає, що безпосереднім об’єктом злочину є: у 

ст. 199 КК (у частині, яка стосується державних цінних паперів) – суспільні 
                                                 

1
 Так, виконуючи одне з діянь, передбачених об’єктивною стороною злочину, що аналізується, предметом якого 

виступають державні цінні папери, винний вчиняє замах, по-перше, на кредитні відносини, оскільки державні цінні 

папери встановлюють певні боргові зобов’язання між суб’єктами, по-друге, на бюджетну систему України, оскільки 

основною метою емісії державних цінних паперів є залучення тимчасово вільних засобів господарюючих суб’єктів і 

населення для поповнення бюджету держави, але грошова система держави при цьому не ставиться під загрозу 

спричинення шкоди [188, С. 66, 67, 68, 69].  
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відносини, що забезпечують законні умови, проведення частин бюджетного процесу 

– фінансування чи виконання державного бюджету через емісію та розміщення 

(видачу, випуск) державних цінних паперів, отримання доходу від погашення 

державних цінних паперів, реалізацію державних програм приватизації; у 

ст. 223
1
 КК – суспільні відносини, які забезпечують унормований правом порядок 

подання документів для реєстрації випуску цінних паперів; у ст. 224 КК – суспільні 

відносини у сфері законних емісії, розміщення (видачі) недержавних дійсних цінних 

паперів з метою настання зумовлених ними суспільно корисних наслідків; у 

ст. 223
2
 КК – суспільні відносини щодо ведення обліку цінних паперів, прав на цінні 

папери, прав за цінними паперами і їх обмежень та щодо забезпечення нормальних 

умов здійснення депозитарної діяльності; у ст. 232
2
 КК – суспільні відносини, які 

забезпечують права інвесторів у цінні папери на отримання інформації про 

діяльність емітента, необхідної для реалізації ними своїх прав за цінними паперами; 

у ст. 222
1
 КК – суспільні відносини, що забезпечують нормальні умови 

функціонування фондових бірж на засадах прозорості, конкурентного, 

справедливого та рівного для всіх учасників біржових торгів ціноутворення на цінні 

папери; у ст. 232
1
 КК – суспільні відносини, які забезпечують нормальний порядок 

поширення та використання інсайдерської інформації, з метою справедливого, 

обґрунтованого, конкурентного ціноутворення на цінні папери на фондовому ринку, 

конкурентної рівності умов для всіх його учасників [54, С. 10–11]. 

Вважаю, що формулювання основного безпосереднього об’єкта злочину, 

передбаченого ст. 199 КК (у частині незаконних діянь з державними цінними 

паперами), створює хибне уявлення, що цей об’єкт перебуває поза межами 

фондового ринку. До того ж у ст. 199 КК йдеться про підроблені державні цінні 

папери, які жодного відношення до бюджетного процесу не мають. Перша частина 

визначення основного безпосереднього об’єкта злочину, передбаченого ст. 223
2
 КК, 

охоплюється поняттям «депозитарна діяльність», про яке йдеться в другій частині 

цього визначення. У визначенні основного безпосереднього об’єкта злочину, 

передбаченого ст. 232
1
 КК, залишено поза увагою те, що ця стаття насамперед 
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спрямована на зберігання та нерозголошення інсайдерської інформації, а не тільки 

на нормальний порядок її поширення та використання. 

Провівши дисертаційне дослідження, присвячене кримінально-правовій 

характеристиці складу злочину, передбаченого ст. 199 КК, С. І. Марко також 

зазначає, що цей злочин заподіює шкоду або загрожує спричиненню істотної шкоди 

декільком групам суспільних відносин. Він вважає, що основним безпосереднім 

об’єктом цього злочину є суспільні відносини у сфері обігу грошей, державних 

цінних паперів чи білетів державної лотереї, забезпечення монополії держави на їх 

випуск, авторитет держави в цілому як на внутрішньому, так і на зовнішньому 

ринках. При цьому суспільні відносини у сфері власності виступають обов’язковим 

факультативним об’єктом [250, С. 65–66]. На мою думку, науковець не зовсім повно 

визначив основний безпосередній об’єкт цього злочину, оскільки залишив поза 

увагою те, що він посягає також на встановлений порядок виготовлення, серед 

іншого, державних цінних паперів. Крім того, монополія на випуск грошей, 

державних цінних паперів чи білетів державної лотереї є правом держави, а тому 

входить у зміст відносин у сфері виготовлення та обігу грошей, державних цінних 

паперів чи білетів державної лотереї. 

В. Я. Тацій, В. М. Киричко та І. О. Перепелиця пишуть про те, що основними 

безпосередніми об’єктами злочинів є: у ст. 199 КК – суспільні відносини у сфері 

фінансової системи України, а також інших країн у випадку підробки їх валюти; у 

ст. 222
1 

КК – суспільні відносини, які виникають під час обігу цінних паперів та 

інших фінансових інструментів на фондовій біржі та забезпечують встановлений 

законом порядок такого обігу, захист прав і законних інтересів учасників фондового 

ринку та інвесторів у цінні папери, а додатковим факультативним об’єктом – 

відносини власності; у ст. 223
1
 КК – суспільні відносини, які виникають при 

розміщенні цінних паперів на первинному ринку цінних паперів (коли цінні папери 

переходять до перших власників) і забезпечують встановлений законом порядок 

такого розміщення та захист прав інвесторів у цінні папери; у ст. 223
2
 КК – 

суспільні відносини у сфері обліку цінних паперів, їх емітентів, власників та прав на 

них інших осіб; у ст. 224 КК – суспільні відносини у сфері обігу недержавних 
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цінних паперів; у ст. 232
1
 КК – суспільні відносини, що виникають з приводу 

розкриття та використання інформації на фондовому ринку і забезпечують для всіх 

учасників ринку справедливі умови для торгівлі цінними паперами на основі 

однакової інформації про цінні папери та їх емітентів; у ст. 232
2
 КК – суспільні 

відносини у сфері захисту прав інвесторів у цінні папери [216, С. 203, 249, 251, 253, 

254, 256, 259]. 

Як бачимо, правники доволі широко формулюють основний безпосередній 

об’єкт злочину, передбаченого ст. 199 КК, що дозволяє охопити всі цінності, які 

підлягають кримінально-правовій охороні за цією статтею. Близькими до поданого 

визначення є позиції В. І. Тютюгіна, О. Д. Комарова, М. А. Рубащенко, які пишуть, 

що безпосереднім об’єктом цього злочину є кредитно-фінансова система України 

або інших країн (у випадках підробки їх валюти) [406, С. 76]
1
 та А. В. Шевчука, 

М. Д. Дякур, на думку яких, ним є суспільні відносини у сфері кредитно-грошової 

системи України, а також інших країн у разі підробки їх валюти, а також 

А. В. Савченка, який під безпосереднім об’єктом цього злочину розуміє 

встановлений законодавством порядок формування та функціонування кредитно-

грошової системи України [458, С. 132; 376, С. 392]. Проте, як слушно зазначає 

С. І. Марко, кредитно-фінансова система – дуже широке поняття, яке охоплює 

сукупність фінансових, інвестиційних та кредитних інститутів держави. Фінансову 

систему України становлять: загальнодержавні централізовані фонди (державний 

бюджет); фінанси підприємницьких структур; централізовані фонди цільового 

призначення; резервні страхові фонди; фінансовий ринок та державний кредит. 

Кредитна система – це сукупність кредитних установ, які мобілізують тимчасово 

вільні кошти підприємств, організацій, населення і спрямовують їх в інтересах 

розвитку національної економіки. Злочин, передбачений ст. 199 КК, звісно, заподіює 

шкоду кредитно-фінансовій системі, точніше, суспільним відносинам у кредитно-

                                                 
1
 Свого часту ВСУ також зазначав, що об’єктом злочину, передбаченого ст. 79 «Виготовлення або збут підроблених 

грошей цінних паперів чи білетів державних лотерей» КК України 1960 р., є кредитно-фінансова система (п. 4 

постанови Пленуму ВСУ від 12 квітня 1996 р. № 6 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про 

виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів»).  
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фінансовій сфері, однак суть безпосереднього об’єкта є дещо вужчою [250, С. 64–

65]. 

Мабуть, керуючись подібними міркуваннями, Я. В. Ступник пише, що 

основним безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого ст. 199 КК, є фінансово-

кредитна система України (та робить уточнення) в частині встановленого порядку 

випуску та обігу грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, 

марок акцизного збору чи голографічних захисних елементів, а додатковим – право 

власності [395, С. 222]
1
. 

На мою думку, такий підхід також потребує уточнення. У першому розділі 

роботи мною зазначалось, що фондовий ринок є складовою фінансового ринку та 

фінансової системи. Отже, фінансова (фінансово-кредитна) система в частині 

встановленого порядку випуску та обігу державних цінних паперів це, власне 

кажучи, фондовий ринок, який слід прямо називати, визначаючи безпосередні 

об’єкти злочинів, передбачених статтями 199, 222
1
, 223

2
, 223

2
, 224, 232

1
 та 232

2
 КК. 

П. П. Андрушко вважає, що безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого 

ст. 199 КК, є встановлений (визначений) законодавством порядок виготовлення і 

використання національної валюти України, іноземної валюти, державних цінних 

паперів та білетів державної лотереї; ст. 223
1
 КК – є порядок складання і подання 

ДКЦПФР (зараз – НКЦПФР) документів для реєстрації випуску цінних паперів, а 

додатковим (обов’язковим) об’єктом – матеріальні інтереси інвесторів у цінні 

папери; ст. 223
2
 КК – є встановлений законодавством порядок ведення системи 

реєстру та депозитарного обліку власників іменних цінних паперів; ст. 224 КК – є 

встановлений порядок виготовлення та використання недержавних цінних паперів у 

сфері господарської діяльності; ст. 232
1
 КК – є порядок використання інсайдерської 

інформації емітента цінних паперів та його матеріальні інтереси, а також 

матеріальні інтереси інвесторів у цінні папери; ст. 232
2
 КК – є встановлений 

законодавством про фондовий ринок порядок надання емітентом цінних паперів 

інвесторам в цінні папери, в тому числі акціонерам інформації про фінансово-

                                                 
1
 О. О. Дудоров також вважав безпосереднім об’єктом складу злочину, передбаченого ст. 199 КК, фінансово-

кредитну систему України в частині встановленого порядку випуску та обігу грошей, державних цінних паперів і 

білетів державної лотереї [213, С. 194].  
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господарську діяльність емітента цінних паперів [268, С. 599, 853, 861, 867, 931, 

937]. 

На думку О. О. Дудорова, основними безпосередніми об’єктами досліджуваних 

злочинів виступає фондовий ринок у певній його частині: у частині встановленого 

порядку виготовлення та обігу державних цінних паперів, якщо вчинено злочин, 

передбачений ст. 199 КК (предметом якого виступають державні цінні папери); у 

частині встановленого порядку емісії цінних паперів, якщо вчинено злочин, 

передбачений ст. 223
1
 КК; у частині встановленого порядку обліку цінних паперів, 

якщо вчинено злочин, передбачений ст. 223
2
 КК; у частині встановленого порядку 

виготовлення та обігу недержавних цінних паперів, якщо вчинено злочин, 

передбачений ст. 224 КК; у частині встановленого порядку обігу інсайдерської 

інформації, якщо вчинено злочин, передбачений ст. 232
1
 КК; у частині 

встановленого порядку ціноутворення на ринку цінних паперів, якщо вчинено 

злочин, передбачений ст. 222
1
 КК; у частині встановленого порядку обігу інформації 

про емітента як учасника фондового ринку, якщо вчинено злочин, передбачений 

ст. 232
2
 КК. При цьому додатковим об’єктом цих злочинів виступає власність, а 

злочину, передбаченого ст. 232
1
 КК, також засади добросовісної конкуренції [208, 

С. 451, 467, 469, 472, 474, 482, 484; 221, С. 278, 285, 287, 288, 289, 291]. 

На мою думку, більш обґрунтованими з поданих є підхід О. О. Дудорова, який 

фактично узгоджується із запропонованим підходом П. П. Андрушка, проте він 

точніше враховує ознаки терміна «фондовий ринок», розроблений економічно 

теорією, демонструє нерозривний зв’язок безпосередніх об’єктів досліджуваних 

злочинів з видовим об’єктом. Проте і цей підхід підлягає уточненню. 

Отже, враховуючи положення зазначених підходів, перейдемо до визначення 

та характеристики безпосередніх об’єктів злочинів, передбачених статтями 199, 

222
1
, 223

1
, 223

2
, 224, 232

1
, 232

2
 КК, використовуючи при цьому концепцію «об’єкт 

злочину – соціальні цінності» та враховуючи, що різновидами соціально-правових 

явищ, які визнаються об’єктом злочину в межах цієї концепції, є: 1) права, свободи і 

правоохоронювані інтереси фізичних осіб, юридичних осіб, суспільства, 

територіальних громад, об’єднань громадян, органів місцевого самоврядування та 
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держави; 2) потерпілі (фізичні та юридичні особи, суспільство і держава); 

3) соціальні зв’язки між членами суспільства з приводу реалізації належних їм прав, 

свобод та інтересів, у тому числі у формі правовідносин у разі їх врегулювання 

нормами права. 

Отже, потерпілими від злочину, передбаченого ст. 199 КК у частині незаконних 

дій з державними цінними паперами (складовою основного безпосереднього об’єкта 

цього злочину), слід визнавати таких учасників фондового ринку, як інвестори в 

державні цінні папери, у тому числі інституційні інвестори, чиї потреби й інтереси, 

гарантовані відповідними правами та свободами, передбаченими чинним 

законодавством України, не були задоволені в результаті вчинення якоїсь із 

злочинних дій із державними цінними паперами, що входять до об’єктивної сторони 

розглядуваного складу злочину. При цьому реалізація прав і свобод інвесторів у 

державні цінні папери відбувається в процесі їх взаємодії з іншими учасниками 

фондового ринку, насамперед з емітентами цінних паперів та особами, що видали 

неемітовані цінні папери. Така взаємодія відбувається через соціальні зв’язки на 

фондовому ринку, що набувають форми правовідносин, які реалізуються при 

виготовленні та обігу державних цінних паперів. У випадку виготовлення, 

зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту, 

а також збуту підроблених державних цінних паперів, особи, які взагалі не є 

суб’єктами соціальних зв’язків, що «забезпечують» функціонування фондового 

ринку, здійснюють зовнішній вплив на ці соціальні зв’язки та призводять до їх 

розриву [79, С. 1182]. 

Своєю чергою, потерпілими від злочину, передбаченого ст. 222
1
 КК, можуть 

бути будь-які учасники фондового ринку, чиї потреби й інтереси, гарантовані 

відповідними правами та свободами, передбаченими чинним законодавством 

України, не були задоволені в результаті вчинення якогось із злочинних діянь, що 

входять до об’єктивної сторони розглядуваного складу злочину. При цьому 

реалізація прав і свобод учасників фондового ринку відбувається в процесі їх 

взаємодії між собою на фондовій біржі. Така взаємодія відбувається через соціальні 

зв’язки на фондовому ринку, що набувають форми правовідносин, які реалізуються 
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в процесі ціноутворення на ринку цінних паперів. У разі вчинення злочину, 

передбаченого ст. 222
1
 КК, соціальні зв’язки, що «забезпечують» функціонування 

фондового ринку, розриваються суб’єктом, який здійснює внутрішній вплив на них 

(наприклад, учасником торгів на фондовій біржі) [79, С. 182–183]. 

Переходячи до злочину, передбаченого ст. 223
1
 КК, слід зазначити, що 

потерпілими від нього виступають інвестори в цінні папери, у тому числі 

інституційні інвестори, чиї потреби й інтереси, гарантовані відповідними правами та 

свободами, передбаченими чинним законодавством України, не були задоволені в 

результаті вчинення злочинного діяння, передбаченого об’єктивною стороною 

розглядуваного складу злочину. При цьому реалізація прав і свобод інвесторів у 

цінні папери відбувається в процесі їх взаємодії з емітентами цінних паперів через 

соціальні зв’язки на фондовому ринку, що набувають форми правовідносин, які 

реалізуються в процесі публічного або приватного розміщення недержавних цінних 

паперів. У випадку внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які 

подаються для реєстрації випуску недержавних цінних паперів, уповноважена 

особа, будучи суб’єктом соціальних зв’язків, що «забезпечують» функціонування 

фондового ринку, здійснює внутрішній вплив на соціальні зв’язки та призводить до 

їх розриву [79, С. 183]. 

Якщо говорити про злочин, передбачений ст. 223
2
 КК, то потерпілими від нього 

виступають такі інвестори в цінні папери, як власники цінних паперів у 

бездокументарній формі, в тому числі власники іменних цінних паперів, чиї потреби 

й інтереси, гарантовані відповідними правами та свободами, передбаченими чинним 

законодавством України, не були задоволені в результаті вчинення одного зі 

злочинних діянь, передбачених об’єктивною стороною розглядуваного складу 

злочину. При цьому реалізація прав і свобод цих суб'єктів відбувається в процесі їх 

взаємодії з емітентами цінних паперів, Центральним депозитарієм цінних паперів, 

депозитарними установами та іншими учасниками депозитарної системи України. 

Така взаємодія відбувається через соціальні зв’язки на фондовому ринку, що 

набувають форми правовідносин щодо обліку цінних паперів, прав на цінні папери і 

прав за цінними паперами та їх обмежень. У випадку невнесення змін або внесення 
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завідомо недостовірних змін до системи депозитарного обліку уповноважена особа, 

будучи суб’єктом соціальних зв’язків, що «забезпечують» функціонування 

фондового ринку, здійснює внутрішній вплив на ці соціальні зв’язки та призводить 

до їх розриву
1
 [79, С. 183–184]. 

Потерпілими від злочину, передбаченого ст. 224 КК, є такі учасники фондового 

ринку, як інвестори в недержавні цінні папери, у тому числі інституційні інвестори, 

чиї потреби й інтереси, гарантовані відповідними правами та свободами, 

передбаченими чинним законодавством України, не були задоволені в результаті 

вчинення якоїсь із злочинних дій, що входять до об’єктивної сторони 

розглядуваного складу злочину. При цьому реалізація прав і свобод таких осіб 

відбувається в процесі їх взаємодії з іншими учасниками фондового ринку, 

насамперед з емітентами цінних паперів та особами, що видали неемітовані цінні 

папери через соціальні зв’язки на фондовому ринку, що набувають форми 

правовідносин, які реалізуються при виготовленні та обігу недержавних цінних 

паперів. У випадку виготовлення з метою збуту, збуту чи використання іншим 

чином підроблених недержавних цінних паперів особи, які взагалі не є суб’єктами 

соціальних зв’язків, що «забезпечують» функціонування фондового ринку, 

здійснюють зовнішній вплив на ці соціальні зв’язки та призводять до їх розриву [79, 

С. 184]. 

Переходячи до злочину, передбаченого ст. 232
1
 КК, слід зазначити, що 

потерпілими від нього виступають емітенти цінних паперів, інвестори в цінні 

папери та професійні учасники фондового ринку, чиї потреби й інтереси, 

гарантовані відповідними правами та свободами, передбаченими чинним 

законодавством України, не були задоволені в результаті вчинення якогось із 

злочинних діянь з інсайдерською інформацією, що входять до об’єктивної сторони 

розглядуваного складу злочину. При цьому реалізація прав і свобод учасників 

фондового ринку відбувається в процесі їх взаємодії між собою та третіми особами 

через соціальні зв’язки на фондовому ринку, що набувають форми правовідносин, 

                                                 
1
 Наприклад, змінює свій статус на фондовому ринку та виключає себе із кола відносин, що існують на ньому, або 

видає акт реалізації чи застосування норми права, що змінює такі соціальні зв’язки на фондовому ринку, або 

утримується від вчинення певного діяння.  
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які реалізуються в процесі зберігання, обігу та використання інсайдерської 

інформації. У разі вчинення злочину, передбаченого ст. 232
1
 КК, соціальні зв’язки, 

що «забезпечують» функціонування фондового ринку, можуть бути розірвані як 

суб’єктом, який здійснює внутрішній вплив (наприклад, посадові особи емітента), 

так і суб’єктом, який здійснює зовнішній вплив на них (наприклад, особи, які 

ознайомилися з інсайдерською інформацією неправомірним шляхом) [79, С. 184]. 

Нарешті, потерпілими від злочину, передбаченого ст. 232
2
 КК, є інвестори в 

цінні папери, у тому числі акціонери, чиї потреби й інтереси, гарантовані 

відповідними правами та свободами, передбаченими чинним законодавством 

України, не були задоволені в результаті вчинення якогось із злочинних діянь з 

інформацією про діяльність емітента, що входять до об’єктивної сторони 

розглядуваного складу злочину. При цьому реалізація прав і свобод інвесторів у 

цінні папери відбувається в процесі їх взаємодії зі службовими особами емітента. 

Така взаємодія здійснюється через соціальні зв’язки на фондовому ринку, що 

набувають форми правовідносин, які реалізуються в процесі обігу інформації про 

емітента як учасника фондового ринку. У разі вчинення злочину, передбаченого 

ст. 232
2
 КК, розрив соціальних зв’язків, що «забезпечують» функціонування 

фондового ринку, відбувається, коли винна особа, яка виступає їх суб’єктом, 

здійснюючи внутрішній вплив на них, видає акт реалізації норми права, що змінює 

такі соціальні зв’язки на фондовому ринку, або утримується від вчинення певної дії 

[79, С. 184–185]. 

Переходячи до визначення безпосередніх додаткових об’єктів злочинів проти 

фондового ринку, слід погодитися з О. О. Кашкаровим, який розглядає, крім 

основного, безпосередній додатковий об’єкт злочину, передбаченого ст. 224 КК, 

яким виступає авторитет суб’єктів господарювання, чиї цінні папери були 

підроблені. Своєю чергою, як слушно зазначає С. І. Марко, безпосереднім 

додатковим об’єктом злочину, передбаченого ст. 199 КК, виступає авторитет 

держави в особі державних органів, державних підприємств, установ, організацій, 

чиї цінні папери були підроблені. 
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Також я підтримую позицію О. О. Дудорова та А. М. Ришелюка, згідно з якою 

додатковим безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого ст. 232
1
 КК, 

виступають засади добросовісної конкуренції, оскільки особа, яка незаконно 

використовує інсайдерську інформацію, одержує суттєві переваги перед іншими 

учасниками фондового ринку
1
. 

Дискусійним є питання щодо визначення додатковим безпосереднім об’єктом 

злочинів проти фондового ринку відносин власності або права власності. Як 

зазначено вище, це питання науковці вирішують по-різному. Так, О. О. Дудоров 

вважає, що відносини власності виступають додатковим безпосереднім об’єктом 

всіх злочинів проти фондового ринку. Своєю чергою, А. М. Рішелюк вважає, що 

відносини власності виступають додатковим об’єктом злочинів, передбачених 

статтями 199, 222
1
, 223

1
, 232

1
, 232

2
 КК, а О. О. Кашкаров пише про те, що право 

власності є обов’язковим додатковим об’єктом злочинів, передбачених 

статтями 199, 224 КК. На думку Д. Л. Виговського та К. А. Голдзіцького, відносини 

власності виступають додатковим безпосереднім об’єктом лише злочину, 

передбаченого ст. 232
1
 КК, а В. Я. Тацій, В. М. Киричко та І. О. Перепелиця пишуть 

про те, що ці відносини виступають додатковим факультативним об’єктом лише 

злочину, передбаченого ст. 222
1
 КК. 

У вирішенні цього питання я підтримую позицію П. П. Андрушка, який не 

виокремлює такий додатковий безпосередній об’єкт злочинів проти фондового 

ринку, як право власності. На мою думку, право власності є складовою основних 

безпосередніх об’єктів злочинів проти фондового ринку. Воно належить 

відповідним учасникам ринку цінних паперів та реалізується через соціальні зв’язки 

на фондовому ринку, що набувають форми правовідносин. 

Враховуючи те, що службові особи є суб’єктами злочинів, передбачених 

статтями 222
1
, 223

1
, 223

2
, 232

1
 та 232

2
 КК, вважаю, що додатковим безпосереднім 

об’єктом цих злочинів також виступає порядок здійснення службовими особами 

                                                 
1
 Як слушно зазначає В. В. Саєнко, основною метою правового регулювання використання інсайдерської інформації 

є надання всім учасникам ринку рівних можливостей доступу до інформації з метою створення належного 

інвестиційного клімату для внутрішніх та іноземних інвестицій в цінні папери [378, С. 12–13]. Неправомірне 

використання інсайдерської інформації та вчинення маніпулятивних угод створюють умови, які дестабілізують 

рівність інвесторів і добросовісну конкуренцію [185, С. 16].  
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покладених на них службових повноважень. Своєю чергою, особи, які здійснюють 

професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг (аудитори, нотаріуси, 

експерти, оцінювачі, арбітражні керуючі), можуть бути суб’єктами злочинів, 

передбачених статтями 223
1
 та 232

1
 КК. Тому вважаю, що додатковим 

безпосереднім об’єктом цих злочинів виступає порядок здійснення професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг [79, С. 186–187]. 

Крім того, шкода, залежно від суб’єкта злочину, передбаченого статтями 223
1
, 

223
2
 та 232

2
 КК, може бути завдана або встановленому порядку обігу і використання 

офіційних документів, які забезпечують нормальну діяльність підприємств, установ, 

організацій незалежно від форми власності, або порядку здійснення службовими 

особами покладених на них службових повноважень. Зазначеним соціальним 

цінностям завдається шкода тому, що недостовірні відомості (зміни, інформація) 

вносяться в офіційні документи. Так, у разі вчинення злочину, передбаченого 

ст. 223
1
 КК, недостовірні відомості вносяться в документи, які подаються для 

реєстрації випуску цінних паперів. Якщо вчиняється злочин, передбачений ст. 223
2
 

КК, недостовірні зміни вносяться до системи депозитарного обліку, яка складається, 

в тому числі, з офіційних документів (журналу розпоряджень, журналу 

депозитарних операцій тощо). При вчиненні злочину, передбаченого ст. 232
2
 КК, 

недостовірна інформація надається інвестору в цінні папери [79, С. 187]. 

Предмет злочинів проти фондового ринку. Специфічну інформацію, 

необхідну для правової оцінки злочинного діяння, містить такий «компонент» 

складу злочину, як предмет [210, С. 132]. Під предметом злочину в науці 

кримінального права переважно розумівся і розуміється елемент матеріального 

світу, діючи на який, особа посягає на об’єкт злочину [205, С. 122; 251, С. 104; 272, 

С. 310; 436, С. 77] матеріальний вираз відповідних суспільних відносин, необхідна 

умова їх існування або розвитку [114, С. 16]. Саме з певними властивостями цього 

явища матеріального світу кримінальний закон позв’язує наявність у діях особи 

ознак конкретного складу злочину [400, С. 33]. 

Інша точка зору на предмет злочину полягає в тому, що ним є не лише 

матеріалізовані, а й нематеріалізовані явища об’єктивного світу, такі як інформація 
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та енергія [19, С. 83; 30, С. 28; 365, С. 10; 428, С. 161]. Більш обґрунтованою нам 

видається саме ця точка зору, оскільки найбільш повно враховує властивості явищ 

об’єктивного світу, які є предметами різних злочинів. 

Аналізуючи юридичні конструкції предметів господарських злочинів, можна 

виділити найбільш типові форми, за допомогою яких у кримінальному законі 

відбувається відображення ознак предметів злочинів у сфері господарської 

діяльності. Так, розділом VII Особливої частини КК передбачаються склади 

злочинів, об’єктивні сторони яких містять описання предмета злочину з 

урахуванням специфіки вчиненого винною особою діяння. У той же час 

законодавець використовує прийоми, згідно з якими спочатку конкретизує види, 

властивості певного предмета злочину, а після цього вказує його родову форму 

(узагальнююче поняття) [89, С. 150]. 

Майже всі склади злочинів проти фондового ринку мають свій предмет. 

Винятком є лише маніпулювання на фондовому ринку, в складі якого такий елемент 

не виділяється. Для вирішення питання про можливість притягнення особи до 

кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених статтями 199, 

223
1
, 223

2
, 224, 232

1
, 232

2
 КК, велике значення має правильне тлумачення предметів 

цих злочинів, оскільки саме їх предмети, як структурні, відносно самостійні 

компоненти об’єкта злочину, розкривають специфіку об’єктивної сторони та інших 

елементів складу злочину, а також характеризують характер і ступінь суспільної 

небезпеки злочинів проти фондового ринку. 

Аналіз предметів злочинів проти фондового ринку, залежно від ознак цих 

предметів та ролі, яку вони виконують на ринку цінних паперів, дає можливість 

поділити їх на три види: 1) фінансові інструменти, з приводу яких виникають 

правовідносин на фондовому ринку, або предмети, що їх імітують; 2) документи, які 

використовується на ринку цінних паперів; 3) інформація (відомості), обіг якої 

здійснюється на ринку цінних паперів [79, С. 188–189]. 

Фінансові інструменти, з приводу яких виникають правовідносин на 

фондовому ринку, або предмети, що їх імітують. У першому розділі зазначено, 

що одним із компонентів фондового ринку, виходячи із дефініції цього поняття, 
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закріпленого в законі, виступають такі фінансові інструменти, як цінні папери і 

похідні (деривативи). Ці фінансові інструменти або їх підробки виступають 

предметом злочинів, передбачених статтями 199 та 224 КК. 

Так, одним із предметів злочину, передбаченого ст. 199 КК, одні науковці 

вважають державні цінні папери [270, С. 568; 212, С. 207], а інші – підроблені 

державні цінні папери [188, С. 73; 216, С. 204; 227, С. 236; 208, С. 451; 221, С. 278; 

406, С. 76; 395, С. 222; 458, С. 132; 54, С. 12; 468, С. 199]. П. П. Андрушко зазначає, 

що предметом цього злочину (у первинній редакції) є: 1) національна валюта 

України у вигляді банкнот чи металевої монети; 2) іноземна валюта; 3) державні 

цінні папери; 4) білети державної лотереї. При цьому науковець робить уточнення, 

що предметом злочину є або справжня валюта України чи іноземна валюта (при її 

підробленні), або підроблена (при її виготовленні). Предметом зберігання, 

придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту та самого 

збуту є підроблена національна валюта України та іноземна валюта [268, С. 600]. На 

мою думку, відповідне застереження також має стосуватися і державних цінних 

паперів. До цього можна лише додати, що предметом злочину, у разі підроблення 

державних цінних паперів, є як справжні державні цінні папери, які зазнали 

злочинного впливу, так і підроблені державні цінні папери, що виникли в результаті 

такого підроблення. 

Чинне законодавство закріплює уніфіковану дефініцію поняття «цінний папір» 

у ст. 194 ЦК, абз. 2 ч. 1 ст. 163 ГК та ч. 1 ст. 3 Закону від 23 лютого 2006 р. 
1
 Свого 

часу П. П. Андрушко звертав увагу на те, що законами, що регулюють діяльність на 

ринку цінних паперів, не визначається, які цінні папери є державними, а які – 

недержавними, а також не визначаються критерії віднесення цінних паперів до того 

чи іншого виду [268, С. 603]. На сьогодні ситуація кардинально не змінилася. У 

Положенні про депозитарну та клірингову діяльність НБУ під державними цінними 

паперами розуміються лише державні облігації України та казначейські 

                                                 
1
 Згідно з ним цінним папером є документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове 

або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, 

що має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов’язань за таким цінним папером, а також можливість 

передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам. 
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зобов’язання України, випущені відповідно до вимог законодавства України, 

емітентом яких є уповноважений державний орган. Утім зазначена дефініція не 

дозволяє повністю визначити перелік цінних паперів, які виступають предметом 

злочину, передбаченого ст. 199 КК. 

Проаналізувавши склад злочину, передбаченого ст. 199 КК, М. І. Михайлов 

дійшов висновку, що державними цінними паперами визнаються такі види: 

1) державні облігації України (облігації внутрішніх державних позик України, 

облігації зовнішніх державних позик України та цільові облігації внутрішніх 

державних позик України) 2) казначейські зобов’язання України; 3) приватизаційні 

папери [468, С. 201]. Своєю чергою, провівши дисертаційне дослідження державних 

цінних паперів як об’єкта цивільних прав, В. П. Харицький дійшов висновку про те, 

що державними є емітовані уповноваженими державними органами цінні папери, 

емісія яких забезпечує вирішення загальнодержавних завдань, не потребує 

державної реєстрації та здійснюється шляхом вчинення емісійних правочинів на 

підставі постанов КМУ, актів Мінфіну та інших органів державної влади, а обіг 

опосередковує участь держави у майнових (боргових і приватизаційних) відносинах 

на засадах юридичної рівності, вільного волевиявлення і майнової самостійності їх 

учасників [447, С. 60–61]. Своєю чергою, на думку О. Ю. Вітко, державними 

цінними паперами потрібно визнавати ті цінні папери, які мають публічно-правовий 

характер і стосуються бюджетного процесу щодо державного бюджету чи 

виконання державної програми приватизації [54, С. 11]. 

Як слушно зазначає О. О. Дудоров, державними є цінні папери, емітентом яких 

виступає держава в особі уповноважених нею органів: вона від свого імені випускає 

цінні папери і бере на себе зобов’язання, що випливають з умов їх емісії. До них 

можуть бути віднесені, зокрема, державні облігації України, казначейські 

зобов’язання України, приватизаційні цінні папери, деякі векселі (наприклад, 

векселі Державного казначейства України) [208, С. 453; ]
1
. Також до цього переліку 

слід додати облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, державні 

                                                 
1 

Аналогічну або близьку за змістом точку зору підтримують А. М. Ришелюк [270, С. 569], В. М. Киричко, 

О. І. Перепелиця та В. Я. Тацій [227, С. 237], Д. Л. Виговський та К. А. Голдзіцький [212, С. 208], О. О. Кашкаров [188, 

С. 81–82].  
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деривативи, окремі ощадні (депозитні) сертифікати (депозитні сертифікати 

Національного банку та депозитні сертифікати овернайт
1
). 

На думку О. О. Кашкарова, до предмета злочину, передбаченого ст. 199 КК, 

потрібно віднести акції державних підприємств, які денаціоналізуються шляхом 

створення акціонерного товариства, тобто ті, які вперше розміщуються на 

фондовому ринку, оскільки на даному етапі акції таких підприємств забезпечуються 

державним майном і в результаті підробки вище вказаних цінних паперів 

заподіюється шкода державним інтересам [188, С. 82]. Втім я не поділяю цю 

позицію. Як слушно зазначає В. П. Харицький, у сучасних умовах, виходячи з 

особливостей статусу емітента, слід розрізняти емітовані відповідними публічними 

утвореннями державні та комунальні цінні папери, а також цінні папери фізичних і 

юридичних осіб приватного і публічного права. До державних цінних паперів 

підлягають віднесенню цінні папери, емітовані відповідними державними органами, 

що опосередковують участь держави у цивільному обороті. Відповідно, цінні 

папери, що емітуються державними юридичними особами як публічного, так і 

приватного права, до державних віднесенню не підлягають. Вони відносяться до 

цінних паперів юридичних осіб [447, С. 40–41]. 

Серед вчених-криміналістів дискусійним є питання щодо правової природи 

облігацій місцевих позик. А. М. Ришелюк зазначає, що погашення цих облігацій має 

здійснюватись за рахунок коштів та майна, що є комунальною власністю і 

знаходяться у розпорядженні рад, які їх випустили. Державний бюджет України не 

відповідає за зобов’язаннями, які виникають із облігацій місцевих позик. Але 

оскільки органи місцевого самоврядування відповідно до Конституції України є 

органами, через які народ здійснює свою суверенну владу, то при розгляді та 

вирішенні питань кримінально-правового характеру вони мають розглядатись як 

децентралізовані елементи держави. З огляду на це облігації місцевих позик, які 

випускаються цими органами, також слід відносити до державних цінних паперів 

                                                 
1
 Депозитний сертифікат овернайт – боргове зобов’язання Національного банку, яке свідчить про розміщення 

банком коштів за оголошеною процентною ставкою в Національному банку на термін до наступного робочого дня і є 

інструментом постійного доступу, спрямованим на поглинання надлишкової ліквідності банку (пп. 3 п. 2 Положення 

про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської 

системи, затвердженого Постановою Правління НБУ від 17 вересня 2015 № 615).  



157 

 

[270, С. 569]. Близьку за змістом позицію підтримує О. Ю. Вітко, який зазначає, що 

недержавні цінні папери стосуються сфери господарювання чи приватних відносин 

або залучення коштів до місцевих бюджетів, їх емітентами (видавцями) є суб’єкти 

господарювання чи фізичні особи – не суб’єкти господарювання або відповідна 

місцева рада [54, С. 11–12]. 

Не поділяють цю точку зору, зокрема, П. П. Андрушко, О. О. Дудоров, 

В. Я. Тацій, В. М. Киричко, О. І. Перепелиця, О. О. Кашкаров. З цього приводу 

О. О. Дудоров слушно звертає увагу на закріплену у Конституції України та інших 

законодавчих актах відокремленість органів місцевого самоврядування від держави, 

а так само те, що емітентом облігацій місцевої позики виступає відповідна рада, яка 

і повинна виконувати відповідні обов’язки за рахунок коштів місцевих бюджетів, та 

доходить висновку, що виготовлення з метою збуту, збут або використання іншим 

чином підроблених облігацій місцевої позики як недержавних цінних паперів треба 

кваліфікувати за ст. 224 КК [191, С. 285; 216, С. 254; 208, С. 453]
1
. 

Відповідно, предметом злочину, передбаченого ст. 224 КК, є підроблені 

недержавні цінні папери. При цьому недержавними є цінні папери, які не 

охоплюються поняттям «державні цінні папери». Аналіз регулятивного 

законодавства, що регламентує діяльність фондового ринку і насамперед Закону від 

23 лютого 2006 р., дозволяє дійти висновок, що до недержавних цінних паперів 

відносяться: 1) пайові цінні папери (акції; інвестиційні сертифікати; сертифікати 

ФОН; акції корпоративного інвестиційного фонду); 2) боргові цінні папери 

(облігації підприємств; облігації місцевих позик; ощадні (депозитні) сертифікати 

(крім депозитних сертифікатів Національного банку та депозитних сертифікатів 

овернайт), векселі (крім векселів Державного казначейства України), облігації 

міжнародних фінансових організацій); 3) іпотечні цінні папери (іпотечні облігації, 

іпотечні сертифікати, заставні); 4) похідні цінні папери; 5) товаророзпорядчі цінні 

папери [83, С. 159; 79, С. 194–195]. 

                                                 
1 

Враховуючи єдність цілей випуску державних та комунальних цінних паперів (цінних паперів місцевих позик) – 

поповнення бюджетів та вирішення проблем фінансування соціально-економічного розвитку на загальнодержавному 

та регіональному рівнях – В. П. Харицький обґрунтовує їх спорідненість і пропонує термінологічно визначити їх на 

доктринальному рівні як цінні папери публічних утворень [447, С. 7]. Облігації місцевих позик відносять до предмету 

злочину, передбаченого ст. 224 КК, П. П. Андрушко [268, С. 871] та О. О. Кашкаров [188, С. 82].  
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До найбільш дискусійних питань, пов’язаних зі складами конкретних злочинів 

у сфері господарської діяльності, на думку О. О. Дудорова, варто віднести, зокрема, 

питання про: доцільність закріпленої у ст. 199 і ст. 224 КК диференційованої оцінки 

незаконних дій із державними та недержавними цінними паперами і можливість 

інкримінування зазначених норм у випадку підроблення цінних паперів, що існують 

у бездокументарній формі [137, С. 174]. 

Положення про необхідність однакової кримінально-правової охорони сфери 

обігу державних і недержавних цінних паперів активно обстоюють, зокрема, 

О. О. Кашкаров, І. В. Сингаївська та О. О. Дудоров [188, С. 28, 155, 166; 385, С. 58, 

99–100, 106–107, 194, 205, 303; 208, С. 453–454]. Як слушно зазначає О. О. Дудоров, 

у ст. 273 Модельного Кримінального кодексу держав – учасниць СНД йдеться про 

виготовлення, зберігання з метою збуту і збут будь-яких підроблених цінних 

паперів. Подібний варіант вирішення проблеми охорони сфери обігу цінних паперів 

у КК цілком узгоджувався б із закріпленою у чинному законодавстві рівноправністю 

всіх форм власності та рівністю усіх суб’єктів права власності перед законом (ст. 13 

Конституції України), враховував би те, що держава, емітуючи цінні папери, бере 

участь у зобов’язальних правовідносинах і виступає як суб’єкт цивільного права. 

Держава у цьому випадку виступає як повноцінний учасник господарської 

діяльності, позбавленої будь-якої імперативності і спрямованої на залучення 

позичкових коштів [208, С. 453]. 

До того ж диференціація кримінальної відповідальності за незаконні дії з 

державними і недержавними цінними паперами створює суттєві труднощі під час 

тлумачення кримінально-правових норм, передбачених статтями 199 та 224 КК, 

оскільки, як показано вище, ані в чинному законодавстві, ані в науковій літературі 

однозначно та чітко не визначено, що слід розуміти під державними цінними 

паперами та які види цінних паперів слід відносити до цієї категорії. Це, своєю 

чергою, породжує певні суперечки щодо кримінально-правової кваліфікації діянь 

винних осіб за відповідними статтями КК
1
. 

                                                 
1
 Враховуючі вищезазначені міркування я не підтримую пропозицію О. Ю. Вітко доповнити КК ст. 199

1
 

«Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при 

продажу товарів, збуту або збут підроблених державних цінних паперів» [54, С. 10, 191].  
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Цінні папери за формою існування поділяються на бездокументарні та 

документарні (абз. 1 ч. 3 ст. 3 Закону від 23 лютого 2006 р.). Однак у вирішенні 

питання про можливість інкримінування зазначених вище норм у випадку 

підроблення цінних паперів, що існують у бездокументарній формі, також немає 

одностайності. А. М. Ришелюк послідовно обстоює позицію, відповідно до якої 

предметом злочину, передбаченого ст. 224 КК, є недержавні цінні папери, що 

існують у документарній (паперовій) формі. Він вважає, що не можуть бути визнані 

злочином, передбаченим цією статтею, відкриття рахунка у цінних паперах і 

внесення записів про зарахування на такий рахунок не випущених реально цінних 

паперів, а також внесення таких записів на правомірно відкритий рахунок у цінних 

паперах у комп’ютерних базах даних, що їх ведуть депозитарії та зберігачі цінних 

паперів – юридичні особи, яким законом надано право надання послуг щодо 

зберігання цінних паперів, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, 

обслуговування операцій на цих рахунках тощо. За наявності підстав такі дії можуть 

кваліфікуватися за статтями 361 або 364 КК, а у випадках, коли вони спрямовані на 

заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, – і за ст. 190 

КК [269, С. 699, 700; 270, С. 687, 688]
1
. 

Натомість переважна більшість науковців, навпаки, вважають, що предметом 

виготовлення, збуту та використання підроблених недержавних цінних паперів 

можуть бути недержавні цінні папери як у документарній, так і в бездокументарній 

формі [268, С. 867, 868; 191, С. 17, 286; 227, С. 360; 216, С. 255]. Як слушно зазначає 

О. О. Кашкаров, бездокументарні цінні папери потрібно визнавати предметом 

злочинів, передбачених статтями 199 і 224 КК, оскільки документарні і 

бездокументарні цінні папери мають однакову економічну природу та юридичну 

силу і відображають боргові й інші майнові відносини, що засвідчують право 

володіння частиною товарного або грошового капіталу [188, С. 84]. Своєю чергою, 
                                                 

1
 Російські криміналісти Б. В. Волженкін, Н. О. Лопашенко та В. Ф. Лапшин також вважають, що бездокументарні 

цінні папери не є предметом злочину, передбаченого ст. 186 «Виготовлення, зберігання, перевезення або збут 
підроблених грошей або цінних паперів» КК РФ [56, С. 510–511; 461, С. 797]. Як зазначає Н. О. Лопашенко, 
бездокументарні цінні папери не можуть бути предметом цього злочину за змістом закону, який передбачає паперову 
форму предмету злочину. Їх підробка та привласнення тягнуть кримінальну відповідальність за ст. ст. 159 
«Шахрайство» та 272 «Неправомірний доступ до комп’ютерної інформації» КК [246, С. 593]. Натомість 
С. В. Максимов, навпаки, розглядає внесення в пам’ять ЕОМ записів про придбання фіктивного права на 
бездокументарний цінний папір як фальшивомонетництво та, відповідно, відносить бездокументарний цінний папір 
до предметів цього злочину [112, С. 74].  
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О. О. Дудоров звертає увагу на те, що ст. 224 КК не конкретизує форму існування 

цінних паперів, носить універсальний характер, отже, сфера застосування цієї 

кримінально-правової норми не повинна обмежуватись лише документарною 

формою випуску цінних паперів [208, С. 472]. На підтримку зазначеної позиції можу 

додати ще кілька аргументів. По-перше, А. М. Ришелюк до предметів злочину, 

передбаченого ст. 199 КК, відносить такі державні цінні папери, як державні 

облігації України. Відповідно до абз. 2 ч. 12 ст. 10 Закону від 23 лютого 

2006 р., державні облігації України можуть існувати виключно в бездокументарній 

формі. Тобто науковець не заперечує проти того, що предметом злочину, 

передбаченого цією нормою, можуть бути цінні папери в бездокументарній формі. 

По-друге, визнання цінних паперів у бездокументарній формі предметом 

досліджуваних злочинів набуває особливої актуальності в зв’язку з активним 

використання на фондовому ринку України бездокументарної форми цінних паперів 

та поступового скорочення переліку цінних паперів у документарній формі, а також 

враховуючи процес знерухомлення цінних паперів
1
 [79, С. 198]. 

Для забезпечення однакової правової оцінки незаконних дій із державними та 

недержавними цінними паперами та однозначного вирішення питання про 

можливість інкримінування ст. 224 КК у випадку підроблення цінних паперів, що 

існують у бездокументарній формі, необхідних змін потребують статті 199 та 224 

КК. Так, із диспозиції ч. 1 ст. 199 КК має бути виключена вказівка на державні цінні 

папери. Разом із тим у диспозиції ч. 1 ст. 224 КК має бути зазначено, що предметом 

цього злочину є як державні, так і недержавні цінні папери [79, С. 199]. 

Предметом злочинів, передбачених статтями 199 і 224 КК, є тільки ті цінні 

папери, які визначені законом як такі. А ті документи, які за економічною 

природою, значущістю і вимогами, які висуваються до них, схожі з вимогами, що 

висуваються до цінних паперів, але чинним законодавством не віднесені до цінних 

паперів, не будуть предметом цих злочинів. Виготовлення даних документів за 
                                                 

1
 Як слушно зазначає О. О. Дудоров підроблення недержавних цінних паперів у бездокументарній формі окрім 

ст. 224 КК слід додатково кваліфікувати за ст. 361 КК [136, С. 57; 208, С. 473]. Розвиваючи цю позицію, 

О. О. Кашкаров зазначає, що у разі підробки бездокументарних цінних паперів, емітентом яких є держава, дії винного 

також необхідно кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ст. ст. 199 та 361 КК [188, С. 85]. Аналогічну 

позицію висловлює і О. Ю. Вітко [54, С. 238–239]. Ця позиція заслуговує на підтримку оскільки в даному випадку має 

місце ідеальна сукупність злочинів.  
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наявності підстав необхідно кваліфікувати за ст. 358 або ст. 366 КК, а у разі 

використання вищезазначених документів, з метою отримання неправомірного 

прибутку, – за ст. 190 КК [188, С. 85–86]. 

О. О. Дудоров акцентує увагу на тому, що не є предметом злочину, 

передбаченого ст. 224 КК, виписка з рахунку у цінних паперах та інші подібні 

документи (виписки з рахунків депозитарного обліку, виписки із реєстрів власників 

іменних цінних паперів, тимчасові свідоцтва, видані особам, які набувають цінні 

папери, виписка про стан особового рахунка). Сказане, вочевидь, стосується і 

сертифікату цінного папера, який є не власне цінним папером, а документом, що 

підтверджує право власності особи на певну кількість акцій чи інших цінних 

паперів. З урахуванням того, що на фондовому ринку здебільшого обертаються не 

самі цінні папери, а їх відповідні замінники, науковець пропонує доповнити ст. 224 

КК окремою вказівкою на такі замінники і передусім це доцільно зробити щодо 

таких сертифікатів та виписок з рахунків у цінних паперах [208, С. 472]. 

На мою думку, ця пропозиція не може бути підтримана з таких підстав. 

Відповідно до абз. 3 ч. 3 ст. 3 Закону від 23 лютого 2006 р., документарним цінним 

папером є паперовий або електронний документ, оформлений у визначеній 

законодавством формі, що містить найменування виду цінного папера, а також 

визначені законодавством реквізити. В. І. Бірюков вказує на те, що сертифікат 

цінних паперів визначається як документарна форма цінного папера, який містить 

необхідні реквізити відповідного виду цінних паперів [35, С. 41–42]. Така позиція 

кореспондується з положеннями регулятивного законодавства, оскільки 

обов’язковим етапом публічного або приватного розміщення емісійних цінних 

паперів у документарній формі виступає виготовлення сертифікатів цінних паперів 

(п. 12 ч. 1, п. 12 ч. 2 ст. 28 цього Закону). Таким чином сертифікат цінного папера в 

ряді випадків виступає невід’ємною частиною цінного папера (або цінних паперів) у 

документарній формі. Отже, скоюючи незаконні дії, передбачені ст. 224 КК, із 

сертифікатом цінних паперів винна особа також вчинює їх щодо цінних паперів, які 

таким сертифікатом посвідчуються. 
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Своєю чергою, такі документи, як виписки з рахунків депозитарного обліку, 

виписки із реєстрів власників іменних цінних паперів, тимчасові свідоцтва, видані 

особам, які набувають цінні папери, виписки про стан особового рахунка, не можна 

визнати повноцінними замінниками цінних паперів, використовуючи які, можна 

вчинити незаконні дії з цінними паперами, передбачені ст. 224 КК. Так, наприклад, 

бездокументарним цінним папером є обліковий запис на рахунку в цінних паперах у 

системі депозитарного обліку цінних паперів (абз. 2 ч. 3 ст. 3 цього Закону). При 

цьому документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на 

цінні папери та прав за цінними паперами депонента (у разі зарахування цінних 

паперів на депозит нотаріуса – відповідного кредитора) є виписка з рахунка в цінних 

паперах депонента, однак вона не є цінним папером, а її передача від однієї особи до 

іншої не є вчиненням правочину щодо цінних паперів і не тягне за собою переходу 

прав на цінні папери та прав за цінними паперами (абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 8 ЗУ «Про 

депозитарну систему України»). Враховуючи нерівноцінний характер таких 

документів та цінних паперів, вважаю, що незаконні дії з ними доцільніше 

кваліфікувати за статтями 358 або 366 КК [79, С. 201]. 

Документи, які використовується на ринку цінних паперів, виступають 

предметом злочину, передбаченого ст. 223
1
 КК. Переважна більшість науковців 

визначає предметом цього злочину документи, які подаються до уповноваженого 

органу (НКЦПФР) для реєстрації випуску цінних паперів [54, С. 11; 208, С. 468; 212, 

С. 238; 216, С. 251; 227, С. 350; 270, С. 681; 271, С. 380]. Натомість П. П. Андрушко 

вважає, що предметом цього злочину є інформація (відомості), яка міститься в 

документах, що подаються для реєстрації емісії будь-яких недержавних цінних 

паперів: як тих, що випускаються у формі відкритого розміщення, так і тих, які 

випускаються в інших формах, зокрема, шляхом розподілу між засновниками 

(учасниками) [268, С. 853]. На мою думку, предметом цього злочину все ж 

виступають документи, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, 

оскільки саме вони зазнають злочинного впливу в результаті вчинення злочину, 

передбаченого ст. 223
1
 КК. У результаті злочинних дій інформація, яка міститься в 

цих документах, також зазнає злочинного впливу. Однак доти, доки така інформація 
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не буде оформлена відповідно до вимог, передбачених законодавством про 

фондовий ринок, вона не буде прийнята до розгляду НКЦПФР
1
. 

Водночас уточнення П. П. Андрушка про те, що відповідна інформація 

міститься в документах, що подаються для реєстрації емісії будь-яких недержавних 

(курсив мій. – Р. В.) цінних паперів, є слушною, оскільки емісія державних цінних 

паперів не підлягає регулюванню НКЦПФР. Тому документи про випуск державних 

цінних паперів не виступають предметом досліджуваного злочину
2
. 

Подання НКЦПФР заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску 

цінних паперів та проспекту їх емісії є одним з обов’язкових етапів як публічного, 

так і приватного розміщення цінних паперів. Так, відповідно до ч. 1 ст. 29 Закону від 

23 лютого 2006 р. емітент подає НКЦПФР заяву і документи, необхідні для 

реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, не пізніш як протягом 60 днів 

після прийняття рішення про розміщення цінних паперів органом емітента, 

уповноваженим приймати відповідне рішення. Перелік документів, необхідних для 

реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, а також порядок їх реєстрації 

встановлюються НКЦПФР
3
. Додаткові вимоги до реєстрації випуску та проспекту 

емісії цінних паперів банків установлюються НКЦПФР за погодженням з НБУ (ч. 4 

ст. 29 цього Закону). 

                                                 
1
 Цікаво, що предметом злочину, передбаченого ст. 366 КК (в первинній редакції), на думку П. П. Андрушка та 

А. А. Стрижевської, можуть визнаватись при його вчиненні у формі внесення службовою особою до офіційних 

документів завідомо неправдивих відомостей – будь-які офіційні документи, в тому числі й офіційні документи 

фізичних осіб [469, С. 419], а не інформація, що міститься в цих документах.  
2
 Цей висновок кореспондується з п. 1 Положення про Державний реєстр випусків цінних паперів, затвердженим 

Рішенням НКЦПФР від 19. 04. 2012 р. № 557 відповідно до якого Державний реєстр випусків цінних паперів – це 

система збору, накопичення та обробки інформації щодо зареєстрованих НКЦПФР випусків акцій, облігацій 

підприємств, облігацій місцевих позик, цінних паперів інститутів спільного інвестування, іпотечних сертифікатів, 

іпотечних облігацій, сертифікатів фондів операцій з нерухомістю.  
3
 Перелік таких документів визначається залежно від виду цінних паперів та характеру їх розміщення. Так, 

наприклад, для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій міжнародних фінансових організацій емітент подає до 

реєструвального органу: 1) заяву про реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій; 2) копію документа, що 

підтверджує прийняття рішення про публічне розміщення облігацій на території України; 3) копію документа, що 

підтверджує повноваження органу (особи) міжнародної фінансової організації приймати рішення про публічне 

розміщення облігацій та підписувати відповідні документи; 4) проспект емісії облігацій у двох примірниках; 5) копію 

дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, на 

здійснення емісії облігацій на території України; 6) копію документа, що підтверджує погодження КМУ щодо 

використання коштів, отриманих від розміщення облігацій (подається у разі, якщо Україна не є членом міжнародної 

фінансової організації та/або з такою організацією не укладено міжнародний договір України); 7) бухгалтерську 

(фінансову) звітність емітента, яка складається відповідно до вживаних міжнародною фінансовою організацією 

стандартів бухгалтерського обліку і звітності на останню наявну звітну дату; 8) копію платіжного документа, який 

підтверджує сплату державного мита (п. 1 глави 3 розділу III Положення про порядок здійснення емісії облігацій 

підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого Рішенням Національної комісії 

з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2013 № 2998).  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0171-14/paran796#n796
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Розкриваючи зміст словосполучення «документи, які подаються для реєстрації 

випуску цінних паперів», яке використовується в диспозиції ст. 223
1
 КК, слід 

зазначити, що воно охоплює такі документи, як: заява про реєстрацію випуску 

відповідних цінних паперів; інші документи, які, відповідно до вимог нормативно-

правових актів НКЦПФР, необхідно подати Комісії для реєстрації випуску 

відповідних цінних паперів; проспект емісії цінних паперів
1
. 

Слід відмітити, що проспект емісії цінних паперів складається та подається для 

реєстрації НКЦПФР одночасно з реєстрацією випуску цінних паперів, однак не у 

всіх випадках. Наприклад, Порядком реєстрації випуску акцій акціонерних 

товариств, що створюються у процесі приватизації та корпоратизації, затвердженим 

Рішенням НКЦПФР від 26.02.2013 № 248, складення та подання цього документа не 

передбачено. Тому він не завжди може бути предметом злочину, передбаченого 

ст. 223
1
 КК [79, С. 205–206]. 

В. М. Киричко, О. І. Перепелиця, В. Я. Тацій пишуть про те, що у законодавчій 

процедурі реєстрації випуску цінних паперів, передбаченій Законом від 23 лютого 

2006 р., ця реєстрація є лише проміжним етапом, на якому емітенту видається 

Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів. До правових підстав 

для прийняття НКЦПФР остаточного рішення щодо внесення відповідної 

інформації до Державного реєстру випусків цінних паперів та видачі Свідоцтва про 

реєстрацію випуску цінних паперів також входить реєстрація звіту про результати 

розміщення цінних паперів. Отже, під документами, які подаються для реєстрації 

випуску цінних паперів, за ст. 223
1
 КК слід розуміти документи, які подаються на 

різних законодавчих етапах емісії цінних паперів до НКЦПФР, але є необхідними 

для прийняття вищезазначеного остаточного рішення. Тому предметом цього 

злочину є ті документи, які подаються до НКЦПФР для реєстрації: а) випуску 

цінних паперів; б) проспекту емісії цінних паперів (а також змін до нього); в) звіту 

про результати розміщення цінних паперів [227, С. 351–352]. 
                                                 

1
 Виокремлення проспекту емісії цінних паперів серед інших документів, що подаються для реєстрації випуску 

цінних паперів, та виступають предметом досліджуваного злочину обумовлено тим, що в одних підзаконних 

нормативно-правових актах НКЦПФР цей документ включений до переліку документів, що подаються для реєстрації 

випуску цінних паперів, в інших – визначений окремо. Крім того, він має важливе інформаційне значення, оскільки на 

підставі ознайомлення з інформацією, що в ньому міститься, інвестори приймають рішення про придбання цінних 

паперів.  
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На мою думку, предмет досліджуваного злочину визначено занадто широко. 

Звісно, подання НКЦПФР заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску 

цінних паперів та проспекту їх емісії є проміжним етапом як публічного так і 

приватного розміщення цінних паперів. Однак саме після надходження цих 

документів НКЦПФР здійснює одночасно реєстрацію (курсив мій. – Р. В.) випуску 

та проспекту емісії цінних паперів або відмовляє в реєстрації (абз. 1 п. 1 ч. 2 ст. 29 

Закону від 23 лютого 2006 р.). Звісно, до отримання свідоцтва про реєстрацію 

випуску цінних паперів має пройти ще ряд етапів розміщення цінних паперів. Крім 

того, й у цьому Законі, й у підзаконних нормативних актах чітко розмежовується 

етап подання НКЦПФР всіх необхідних документів для реєстрації випуску цінних 

паперів та етап подання НКЦПФР звіту про результати розміщення цінних паперів. 

Це дає підстави стверджувати, що під «реєстрацією випуску цінних паперів» (у 

контексті ст. 223
1
 КК) слід розуміти лише такий етап емісії цінних паперів, як 

подання НКЦПФР заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску та 

проспекту емісії цінних паперів, передбачений п. 4 ч. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 28 Закону від 

23 лютого 2006 р. Водночас зазначена вище позиція є напрямом вдосконалення 

ст. 223
1
 КК. Однак це питання розглянуто далі [79, С. 206–207]. 

Інформація (відомості), обіг якої здійснюється на ринку цінних паперів. 

Згідно з Преамбулою Закону від 23 лютого 2006 р. цей Закон регулює відносини, що 

виникають під час розміщення, обігу цінних паперів і провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку, з метою забезпечення відкритості та ефективності 

функціонування фондового ринку. У зв’язку з цим великого значення набуває 

інформація, яка розповсюджується та використовується на фондовому ринку. Ця 

інформація виступає предметом злочинів, передбачених статтями 223
2
, 232

1
 та 232

2
 

КК. 

Предмет злочину, передбаченого ст. 223
2
 КК, у науковій літературі також 

визначається неоднозначно. На думку одних вчених, ним можуть виступати: 

1) система реєстру власників іменних цінних паперів або 2) система депозитарного 

обліку цінних паперів [212, С. 239; 216, С. 253; 227, С. 355]. Інші вчені взагалі прямо 

не визначають предмет цього злочину [271, С. 383; 270, С. 684–685]. Натомість 
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П. П. Андрушко вважає, що предметом цього злочину є інформація про емітента 

цінних паперів, їх власників та номінальних утримувачів, емітовані та розміщені 

цінні папери, осіб, наділених певними правами щодо цінних паперів, яка вноситься і 

міститься у системі реєстру власників іменних паперів та системі депозитарного 

обліку цінних паперів [268, С. 861]. 

Задля правильного встановлення предмета цього злочину необхідно 

проаналізувати такі поняття, як «система реєстру власників іменних цінних паперів» 

та «система депозитарного обліку». Так, відповідно до абз. 18 ст. 1 Закону від 

30 жовтня 1996 р. система реєстру власників іменних цінних паперів – це сукупність 

даних, що забезпечує ідентифікацію зареєстрованих у цій системі власників, 

номінальних утримувачів та емітента, а також іменних цінних паперів, 

зареєстрованих на їх ім’я, облік усіх змін інформації щодо вищевказаних осіб та 

цінних паперів, одержання та надання інформації цим особам і складання реєстру 

власників іменних цінних паперів. Згідно з Положенням про порядок ведення 

реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішення ДКЦПФР від 

17.10.2006 № 1000, елементами зазначеної системи були: реєстр власників іменних 

цінних паперів, емісійний рахунок, особові рахунки емітента та зареєстрованих осіб, 

облікові журнали (регістри) з ведення реєстру, документи, які є підставою для 

формування та внесення змін до системи реєстру. 

Однак 6 липня 2012 р. набув чинності ЗУ «Про депозитарну систему України», 

який докорінно змінив правові засади функціонування депозитарної системи 

України та встановив новий порядок реєстрації та підтвердження прав на емісійні 

цінні папери та прав за ними у системі депозитарного обліку цінних паперів, а також 

порядок проведення розрахунків за правочинами щодо емісійних цінних паперів. 

Цим Законом було скасовано Закон України «Про Національну депозитарну систему 

та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», а згодом, рішенням 

НКЦПФР «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-

правових актів» від 24.06.2014 № 808 було скасовано і вищезазначене рішення 

ДКЦПФР. 
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У зв’язку із прийняттям ЗУ «Про депозитарну систему України» поступово 

створюється якісно нова депозитарна система, яка являє собою сукупність учасників 

депозитарної системи та правовідносин між ними щодо ведення обліку цінних 

паперів, прав на цінні папери і прав за цінними паперами та їх обмежень, що 

встановлюються в системі депозитарного обліку цінних паперів, у тому числі 

внаслідок проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів. У рамках 

депозитарної системи України здійснюється депозитарна діяльність
1
. При цьому 

депозитарна діяльність здійснюється на основі системи депозитарного обліку 

цінних паперів
2
. 

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 22 ЗУ «Про депозитарну систему України» в 

установлених законодавством випадках реалізація прав за емісійними цінними 

паперами здійснюється на підставі реєстру власників іменних цінних паперів
3
. 

Складення реєстру власників іменних цінних паперів здійснює Центральний 

депозитарій, а у випадку, встановленому цим Законом, – НБУ (ч. 2 ст. 22 цього 

Закону). Порядок складення реєстру власників іменних цінних паперів, у тому числі 

порядок взаємодії депозитарних установ з Центральним депозитарієм або НБУ щодо 

складення реєстру, визначається цим Законом та нормативно-правовими актами 

НКЦПФР та НБУ. Так, відповідно до п. 1 Положення про провадження депозитарної 

діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 № 735, це положення 

визначає, зокрема, вимоги до порядку складання реєстру власників іменних цінних 

                                                 
1
 Депозитарна діяльність – це діяльність професійних учасників депозитарної системи України та НБУ щодо надання 

послуг із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні 
папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депозитарних 
установ, емітентів, депозитаріїв-кореспондентів, осіб, які провадять клірингову діяльність, Розрахункового центру з 
обслуговування договорів на фінансових ринках, депонентів, а також надання інших послуг, які відповідно до цього 
Закону мають право надавати професійні учасники депозитарної системи України.  

2
 Системи депозитарного обліку цінних паперів – це сукупність інформації, записів про емісійні цінні папери (вид із 

зазначенням типу, номінальна вартість і кількість, обмеження обігу тощо) на рахунках у цінних паперах власників 
таких рахунків, про емітентів, власників цінних паперів, що мають права за цінними паперами та права на цінні 
папери, обмежень прав на цінні папери, уповноважених ними осіб, управителів, заставодержателів, інших осіб, 
наділених відповідними правами щодо цінних паперів, яка містить дані, що дають змогу ідентифікувати емісійні цінні 
папери і зазначених осіб, реєстр кодів цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів), а 
також інша передбачена законодавством інформація (абз. 1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про депозитарну систему України»). В 
абз. 17 ст. 1 Закону від 30 жовтня 1996 р. міститься інша дефініція цього поняття. Однак враховуючи те, що ЗУ «Про 
депозитарну систему України» було прийнято пізніше і саме він визначає правові засади функціонування 
депозитарної системи України, при з’ясуванні змісту терміна «система депозитарного обліку цінних паперів», в 
контексті ст. 223

2
 КК, необхідно звертатися до положень цього Закону.   

3
 Реєстр власників іменних цінних паперів – перелік власників іменних цінних паперів, складений відповідно до 

вимог законодавства Центральним депозитарієм або, у випадках, встановлених ЗУ «Про депозитарну систему 
України», – НБУ на певну дату із зазначенням кількості іменних цінних паперів, належних зазначеним власникам на 
праві власності, номінальної вартості і виду таких цінних паперів та іншої інформації, визначеної НКЦПФР (п. 16 ч. 1 
ст. 1 ЗУ «Про депозитарну систему України»).  
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паперів, у тому числі порядку взаємодії депозитарних установ з Центральним 

депозитарієм щодо складання реєстру. Центральний депозитарій складає реєстр 

власників іменних цінних паперів на підставі інформації, отриманої від 

депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів, яка формується ними 

відповідно до записів на рахунках у цінних паперах їх депонентів, клієнтів станом 

на 24 годину дня дати обліку, та записів на рахунку в цінних паперах емітента 

станом на 24 годину дня дати обліку (абз. 1 п. 6 цього Положення). 

Набуття і припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами 

здійснюються шляхом фіксації відповідного факту в системі депозитарного обліку. 

У системі депозитарного обліку реєструються обмеження прав на цінні папери та 

можуть реєструватися обмеження прав за цінними паперами у випадках та в 

порядку, встановлених Комісією. Вимоги до інформації, яка вноситься до системи 

депозитарного обліку, встановлюються Центральним депозитарієм за погодженням 

з НКЦПФР (ч. 2 ст. 4 ЗУ «Про депозитарну систему України»). 

Аналіз положень регулятивного законодавства про фондовий ринок дозволяє 

зробити висновок, що в межах депозитарної системи України існує лише система 

депозитарного обліку цінних паперів, на підставі даних якої Центральний 

депозитарій, а у передбачених законом випадках НБУ, складає реєстр власників 

іменних цінних паперів. У зв’язку з цим вказівка на такий предмет злочину, 

передбачений ст. 223
2
 КК, як «система реєстру власників іменних цінних паперів» 

має бути виключена з цієї статті [79, С. 210]. 

Систему депозитарного обліку цінних паперів складають: первинні документи
1
; 

облікові регістри оперативного обліку
2
; активні та пасивні аналітичні рахунки 

депозитарного обліку; реєстр кодів цінних паперів (п. 7 розділу ІІ Положення про 

депозитарну діяльність). У разі невнесення відповідних змін або внесення 

недостовірних змін до системи депозитарного обліку злочинного впливу зазнає саме 
                                                 

1
 До первинних документів належать документи, які є підставою для здійснення депозитарних операцій, а саме: 

розпорядження; документи, що підтверджують здійснення операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів; 

документи, що підтверджують здійснення безумовних операцій з цінними паперами; документи, що підтверджують 

здійснення операцій щодо цінних паперів; інші первинні документи, визначені законодавством України.  
2
 Облікові регістри оперативного обліку – вторинні документи як результат хронологічного, систематизованого 

групування та узагальнення інформації первинних документів. До облікових регістрів оперативного обліку належать, 

зокрема: журнал розпоряджень; журнал депозитарних операцій; інші журнали, визначені цим Положенням та 

внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи; депозитарний баланс.  
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відповідна система як сукупність інформації (даних), оскільки певна інформація, 

тобто дані, що в ній містяться, перестають бути актуальними та носити об’єктивний 

характер. Таким чином визначення предметом злочину, передбаченого ст. 223
2
 КК, 

системи депозитарного обліку цінних паперів видається більш 

обґрунтованим. Позицію про те, що предметом цього злочину виступає система 

депозитарного обліку, обстоює і О. Ю. Вітко [54, С. 190]. 

На відміну від попередніх злочинів, предметом незаконного використання 

інсайдерської інформації (ст. 232
1
 КК) у науковій літературі однозначно 

визнається інсайдерська інформація – неоприлюднена інформація про емітента, його 

цінні папери та похідні (деривативи), що перебувають в обігу на фондовій біржі, або 

правочини щодо них, у разі якщо оприлюднення такої інформації може істотно 

вплинути на вартість цінних паперів та похідних (деривативів), та яка підлягає 

оприлюдненню відповідно до вимог, встановлених цим Законом (ч. 1 ст. 44 Закону 

від 23 лютого 2006р.). Виходячи з дефініції цього поняття можна виокремити 

низку ознак такої інформації. 

1. Як слушно зазначає О. О. Дудоров, одна з ключових ознак інсайдерської 

інформації, яка у фаховій літературі зазвичай позначається як істотність, означає, 

що відповідна інформація береться до уваги власниками цінних паперів і 

потенційними інвесторами при прийнятті ними рішення про купівлю-продаж цінних 

паперів, вчинення інших правочинів із цінними паперами, а її розголошення може 

мати значний вплив на ринкову вартість (котирування) цінних паперів. Кращим 

доказом істотності певної інформації, як правило, вважаються події, що 

відбуваються на фондовому ринку після розкриття цієї інформації [208, С. 475]. 

2. Інсайдерською вважається лише відповідна інформація про емісійні цінні 

папери, оскільки в силу прямої вказівка законодавця, вона стосується лише 

емітента
1
, його цінних паперів та похідних (деривативів). Інформація про неемісійні 

                                                 
1
 Емітент – юридична особа, у тому числі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Автономна Республіка Крим 

або міська рада, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади чи міжнародна фінансова 
організація, які від свого імені розміщують емісійні цінні папери та беруть на себе зобов’язання за ними перед їх 
власниками (абз. 2 ч. 2 ст. 2 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»).  
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цінні папери (ощадні (депозитні) сертифікати, векселі тощо)
1
 та інші фінансові 

інструменти не є інсайдерською та, відповідно, не може бути предметом злочину, 

передбаченого ст. 232
1
 КК. Звертаємо увагу, що відповідно до п. 4 ст. 2 Директиви 

2014/57/EU Європейського Парламенту та Ради ЄС від 16 квітня 2014 року про 

кримінальні санкції за зловживання на ринку (директива про зловживання на ринку) 

[474] інсайдерська інформація
2
 – інформація, що має значення, подане в ст. 7(1)-(4) 

Регламенту (ЄС) № 596/2014. Натомість чинне регулятивне законодавство обмежує 

таке поняття, визначаючи інсайдерською лише інформацію про такі фінансові 

інструменти, як емісійні цінні папери. Враховуючи євроінтеграційний напрям 

розвитку України та підписання Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, 

та ЄС, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншого вважаю, що настав час поступового приведення законодавства 

про ринок цінних паперів у відповідність до законодавства ЄС. Так, у ч. 1 ст. 133 

підрозділу 6 «Фінансові послуги» частини 5 глави 6 «Заснування підприємницької 

діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля» Угоди про асоціацію 

зазначено, що сторони визнають важливість наближення чинного законодавства 

України до законодавства ЄС. Україна забезпечить поступове приведення у 

відповідність своїх чинних законів та майбутнього законодавства до acquis ЄС. У 

зв’язку з цим дефініція терміна «інсайдерська інформація» має бути розширена за 

рахунок включення до такої інформації відомостей не тільки про емісійні цінні 

папери, а й про фінансові інструменти взагалі. Відповідні зміни має бути внесено і 

до ст. 232
1
 КК

3
. 

                                                 
1
 Натомість ст. 285 КК Королівства Іспанія передбачає покарання для того, хто безпосередньо або через посередника 

використовує інформацію, що має значення для котирування будь-якого виду цінних паперів або оборотних 

документів на організованому, офіційному чи визнаному таким ринку [223, С. 135].  
2
 Відповідно до ст. 7(1)-(4) Регламенту (ЄС) № 596/2014 Європейського Парламенту та Ради ЄС від 16 квітня 2014 року про 

зловживання на ринку (регламент про зловживання на ринку) і про визнання такими, що втратили чинність, Директиви 2003/6/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради і Директив Комісії 2003/124/ЄС, 2003/125/ЄС і 2004/72/ЄС – це, зокрема, інформація точного 

характеру, яка не була оприлюднена, яка стосується прямо або опосередковано одного чи кількох емітентів або одного чи 

кількох фінансових інструментів, і яка у випадку її оприлюднення здійснювала би значний вплив на ціни таких фінансових 

інструментів або на ціни відповідних похідних фінансових інструментів [478]. Слід зазначити, що перелік інсайдерської 

інформації, поданий у ст. 7(1)-(4) Регламенту (EU) № 596/2014 є доволі суттєвим.  
3
 Наприклад, предметом злочину, передбаченого ст. 185

6
 «Неправомірне використання інсайдерської інформації» КК РФ, 

виступає інсайдерська інформація розповсюдження або надання якої може здійснити суттєвий вплив на ціни фінансових 

інструментів, іноземної валюти або товарів.  
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3. Інсайдерською є певна інформація лише про цінні папери та похідні 

(деривативи), що перебувають в обігу на фондовій біржі
1
 (курсив мій. – Р. В.). А це 

означає, що ст. 232
1
 КК охоплює випадки незаконного використання інсайдерської 

інформації на регульованому (організаційно оформленому) фондовому ринку 

(фондовій біржі) та не розповсюджується на правочини щодо емісійних цінних 

паперів, вчинені поза фондовою біржею торговцями цінних паперів або за їх участі. 

Натомість попередня редакція ч. 1 ст. 44 Закону від 23 лютого 2006 р. визнавала 

інсайдерською будь-яку неоприлюднену інформацію про емітента, його цінні 

папери або правочини щодо них, оприлюднення якої могло значно вплинути на 

вартість цінних паперів. А це означало, що ст. 232
1
 КК охоплювала незаконне 

використання інсайдерської інформації як на біржовому (фондові біржі), так і на 

позабіржовому (торговельно-інформаційні системи) ринках цінних паперів. Як 

зазначає О. В. Кологойда, в Україні «на вторинному ринку цінних паперів, як і на 

первинному, провідні позиції займає позабіржовий обіг. Саме поза межами 

фондових бірж здійснюється реалізація основної частки вперше емітованих цінних 

паперів і практично вся вторинна торгівля» [201, С. 280]. При цьому небезпека 

використання неоприлюдненої інформації у процесі курсоутворення цінних паперів 

у торговельно-інформаційних системах є не меншою, ніж тоді, коли це відбувається 

на фондових біржах [115, С. 112–113]. За таких обставин, на думку О. О. Дудорова, 

рішення вітчизняного законодавця обмежити коло відомостей, що становлять 

інсайдерську інформацію, а, отже, сферу застосування ст. 232
1
 КК навряд чи може 

бути розцінене схвально [208, С. 479]. Враховуючи вищезазначене, із дефініції 

терміна «інсайдерська інформація» має бути виключена вказівка про перебування 

цінних паперів та похідних (деривативів) в обігу на фондовій біржі. 

4. Перелік інформації, яка може бути визнана інсайдерською, на сьогодні не 

може бути обмежений ні на нормативному рівні, ні будь-яким органом. Нею може 

                                                 
1
 До таких цінних паперів відносяться лістингові цінні папери (цінні папери, які пройшли процедуру лістингу на фондовій 

біржі, внесені до біржового реєстру як такі, що відповідають вимогам відповідного рівня лістингу, згідно з цим 

Положенням та правилами фондової біржі) та позалістингові цінні папери (цінні папери, які допущені до торгівлі на 

фондовій біржі без проходження процедури лістингу) (п. 2 розділу І Положення про функціонування фондових бірж, 

затвердженого рішенням НКЦПФР від 22. 11. 2012 р. №1688).  
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бути регулярна та особлива інформація про емітента
1
, інформація про злиття, 

приєднання, поділ і перетворення як способи припинення юридичної особи; істотні 

зміни у планах капіталовкладень товариства; операції із значними активами 

емітента за неринковою ціною; початок або припинення випуску нової продукції; 

пропозиція іншої особи придбати значний пакет цінних паперів емітента; знищення 

або пошкодження значної частини майна емітента внаслідок непередбачуваних 

подій тощо
2
. 

5. Інсайдерською може бути тільки справжня інформація про емітента, його 

цінні папери та похідні (деривативи), що перебувають в обігу на фондовій біржі, або 

правочини щодо них. У випадку якщо під виглядом інсайдерської інформації 

розповсюджується інформація, яка не відповідає дійсності, то такі дії, за наявності 

всіх необхідних ознак, утворюють маніпулювання на фондовому ринку (ст. 222
1
 

КК)
3
. 

6. Інсайдерська інформація існує в проміжок часу з моменту її виникнення та до 

моменту її оприлюднення відповідно до вимог, встановлених Законом від 23 лютого 

2006 р. Так, наприклад, відповідно до ч. 2 ст. 41 цього Закону строки, порядок і 

форми розкриття особливої інформації про емітента та додаткових відомостей, що 

містяться у такій інформації, встановлюються НКЦПФР. Особлива інформація про 

емітента є відкритою і в обсязі, встановленому НКЦПФР, підлягає оприлюдненню 

емітентом шляхом: розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних 

НКЦПФР про ринок цінних паперів; опублікування в одному з офіційних 

друкованих видань ВРУ, КМУ або НКЦПФР; розміщення на власному веб-сайті 

                                                 
1
 Регулярна інформація про емітента – річна та квартальна звітна інформація про результати фінансово-господарської 

діяльності емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до НКЦПФР. Особлива 
інформація про емітента – інформація, до якої належать відомості про: прийняття рішення про розміщення цінних паперів 
на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу; прийняття рішення про викуп власних акцій, крім акцій 
корпоративних інвестиційних фондів інтервального та відкритого типу; факти лістингу/делістингу цінних паперів на 
фондовій біржі тощо.  

2
 У законодавстві деяких кран перелік інсайдерської інформації визначений на нормативному рівні. Так, відповідно до 

ст. 3 Закону РФ «Про ринок цінних паперів» переліки інсайдерської інформації різні, залежно від суб’єкта – 
інсайдера. Наприклад, до інсайдерської інформації емітентів та керуючих компаній, господарюючих суб’єктів, які займають 
домінуюче становище на ринку РФ, відноситься інформація, вичерпний перелік якої затверджується нормативним актом 
Банку Росії. До недавнього часу аналогічна ситуація мала місце і на фондовому ринку України, оскільки діяло положення 
ДКЦПФР від 21. 11. 2006 р. № 1344 «Про визнання інформації, яка належить до інсайдерської». Втім такий підхід зазнав 
нищівної критики, оскільки чимало відомостей, оприлюднення яких може значно вплинути на ринкову вартість цінних 
паперів, до зазначеного переліку не входило. У зв’язку з цим зазначене рішення було визнано таким, що втратило чинність, 
на підставі рішення НКЦПФР від 29. 05. 2012 р. № 752.    

3
 Аналогічного висновку доходить Н. О. Лопашенко, яка звертає увагу на те, що на відміну від складу злочину, 

передбаченого ст. 185
3
 «Маніпулювання ринком» КК РФ, в складі злочину, передбаченому ст. 185

6
 «Неправомірне 

використання інсайдерської інформації» КК РФ, мова йде не про сфальсифіковану, а про дійсну інформацію [246, С. 356].  
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(ч. 3 ст. 41 цього Закону). До моменту розкриття регулярної та особливої інформації 

емітентом шляхом оприлюднення в загальнодоступній інформаційній базі даних 

НКЦПФР розкриття такої інформації на території України іншими шляхами не 

допускається (п. 9 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, 

затверджене рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826). 

Неоприлюдненою слід вважати будь-яку інформацію, яка не опублікована в 

інформаційних виданнях, призначених для відкритого доступу, або іншим чином 

(через телебачення, радіо, повідомлення на публічних заходах, під час судового 

процесу у відкритому судовому засіданні тощо) не доведена до відома 

невизначеного кола осіб [270, С. 705]. Якщо ж інформація про емітента, його цінні 

папери (деривативи) або правочини щодо них розкрито всупереч законному 

порядку, то така інформація все одно є предметом злочину, передбаченого ст. 232
1
 

КК
1
 [79, С. 211–216]. 

Провівши дисертаційне дослідження правового регулювання використання 

інсайдерської інформації на ринку цінних паперів, В. В. Саєнко дійшов висновку 

про те, що поняття «інсайдерської інформації» істотно відрізняється від закріплених 

законодавством України понять «інформації з обмеженим доступом», «комерційної 

таємниці» та «конфіденційної інформації», причому співвідношення між ними є 

складним і неоднозначним. Частина інсайдерської інформації може становити 

комерційну таємницю або конфіденційну інформацію, але інша частина підлягає 

розголошенню через вимоги щодо розголошення регулярної і особливої інформації 

про діяльність емітента
2
. А, як відомо, інформація, яка підлягає розголошенню, не 

може становити комерційну таємницю або конфіденційну інформацію. Мета 

регулювання використання інсайдерської інформації також набагато ширша і не 

зводиться до обмеження поширення інформації, яка може завдати шкоди репутації 

або майну підприємства [378, С. 13]. 
                                                 

1
 У державах ЄС будь-які обмеження на операції з цінними паперами у зв’язку з інсайдерською торгівлею 

скасовуються, якщо інформація вже була оприлюднена (незалежно від того, чи було таке оприлюднення 
правомірним). Натомість відповідно до положень американського фінансового права інсайдерською визнається 
інформація про діяльність компанії, яка не була офіційно оприлюднена [208, С. 476].  

2
 Акціонерам та потенційним інвесторам потрібен доступ до регулярної, надійної та достовірної інформації. Таким 

чином, передбачення якнайшвидшого та сумлінного прилюдного розкриття інформації, яка належить до 
інсайдерської, сприятиме боротьбі з маніпулюванням ринком та підвищенню довіри інвесторів до фінансових 
ринків. Досвід країн із розвинутим фондовим ринком свідчить, що забезпечення необхідності найшвидшого 
оприлюднення інсайдерської інформації є дієвим інструментом захисту прав інвесторів [273, С. 76].  
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Отже, якщо інсайдерська інформація одночасно виступає комерційною або 

банківською таємницею, то її розголошення або протиправне використання залежно 

від конкретних обставин справи має утворювати склад злочину, передбачений 

ст. 232
2
 КК. Дії винних осіб не потребують додаткової кваліфікації за ст. 231 або 

ст. 232 КК
1
. Цю позицію підтримують С. О. Харламова та О. К. Василяка, які 

зазначають, що тут має місце конкуренція норм. Загальною нормою є норма щодо 

комерційної або банківської таємниці, а спеціальною – щодо інсайдерської 

інформації [448, С. 165; 42, С. 99]. 

Предметом злочину, передбаченого ст. 232
2
 КК, є інформація про діяльність 

емітента. Щоправда, О. Ю. Вітко вважає, що ним виступає регулярна та особлива 

інформація (достовірна, недостовірна) про діяльність емітента та інформація 

(достовірна, недостовірна), що міститься в документах, які передбачені п. 1–3, 5–11, 

13, 14, 16 і 17 ч. 1 ст. 77 ЗУ «Про акціонерні товариства» [54, С. 11]. 

На мою думку, науковець не зовсім обґрунтовано звужує зміст предмета цього 

злочину, обмежуючи інформацію про діяльність емітента лише рамками ЗУ «Про 

акціонерні товариства». Для визначення змісту поняття «інформація про діяльність 

емітента» необхідно звернутися до регулятивного законодавства про ринок цінних 

паперів. При цьому, як слушно зазначає П. П. Андрушко, закони, якими 

регулюються відносини між емітентами цінних паперів та інвесторами в цінні 

папери, зокрема ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» та «Про інститути 

спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»
2
, не 

визначають види та обсяг інформації про діяльність, зокрема фінансово-

господарську, емітента, яка повинна надаватися ним інвесторам, та порядок надання 

такої інформації. ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок», який регулює 

відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів і провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку, з метою забезпечення відкритості та 
                                                 

1
 У Законі РФ «Про протидію неправомірному використанню інсайдерської інформації і маніпулюванню ринком і 

про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації» питання про співвідношення інсайдерської 

інформації та комерційної, службової, банківської таємниці вирішено на законодавчому рівні. У дефініції 

досліджуваного поняття, закріплено в п. 1 ст. 2 цього Закону, прямо зазначено, що нею є точна і конкретна 

інформація, яка не була розповсюджена або надана (в тому числі відомості, яка складають комерційну, службову, 

банківську тайну, тайну зв’язку (у частині інформації про почтові перекази грошових коштів).  
2
 Цей Закон втратив чинність, однак в Законі України «Про інститути спільного інвестування» вищезазначені 

питання також не врегульовані.  
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ефективності функціонування фондового ринку, взагалі не згадує про право 

інвестора в цінні папери на отримання від емітента інформації про його діяльність, 

як і про відповідний обов’язок емітента а відтак і не визначає порядок надання такої 

інформації. На його думку, сформульована у ст. 232
2
 КК норма обумовлює 

необхідність внесення змін та доповнень до регулятивного законодавства щодо 

визначення порядку надання (одержання) інвесторам в цінні папери інформації про 

діяльність емітента цінних паперів [268, С. 937–938, 939]. Аналіз регулятивного 

законодавства про ринок цінних паперів дозволяє стверджувати, що ця пропозиція і 

досі не втратила актуальності. У зв’язку з цим розділ V «Розкриття інформації на 

фондовому ринку» Закону від 23 лютого 2006 р. має бути доповнений статтею, 

яка б визначала загальний порядок надання (одержання) інвесторам в цінні папери 

інформації про діяльність емітента цінних паперів [79, С. 218–219]. 

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 116 ЦК учасники господарського товариства мають право 

одержувати інформацію про діяльність товариства у порядку, встановленому 

установчими документами. Відповідно до абз. 4 ч. 1 ст. 88 ГК учасники 

господарського товариства мають право одержувати інформацію про товариство. На 

вимогу учасника товариство зобов’язане надати йому для ознайомлення річні 

баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність товариства, протоколи 

ревізійної комісії, протоколи зборів органів управління товариства тощо. Аналогічне 

положення закріплено в п. «г» ч. 1 ст. 10 ЗУ «Про господарські товариства». Слід 

звернути увагу, що перелік документів, закріплений в абз. 4 ч. 1 ст. 88 ГК, на 

відміну від п. «г» ч. 1 ст. 10 цього Закону, не є вичерпним. Виходячи зі змісту п. 5 

ч. 1 ст. 116 ЦК, до нього можуть входити й інші документи, передбачені 

установчими документами. 

Розкриваючи зміст положень п. «г» ч. 1 ст. 10 ЗУ «Про господарські 

товариства», ст. 116 ЦК та ст. 88 ГК ВСУ зазначає, що господарське товариство 

зобов’язане надавати учаснику (акціонеру) на його вимогу лише документи звітного 

характеру (річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність, протоколи 

ревізійної комісії, протоколи зборів органів управління товариства) та інформацію, 

що міститься в установчих документах товариства, а не будь-яку інформацію щодо 
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господарської діяльності товариства, якщо інше не передбачено установчими 

документами товариства (п. 36 постанови Пленуму ВСУ від 24 жовтня 2008 р. № 13 

«Про практику розгляду судами корпоративних спорів»). 

Як слушно зазначає А. М. Ришелюк, інвестор у цінні папери (у тому числі 

акціонер) має право на одержання певної інформації безпосередньо від емітента 

цінних паперів, а у деяких випадках – право на ознайомлення з певною інформацією 

про діяльність емітента. Закон передбачає право на персональне одержання 

відповідної інформації або ознайомлення з нею переважно для акціонерів [270, 

С. 707]
1
. 

Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж 

за п’ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими 

ч. 1 ст. 78 Закону, у приміщенні товариства за його місцезнаходженням у робочий 

час (абз. 2 ч. 2 ст. 78 ЗУ «Про акціонерні товариства»). Акціонери можуть 

отримувати додаткову інформацію про діяльність товариства за згодою виконавчого 

органу товариства або у випадках і порядку, передбачених статутом або рішенням 

загальних зборів акціонерного товариства (абз. 3 ч. 2 ст. 78 цього Закону). На 

вимогу акціонера або НКЦПФР акціонерне товариство надає перелік афілійованих 

осіб та відомості про належні їм акції товариства (ч. 4 ст. 78 цього Закону). Всі 

вищезазначені документи можуть виступати предметом злочину, передбаченого 

ст. 232
2
 КК. 

На думку окремих науковців, предметом досліджуваного злочину є інформація 

про діяльність емітента цінних паперів, яка згідно із законом має надаватись 

службовою особою емітента інвестору в цінні папери, в тому числі акціонеру на 

                                                 
1
 Так, відповідно до ч. 1 ст. 77, чч. 1 та 2 ст. 78 ЗУ «Про акціонерні товариства» протягом 10 робочих днів з дня 

надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності – виконавчий орган 

акціонерного товариства зобов’язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи товариства копії 

таких документів, як: статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір; положення про загальні 

збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють 

діяльність органів товариства, та зміни до них; положення про кожну філію та кожне представництво товариства; 

принципи (кодекс) корпоративного управління товариства; протоколи загальних зборів; матеріали, з якими акціонери 

мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів; протоколи засідань наглядової ради та 

колегіального виконавчого органу, накази і розпорядження голови колегіального та одноосібного виконавчого органу; 

протоколи засідань ревізійної комісії, рішення ревізора товариства; висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора 

товариства; річну фінансову звітність; документи звітності, що подаються відповідним державним органам; проспект 

емісії, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства; особливу інформацію про 

товариство згідно з вимогами законодавства; інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, його 

внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу.  
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його письмовий запит [227, С. 387–388; 268, С. 937]. Вважаю, що така позиція не в 

повній мірі розкриває предмет злочину, передбаченого ст. 232
2
 КК. Як слушно 

зазначають О. О. Дудоров та А. М. Ришелюк, надання недостовірної інформації про 

діяльність емітента може кваліфікуватись за ст. 232
2
 КК незалежно від того, вчинено 

воно на запит інвестора або без такого запиту [208, С. 485; 270, С. 709]. 

Звертаю увагу на те, що в законодавстві про фондовий ринок передбачено 

випадки, коли службові особи емітента за власною ініціативою зобов’язані надавати 

інвесторам інформацію про діяльність емітента. Так, наприклад, відповідно до абз. 1 

ч. 1 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» письмове повідомлення про проведення 

загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного надсилається 

кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, 

встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, 

визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на 

вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають. Повідомлення про 

проведення загальних зборів акціонерного товариства має містити дані, чітко 

визначені в ч. 5 цієї статті. Близьке за змістом положення міститься в чч. 1 та 2 

ст. 19 ЗУ «Про інститути спільного інвестування». Проведення загальних зборів 

товариств за відсутності неповідомлених акціонерів є дуже розповсюдженою 

практикою на території України та активно використовується в процесі рейдерських 

захоплень суб’єктів господарювання. Однак на сьогодні такі діяння не утворюють 

склад злочину, передбачений ст. 232
2
 КК, навіть якщо це заподіяло інвестору в цінні 

папери (у тому числі акціонеру) матеріальну шкоду в значному розмірі. 

З метою удосконалення диспозиції ч. 1 ст. 232
2
 КК пропоную викласти її в такій 

редакції
1
: «Умисне ненадання службовою особою емітента інвестору в цінні папери 

(у тому числі акціонеру) інформації про діяльність емітента в межах та/або на 

умовах, передбачених законом, або надання йому завідомо недостовірної 

інформації, а також розкриття на фондовому ринку такої інформації не в повному 

                                                 
1
 Для порівняння: ст. 255 КК Республіки Казахстан передбачає кримінальну відповідальність за ненадання 

інформації або надання завідомо неправдивих відомостей державним органам і утримувачам цінних паперів 

посадовими особами емітента цінних паперів [222, С. 357].  
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обсязі або несвоєчасне розкриття інформації, якщо це заподіяло інвестору в цінні 

папери (у тому числі акціонеру) значну шкоду» [79, С. 221–222]. 

Об’єктивна сторона складів злочинів проти фондового ринку. 

З усіх структурних частин складу злочину найбільше інформації, необхідної 

для кваліфікації діяння як злочину, містить об’єктивна сторона. Вона охоплює 

ознаки, що характеризують злочин з точки зору його зовнішнього прояву [210, 

С. 133]. У теорії кримінального права під об’єктивною стороною злочину 

розуміється сукупність передбачених законом ознак, які характеризують зовнішній 

прояв суспільно небезпечного діяння, яке посягає на той чи інший об’єкт, що 

перебуває під охороною кримінального закону. Такими ознаками є: суспільно 

небезпечне діяння (дія або бездіяльність), суспільно небезпечні наслідки, причинний 

зв’язок між діяннями і наслідками, місце, час, обставини, спосіб, знаряддя та засоби 

вчинення злочину [409, С. 106]. 

Аналізуючи юридичні конструкції предметів господарських злочинів, можна 

виділити найбільш типові форми, за допомогою яких у кримінальному законі 

відображаються ознаки способів (способу) вчинення злочинів в господарській 

діяльності. Зокрема, розділом VII Особливої частини КК України передбачаються 

склади злочинів, ознаки об’єктивної сторони яких містять опис способу скоєння 

злочину з урахуванням ознак об’єкта злочину, скоєного особою діяння та заподіяної 

шкоди (збитку). Водночас український законодавець використовує прийоми, 

відповідно до яких він спочатку конкретизує види, властивості способу (способів) 

скоєного діяння, а після цього чи перед цим вказує на ознаки самого скоєного діяння 

[107, С. 36]. 

Стосовно ж суспільно небезпечних діянь, передбачених об’єктивною стороною 

складів злочинів проти фондового ринку, розгляд дозволяє розділити їх на такі види: 

1) дії, спрямовані на виготовлення та/або обіг підроблених цінних паперів 

(статті 199 та 224 КК); 2) діяння, які порушують порядок емісії та обліку цінних 

паперів (статті 223
1
 та 223

2
 КК); 3) діяння, які порушують порядок надання та 

використання інформації на фондовому ринку (статті 232
1
 та 232

2
 КК); 4) дії, що 

мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі (ст. 222
1
 КК) [79, С. 222]. 
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Дії, спрямовані на виготовлення та/або обіг підроблених цінних 

паперів. Аналіз об’єктивної сторони складів злочинів, передбачених статтями 199 

та 224 КК, дозволяє зробити висновок, що вона полягає в таких діях: виготовлення 

або збут підроблених державних та недержавних цінних паперів; зберігання, 

придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну підроблених державних 

цінних паперів; використання іншим чином, ніж збут, підроблених недержавних 

цінних паперів. 

Поняття виготовлення підроблених державних або недержаних цінних паперів 

охоплює як повну імітацію вказаних предметів, так й істотну фальсифікацію 

справжніх цінних паперів. Часткове підроблення може полягати, наприклад, у 

переробці цифрового та буквеного номіналу справжнього сертифікату акції, зміні 

номера або серії облігації, підробленні підпису або відбитку печатки на цінному 

папері. У п. 12 постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами 

кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних 

паперів» роз’яснюється, що аналізований склад злочину має місце в діях особи, яка 

свідомо придбала підроблені гроші чи державні цінні папери з метою їх наступного 

збуту і для надання їм більшої подібності із справжніми предметами внесла 

додаткові зміни, які створюють можливість перебування фальшивок в обігу. Цілком 

очевидно, що подібним чином мають кваліфікуватися такі дії з недержавними 

цінними паперами. 

Слід наголосити, що статті 199 та 224 КК, як і ст. 79 КК 1960 р., не визнають 

ступінь подібності підроблених предметів до справжніх цінних паперів ознакою 

складів злочинів, що розглядаються. Водночас у п. 5 зазначеної Постанови Пленуму 

ВСУ акцентується увага, зокрема, на тому, що повна імітація або істотна 

фальсифікація державних цінних паперів робить можливим досягнення мети їх 

збуту і, за задумом винного, у звичайних умовах ускладнює або зовсім виключає 

виявлення підробки
1
. 

                                                 
1
 При цьому в судовій практиці враховуються такі об’єктивні й суб’єктивні критерії: художнє оформлення 

державного цінного папера, яке передбачає певний ступінь завершеності зображення, а саме: відповідного орнаменту і 

наявності основних реквізитів та їх узгодженість зі словами й цифрами, які визначають номінал державного цінного 

папера; якість відтворення, котра передбачає такий ступінь графічної та кольорової точності зображення, який дає 

винній особі підстави вважати можливим перебування виготовлених нею державних цінних паперів у обігу.  
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Аналізуючи подане роз’яснення, П. П. Андрушко зазначає, що фактично 

виготовлення, зокрема, підроблених державних цінних паперів може бути вчинене 

лише шляхом їх створення будь-яким способом, тобто лише шляхом «повної» 

підробки, оскільки при будь-якій підробці справжніх згаданих предметів не буде 

істотності їх фальсифікації, тобто достатнього ступеня завершеності зображення та 

його узгодженості зі словами й цифрами, які визначають їх номінал [268, 

С. 606]. Хочу звернути увагу на позицію Н. О. Лопашенко, яка пише про те, що під 

виготовленням, у контексті складу злочину, передбаченого ст. 186 КК РФ, 

розуміють повну або часткову підробку предметів злочину. При повній підробці, 

зокрема, фальшиві цінні папери створюються без застосування справжніх, з нуля. 

Часткова підробка пов’язана зі справжніми цінними паперами [246, С. 596]. Таким 

чином, якщо особа використовує лише папір, на якому було надруковано справжній 

цінний папір, слід вести мову про часткову підробку. 

Спосіб виготовлення підроблених предметів, не впливаючи на кваліфікацію за 

статтями 199 та 224 КК, має значення для усунення причин і умов, які сприяють 

вчиненню цього злочину. Так, підроблення цінних паперів у документарній формі 

може здійснюватися шляхом внесення до їх паперової або електронної форми 

недостовірних відомостей. Наприклад, виготовлення підробленого векселя може 

виражатись як у внесенні до його реквізитів неправдивої інформації, так і у видачі 

векселя, зовнішньо оформленого з дотриманням вимог, але не для оплати 

поставленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг), а з іншою метою – 

розкрадання коштів, конвертації безготівкових коштів у готівку, доведення до 

банкрутства тощо [268, С. 878]. Як показує аналіз матеріалів правозастосовної 

практики, правоохоронні органи не завжди в змозі правильно визначити, чи є 

правочин, на виконання якого було видано вексель, дійсним, а не фіктивним
1
. 

                                                 
1
 Так, органом досудового слідства генеральний директор ТОВ обвинувачувався у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 

ст. 224 КК, за наступних обставин. Генеральний директор ТОВ отримав від директора ДП та невстановленої слідством особи 
завідомо підроблені документи – договір купівлі-продажу трансферних прав між ДП та ТОВ та акт приймання-
передачі. Розуміючи, що таке зобов’язання не виникало та трансферні права на гравців футбольного клубу перейшли до ТОВ 
на підставі іншого договору, він вніс завідомо неправдиву інформацію до простого векселю, зазначивши, що ТОВ має 
заборгованість перед ДП у розмірі 3,5 млн грн. Після цього генеральний директор ТОВ та директор ДП скали та підписали акт 
прийому-передачі векселя. Згодом генеральний директор ТОВ в рахунок часткового погашення векселя перерахував ДП 800 
тис. грн, чим завдав особливо великої матеріальної шкоди ТОВ. Натомість суд не знайшов достатність доказів з приводу 
відсутності предмета цивільно-правової угоди щодо продажу трансферних прав на гравців футбольного клубу, а тому всі дії 
щодо розрахунків за угодою, зокрема перерахування коштів в сумі 800 тис. грн, а також складення та видачу простого векселя 
на суму 3,5  грн, суд визнав такими, що відповідають чинному законодавству. На підставі зазначеного генерального директора 
ТОВ було виправдано за недоведеністю вини у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 224 КК [47].  
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Підробкою бездокументарних цінних паперів слід вважати внесення будь-яких 

змін до рахунку в цінних паперах у зберігача, які спотворюють зміст зафіксованої у 

ньому інформації
1
. Як слушно зазначають В. М. Кирилко, І. О. Перепелиця та 

В. Я. Тацій, виготовлення підроблених недержавних цінних паперів, що існують у 

бездокументарній формі, характеризується тим, що дії особи операційно завжди 

вчиняються з певними електронними даними, які вона змінює чи вносить додатково 

до цінного папера, що існує у вигляді електронного запису на рахунках у цінних 

паперах у системі електронного депозитарного обліку цінних паперів. Якщо такі дії 

поєднувалися із несанкціонованим втручанням у роботу електронно-

обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних 

мереж чи мереж електрозв’язку, то вони потребують додаткової кваліфікації за 

ст. 361 КК [227, С. 361]. 

Виготовлення підробленого державного або недержавного цінного папера є 

закінченим злочином з моменту виготовлення хоча б одного цінного папера 

незалежно від того, чи вдалося винному здійснити збут фальшивки. Як слушно 

зазначає О. О. Дудоров, такий підхід зумовлений тим, що зробити висновок про 

ступінь схожості підробки з оригіналом, а, отже, дати правильну кримінально-

правову оцінку вчиненому можна лише після фактичного отримання хоча б одного 

підробленого предмета [208, С. 457]. 

Водночас виготовлення державних цінних паперів у великому або особливо 

великому розмірі, як і вчинення інших альтернативних дій, передбачених ст. 199 

КК, має бути кваліфіковано за ч. 2 або 3 цієї статті. Свого часу М. І. Хавронюком 

слушно зверталась увага на проблематичність визначення вартості підроблених 

грошей, державних цінних паперів і лотерейних білетів, адже вказані підроблені 

предмети власної вартості не мають і не можуть мати [143, С. 80]. У п. 16 постанови 

Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами кримінальних справ про 

виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів» також зазначається, 
                                                 

1
 Такі зміни можуть бути внесені шляхом надання незаконних розпоряджень на здійснення облікових депозитарних 

операцій (зарахування, списання, переміщення, переказ), наслідком яких може бути зміна кількості цінних паперів на 

рахунку, обмеження їх в обігу або зняття таких обмежень, чи розпоряджень про внесення змін до реквізитів анкети рахунку 

у цінних паперах, які не супроводжуються обліковими операціями щодо цінних паперів, наприклад, зміна інформації щодо 

власника (розпорядника) рахунку тощо [268, С. 607]. Крім того, підробленням з погляду відповідальності за ст. 224 КК 

треба визнавати відкриття фіктивного рахунку у цінних паперах депозитарієм [208, С. 473].  
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що підроблені гроші та цінні папери підлягають знищенню як предмети, що 

вилучені з обігу і не мають цінності. Кваліфікуючи дії винного за ч. 2 або ч. 3 ст. 199 

КК, слід виходити з номінальної вартості підроблених предметів. У цьому плані 

виграшними виглядають «велика матеріальна шкода» та «особливо велика 

матеріальна шкода» як кваліфікуючі ознаки, передбачені чч. 2 та 3 ст. 224 КК. 

Збут державних або недержаних цінних паперів – це оплатне або безоплатне їх 

відчуження незалежно від способу
1
. Поняттям збуту охоплюються і випадки 

відчуження підробок особам, які усвідомлюють несправжність отримуваних ними 

предметів. Водночас П. П. Андрушко вважає, що збут підроблених недержавних 

цінних паперів – це їх відчуження на оплатній основі будь-яким способом (продаж, 

обмін тощо) як особою, яка їх підробила, так і будь-якою іншою особою, яка 

усвідомлює, що недержавні цінні папери, які нею збуваються, є підробленими [268, 

С. 878]. На мою думку, ця позиція є обмежувальним тлумаченням диспозиції ч. 1 

ст. 224 КК. 

Як зазначає О. О. Кашкаров, збувальник, який вперше пустив підроблені 

фондові інструменти в обіг під виглядом справжніх, при проведенні будь-якої 

операції допустив обман, оскільки не повідомив контрагента, який надалі пустить їх 

в обіг, про неспроможність цінних паперів, які передаються. Момент обману і є 

введенням підроблених цінних паперів в обіг. З цього моменту збут вважатиметься 

закінченим злочином [188, С. 101]. На мою думку, це не зовсім так. Як зазначено в 

п. 10 Постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами кримінальних справ 

про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів», збут 

підроблених грошей чи державних цінних паперів це умисна форма їх відчуження. 

Звідси слідує, що він є закінченим злочином не з моменту введення особи в оману, а 

з моменту переходу підроблених цінних паперів або їх частини до такої особи. У 

випадку збуту цінних паперів у бездокументарній формі збут вважається закінченим 

з моменту переходу права на цінні папери до такої особи
2
.  

                                                 
1
 Наприклад, використання як засобу платежу, продаж, розмін, обмін, дарування, передача у борг або у рахунок 

погашення боргу, програш в азартних іграх, переказ цінних паперів з одного рахунка в цінних паперах на інший 

рахунок, внесення цінних паперів на депозит нотаріуса тощо.  
2
 Так, наприклад, право власності на цінні папери бездокументарної форми існування переходить до депонента – 

нового власника з моменту зарахування прав на ці цінні папери на його рахунок у цінних паперах у депозитарній 

установі (пп. 1 п. 1 глави 2 розділу V Положення про провадження депозитарної діяльності, затверджене Рішенням 

НКЦПФР від 23. 04. 2013 р. № 735).  
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Збут особами, які через збіг обставин одержали підроблені цінні папери, а 

потім усвідомили, що вони є підробленими, відповідно до п. 11 зазначеної 

Постанови Пленуму ВСУ також утворюють склад злочину, передбачений ст. 199 або 

ст. 224 КК
1
. 

Під зберіганням підроблених державних цінних паперів слід розуміти умисні 

дії, пов’язані з перебуванням вказаних предметів у володінні винного (він може 

тримати їх при собі, у будь-якому приміщенні, сховищі, на рахунку в цінних 

паперах тощо, але у будь-якому разі під своїм контролем). На кваліфікацію за 

ст. 199 КК не впливає час і місце зберігання підробок, а також те, чи є особа, яка їх 

зберігає, власником цих предметів. Як слушно зазначає О. О. Кашкаров, 

особливістю об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 199 КК, є те, що він 

водночас може бути продовжуваним у разі виготовлення предметів цього злочину і 

триваючим під час зберігання предметів цього злочину [188, С. 103]. 

Своєю чергою, придбання – це отримання винним підроблених цінних паперів 

будь-яким способом (купівля, отримання в обмін на інші предмети, одержання як 

оплати за виконання роботи, зарахування прав на ці цінні папери на рахунок у 

цінних паперах, знахідка тощо)
2
. Злочином за ст. 199 КК є лише таке придбання, за 

якого особа усвідомлює підроблений характер набутих нею предметів і робить це 

для того, щоб надалі запустити їх в обіг поряд і під виглядом справжніх цінних 

паперів. Як слушно зазначає І. В. Сингаївська, викрадення підроблених державних 

цінних паперів, вчинене з метою їх збуту, при усвідомленні особою їх 

несправжності також слід кваліфікувати як придбання вказаних предметів за ст. 199 

КК [385, С. 120]. 

Така форма об'єктивної сторони, як перевезення підроблених державних цінних 

паперів, полягає в їх переміщенні автомобільним, повітряним, водним транспортом 

                                                 
1
 О. Ю. Ясінов вважає такий повторний збут менш суспільно небезпечним та пропонує встановити за нього 

понижену кримінальну відповідальність [465, С. 9]. Втім, як слушно зазначає Н. О. Лопашенко, для цього немає 

підстав, оскільки збут ця особа вчинює доволі свідомо. Намагання відшкодувати несподівано завдану матеріальну 

шкоду шляхом вчинення злочину, скоріш, свідчить про підвищену, а не про понижену суспільну небезпеку такої 

особи [246, С. 598–599].    
2
 На думку І. М. Михайлова, дію «придбання» слід виключити із переліку суспільно небезпечних діянь, 

передбачених ст. 199 КК. Придбання вважається закінченим із моменту отримання підробок, а факт отримання 

засвідчує володіння, що визнається зберіганням. Оскільки час перебування у винного підроблених предметів при 

зберіганні на кваліфікацію не впливає, то зберігання є закінченим з моменту початку володіння ними, а отже, з 

моменту отримання [468, С. 202].  
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з одного місця в інше як на території України, так і за її межами. При цьому не має 

значення, чи є особа власником або користувачем транспортного засобу, пасажиром 

чи водієм, здійснює таке перевезення особисто або іншим способом. Спосіб 

транспортування зазначених предметів, відстань, на яку їх перевезено, для 

кваліфікації значення не мають. Н. О. Гуторова відзначає, що у випадку, якщо 

вищезгадані предмети переміщаються (переносяться) без використання 

транспортних засобів, то дії винних необхідно кваліфікувати як зберігання [127, 

С. 10], аналогічну думку у вирішенні цього питання висловлюють О. О. Дудоров та 

П. П. Андрушко [136, С. 45; 268, С. 607]. 

О. О. Кашкаров висловив пропозицію, що перевезення як елемент об’єктивної 

сторони злочину, передбаченого ст. 199 КК, слід виключити з КК. Оскільки у 

момент перевезення винна особа забезпечує переміщення і збереження предмета 

злочину, передбаченого ст. 199 КК, тобто здійснює функції зберігання і має вільний 

доступ і можливість контролювати вищезгадані предмети злочину, на відміну від 

пересилки. Крім того, науковець вважає, що переміщення предметів злочину, 

передбаченого ст. 199 КК, з використанням транспортних засобів не являє собою 

велику суспільну небезпеку, на відміну від незаконного транспортування 

вибухових, радіоактивних або сильнодіючих отруйних речовин [188, С. 104]. У разі 

внесення цих змін науковець пропонує кваліфікувати такі дії, як зберігання 

предмета злочину, передбаченого ст. 199 КК. 

На відміну від попередніх злочинних дій пересилання – це переміщення 

підроблених державних цінних паперів шляхом відправлення поштою, багажем, 

посильним або іншим способом з одного місця в інше без супроводження особи, 

котра здійснює пересилання. Злочин у цій формі вважається закінченим з моменту 

відправлення відповідного багажу, листа чи посилки незалежно від того, чи отримав 

їх адресат. Як слушно зазначено в науковій літературі, пересилання також може 

бути використано як елемент способу збуту сфальсифікованих державних цінних 

паперів [188, С. 104–105; 385, С. 139–140]
1
. 

                                                 
1
 І. М. Михайлов зазначає, що при пересиланні фактично вчиняється відчуження предметів злочину, передбаченого 

ст. 199 КК, що є одним із варіантів збуту, тому виокремлення у переліку діянь, передбачених у диспозиції цієї статті, 

цього діяння варто визнати зайвим [468, С. 204].  
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Як зазначається в науковій літературі, ввезення в Україну відповідних 

предметів – це їх переміщення через державний кордон України на її територію 

будь-якими транспортними засобами [227, С. 242; 208, С. 457]. Якщо такі предмети 

переміщені особою на територію України без використання транспортних засобів, 

то її дії не можна кваліфікувати як їх ввезення в Україну [268, С. 608]. Натомість 

О. О. Кашкаров вважає, що ввезення предметів злочину, передбаченого ст. 199 КК, 

може бути здійснено як з використанням транспортних засобів, так і без них, тому 

що існують транспортні пункти пропуску через кордон та пішохідні пункти 

перетину державного кордону [188, С. 105]. Своєю чергою, І. М. Михайлов вважає, 

що ввезення в Україну необхідно тлумачити як переміщення за допомогою будь-

якого транспортного засобу чи будь-яким об’єктом, який використовується як засіб 

перевезення через державний кордон України [468, С. 203]. 

На мою думку, задля однозначного вирішення цього питання необхідно 

використати такий термін, який унеможливить двозначне його тлумачення. Так, 

наприклад, керуючись різними аргументами, О. О. Дудоров та О. О. Кашкаров 

пропонують замінити у диспозиції ст. 199 КК термін «ввезення» терміном 

«переміщення». А І. М. Михайлов вважає за потрібне уніфікувати терміни 

«перевезення» та «ввезення в Україну» та об’єднати зазначені суспільно небезпечні 

діяння поняттям «перевезення» [468, С. 203]. 

Вважаю, що у вирішенні цього питання треба піти ще далі. Дійсно, термін 

«переміщення» однозначно вказуватиме, що воно відбувається будь-яким способом 

через державний кордон України в будь-якому напрямку. Проте, на мою думку, цим 

терміном слід позначити будь-яке переміщення у просторі цінних паперів – 

перевезення, перенесення, пересилання територією України та за її межами, а також 

через її державний кордон. Задля цього, формулюючи диспозицію ст. 224 КК, яка 

передбачатиме кримінальну відповідальність за незаконні дії як з державними, так і 

з недержавними цінними паперами замість термінів «перевезення», ввезення в 

України» та «пересилання» слід використати один єдиний термін – «переміщення 

цінних паперів». На користь цього підходу можу навести кілька аргументів. По-

перше, аналізуючи пропозицію розширити об’єктивну сторону ст. 186 КК РФ за 
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рахунок ще однієї форми – ввозу підроблених грошових знаків і цінних паперів із-за 

кордону на територію РФ з метою збуту, Н. О. Лопашенко зазначає, що подібні дії і 

так охоплюються складом фальшивомонетництва, оскільки в діях винного 

обов’язково буде міститися і форма зберігання і форма перевезення з метою збуту, 

не говорячи про збут [246, С. 595–596]. По-друге, таке надмірне «різноманіття» 

форм об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 199 КК, призводить до того, 

що фактичне переміщення предметів цього злочину в просторі залежно від 

конкретних обставин справи може бути і перевезенням, і зберіганням, і ввезенням в 

Україну, і пересиланням. Це штучно ускладнює процес кваліфікації досліджуваного 

злочину. По-третє, термін «переміщення» також буде охоплювати випадки 

переміщення підроблених цінних паперів у бездокументарній формі, наприклад, у 

випадку переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах депонента в 

одній депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах 

цього самого депонента в іншій депозитарній установі [79, С. 230–231]. 

Такі дії, як зберігання, придбання, перевезення, пересилка, ввезення в Україну, 

передбачені як самостійні форми об’єктивної сторони лише в ст. 199 КК та, 

відповідно, не передбачені ст. 224 КК. Отже, якщо особа вчинює зазначені дії з 

недержавними цінними паперами, то їх слід кваліфікувати як готування до 

виготовлення, збуту та використання підроблених недержавних цінних паперів. 

Одразу постає питання: чому законодавець не передбачив зазначені форми 

об’єктивної сторони в ст. 224 КК? Відповідь на це питання дав О. О. Кашкаров, який 

вказує на те, що серед діянь, названих у ст. 199 КК, найбільшу суспільну небезпеку 

становлять такі дії, як виготовлення і збут. Зберігання, придбання, перевезення, 

пересилка, ввезення в Україну мають відносно меншу суспільну небезпеку, однак їх 

введення до КК обумовлено прагненням законодавця забезпечити успішну боротьбу 

кримінально-правовими засобами з цим злочином. Збут підроблених цінних паперів, 

безумовно, тісніше пов’язаний з їх виготовленням, аніж зі зберіганням, придбанням, 

перевезенням, пересилкою і ввезенням до України, оскільки збут неможливий без 

попереднього виготовлення, а виготовлення здійснюється безпосередньо з метою 

подальшого збуту. Слід зазначити той факт, що не ті, хто збуває підроблені цінні 
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папери, а ті, хто їх виготовляє, створюють своєю діяльністю загрозу об’єктові 

злочину, передбаченого ст. 199 або ст. 224 КК, проте не саме виготовлення 

підроблених цінних паперів, а їх збут завдає шкоди об’єктам, що охороняються 

законом про кримінальну відповідальність [188, С. 97–98, 101]. Мабуть, керуючись 

цими міркуванням, науковець запропонував прямо передбачити в ст. 224 КК лише 

такі суспільно небезпечні діяння, як виготовлення, збут чи використання іншим 

чином підроблених цінних паперів [188, С. 167]. 

Я не погоджуюсь з цією пропозицією з таких причин. Такі фінансові 

інструменти, як цінні папери, відіграють ключову роль на фондовому ринку так 

само, як і, скажімо, гроші для грошової системи. Як слушно зазначив 

О. О. Кашкаров, закон про кримінальну відповідальність кожне з діянь, 

передбачених ст. 199 КК, розглядає як самостійний злочин. Даний факт 

обумовлений необхідністю забезпечення успішної кримінально-правової боротьби з 

фальшивомонетництвом, для встановлення кримінальної відповідальності на ранній 

стадії, коли об’єкт ставиться під загрозу вчинення шкоди. Крім того, встановлення 

кримінальної відповідальності за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, 

пересилку, ввезення до України і збут породжується тим чинником, що всі 

перераховані дії можливо здійснюються не однією особою і в окремих випадках 

можуть бути здійснені самостійно (особа, яка виготовила підроблені цінні папери, 

може не знати осіб, які здійснюють надалі зберігання, транспортування і збут) [188, 

С. 98]. 

Викладення ч. 1 ст. 224 КК в редакції, яку пропонує О. О. Кашкаров, з 

урахуванням змін, які були внесені до санкції цієї статті Законом від 15 листопада 

2011 р., призведе до того, що особи, які вчинили зберігання, придбання, 

перевезення, пересилку, ввезення в Україну підроблених цінних паперів незалежно 

від їх кількості, не будуть нести кримінальну відповідальність на підставі ч. 2 ст. 14 

КК. 

У ч. 1 ст. 224 КК закріплена така суспільно небезпечна дія, як використання 

іншим чином підроблених недержавних цінних паперів – це вчинення з такими 

предметами різноманітних (за винятком збуту) дій. Насамперед це реалізація прав за 
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цінними паперами, тобто прав, що виникають із зобов’язання емітента за 

розміщеними ним цінними паперами (право на участь у загальних зборах 

акціонерів, право на отримання доходу, або частки майна підприємства-емітента у 

разі його ліквідації, на участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання 

інформації про його діяльність інші права, визначені законом та/або рішенням 

емітента). Це також вчинення дій, спрямованих на отримання певних прав, пільг, 

переваг або на звільнення від обов’язків (використання цінних паперів як засобу 

платежу чи предмета застави, внесення їх як внеску до статутного фонду 

господарського товариства тощо). 

Відсутність вказівки на таку дію в ст. 199 КК призводить до того, що однакові 

суспільно небезпечні посягання мають отримати різну кримінально-правову 

оцінку
1
. Це є ще одним аргументом на користь передбачення кримінальної 

відповідальності за суспільно небезпечні дії як з державними, так і з недержавними 

цінними паперами в одній статті. З урахуванням всього вищезазначеного вважаю, 

що об’єктивна сторона складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 224 КК, має 

передбачати такі суспільно небезпечні діяння, як підроблення, придбання, 

зберігання, переміщення підроблених цінних паперів, а так само їх збут чи інше 

використання [79, С. 233]. 

Злочини, передбачені статтями 199 та 224 КК, є злочинами з 

альтернативними діями. У випадку вказівки на кілька альтернативних дій злочин 

вважається закінченим з моменту повного виконання хоча б однієї дії, що виключає 

кримінально-правову оцінку як замаху на злочин іншої з таких дій, виконаної лише 

частково
2
. Водночас якщо самостійний намір на вчинення однієї з альтернативних 

дій, передбачених статтями 199, 224 КК, виник в особи після вчинення іншої дії або 

                                                 
1
 Так, наприклад, отримання доходу за підробленими недержавними цінними паперами слід кваліфікувати за ст. 224 

КК, а за державними цінними паперами – за ст. 190 КК. Чи є виправданим такій підхід? На мою думку, однозначно 

ні. Відсутність вказівки на таку форму об’єктивної сторони в ст. 199 КК скоріш усього обумовлено тим, що 

предметом складу злочину, передбаченого цією статтею, окрім державних цінних паперів виступає також національна 

та іноземна валюта. А вчинення інших дій окрім тих, що передбачені ст. 199 КК, з національною та іноземною 

валютою, на думку законодавця, не потребує кримінально-правової заборони.  
2
 Наприклад, якщо особу, яка виготовила підроблені недержавні цінні папери, було затримано під час спроби їх 

збуту, то її дії є закінченим злочином – виготовленням підроблених недержавних цінних паперів з метою збуту, а 

невдала спроба їх збуту включається в обсяг обвинувачення і враховується при призначенні покарання у межах такої 

загальної засади призначення покарання, як врахування ступеня тяжкості вчиненого злочину. Інкримінування 

засудженому, крім ст. 224 КК, ще й ст. 15 КК призведе до штучного створення сукупності злочинів там, де насправді 

вона відсутня.  
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якщо дії, вчинені стосовно державних, а потім недержавних цінних паперів, або 

навпаки, вчинене є підстави розцінювати як повторність злочинів і, відповідно, 

кваліфікувати за ч. 2 ст. 199 або ст. 224 КК. 

Діяння, які порушують порядок емісії та обліку цінних паперів. Об’єктивна 

сторона складів злочинів, передбачених статтями 223
1
 та 223

2
 КК, полягає в таких 

діяннях: внесення в документи, які подаються для реєстрації випуску цінних 

паперів, завідомо неправдивих відомостей; невнесення змін до системи реєстру 

власників іменних цінних паперів або до системи депозитарного обліку; внесення 

завідомо недостовірних змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів 

або до системи депозитарного обліку; інше порушення порядку ведення реєстру 

власників іменних цінних паперів. 

Аналізуючи порядок емісії цінних паперів, я зазначав, що емітент подає 

НКЦПФР заяву і документи, необхідні для реєстрації випуску та проспекту емісії 

цінних паперів. При цьому, відповідно до ч. 3 ст. 29 Закону від 23 лютого 

2006 р., реєстрація НКЦПФР випуску та проспекту емісії цінних паперів не може 

розглядатися як гарантія їх вартості. НКЦПФР відповідає лише за повноту 

інформації, що міститься у зареєстрованих нею документах, та за її відповідність 

вимогам законодавства. Відповідальність за достовірність відомостей, поданих у 

документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних 

паперів, несуть особи, які підписали ці документи. 

Внесення в документи, які подаються для реєстрації випуску цінних 

паперів, завідомо неправдивих відомостей може полягати як у повному 

виготовленні винною особою перекручених документів, призначених для передачі у 

НКЦПФР (реєстраційний орган), так і внесенні неправдивих відомостей у раніше 

складені відповідні документи. Завідомо неправдивими є відомості, які не 

відповідають дійсності та спрямовані на введення в оману НКЦПФР, яка має 

здійснити реєстрацію відповідних документів, та потенційних інвесторів в емітовані 

цінні папери
1
. 

                                                 
1
 Як зазначено в науковій літературі ці відомості можуть стосуватись, наприклад: напрямів використання фінансових 

ресурсів, залучених від розміщення цінних паперів; розміру статутного фонду емітента; порядку і форми виплати 

доходу за цінними паперами; дивідендної політики емітента; переліку ліцензій емітента на провадження певних видів 

діяльності і терміну закінчення їх дії; дій емітента у випадку недосягнення запланованого обсягу розміщення акцій; 

порядку погашення облігацій, виду та розміру їх забезпечення [208, С. 468–469].  
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Ця форма об’єктивної сторони також охоплює випадки підписання 

уповноваженими особами завідомо неправдивих документів, які подаються для 

реєстрації випуску цінних паперів. Так, проспект емісії цінних паперів підписується 

керівником емітента (головою виконавчого органу) та аудитором. Особи, що 

підписали проспект емісії, тим самим підтверджують достовірність відомостей, які в 

ньому містяться, а аудитор – достовірність перевірених ним відомостей (абз. 1 ч. 5 

ст. 30 Закону від 23 лютого 2006 р.). 

Склад злочину, передбачений ст. 223
1
 КК, є матеріальним та вважається 

закінченим, якщо в результаті цих дії було заподіяно значну матеріальну шкоду 

інвесторові в цінні папери. А це означає, що між моментом внесення у відповідні 

документи завідомо неправдивих відомостей та настанням суспільно небезпечних 

наслідків мають відбутися такі події: реєстрація НКЦПФР випуску цінних 

паперів, проспекту їх емісії та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію 

випуску цінних паперів; присвоєння цінним паперам міжнародного 

ідентифікаційного номера; укладення у разі потреби договору з андерайтером; 

укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів або з 

реєстратором про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (у разі 

відсутності такого договору), крім випадку здійснення емісії цінних паперів на 

пред’явника; розкриття інформації, що міститься у проспекті емісії цінних паперів 

(під час публічного розміщення цінних паперів) та реалізація власником акцій свого 

переважного права на придбання акцій у порядку, встановленому НКЦПФР (під час 

приватного розміщення цінних паперів); укладення договорів з першими 

власниками [78, С. 98; 79, С. 235–236]. 

Отже, як слушно зазначає А. М. Ришелюк, подання до НКЦПФР для реєстрації 

випуску цінних паперів документа, який містить неправдиві відомості, само по собі 

не утворює складу розглядуваного злочину. Проте таке подання є необхідним для 

настання передбачених ст. 223
1
 КК наслідків: останні не можуть настати без 

реєстрації випуску відповідних цінних паперів та їх подальшого розміщення. Тому 

якщо особа, яка подає документ з неправдивими відомостями, діє за домовленістю з 

особою, яка внесла неправдиві відомості, і знає про наявність таких відомостей у 
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документах, її дії слід вважати співучастю у злочині, передбаченому ст. 223
1
 КК 

[270, С. 682]. 

Вже на етапі подання відповідних документів, які містять завідомо неправдиві 

відомості, до НКЦПФР цей реєструвальний орган може визнати емісію цінних 

паперів недобросовісною, оскільки однією з підстав для прийняття такого рішення є 

внесення недостовірних відомостей до проспекту емісії цінних паперів та 

документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів і проспекту їх 

емісії (п. 4 Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною, 

затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.08.2013 № 1416). У разі недобросовісної 

емісії НКЦПФР має право тимчасово зупинити розміщення цінних паперів до 

усунення порушень, що стали підставою для зупинення розміщення, або визнати 

таку емісію недійсною. У зв’язку з цим виникає питання про кваліфікацію дій 

винних осіб на цьому етапі. З одного боку, такі дії утворюють закінчений замах на 

вчинення злочину, передбаченого ст. 223
1
 КК. З другого боку, вони підпадають під 

ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 «Службове підроблення» КК. Є і 

третій варіант – розглядати ці дії як порушення порядку здійснення емісії цінних 

паперів (ч. 1 ст. 163 КУпАП). На мою думку, такі дії слід кваліфікувати за ч. 1 

ст. 366 КК. 

Як слушно наголошує П. П. Андрушко, у вирішенні питання про розмір 

заподіяної інвесторові матеріальної шкоди треба враховувати як розмір матеріальної 

шкоди, заподіяної всім інвесторам, які придбали випущені цінні папери, так і розмір 

шкоди, заподіяної кожному з них. При цьому для наявності складу злочину 

обов’язковим є заподіяння матеріальної шкоди хоча б одному інвесторові в цінні 

папери, оскільки у диспозиції ст. 223
1
 КК вжито формулювання «якщо це заподіяло 

значну матеріальну шкоду інвесторові в цінні папери» [268, С. 858]. Це твердження 

підлягає лише одному уточненню: хоча б одному інвестору має бути заподіяна саме 

значна шкода. 

Метою придбання інвесторами емітованих цінних паперів є: 1) отримання 

доходу від вкладених коштів або 2) набуття певних (відповідних) прав, що 

надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства. Заподіяння 
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матеріальної шкоди інвесторові в цінні папери обумовлюється видом емітованих 

цінних паперів (пайові, боргові, іпотечні, похідні, товаророзпорядчі), видом прав 

інвестора, яким заподіяна шкода (право на отримання дивідендів, право на 

розпорядження майном тощо) і може виражатися або у заподіянні прямої 

матеріальної шкоди (при неповерненні власникам облігацій їх номінальної вартості, 

відмові дострокового погашення облігацій у разі надання такого права інвестору), 

або внаслідок невиплати доходу, вид і розмір якого передбачено умовами 

розміщення цінних паперів [268, С. 860]. 

Аналізуючи об’єктивну сторону складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 223 

КК
1
, О. О. Кашкаров дійшов слушного висновку про те, що доцільно було б 

виключити з неї таку ознаку об’єктивної сторони, як суспільно небезпечні наслідки, 

що сформульована в законі як велика матеріальна шкода, заподіяна інвестору. Адже 

проблематично встановити факт спричинення шкоди і причинного зв’язку між діями 

та наслідками, що настали. Постає питання: яким чином можна встановити ціну 

цінних паперів, якби документи, що надаються, містили достовірні дані про 

становище суб’єкта господарської діяльності, а також визначити різницю між 

фактично сплаченою сумою за цінні папери й абстрактно передбачуваною ціною. 

Визначення шкоди також буде ускладнено фактом підриву ділової репутації 

емітента цінних паперів. Зміна політичної обстановки в країні та світі, погодні 

умови, ціна на енергоресурси і чимало інших факторів також можуть вплинути на 

вартісні показники цінних паперів. Іншою причиною на користь такого рішення 

була невідповідність між ч. 1 ст. 366 КК, яка є загальною нормою, що закріплює 

злочин з формальним складом, та ч. 2 ст. 223 КК, яка була спеціальною та 

передбачала злочин з матеріальним складом [188, С. 113–114]. 

Зроблений висновок не втратив актуальності і донині. Проте я підтримую цю 

позицію лише частково, оскільки вважаю, що встановити причинний зв’язок між 

внесенням у документи, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, 

                                                 
1
 У цій частині ст. 223 КК було передбачено кримінальну відповідальність за внесення громадянином або 

службовою особою суб’єкта господарської діяльності в документи, які подаються для реєстрації емісії цінних паперів, 

завідомо недостовірної інформації, а також затвердження таких документів, якщо ці дії заподіяли велику матеріальну 

шкоду інвесторові.  
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завідомо неправдивих відомостей та значною матеріальною шкодою інвесторові в 

цінні папери доволі складно, але можливо. Тому пропоную передбачити в ч. 1 

ст. 223
1
 КК кримінальну відповідальність за внесення уповноваженою особою 

завідомо неправдивих відомостей у документ, який подається для реєстрації 

випуску цінних паперів, а заподіяння значної матеріальної шкоди інвесторові в цінні 

папери визначити як кваліфікуючу ознаку. 

Проте це не єдині зміни, яких потребує ст. 223
1
 КК. Як зазначено вище, окремі 

науковці предметом досліджуваного злочину пропонують визнавати також 

документи, які відповідно до законодавства про цінні папери обов’язково подаються 

до НКЦПФР для реєстрації проспекту емісії цінних паперів (а також змін до нього) 

та звіту про результати розміщення цінних паперів. Ця позиція є напрямом для 

вдосконалення ст. 223
1
 КК, диспозиція якої також має бути доповнена вказівкою на 

такі суспільно небезпечне діяння, як: внесення в звіт про результати публічного 

розміщення цінних паперів завідомо неправдивих відомостей
1
; внесення в зміни до 

проспекту емісії цінних паперів завідомо неправдивих відомостей. 

Реалізація цієї пропозиції дозволить системно, а не вибірково забезпечити 

кримінально-правову охорону процесу емісії цінних паперів та, відповідно, більш 

якісно захистити права інвесторів у цінні папери. На підставі зазначеного пропоную 

викласти ст. 223
1
 КК у новій редакції [79, С. 238–239]. До речі, автори 

законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень» також пропонують закріпити в ст. 223
1
 КК формальний склад 

злочину, передбачивши кримінальну відповідальність за внесення уповноваженою 

особою в документи, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, завідомо 

неправдивих відомостей [347]. 

Переходячи до аналізу суспільно небезпечних діянь, передбачених ст. 223
2
 

КК, хочу відзначити таке. Як слушно зазначає О. О. Дудоров [208, С. 470], 

об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 223
2
 КК, полягає у невнесенні змін 

                                                 
1
 Відповідальність за аналогічні дії передбачена, наприклад, у ст. 203 КК Азербайджанської республіки, ст. 224 КК 

Республіки Казахстан, ст. 185 КК РФ, ст. 245 КК Республіки Молдова.  



194 

 

або внесенні завідомо недостовірних змін до системи реєстру власників іменних 

цінних паперів або до системи депозитарного обліку (формальний склад), а так само 

в іншому порушенні порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів, 

якщо воно призвело до втрати системи реєстру або її частини (матеріальний склад)
1
. 

Втім на сьогодні дослідження таких діянь, як невнесення змін або внесення 

завідомо недостовірних змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів, 

або інше порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів, 

передбачених ст. 223
2
 КК, є не актуальним виходячи з наступного. Під час розгляду 

предметів злочину, закріплених цією статтею, я дійшов висновку, що такий предмет, 

як система реєстру власників іменних цінних паперів, має бути виключений із 

диспозиції цієї статті, оскільки відповідна система перестала існувати в результаті 

докорінних змін, обумовлених прийняттям ЗУ «Про депозитарну систему України». 

На сьогодні продовжує існувати (в реформованому виді) лише система 

депозитарного обліку цінних паперів.  Саме в межах цієї системи, відповідно до 

умов договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, у разі 

отримання розпорядження від емітента, а також в інших установлених НКЦПФР 

випадках, Центральним депозитарієм складається реєстр власників іменних цінних 

паперів. 

Отже, в результаті змін, які відбулися в регулятивному законодавстві про 

фондовий ринок, вчинення таких діянь, як невнесення змін або внесення завідомо 

недостовірних змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів, або інше 

                                                 
1
 Так, вироком суду директор ТОВ «С», яке здійснювало ведення реєстру іменних цінних паперів ЗАТ «А», був 

визнаний винним у внесенні завідомо недостовірних змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів тобто у 
вчиненні злочину, передбаченого ст. 223

2
 КК. Так, 12.01.2012 винний, з метою незаконного списання іменних акцій 

потерпілого, видав наказ на підставі якого було розпочато розслідування причин, що призвели до помилки при внесені 
змін до системи реєстру ЗАТ «А». Згодом, 20.01.2012 директор ТОВ «С» склав висновок внутрішнього розслідування, 
проведеного ТОВ «С», за фактом виявлення помилок у системі реєстру ЗАТ «А», в якому зазначив завідомо недостовірні 
відомості. У результаті цих дій договори дарування іменних цінних паперів, укладені між дарувальником та потерпілою 
особою, були безпідставно визнані нікчемними. В ході проведення перевірки директор ТОВ «С» не витребував у 
потерпілої особи документи, які підтверджують її право власності на прості іменні акції. Тобто директор ТОВ «С» провів 
неповну перевірку та зробив необґрунтований висновок, що підтверджується результатами перевірки 
НКЦПФР. Продовжуючи свій злочинний умисел, 20.01.2012, винний провів коригувальну операцію по списанню 
іменних акцій у кількості 1114 штук, з особового рахунку потерпілої особи та зарахуванню їх на особовий рахунок 
емітента ЗАТ «А», про що потерпіла особа повідомлена не була [46]. Переглядаючи цей вирок в апеляційному порядку 
Апеляційний суд Запорізької області постановив змінити його виключивши з мотивувальної частини вироку посилання 
на заподіяння власнику акцій матеріальних збитків, оскільки настання цих наслідків для кваліфікації злочину за ст. 223

2
 

КК не передбачено законом, оскільки злочин вважається закінченим з моменту внесення завідомо недостовірних 
відомостей до системи реєстру і саме за цим складом не потребує додаткової кваліфікації у вигляді настання будь-яких 
наслідків, на відміну від іншого порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів, за яким для 
кваліфікації є обов’язковим настання наслідків у вигляді втрати системи реєстру або його частини [433].  
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порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів, а також 

завдання, в результаті вчинення останнього із зазначених діянь, таких суспільно 

небезпечних наслідків, як втрата системи реєстру (її частини), стає неможливим 

через відсутність відповідної системи реєстру власників іменних цінних паперів. 

Тому актуальним залишається аналіз таких суспільно небезпечних діянь, як: 

невнесення змін до системи депозитарного обліку або внесення завідомо 

недостовірних змін до системи депозитарного обліку [79, С. 240–241]. 

Невнесенням змін до системи депозитарного обліку означає, що 

відповідальна особа, будучи зобов’язаною внести певні зміни до вказаної системи, 

всупереч встановленому порядку цього не робить. Зміни до системи депозитарного 

обліку відповідальна особа вносить або на підставі документів, які мають право 

подавати учасники депозитарної системи України, та/або на підставі вимог, 

передбачених законодавством про фондовий ринок. Так, відповідно до п. 13 

розділу 3 Положення про депозитарну діяльність Центральний депозитарій, 

депозитарні установи зобов’язані вносити всі розпорядження депонентів, клієнтів, а 

також керуючих їх рахунками в журнал розпоряджень, а інформацію про 

проведення та виконання депозитарних операцій – у журнал депозитарних операцій. 

Невнесення відповідних змін до журналу розпоряджень або журналу депозитарних 

операцій (ці документи, як зазначено вище, є складовою системи депозитарного 

обліку) утворюють таку форму об’єктивної сторони, як невнесення змін до системи 

депозитарного обліку цінних паперів. 

Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів 

конкретного власника здійснюється виключно депозитарними установами. Право 

власності на цінні папери бездокументарної форми існування переходить до 

депонента-нового власника з моменту зарахування прав на ці цінні папери на його 

рахунок у цінних паперах у депозитарній установі. Не допускається зарахування 

прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента – нового власника без 

проведення їх списання (або переказу) з рахунку в цінних паперах депонента – 

попереднього власника в депозитарній установі (абз. 7–8 пп. 11 п. 1 глави 2 розділу 

V Положення про депозитарну діяльність). Не проведення списання прав на ці цінні 
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папери або їх переказу з рахунку в цінних паперах депонента – попереднього 

власника також утворює вищезазначену форму об’єктивної сторони злочину. 

Не утворює складу досліджуваного злочину невнесення змін до системи 

депозитарного обліку цінних паперів, якщо мають місце законні підстави для 

відмови щодо внесення змін до цієї системи
1
. 

Невнесенням змін до системи депозитарного обліку є злочинною бездіяльністю 

та вважається закінченим злочином з того моменту, коли спливає строк, відведений 

для внесення відповідних змін до системи депозитарного обліку. Наприклад, за 

результатами проведення депозитарних операцій на кінець кожного операційного 

дня Центральним депозитарієм, депозитарною установою складається депозитарний 

баланс (консолідований баланс та у випадках, визначених внутрішніми документами 

Центрального депозитарію, депозитарної установи, – баланс за кожним випуском 

цінних паперів) між обсягом розміщених у Центральному депозитарії, депозитарній 

установі депозитарних активів та розподілом цінних паперів, що становлять ці 

депозитарні активи, між клієнтами, депонентами (абз. 8 п. 9 розділу ІІ Положення 

про депозитарну діяльність). У випадку умисного не складення депозитарного 

балансу цей злочин вважається закінченим з моменту закінчення операційного дня 

за результатами якого має бути складений відповідний депозитарний баланс. 

Внесення завідомо недостовірних змін до системи депозитарного обліку 

означає перекручення інформації (відомостей), яка містяться в первинних 

документах, облікових регістрах оперативного обліку, активних та пасивних 

аналітичних рахунках депозитарного обліку або реєстрі кодів цінних 

паперів
2
. Внесенням завідомо недостовірних змін, зокрема, може бути внесення 

                                                 
1
 Наприклад, у випадку переведення прав на цінні папери, що обмежені в обігу (крім випадку обмежень в обігу 

всього випуску відповідних цінних паперів), з рахунку в цінних паперах депонента в одній депозитарній установі з 
метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого депонента в іншій депозитарній установі до 
розпорядження на зарахування депозитарною установою прав на такі цінні папери додаються копії документів, що 
були підставою для встановлення депозитарною установою таких обмежень у системі депозитарного обліку, 
засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою депозитарної установи, в якій на рахунку в цінних паперах 
депонента обліковуються права на цінні папери, що підлягають списанню (абз. 9 пп. 11 п. 1 глави 2 розділу V 
Положення про депозитарну діяльність). Недодання до розпорядження на зарахування депозитарною установою прав 
на цінні папери копії документів, що були підставою для встановлення депозитарною установою обмежень у системі 
депозитарного обліку, або неналежне оформлення копії таких документів є підставою для невнесення змін до системи 
депозитарного обліку цінних паперів.  

2
 Так, наприклад, вчинюючи це суспільно небезпечне діяння винна особа може внести недостовірні відомості до 

первинних документів – розпоряджень, документів, що підтверджують здійснення операцій емітента щодо випущених 
ним цінних паперів, документів, що підтверджують здійснення безумовних операцій з цінними паперами, документів, 
що підтверджують здійснення операцій щодо цінних паперів або інших первинних документів, визначених 
законодавством України. При цьому відповідно до абз. 7 п. 8 розділу II Положення про депозитарну діяльність до 
первинних документів не допускається навіть внесення виправлень. 
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записів, якими безпідставно збільшується або зменшується кількість цінних паперів, 

які підлягають обліку, певні особи включаються до числа власників цінних паперів 

або, навпаки, виключаються з їх числа, списується або зараховується на особові 

рахунки власників певна кількість цінних паперів тощо [270, С. 686]. Внесення 

завідомо недостовірних змін до системи депозитарного обліку є злочином з 

формальним складом та вважається закінченим з моменту перекручення будь-якої 

інформації, яка входить до системи депозитарного обліку. 

Попри те що винна особа може вчинити одне із суспільно небезпечних діянь, 

передбачених ст. 223
2
 КК, вона все одно не буде нести відповідальність за цією 

статтею з кількох причин. Головна причина полягає в тому, що суб’єкт 

досліджуваного злочину визначений у диспозиції цієї статті неналежним чином. 

Проте це питання більш детально розглянуто в наступному підрозділі. Друга 

причина полягає в тому, що відповідальність за невнесення змін або внесення 

завідомо недостовірних змін до системи депозитарного обліку також передбачена 

ст. 163
10

 КУпАП. Диспозицією цієї норми передбачена адміністративна 

відповідальність за порушення посадовою особою Центрального депозитарію, НБУ 

або депозитарної установи порядку провадження депозитарної діяльності, яке 

призвело до втрати інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних 

паперів, а також ухилення від внесення змін або внесення завідомо недостовірних 

змін до системи депозитарного обліку. Ст. 163
10

 КУпАП викладено в цій редакції на 

підставі пп. 2 п. 4 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ «Про 

депозитарну систему України». 

Таким чином, у результаті внесення змін до ст. 163
10

 КУпАП та невнесення 

необхідних змін до ст. 223
2
 КК відбулась декриміналізація суспільно небезпечних 

діянь, передбачених цією статтею. Вважаю, що система депозитарного обліку 

відіграє ключову роль у процесі обліку прав на цінні папери та прав за цінними 

паперами та потребує саме кримінально-правової охорони. До того ж, як зазначило 

Головне юридичне управління Апарату ВРУ в зауваженнях до законопроекту «Про 

систему депозитарного обліку цінних паперів», відсутність в КУпАП інституту 

адміністративного розслідування унеможливить фіксацію належних і допустимих 
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доказів, що підтверджують обставини вчинення ухилення від внесення відповідних 

змін до системи депозитарного обліку, а відтак і притягнення винних до 

адміністративної відповідальності [152]. На мою думку, це зауваження стосується не 

тільки ухилення від внесення відповідних змін до системи депозитарного обліку, а й 

двох інших форм об’єктивної сторони адміністративного правопорушення, 

передбаченого ст. 163
10

 КУпАП. Підтвердженням цієї тези є невтішні статистичні 

дані щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені цією 

статтею
1
. 

Водночас диспозиція ст. 163
10

 КУпАП, на мою думку, є доволі успішним 

орієнтиром того, які суспільно небезпечні посягання мають бути передбачені в 

ст. 223
2
 КК. Окрім невнесення змін або внесення завідомо недостовірних змін до 

системи депозитарного обліку можуть бути вчинені інші порушення порядку 

провадження депозитарної діяльності, які можуть призвести до втрати інформації, 

що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів
2
. Враховуючи наслідки 

у виді втрати інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних 

паперів, на мою думку, є всі підстави говорити про необхідність доповнення 

об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 223
2
 КК, таким суспільно 

небезпечним діянням, як «порушення порядку провадження депозитарної 

діяльності», яке має вважатися закінченим з моменту настання таких суспільно 

небезпечних наслідків, як «втрата інформації, що міститься у системі 

депозитарного обліку цінних паперів». 

                                                 
1
 У 2016 р. на розгляд НКЦПФР надійшло дві справи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 163

10
 

КУпАП. З них одна справа була повернута для належного оформлення, а за результатами розгляду другої справи була 
винесена постанова про закриття справи у зв’язку із відсутністю події і складу адміністративного правопорушення 
[7].  

2
 Відповідно до п. 10 Розділу ІІ Положення про депозитарну діяльність первинні документи та облікові регістри 

оперативного обліку можуть складатись у формі паперового та/або електронного документа. При складанні їх у формі 
електронного документа Центральний депозитарій, депозитарна установа мають забезпечувати за потреби друк таких 
документів на паперовому носії. Строк зберігання первинних документів на паперовому носії становить п’ять років з 
моменту виконання депозитарною установою депозитарної операції за наслідками прийняття таких документів, якщо 
інше не передбачено законодавством України. Центральний депозитарій, депозитарна установа зобов’язані 
забезпечити надійне зберігання документів, які належать до системи депозитарного обліку, відповідно до вимог 
нормативно-правових актів України. У разі втрати або несанкціонованого знищення первинних документів, облікових 
регістрів оперативного обліку або їх пошкодження, що призвело до неможливості використання, керівник 
Центрального депозитарію, депозитарної установи своїм наказом призначає комісію для встановлення переліку 
відсутніх (пошкоджених) документів та розслідування причин їх пошкодження, втрати або несанкціонованого 
знищення. Для участі в роботі комісії можуть залучатися працівники правоохоронних та інших органів державної 
влади (абз. 1–2 Розділу ІІ Положення про депозитарну діяльність). Отже, втрата або несанкціоноване знищення 
первинних документів, облікових регістрів оперативного обліку або їх пошкодження, що призвело до неможливості їх 
використання, слід розглядати як порушення порядку провадження депозитарної діяльності, яке призвело до втрати 
інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів.  
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На підставі вищезазначеного ст. 223
2
 КК має бути викладена в новій редакції, 

яка подана у висновках роботи
1
. Поряд із цим відповідних змін потребуватиме і 

ст. 163
10

 КУпАП, пропозиції до редакції якої також подано у висновках [79, С. 246–

247]. 

Для внесення завідомо недостовірних змін до системи депозитарного обліку 

винна особа може використовувати підроблені цінні папери. Так, наприклад, 

виправлення помилок в облікових регістрах оперативного обліку можуть 

здійснюватися тільки шляхом проведення коригувальних операцій із обов’язковим 

зазначенням реквізитів документів, які підтверджують правомірність здійснення 

такого коригування (абз. 7 п. 9 розділу ІІ Положення про депозитарну діяльність). 

Якщо винна особа проводить коригувальні операції та зазначає реквізити 

підроблених документів, які нібито підтверджують правомірність здійснення такого 

коригування, то на сьогодні її дії треба кваліфікувати за ч. 4 ст. 358 КК (у частині 

використання завідомо підробленого офіційного документа) та ст. 163
10

 КУпАП (у 

частині внесення завідомо недостовірних змін до системи депозитарного обліку). 

Діяння, які порушують порядок надання та використання інформації на 

фондовому ринку, передбачені статтями 232
1
 та 232

2
 КК, це: незаконне 

розголошення інсайдерської інформації; незаконна передача інсайдерської 

інформації; незаконне надання доступу до інсайдерської інформації; надання з 

використанням інсайдерської інформації рекомендацій стосовно придбання або 

відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів); вчинення з використанням 

інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, 

спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів чи похідних 

(деривативів), яких стосується інсайдерська інформація; ненадання інвестору в цінні 

папери (у тому числі акціонеру) на його письмовий запит інформації про діяльність 

емітента в межах, передбачених законом; надання інвестору в цінні папери (у тому 

числі акціонеру) недостовірної інформації [90, С. 62]. 

                                                 
1
 О. Ю. Вітко пропонує викласти ст. 223

1
 КК в такій редакції: «Невнесення в необхідних випадках службовою 

особою професійного учасника депозитарної системи України або у випадках, передбачених законом, відповідною 
службовою особою НБУ чи внесення завідомо недостовірних змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, а 
так само інше порушення порядку здійснення депозитарної діяльності, якщо воно призвело до втрати системи 
депозитарного обліку цінних паперів або її частини, чи до існування в системі депозитарного обліку цінних паперів 
недостовірних інформаційних записів» [54, С. 191].  
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Аналізуючи ст. 232
1
 КК, О. О. Дудоров пише про те, що об’єктивна сторона 

складу злочину, передбаченого в цій статті, полягає у незаконному використанні 

інсайдерської інформації у спосіб, вказаний у ч. 1 або ч. 2 цієї статті [208, С. 477]. 

Водночас інші вчені, позицію яких я підтримую, слушно зазначають, що у чч. 1 та 2 

ст. 232
1
 КК передбачено самостійні склади злочинів з однаковими їх конструкціями 

та деякими однаковими ознаками, а їх об’єктивну сторону утворюють такі суспільно 

небезпечні діяння, як незаконне розголошення, передача або надання доступу до 

інсайдерської інформації, а так само надання з використанням такої інформації 

рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи похідних 

(деривативів), вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну 

користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або 

відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська 

інформація [227, С. 383]. Використовувати означає застосовувати, вживати що-

небудь з користю, користуватися чимось [43, С. 137]. Якщо більш прискіпливо 

придивитися до об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 232
1
 КК, 

то можна побачити, що такі суспільно небезпечні діяння, як незаконне 

розголошення, передача або надання доступу до інсайдерської інформації, фактично 

створюють умови для використання інсайдерської інформації, однак не виступають 

способом її використання. Як прямо зазначено в цій частині, інсайдерська 

інформація використовується під час надання рекомендацій стосовно придбання або 

відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів). 

Отже, незаконне розголошення інсайдерської інформації означає незаконне 

доведення цієї інформації до відома хоча б одній особі, яка не має права на 

ознайомлення з нею, групи осіб або широкому загалу. Своєю чергою, незаконна 

передача інсайдерської інформації – це дії, якими інсайдерська інформація 

переміщується в просторі (наприклад, передача такої інформації на паперовому або 

електронному носії, по телефону, в електронному листі) до іншої особи (осіб), яка 

не має права на її одержання. Нарешті, незаконне надання доступу до 

інсайдерської інформації – це створення можливості сторонній особі ознайомитися 

з такою інформацією, наприклад, ознайомитися зі змістом документа або іншого 
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носія, на якому зберігається така інформація, взяти такий носій або зробити з нього 

копію. При цьому особа, яка надає доступ до інсайдерської інформації, може діяти 

як відкрито для суб’єкта ознайомлення, так і приховано від нього. 

Серед заборон на використання інсайдерської інформації така заборона, як 

незаконне розголошення інсайдерської інформації, в ч. 1 ст. 45 Закону від 23 лютого 

2006 р. не зазначена. На думку Ю. Г. Старовойтової, це обумовлено тим, що 

незаконна передача інсайдерської інформації та незаконне надання доступу до неї, 

які передбачені в законодавчому переліку заборонених діянь, є за своєю соціально-

правовою суттю розголошенням. У зв’язку з цим авторка висуває конструктивну 

пропозицію виключити зі ст. 232
1
 КК вказівку на незаконну передачу інсайдерської 

інформації та незаконне надання доступу до такої інформації, оскільки вони є 

різновидами розголошення [391, С. 483–484]. Цю слушну пропозицію підтримує і 

О. О. Дудоров. Як зазначає П. П. Андрушко, передача інсайдерської інформації або 

надання доступу до неї іншим особам є розголошенням інсайдерської інформації – 

це ознайомлення у будь-який спосіб з такою інформацією хоча б однієї особи, якій 

така інформація не повинна надаватись, вчинене особою, якій така інформація 

відома з підстав, передбачених ч. 3 ст. 44 Закону від 23 лютого 2006 р. [268, С. 932]. 

Згідно з абз. 3 ч. 1 ст. 45 Закону від 23 лютого 2006 р. від кримінально караного 

розголошення інсайдерської інформації слід відрізняти її розкриття в межах 

виконання професійних, трудових або службових обов’язків та в інших випадках, 

передбачених законодавством
1
. 

Надання з використанням інсайдерської інформації рекомендацій стосовно 

придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів) означає 

надання особою, яка законно або незаконно володіє інсайдерською інформацією, 

порад на укладення правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних 

паперів або похідних (деривативів). Такі рекомендації можуть стосуватись як самого 

                                                 
1
 Так, відповідно до ч. 1 ст. 24 ЗУ «Про депозитарну систему України» інформація, що міститься у системі 

депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню,  
крім випадків, передбачених ст. 25 цього Закону. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається 
депозитарними установами на письмову вимогу: суду; органів прокуратури України, СБУ, МВС України, органів і 
підрозділів Національної поліції, податкової міліції, Національного антикорупційного бюро України – стосовно 
проведення операцій на рахунках конкретної юридичної або фізичної особи за визначений період виключно в межах 
кримінальної або оперативно-розшукової справи; НКЦПФР – стосовно відомостей про власників цінних паперів, їх 
рахунки, а також про відповідні операції з цінними паперами цих власників тощо (ч. 1 ст. 25 цього Закону).  
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факту придбання, відчуження цінних паперів чи похідних (тобто полягати у пораді 

придбати, продати відповідні папери або утриматись від їх продажу чи придбання), 

так і моменту вчинення відповідних дій (порада відкласти придбання, продаж 

певних паперів на певний період часу або до певної дати) або кількості цінних 

паперів чи похідних, які мають стати предметом відповідних правочинів [270, 

С. 705]
1
. 

Вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або 

на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження 

цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська 

інформація означає вчинення як на фондовій біржі так і в позабіржовій торгівлі 

різних операцій з цінними паперами та похідними (деривативами), спрямованими на 

їх придбання або відчуження
2
. 

Способи вчинення діянь, передбачених чч. 1 та 2 ст. 232
1
 КК, можуть бути 

різними і впливають на кваліфікацію лише в тих випадках, коли утворюють склад 

іншого злочину, передбаченого КК
3
. 

                                                 
1
 Аналізуючи таку форму об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185

6
 КК РФ, як використання 

інсайдерської інформації шляхом надання рекомендацій третім особам, зобов’язання або спонукання їх іншим чином 
до придбання або продажу фінансових інструментів, іноземної валюти та (або) товарів, Н. О. Лопашенко робить 
застереження про те, що особа, яка отримала інсайдерську інформацію, не розкриваючи її (курсив мій – Р. В.) впливає 
на третіх осіб з метою спонукати їх вчинити операцію з придбання або продажу фінансових інструментів, іноземної 
валюти, товарів. При розкритті інформації має застосовуватися ч. 2 ст. 185

6
 КК РФ, яка передбачає кримінальну 

відповідальність за умисне використання інсайдерської інформації шляхом її неправомірної передачі іншій особі. На 
мою думку, це є слушним застереженням, оскільки надання відповідних рекомендацій з одночасним розкриттям 
інсайдерської інформації утворює таку форму об’єктивної сторони, як незаконне розголошення цієї інформації.  

2
 Так, в 2006 р. комісія з цінних паперів разом із силовиками розкрили злочинну мережу, яка займалася збором 

інсайдерської інформації і використовувала її для отримання прибутку від торгівлі акціями. Під час слідства 
з’ясувалося, що основними персонажами були три людини: випускник Гарварда і аналітик Goldman Sachs Є. Плоткін, 
Д. Пайцін, який познайомився з Плоткіним, поки той недовгий час працював в інвестбанку і С. Шпигельман, 
колишній фінансовий радник компанії Merrill Lynch. Плоткін і Пайцін вирішили використовувати інсайдерську 
інформацію про корпоративні злиття, яку мав Шпигельман. Оперативно скуповуючи акції напередодні поглинання і 
продаючи папери після того, як про угоду ставало відомо на ринку, Плоткін і Пайцін непогано заробляли. Дізнавшись 
про те, що готується придбання компанії Reebok компанією Adidas, Плоткін і Пайцін вирішили скупити якомога 
більше акцій. Для цього було вибрано підставну особу – рідну тітку Пайціна. На її ім’я було відкрито рахунки в 
банках Копенгагена і Зальцбурга, а також на інтернет-біржі CyberTrader. Пенсіонерка вклала чималі гроші в опціони 
Reebok, а після того, як про операцію було оголошено на ринку її чистий дохід склав 2 млн дол. США. Всього ж на 
угоді між Reebok і Adidas аферисти заробили 6,2 млн дол. США. Причому, аферисти давали цінні поради з приводу 
придбання акцій своїм друзям і близьким. Комісія з цінних паперів дізналася про факт інсайдерської угоди тільки 
завдяки необачності Плоткина і Пайціна, які дали їй досить відвертий привід. При більшої обережності ця угода 
абсолютно точно залишилася б без уваги [374, С. 46].  

3
 Наприклад, Плоткін і Пайцін придумували різні схеми отримання інсайдерської інформації. Так, їм вдалося 

підкупити двох працівників друкарні, в якій друкується журнал Business Week. Ці люди передавали Плоткіну свіжі 
номери цього авторитетного ділового видання ще до того, як вони поступали в продаж. В результаті Плоткін міг 
заздалегідь робити припущення про те, як поведе себе ринок під впливом тих чи інших статей з журналу. За даними 
слідства на використанні цього інструменту він зміг заробити 340 тис. дол. США [374, С. 46]. У даному випадку 
розголошення інсайдерської інформації супроводжувалося підкупом працівника підприємства, який, відповідно до 
положень національного кримінального законодавства, підлягає додатковій кваліфікації за ст. 354 КК.  
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Перелік суспільно небезпечних діянь, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 232
1
 КК, є 

вичерпним. Вчинення особою, яка володіє інсайдерською інформацією, інших дій, 

ніж ті, що передбачені в цих частинах, не утворює незаконного використання 

інсайдерської інформації (наприклад, вимога сплатити гроші або обмежити 

господарську діяльність, вчинити або не вчинити правочин пред’явлені як вимога 

повернення інсайдерської інформації). Як слушно зазначається у літературі, у 

подібних випадках не використовується така властивість інсайдерської інформації, 

як здатність впливати на вартість цінних паперів [204, С. 354]. Відповідні дії за 

наявності підстав можуть кваліфікуватися за іншими статтями КК. 

Як слушно зазначає О. О. Кашкаров, час також виступає обов’язковою 

ознакою об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 232
1 

КК, на тій підставі, 

що після оприлюднення або опублікування інформація перестає бути 

інсайдерською. Тобто розголошення або використання зазначеної інформації 

можливо з моменту її виникнення до моменту її опублікування або оприлюднення 

(слід уточнити, що має йтися про офіційне оприлюднення. – Р. В.), після цього 

вчинити цей злочин неможливо на тій підставі, що інформація втрачає правовий 

статус і переходить з рангу інсайдерської інформації в ранг загальнодоступної [188, 

С. 117–118]. 

Задля того, щоб суспільно небезпечні діяння, передбачені чч. 1 та 2 ст. 232
1
 КК, 

були визнані закінченими злочинами, необхідно, щоб вони призвели хоча б до 

одного з таких результатів: отримання особою, яка вчинила зазначені діяння, чи 

третіми особами необґрунтованого прибутку в значному розмірі, або уникнення 

учасником фондового ринку чи третіми особами значних збитків, або заподіяння 

значної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих 

громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб. 

На думку деяких учених, зазначені вище результати злочинної поведінки є не 

чим іншим, як суспільно небезпечними наслідками [270, С. 705–706; 227, С. 384–

385]. Втім, як слушно зазначає О. О. Дудоров, називати отримання 

необґрунтованого прибутку в значному розмірі та уникнення значних збитків 

суспільно небезпечними наслідками незаконного використання інсайдерської 
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інформації неправильно, адже під наслідком як обов’язковою ознакою об’єктивної 

сторони злочинів із матеріальним складом у кримінальному праві традиційно 

розуміють шкоду, спричинену злочинним діянням охоронюваним кримінальним 

законом відносинам. Прибуток у значному розмірі, як і уникнення значних збитків, 

що фігурують у ст. 232
1
 КК як криміноутворюючі ознаки, – це, на думку правника, 

менш проблемні з точки зору встановлення показники масштабів злочинної 

поведінки, однак у жодному разі не шкода, заподіяна злочином відносинам у сфері 

господарської діяльності [208, С. 480]
1
. Таким чином, склади злочинів, передбачені 

чч. 1 та 2 ст. 232
1
 КК, за законодавчою конструкцією є формально-матеріальними. 

Відповідно до п. 2 примітки ст. 232
1
 КК тяжкими наслідками у цій статті, якщо 

вони полягають у заподіянні матеріальних збитків, вважаються такі, які у тисячу і 

більше разів перевищують НМДГ. Враховуючи вищезазначені положення 

отримання особою, яка вчинила злочин, чи третіми особами необґрунтованого 

прибутку або уникнення учасником фондового ринку чи третіми особами значних 

збитків на суму, яка у тисячу і більше разів перевищують НМДГ, за відсутності 

інших кваліфікуючих ознак, не може бути кваліфіковано за ч. 3 ст. 232
1
 КК. 

Згідно з п. 1 примітки ст. 232
1
 КК необґрунтованим прибутком у значному 

розмірі або значними збитками, або значною шкодою є такий прибуток, збитки або 

шкода, який в п’ятсот і більше разів перевищує НМДГ. Аналізуючи зазначену 

примітку, О. О. Дудоров слушно відзначив, що з цього законодавчого припису, 

вочевидь, випливає, що значна шкода, заподіяна фізичним та юридичним особам 

незаконним використанням інсайдерської інформації, носить саме і тільки 

матеріальний характер. Поставитись до такої законодавчої новели слід критично, 

оскільки нематеріальні суспільно небезпечні наслідки незаконного використання 

інсайдерської інформації можуть бути для фондового ринку не менш вагомими 

(зрив ділових переговорів, припинення біржових торгів, зміна організаційної 

                                                 
1
 Аналогічну позицію під час аналізу об’єктивної сторони складів злочинів, передбачених ст. 185

6
 КК РФ, висловлює 

Н. О. Лопашенко, яка пише про те, що матеріальний склад неправомірного використання інсайдерської інформації пов’язаний 

із завданням значної шкоди громадянам, організаціям або державі; формальний склад – з одержанням доходу або уникненням 

збитків у крупному розмірі. Одержання доходу, як правило, не відносять до наслідків, розцінюючи його в якості ознаки діяння, 

необхідного для настання кримінальної відповідальності. Наслідки в структурі об’єктивної сторони будь-якого складу злочину 

полягають у завданні реальної шкоди тому об’єкту, який охороняє кримінальне право. Одержання особистої вигоди в 

результаті неправомірної поведінки наслідком визнано бути не може [246, С. 363, 364].  
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структури юридичної особи, підрив ділової репутації учасника фондового ринку 

тощо). Разом з тим тяжкі наслідки як кваліфікуюча ознака складу злочину, як це 

випливає з примітки до ст. 232
1
 КК, можуть носити і нематеріальний характер [208, 

С. 480]. Аналізуючи ст. 232
1
 КК (у редакції ЗУ від 25 грудня 2008 р.), аналогічного 

висновку дійшов О. О. Кашкаров, який звернув увагу на те, що вилучення з терміна 

«істотна матеріальна шкода» слова «матеріальна» дасть можливість розширити 

застосування цієї норми: окрім охорони матеріальних інтересів учасників фондового 

ринку кримінальний закон охоронятиме також і моральні, ідеологічні та інші 

нематеріальні права суб’єктів ринку цінних паперів [188, С. 117]. На підставі 

зазначеного відповідних змін потребує п. 1 примітки ст. 232
1
 КК, які подані у 

висновках роботи. 

Вчинення будь-якого з перелічених у чч. 1 та 2 ст. 232
1
 КК діянь може 

одночасно призвести до одного або кількох результатів, про які йдеться в цій статті
1
. 

Під значною шкодою слід розуміти як реальні збитки, завдані потерпілим від 

цього злочину (збитки завдані емітенту в результаті зниження вартості цінних 

паперів або відмови потенційного інвестора від їх придбання тощо), так і упущену 

вигоду, яку вони не отримали (неодержання певної частини прибутку через те, що 

особа могла б одержати кращу ціну, якби інсайдерська інформація була розкрита до 

вчинення правочину з цінними паперами, або взагалі утрималася б від вчинення 

такого правочину. При цьому розмір такої упущеної вигоди може одночасно 

виступати необґрунтованим прибутком для іншої особи тощо)
2
. 

Аналізуючи об’єктивну сторону незаконного використання інсайдерської 

інформації (в першій редакції), О. О. Кашкаров висунув слушну пропозицію 

перетворити аналізований склад злочину із матеріального у формальний [187, 

                                                 
1
 Так, наприклад, незаконне оприлюднення інсайдерської інформації може вплинути на збільшення/зменшення 

вартості цінних паперів, яких вона стосується. У результаті такої зміни вартості інвестор у цінні папери може одержати 

прибуток чи уникнути збитків, а емітент може зазнати шкоди чи одержати більший прибуток.  
2
 Як слушно пише О. Н. Кондра, якщо в ході розслідування буде з’ясовано, що у разі незаконного використання 

інсайдерської інформації умислом винного охоплювалось перешкоджання певній особі, наприклад, емітенту цінних 

паперів, в отриманні доходів, які ця особа могла реально одержати за звичайних обставин (було укладено попередні 

договори купівлі-продажу цінних паперів або їхнього розміщення; прийнято рішення про виплату дивідендів тощо), то 

ця упущена вигода повинна враховуватись винному як суспільно-небезпечні наслідки його дій. Упущена вигода в такому 

випадку полягатиме у тих доходах, які б реально одержав учасник ринку цінних паперів, якби винний не вчинив 

незаконного використання інсайдерської інформації» [204, С. 349].  
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С. 5, 13, 17]
1
  Пояснювалось це множинністю чинників на фондовому ринку та, як 

наслідок, складністю встановлення причинного зв’язку між діянням винного і 

настанням істотної матеріальної шкоди (обов’язкової ознаки об’єктивної сторони 

досліджуваного складу злочину в його першій редакції), а також неможливістю 

розроблення відповідної методики
2
 для обчислення завданої шкоди. 

Аналіз об’єктивної сторони складів злочинів, передбачених чч. 1 та 2 

ст. 232
1 
КК, наукової літератури, присвяченої цьому питанню, та відсутність 

правозастосовної практики показує, що ця пропозиція залишається актуальною і до 

сьогодні. Понад те, я вважаю, що не тільки суспільно небезпечні наслідки у виді 

значної шкоди мають бути віднесені до кваліфікуючих ознак, а й такі результати 

відповідної злочинної поведінки, як отримання необґрунтованого прибутку в 

значному розмірі або уникнення значних збитків. На користь цієї позиції можна 

надати декілька аргументів [79, С. 257–260]. 

По-перше, як слушно зазначає О. О. Дудоров, якщо у випадку існування 

прямих договірних відносин між продавцем і покупцем встановити конкретного 

потерпілого від дій певного інсайдера нескладно, то зробити це на фондовому 

ринку, який є анонімним (знеособленим) і на якому далеко не завжди можна 

визначити, хто виступив контрагентом інсайдера, – доволі проблематично [208, 

С. 480]. В. В. Саєнко справедливо зауважує, що інсайдерські операції з цінними 

паперами вирізняються саме тим, що при їх здійсненні важко (майже неможливо) 

встановити причинно-наслідковий зв’язок між поведінкою інсайдера і шкодою, 

заподіяною у певний проміжок часу конкретному інвестору або емітенту [377]. 

Своєю чергою, Н. П. Свиридюк акцентує увагу на тому, що на сьогодні залишається 

                                                 
1
 Щоправда, згодом науковець змінив свою позицію та запропонував залишити в ст. 232

1
 КК матеріальний склад 

злочину лише уточнивши визначення суспільно небезпечних наслідків якими, на думку автора, має бути істотна шкода 

інтересам держави або інтересам юридичних чи фізичних осіб [188, С. 117].  
2
 Так, наприклад, О. О. Дудоров при встановленні розміру шкоди, заподіяної незаконним використанням інсайдерської 

інформації, свого часу пропонував брати до уваги Методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів 

акціонерних товариств, затверджені рішенням ДКЦПФР від 17 листопада 2004 р. № 485, і Методику розрахунку збитків 

акціонерів при реорганізації шляхом злиття або приєднання товариств, затверджену рішенням ДКЦПФР від 4 серпня 

2006 р. № 720, яка під збитками акціонерів розуміє зменшення вартості чистих активів товариства у розрахунку на 

належні їм акції [208, С. 480]. Цілком очевидно, що зазначені методики спеціально не призначені для цього. Однак за 

відсутності спеціальних розробок у цій сфері вибирати не має з чого. Хочу звернути увагу на досвід регулювання цього 

питання за кордоном. Так, наприклад, в РФ прийнято Наказ Федеральної служби по фінансовим ринкам від 

28.06.2012 № 12-49/пз-н «Про затвердження Методичних рекомендацій з розрахунку розміру доходу або суми збитків, 

яких особа уникнула в результаті неправомірного використання інсайдерської інформації, а також розміру 

відшкодування збитків, завданих в результаті неправомірного використання інсайдерської інформації».   
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відкритим питання щодо проблем встановлення причинно-наслідкового зв’язку між 

маніпулюванням на фондовому ринку або розголошенням інсайдерської інформації 

та завданням збитків учасниками ринку, що майже неможливо довести через 

відсутність чітко визначеної методики розслідування фактів правопорушень [383, 

С. 202]. На мою думку, також доволі складно визначити, що в результаті 

розголошення інсайдерської інформації особа одержала прибуток або уникнула 

збитків саме в результаті ознайомлення з такою інформацією. 

По-друге, доповнення КК ст. 232
1
 передусім було обумовлено необхідністю 

приведення національного законодавства про цінні папери і фондову біржу у 

відповідність до Європейського законодавства [338]. Однак законодавство ЄС 

(мається на увазі Директива 2014/57/EU Європейського Парламенту та Ради ЄС про 

кримінальні санкції за зловживання на ринку) не вимагає, щоб кримінально-правова 

заборона незаконного використання інсайдерської інформації обов’язково 

передбачала суспільно небезпечні наслідки. До того ж ряд країн ЄС, наприклад 

ФРН, передбачають кримінальну відповідальність за незаконне використання 

інсайдерської інформації, незалежно від настання таких наслідків. 

По-третє, як зазначено вище, відсутність в КУпАП інституту 

адміністративного розслідування унеможливлює фіксацію належних і допустимих 

доказів, що підтверджують обставини незаконного використання інсайдерської 

інформації, а відтак і притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності 

за ст. 163
9
 КУпАП. Свідченням цього є невтішна правозастосовна практика в цій 

сфері. Так, у період з 2011-го до 2016 року за ст. 163
9
 КУпАП до адміністративної 

відповідальності не було притягнуто жодної особи. За цей період до суду надійшло 

лише дві справи, одна з яких була повернута для належного оформлення, а друга 

закрита у зв’язку зі спливом строку притягнення до адміністративної 

відповідальності [2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

По-четверте, як слушно зазначає О. О. Кашкаров, якщо суб’єкт злочину 

прагнув завдати учасникам ринку цінних паперів істотну матеріальну шкоду, 

використовуючи або розголошуючи інсайдерську інформацію, однак злочин не було 

доведено до кінця з причин, незалежних від його волі, то таке діяння становить 
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замах на злочин, передбачений ст. 232
1
 КК, і дії винної особи необхідно 

кваліфікувати за ч. 2 або ч. 3 ст. 15 та ст. 232
1
 КК [188, С. 117]. На мою думку, 

існування ст. 163
9
 КУпАП, а також складність встановлення причинного зв’язку між 

діями та їх результатом, передбаченими ст. 232
1
 КК, робить перспективу такої 

кваліфікації малоймовірною. 

По-п’яте, неправомірне використання інсайдерської інформації та 

маніпулювання ринком – це загрози, що негативно впливають на економічну 

безпеку держави за допомогою дестабілізації становища національних фондових, 

валютних і товарних ринків, що призводить до виникнення таких загальних загроз, 

як витік капіталу і низька інвестиційна активність [20, С. 46, 55]. Отже, неналежна 

протидія, в тому числі кримінально-правовими засобами, незаконному 

використанню інсайдерської інформації негативно впливає на економічну безпеку 

держави
1
. 

По-шосте, масові прецеденти інсайдерських угод на фондовому ринку України 

(впродовж останніх років значно зросла кількість випадків прийняття рішення про 

придбання чи продаж цінних паперів не на підставі доступної опублікованої 

інформації, а на підставі інформації, якою володіє лише обмежене коло посадових 

осіб або працівників емітента) [383, С. 201]
2
. 

З урахуванням всіх вищезазначених зауважень (у тому числі висловлених під 

час аналізу предмета цього злочину) диспозицію чч. 1 та 2 ст. 232
1
 КК пропонується 

викласти в новій редакції, яка подана у висновках роботи. Паралельно із цими 

змінами з КУпАП має бути виключена ст. 163
9
 «Незаконне використання 

інсайдерської інформації». 

                                                 
1
 Як зазначено в зарубіжній економічній літературі, економічна безпека держави залежить від багатьох 

факторів. Одним із них виступає стійкість фінансової і банківської системи і розвиток фондового та інших ринків 

[460, С. 75]. У західній економічній літературі було доведено, що при існуванні загрози інсайдерської торгівлі істотно 

підвищується вартість залучення капіталу і навпаки виявлений позитивний зв’язок між прозорістю країни і 

масштабом припливу капіталу під час криз [472, С. 75–108]. Капітал і вартість його залучення є важливою складовою 

стабільного функціонування і розвитку ринку. Із зростанням ціни залучення капіталу падає привабливість ринку для 

інвесторів і, відповідно, ринок може перестати функціонувати зовсім [20, С. 46, 55].  
2
 Однією із суттєвих проблем фондового ринку України була й залишається його дуже мала ліквідність. Головний 

чинник такого стану фондового ринку – те, що створений внаслідок приватизації він став, по суті інсайдерським. 

У багатьох випадках рішення про придбання або продаж цінних паперів приймається не на підставі вже опублікованої 

інформації, а на підставі інформації, якою володіє обмежене коло працівників або службових осіб професійних 

учасників фондового ринку [207, С. 167].  
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На відміну від проаналізованих суспільно небезпечних діянь вчинення діянь, 

розглянутих далі, навпаки, перешкоджає інвесторам ознайомитися з певною 

інформацією, до якої вони мають право доступу. Так, ненадання інвестору в цінні 

папери (у тому числі акціонеру) на його письмовий запит інформації про 

діяльність емітента в межах, передбачених законом, може бути вчинено у формі 

бездіяльності, коли інвестору на його письмовий запит не надається певна 

інформація, яку він витребує та на одержання якої має право, а може полягати в дії, 

коли у відповіді на запит надається (надсилається) не вся інформація, яка має бути 

надана інвестору. Як слушно зазначає А. М. Ришелюк, несвоєчасне направлення чи 

вручення інвестору копії документів про діяльність емітента та несвоєчасний допуск 

емітента до ознайомлення з відповідними документами також слід розглядати як 

ненадання інформації [270, С. 709]. 

Обов’язковою умовою вчинення злочину в цій формі є одержання емітентом 

письмового запиту інвестора про надання відповідної інформації. Під письмовим 

запитом слід розуміти як передбачену законом письмову вимогу про надання 

інвестору в цінні папери копій певних документів, так і адресоване емітенту в 

передбачених законом випадках письмове повідомлення про бажання інвестора 

ознайомитись з інформацією, яку емітент зобов’язаний надати для ознайомлення. 

Неповідомлення акціонера про проведення загальних зборів акціонерного 

товариства чи про можливість скористатись своїм переважним правом на придбання 

додаткових акцій зазвичай не містить складу даного злочину, оскільки повідомлення 

з цих питань надсилаються акціонеру без одержання від нього письмового запиту 

(як зазначено вище, це є суттєвою прогалиною. – Р. В.). Але якщо акціонер, який з 

інших джерел дізнався про можливе проведення загальних зборів товариства або 

підготовку нової емісії акцій, на придбання яких він має переважне право, направляє 

акціонерному товариству письмовий запит з цих питань, то ненаправлення 

акціонеру відповідних повідомлень після одержання від нього запиту утворює 

діяння, передбачене цією статтею [270, С. 709]. 

Надання інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру) недостовірної 

інформації полягає в наданні будь-яким способом (вручення, надання для 
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ознайомлення, відправлення засобами зв’язку тощо) документів (статут товариства, 

засновницький договір, положення про загальні збори, протоколи засідань ревізійної 

комісії, річна фінансова звітність, проспект емісії тощо), які інвестор має право 

одержати або з якими має право ознайомитися і які містять завідомо неправдиву 

інформацію, направлення йому в передбачених законом випадках повідомлень, які 

містять недостовірну інформацію (наприклад, повідомлення про проведення 

загальних зборів, в якому міститься неправдива інформація про місце, час, порядок 

денний зборів). 

На думку А. М. Ришелюка, ця форма об’єктивної сторони має місце й у тому 

випадку, коли інвестору надаються документи у неповному вигляді (зокрема, 

документи, з яких вилучено певні частини) [270, С. 709]. Хочу звернути увагу, що 

зазначені дії утворюють саме цю форму об’єктивної сторони лише у випадку, коли 

відповідні документи надаються інвестору за ініціативи емітента. Якщо ж такі 

документи надаються на запит інвестора, то їх слід розцінювати як ненадання 

інвестору в цінні папери на його письмовий запит інформації про діяльність 

емітента в межах, передбачених законом. 

Як слушно зазначає П. П. Андрушко, саме по собі ненадання інвестору 

інформації про діяльність емітента або надання недостовірної інформації шкоди 

йому не заподіює і не може заподіяти. Шкода заподіюється внаслідок вчинення 

інвестором дій, які він не вчинив би, володіючи достовірною інформацією, або ж 

внаслідок невчинення інвестором певних дій, які він вчинив би, володіючи 

достовірною інформацією. По суті, шкода інвестору заподіюється в результаті 

прийняття ним неправильного рішення щодо операцій з цінними паперами, 

обумовленого змістом недостовірної інформації про діяльність емітента [268, 

С. 942]. 

Склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 232
2
 КК, є матеріальним та вважається 

закінченим з моменту заподіяння інвестору в цінні папери матеріальної шкоди в 

значному розмірі, яка, відповідно до примітки до цієї статті, вважається заподіяною 

у значному розмірі, якщо її розмір у п’ятсот і більше разів перевищує НМДГ. 

В. М. Киричко, О. І. Перепелиця та В. Я. Тацій зазначають, що така шкода може 
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бути завдана одному або декільком інвесторам та виражатися у повній або частковій 

втраті інвестованих грошових коштів унаслідок банкрутства емітента цінних 

паперів, фактичного знецінення цінних паперів, вчинення на підставі отриманої 

недостовірної інформації економічно збиткових дій із цінними паперами тощо [227, 

С. 388]. На мою думку, ця позиція підлягає уточненню. Для наявності цього складу 

злочину обов’язковим є заподіяння значної матеріальної шкоди хоча б одному 

інвесторові в цінні папери, оскільки у диспозиції ст. 232
2
 КК вжите формулювання 

«якщо це заподіяло значну матеріальну шкоду інвесторові в цінні папери». При 

цьому, як слушно зазначає П. П. Андрушко, загальний розмір матеріальної шкоди, 

заподіяної всім інвесторам, для кваліфікації діяння значення не має, але повинен 

враховуватись при індивідуалізації відповідальності та призначенні покарання 

винній особі. Механізм заподіяння шкоди інвесторам в цінні папери обумовлюється 

насамперед видом грошових або майнових прав інвесторів, які надані їм цінними 

паперами певного виду, видом майнових зобов’язань, які взяв на себе емітент 

цінних паперів, невиконання яких заподіює матеріальну шкоду інвесторам 

внаслідок, зокрема, неодержання доходів, обіцяних у проспекті емісії цінних паперів 

[268, С. 942]. 

При кваліфікації цього злочину потребує особливої уваги встановлення 

наявності причинного зв’язку як обов’язкової ознаки цього злочину. Зокрема, при 

ненаданні певної інформації потрібно встановити, що якщо б вона була надана, то 

це створювало для інвестора реальну можливість урахувати цю інформацію у 

поведінці на ринку цінних паперів і уникнути матеріальної шкоди. При наданні 

недостовірної інформації сам зміст цієї інформації зумовлює прийняття інвестором 

неправильних рішень, і таким чином дії винного спричиняють матеріальну шкоду 

інвестору [227, С. 388]. 

Якщо ненадання інвестору в цінні папери на його письмовий запит інформації 

про діяльність емітента в межах, передбачених законом, або надання йому 

недостовірної інформації не призвело до настання суспільно небезпечних наслідків, 

передбачених ст. 232
2
 КК, такі дії слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 163

5
 «Приховування 

інформації про діяльність емітента» КУпАП. Не охоплюється злочином, 
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передбаченим ст. 232
2
 КК, ненадання посадовою особою депозитарної установи 

депоненту виписки з рахунка в цінних паперах або інших документів, надання яких 

передбачено законодавством про депозитарну систему України. Це діяння тягне 

адміністративну відповідальність за ст. 163
6
 КУпАП. 

Від суспільно небезпечних діянь, передбачених ч. 1 ст. 232
2
 КК, слід 

відрізняти порушення порядку розкриття інформації на фондовому ринку. Цей 

порядок регламентується статтями 39–43 Закону від 23 лютого 2006 р. та 

Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим 

рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826. Порушення цього порядку (нерозкриття, 

несвоєчасне розкриття інформації на фондовому ринку, розкриття на фондовому 

ринку інформації не в повному обсязі або розкриття недостовірної інформації) тягне 

адміністративну відповідальність, передбачену ст. 163
11

 КУпАП. У зв’язку з цим 

хочу звернути увагу на ст. 185
1
 КК РФ, ст. 225 КК Казахстану, ст. 282

1
 КК Іспанії, 

ст. 311 КК Польщі, ст. 264а КК ФРН, які передбачають кримінальну 

відповідальність за діяння, аналогічні тим, що закріплені ст. 163
11

 КУпАП, які 

призвели до завдання шкоди або залучення (створення умов для залучення) 

інвестицій емітентами цінних паперів. На мою думку, такі діяння, передбачені 

ст. 163
11

 КУпАП, як «умисне нерозкриття інформації на фондовому ринку або 

розкриття на фондовому ринку завідомо недостовірної інформації» також здатні 

завдати інвесторам у цінні папери матеріальну шкоду в значному розмірі
1
. У зв’язку 

із цим вважаю, що ст. 232
2
 КК має бути викладена в новій редакції, яка подана у 

висновках роботи [79, С. 264–265]. 

Дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, утворюють окрему 

групу посягань на фондовому ринку, кримінальна відповідальність за вчинення яких 

передбачена ст. 222
1
 КК. При цьому зазначена норма носить чітко виражений 

бланкетний характер і для розуміння звороту «умисні дії службової особи учасника 

фондового ринку, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені 

                                                 
1
 Наприклад, умисне розкриття недостовірної регулярної інформації про емітента (річної та квартальної звітної 

інформації про результати фінансово-господарської діяльності емітента) цілком може завдати матеріальної шкоди в 

значному розмірі інвесторам у цінні папери, які інвестуватимуть свої кошти в цінні папери, керуючись розкритою 

регулярною інформацією про емітента.  
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відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів» відсилає 

до Закону від 30 жовтня 1996 р. у ч. 1 ст. 10
1
 «Маніпулювання на фондовому ринку» 

якого визнаються такі дії, які слід розглядати як маніпулюванням цінами на 

фондовому ринку. 

При цьому дії, передбачені пп. 4–8 ч. 1 ст. 10
1
 цього Закону, можуть бути 

вчинені лише на фондовій біржі, а це означає, що вона в низці випадків виступає 

місцем вчинення злочину – обов’язковою ознакою об’єктивної сторони складу 

злочину, передбаченого ч. 1 ст. 222
1
 КК. На цю обставину нещодавно звернув увагу 

і О. О. Дудоров [53]. 

Необхідність доповнення КК ст. 222
1
 обґрунтовувалась потребою повної 

імплементації в законодавство України вимог Конвенції Ради Європи про 

відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та 

фінансування тероризму від 16 травня 2005 р., відповідно до якої незаконні дії з 

інсайдерською інформацією та маніпулювання на ринку цінних паперів повинні 

визнаватись злочинами за кримінальним законодавством держав, а також бути 

предикатними до відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом [336]. 

Вже на стадії законопроектної роботи ст. 222
1
 КК була піддана нищівній 

критиці. Так, ГНЕУ у висновку акцентувало увагу на тому, що поняття 

«маніпулювання ринком» є занадто оціночним, механічне запровадження до КК 

бланкетної норми із відсиланням до спеціального законодавства у сфері державного 

регулювання ринку цінних паперів (зміни до якого також не розкривають його 

зміст) слід визнати помилковим. КК має чітко визначати конкретні діяння, які за 

змістом підпадають під ознаки маніпулювання на фондовому ринку, і лише за них 

передбачити відповідні санкції [49]. Своєю чергою, Головне юридичне управління 

зазначило, що викладення ст. 222
1
 КК у такий спосіб не враховує вимог п. 22 ч. 1 

ст. 92 Конституції України, відповідно до якої діяння, які є злочинами, 

адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями та відповідальність за 

них визначаються виключно законами України. Тобто склад злочину має 

визначатися безпосередньо ВРУ і виключно законом [153]. 
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Після доповнення КК ст. 222
1
 КК її редакція очікувано стала об’єктом критики 

з боку науковців. Так, наприклад, В. О. Гацелюк слушно звернув увагу на те, що 

описання розглядуваної кримінально-правової заборони не відповідає усталеним 

прийомам законодавчої техніки і принципам кримінального права [113, С. 103–107], 

а О. О. Дудоров спрогнозував, що викладений у ст. 10-1 Закону від 30 жовтня 

1996 р. законодавчий матеріал занадто складний для сприйняття. Використання у 

ньому розпливчастих формулювань на кшталт «намагання здійснити операції», 

«очевидний економічний сенс», «суттєве відхилення від ціни» явно не сприятимуть 

ефективному застосуванню ст. 222
1
 КК на практиці [208, С. 483]. Аналізуючи 

положення п. 2 цієї статті, який передбачає таку форму маніпулювання, як 

здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або 

продаж фінансових інструментів шляхом вчинення умисних протиправних дій, в 

тому числі шахрайства чи використання інсайдерської інформації, В. М. Коляденко 

звернув увагу на можливість небажаної конкуренції кримінально-правових норм, 

передбачених ст. 222
1
 КК та ст. 232

1
 КК, оскільки одним із видів маніпулювання на 

фондовому ринку, передбаченого цим пунктом, фактично визнається незаконне 

використання інсайдерської інформації (так само, як і шахрайство, відповідальність 

за яке передбачено статтями 190 та 222 КК) [203, С. 113]. 

Отже, як слушно зазначило ГНЕУ, прийняття законопроекту «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» у пропонованій редакції 

дасть можливість лише формально «доповісти» міжнародному співтовариству про 

виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань щодо боротьби із легалізацією 

(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. На практиці ж запропоновані 

норми (у тому числі ст. 222
1
 КК. – Р. В.) навряд чи будуть дієвими через їх 

неясність, розпливчастість та відсутність механізму їх практичної реалізації [49]. На 

сьогодні можна констатувати, що Україна лише формально-юридично (de jure), а не 

фактично (de facto) виконала свої міжнародно-правові зобов’язання в даному 

напрямі. Це є неприпустимим з огляду на положення усталеної міжнародної 

практики щодо виконання стороною міжнародної угоди своїх зобов’язань. Так, 
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відповідно до ст. 26 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, до якої 

приєдналась і Україна, кожен чинний договір є обов’язковим для його учасників і 

повинен добросовісно виконуватись. 

На підставі зазначеного гостро постає питання про необхідність закріплення в 

ч. 1 ст. 222
1
 КК описової диспозиції, яка більш-менш точно визначала всі ознаки 

складу злочину «Маніпулювання на фондовому ринку»
1
. Орієнтиром у вирішенні 

цього питання виступає зарубіжне законодавство, а також Директива 2014/57/EU 

Європейського Парламенту та Ради ЄС від 16 квітня 2014 року про кримінальні 

санкції за зловживання на ринку. З урахуванням вимог цієї Директиви та 

враховуючи положення зарубіжного кримінального законодавства в цій сфері, 

диспозиція ч. 1 ст. 222
1
 КК має бути викладена в новій редакції, яка подана у 

висновках роботи
2
. 

Послідовне вчинення особою дій, альтернативно вказаних у ч. 1 ст. 10
1
 Закону 

від 30 жовтня 1996 р., якщо вони не охоплюються єдиним умислом, необхідно 

розцінювати як повторність злочинів та кваліфікувати за ч. 2 цієї статті КК. 

Від маніпулювання на фондовому ринку слід відрізняти вплив на вартість 

цінних паперів та інших фінансових інструментів ринковими методами
3
. 

                                                 
1
 Саме такий підхід (на скільки ефективно це інше питання) використано в ряді зарубіжних країн, зокрема, в ст. 203

1
 

КК Азербайджану, ст. 229 КК Казахстан, ст. 245
1
 КК Молдови, ст. 284 КК Королівства Іспанія, ст. 139 КК Туніської 

Республіки, ст. 161 bis КК Швейцарії тощо.  
2
 Відповідно до ч. 2 ст. 5 цієї Директиви маніпуляції на ринку включають такі дії: (а) здійснення трансакції, 

розміщення наказу на торгівлю чи будь-які інші дії, що: (і) подають хибні чи оманливі сигнали щодо пропозиції, 

попиту чи ціни фінансового інструменту чи пов’язаного з ним спотового контракту; або (іі) фіксують ціну одного чи 

декількох фінансових інструментів чи пов’язаного з ними спотового контракту на аномальному чи штучному рівні;  

окрім випадків, коли особа, що здійснює трансакції чи випускає накази на торгівлю, має законні підстави для таких 

дій, і такі трансакції чи накази на торгівлю відповідають прийнятим комерційним практикам на відповідному 

торгівельному майданчику; (b) здійснення трансакції, розміщення наказу на торгівлю чи будь-які заходи або дії, що 

впливають на ціну одного чи декількох фінансових інструментів чи пов’язаного з ними спотового контракту, з 

використанням фіктивної схеми чи будь-якої іншої форми обману чи махінацій; (с) поширення інформації в засобах 

масової інформації, включаючи через мережу Інтернет, чи будь-якими іншими засобами, що подає хибні чи оманливі 

сигнали щодо пропозиції, попиту чи ціни фінансового інструменту чи пов’язаного з ним спотового контракту, або 

фіксує ціну одного чи декількох фінансових інструментів чи пов’язаного з ними спотового контракту на аномальному 

чи штучному рівні, якщо особи, що поширювали інформацію отримують для себе чи іншої особи перевагу чи зиск з 

поширення вищезгаданої інформації; або (d) надання будь-якої хибної чи оманливої інформації чи введення хибних 

чи оманливих даних або будь-якій інші дії, покликані маніпулювати розрахунком базової ціни.  
3
 Так, відповідно до ч. 2 ст. 10

1
 Закону 30 жовтня 1996 р. не є маніпулюванням цінами на фондовому ринку дії, що 

мають на меті: 1) підтримання цін на емісійні цінні папери у зв’язку з їх публічним розміщенням або обігом, за умови, 

що такі дії вчиняються учасником біржових торгів на підставі відповідного договору з емітентом таких цінних 

паперів; 2) підтримання цін на цінні папери відкритих або інтервальних інститутів спільного інвестування у зв’язку з 

їх викупом у випадках, установлених законом; 3) підтримання цін, попиту, пропозиції або обсягів торгів фінансовими 

інструментами, за умови, що такі дії вчиняються учасником біржових торгів на підставі відповідного договору з 

фондовою біржею. Не є маніпулюванням на фондовому ринку дії, що вчиняються органами державної влади у зв’язку 

з реалізацією грошово-кредитної політики або політики управління державним боргом (ч. 3 цієї статті).  
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У науковій літературі зазначено, що злочин, передбачений ч. 1 ст. 222
1
 КК, 

вважається закінченим з моменту настання будь-якого із зазначених у цій статті 

наслідків: а) отримання професійним учасником фондового ринку або фізичною 

особою чи третіми особами прибутку у значних розмірах, або б) уникнення такими 

особами збитків у значних розмірах або в) заподіяння значної шкоди охоронюваним 

законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи 

громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб [227, С. 348–349]. Втім я не 

повністю погоджуюсь із цією позицією. Аналізуючи склад злочину, передбачений 

ст. 185
3
 «Маніпулювання ринком» КК РФ, Г. О. Русанов слушно зазначає, що цей 

склад злочину є формально-матеріальним та як обов’язкову умову вимагає або 

настання злочинних наслідків у виді завдання великої шкоди громадянам, 

організаціям
1
 або державі, або одержання доходу у великому розмірі [371, С. 104]. 

Суспільно небезпечні наслідки або інші результати злочинної поведінки 

виникають тому, що маніпулювання на фондовому ринку створює штучні умови для 

підвищення або зниження цін на фінансові інструменти, створюють уявлення про 

ділову активність на фондовій біржі
2
 або, навпаки, про виникнення кризових явищ в 

її роботі. У результаті такої злочинної поведінки законослухняні учасники 

фондового ринку не можуть прийняти обґрунтовані та виважені рішення про 

використання фінансових інструментів і несуть збитки через їх помилкове 

ухвалення. Натомість особи, обізнані про конкретні маніпулювання на ринку, діючи 

в штучно створених умовах, мають можливість приймати рішення, які тягнуть 

заздалегідь передбачуваний результат, та одержувати внаслідок цього 

                                                 
1
 Наприклад, у Норвегії в 2007 році журналістка відомої газети опублікувала статтю про фінансові труднощі 

нафтової компанії, акції якої через день впали на 4,1%. Влада знайшла замовника статті, який підтвердив, що саме він 
передав журналістці інформацію для статті. Замовника було звинувачено у маніпулюванні на ринку і засуджено. Сама 
ж журналістка, виступаючи свідком в суді, відмовилась викрити джерело не зважаючи на те, що саме джерело вже 
публічно підтвердило передачу їй інформації [470].  

2
 Однією зі схем маніпулювання на фондовому ринку є так звані псевдоугоди-репо, коли торговець продає іншому 

пакет акцій, а через кілька хвилин відбувається «зворотна» операція за тими ж цінами [203, С. 112]. На ринку цінних 
паперів Ізраїлю періодично використовується такий спосіб маніпулювання на фондовому ринку, як укладення особою 
угод сама із собою. Цей механізм полягає в наступному. Особа проводить операцію, наприклад, з акціями, доступ до 
реєстру яких має в силу службових повноважень. Для цього вона продає їх певній підставній особі. Потім від імені 
підставної особи вона продає їх назад за завищеною ціною. Різниця від перепродажу надходить на заздалегідь 
створений рахунок. Після цього за підробленою довіреністю зловмисник йде до банку та забирає гроші. Так, 
наприклад, винна особа, яка мала ліцензію на керування цінними паперами та очолювала школу із навчання людей грі 
на біржі, уклала приблизно 1200 угод сама із собою та одержала прибуток в розмірі 300 тис. шекелей. За вчинений 
злочин суд засудив винувату особу до 27 місяців тюремного ув’язнення [374, С. 72–73].  
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необґрунтовані прибутки
1
. Отже, вчинення маніпулятивних угод створює умови, які 

дестабілізують рівність інвесторів і добросовісну конкуренцію. Крім того, такі 

порушення завдають суттєву шкоду інтересам громадян і юридичних осіб, 

суспільства й економіки в цілому, підривають довіру інвесторів і учасників торгівлі 

до організованих фінансових ринків. Своєю чергою, підрив довіри вкладників веде 

до того, що капітал використовуватиметься невірно, а тому менш продуктивно. А 

цей небажаний процес призводить до негативних наслідків на ринку довгострокових 

капіталів [20, С. 44]. 

Вчинення заборонених цією статтею злочинних дій може одночасно призвести 

до кількох результатів такої злочинної поведінки, наприклад, до заподіяння значної 

шкоди або тяжких наслідків одним інвесторам
2
 та одержання прибутків у значних 

розмірах іншими інвесторами. У таких випадках кожен злочинний результат 

враховується окремо, а кваліфікація злочину має здійснюватися виходячи з 

найбільшого розміру наслідків або результату певного виду. 

У тому разі, коли маніпулювання на фондовому ринку не потягло за собою 

отримання прибутку в значному розмірі, уникнення збитків у значних розмірах або 

заподіяння значної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам 

окремих громадян або державним чи громадським інтересам, вчинене необхідно 

кваліфікувати за ст. 163
8
 КУпАП. 

 

2.3. Суб’єктивні ознаки складів злочинів,  

що посягають на фондовий ринок 

 

Суб’єкти складів злочинів, що посягають на фондовий ринок. 

                                                 
1
 Так, наприклад, ГПУ проводить досудове розслідування за фактами маніпуляцій з цінними паперами, в результаті 

яких в оборот на фондовому ринку потрапили «сміттєві» цінні папери на загальну суму близько 25 млрд 
грн. Розслідування проводиться за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 222

1
, ч. 2 ст. 209 і ч. 2 ст. 205 КК. У ГПУ 

заявили, що посадові особи ряду підприємств на території Києва, використовували фіктивні фірми та фінансові 
операції з коштами, що надійшли з нібито придбаних цінних паперів, векселів від підприємств реального сектора 
економіки. Отримані цінні папери, вартість яких штучно завищена в десятки разів, використовувалися організаторами 
злочинної діяльності для їх подальшої легалізації. Було відзначено, що таким чином, щомісяця, за цією схемою 
реальному сектору економіки реалізовували «сміттєвих» цінних паперів на загальну суму понад 1 млрд грн. В 
результаті цієї злочинної діяльності на фондовому ринку України в даний час обертаються «сміттєві» цінні папери 38 
емітентів на загальну суму, необгрунтовано завищеної капіталізації, близько 25 млрд грн [121].  

2
 Наприклад, курсом цінних паперів можна маніпулювати для того, щоб вплинути на ціну деривативного контракту 

чи інших продуктів (наприклад, конвертованих привілейованих акцій), які у тій чи іншій формі пов’язані з цими 
цінними паперами. Коли трапляються такі викривлення, зазнати шкоди можуть контрагенти й учасники ринку, які 
здійснюють операції за цінами, що є результатом маніпулювання, включаючи державні компанії, пенсійні фонди, 
інститути колективного інвестування, банки та державні органи [207, С. 168].  
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Згідно з ч. 1 ст. 18 КК, суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила 

злочин у віці, з якого відповідно до цього Кодексу може наставати кримінальна 

відповідальність. Зазначене у ч. 1 цієї статті є ознаками загального суб’єкта злочину. 

Для окремих складів злочинів, передбачених КК, необхідна наявність спеціального 

суб’єкта, тобто особи, яка, крім цих загальних ознак, наділена спеціальними 

(додатковими) ознаками, які притаманні конкретному складу злочину і тільки за 

наявності яких може наставати кримінальна відповідальність за вчинення даного 

злочину. У науці кримінального права суб’єктом злочину вважається фізична особа 

(людина), яка вчинила передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне 

діяння і спроможна понести за це кримінальну відповідальність [210, С. 150; 214, 

С. 139]. Наукові підходи до визначення поняття спеціального суб’єкта злочину в 

цілому збігаються зі змістом цього поняття, визначеним у ч. 2 ст. 18 КК. 

Із зазначеного вище положення, а також аналізу розділу IV «Особа, яка підлягає 

кримінальній відповідальності (суб’єкт злочину)» Загальної частини КК слідує, що 

суб’єктом злочину може виступати лише фізична особа. Проте в юридичній 

літературі до сьогодні точиться дискусія щодо можливості визнання суб’єктами 

окремих злочинів і юридичних осіб [129; 243; 255; 256; 274; 444]. У вирішенні цього 

питання законодавець зайняв певною мірою компромісну позицію, доповнивши 

Загальну частину КК розділом XIV
1
 «Заходи кримінально-правового характеру 

щодо юридичних осіб». Аналіз положень цього розділу показує, що за вчинення 

злочинів проти фондового ринку заходи кримінально-правового характеру до 

юридичних осіб не застосовуються. 

Виходячи зі змісту статей, які передбачають кримінальну відповідальність за 

злочини проти фондового ринку, суб’єктами цих злочинів можуть бути: 

1) загальний суб’єкт (статті 199 та 224 КК); 2) спеціальний суб’єкт, в розумінні ч. 2 

ст. 18 КК, а саме: службова особа учасника фондового ринку (ст. 222
1
 КК); 

уповноважена особа (ст. 223
1
 КК); службова особа емітента (статті 223

2
, 232

2
 КК); 

службова особа професійного учасника фондового ринку
1
 (ст. 223

2
 КК); посадова 

                                                 
1
 В юридичній літературі зазначається, що вчинення порушень службовими особами професійних учасників 

фондового ринку досить розповсюджені, але характеризуються високим ступенем латентності. Такий висновок був 
зроблений на підставі опитування працівників професійних учасників фондового ринку, відповідальних за укладання 
угод на підставі доручень клієнтів, та працівників внутрішньої безпеки професійних учасників фондового ринку – 
78 % опитаних підтвердили факти вчинення окремих зловживань. Але довести вчинення злочинів такими суб’єктами 
досить складно, на чому наголошують 85 % опитаних працівників НКЦПФР [207, С. 164].  
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особа емітента, у тому числі та, яка була посадовою особою емітента на момент 

ознайомлення з інсайдерською інформацією (ст. 232
1
 КК); особа, яка має доступ до 

інсайдерської інформації у зв’язку з виконанням нею трудових (службових) 

обов’язків або договірних зобов’язань незалежно від відносин з емітентом, у тому 

числі співробітник професійного учасника фондового ринку (ст. 232
1
 КК); 

державний службовець, якому відома інсайдерська інформація внаслідок виконання 

ним посадових (службових) обов’язків (ст. 232
1
 КК); особа, яка ознайомилася з 

інсайдерською інформацією неправомірним шляхом (ст. 232
1
 КК); аудитор, 

нотаріус, експерт, оцінювач, арбітражний керуючий або інша особа, яка виконує 

надані законом публічні повноваження (ст. 232
1
 КК) [79, С. 275]. 

Подане коло спеціальних суб’єктів злочинів проти фондового ринку є не 

випадковим, а детерміновано об’єктом посягання, характером і способом вчинення 

цих злочинів. У першому розділі роботи, аналізуючи механізм заподіяння шкоди 

фондовому ринку та його елементам, я зазначав про те, що розрив соціальних 

зв’язків на ринку цінних паперів, які набувають форми правовідносин, здійснюється 

як учасниками (суб’єктами) фондового ринку, так і неучасниками (особами, які не є 

суб’єктами соціальних зв’язків, що «забезпечують» функціонування фондового 

ринку). 

Загальний суб’єкт. Суб’єкт злочинів, передбачених статтями 199 та 224 КК, є 

загальним. Ним є будь-яка особа, яка має всі ознаки, передбачені ч. 1 ст. 18 КК, яка 

виготовила, зберігала, придбала, перевезла, переслала, ввезла в Україну з метою 

збуту, а також збула підроблені державні цінні папери або виготовила з метою 

збуту, збула чи використала іншим чином підроблені недержавні цінні папери. При 

цьому за збут підроблених державних і недержавних цінних паперів до 

відповідальності мають притягуватись три категорії осіб: 1) особи, які 

виготовили підроблені цінні папери та їх співучасники; 2) особи, які спеціально 

отримують фальшивки від підроблювачів для їх розповсюдження; 3) особи, які 

випадково придбали підроблені державні або недержавні цінні папери, а згодом, 

усвідомивши те, що вони підроблені, запускають їх у подальший обіг, намагаються 

збути іншим особам, щоб компенсувати завдану шкоду в результаті такого 



220 

 

придбання або одержати прибуток, якщо ці особи одержали такі підробки 

безкоштовно (знайшли, відібрали, виграли тощо). 

Збут випадковим набувачем одиничного підробленого цінного папера 

(наприклад, акції, яка має мізерну вартість) з урахуванням конкретних обставин 

справи може розглядатись як малозначне діяння та підлягати кваліфікації за ч. 2 

ст. 11 КК. 

Попри те що суб’єкт злочинів, передбачених статтями 199 та 224 КК, є 

загальним, вчинити ці злочини можуть саме уповноважені особи учасників 

фондового ринку, адже торгівля цінними паперами (насамперед емісійними) 

здійснюється на фондовому ринку як у межах біржової торгівлі, так і в межах 

позабіржової торгівлі саме учасниками фондового ринку (торговцями цінних 

паперів, емітентами, інвесторами тощо). 

Службова особа учасника фондового ринку в силу прямої вказівки в законі є 

суб’єктом маніпулювання на фондовому ринку (ст. 222
1
 КК). Відповідно до абз. 1 

ч. 2 ст. 2 Закону від 23 лютого 2006 р. учасниками фондового ринку є емітенти або 

особи, що видали неемісійні цінні папери, інвестори в цінні папери, інституційні 

інвестори, професійні учасники фондового ринку, об’єднання професійних 

учасників фондового ринку, в тому числі саморегульовані організації професійних 

учасників фондового ринку. Таким чином, ознаки суб’єкта складу злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 222
1
 КК, сформульовані доволі широко [93, С. 87]. 

Втім цю позицію не поділяють В. М. Киричко, О. І. Перепелиця та В. Я. Тацій, 

які зазначають, що суб’єктом даного злочину може бути службова особа учасника 

фондового ринку, яка досягла 16-річного віку. Така особа, по-перше, підпадає під 

визначення службової особи, зазначене у ч. 3 ст. 18 КК, по-друге, виконує функції 

службової особи в юридичній особі, яка здійснює професійну діяльність на 

фондовому ринку (ринку цінних паперів) [227, С. 349]. Отже, правники пропонують 

визнати суб’єктом цього злочину службову особу лише професійного учасника 

фондового ринку. 
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Для з’ясування конкретного переліку службових осіб, які можуть бути 

суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 222
1
 КК, слід розглянути перелік 

суб’єктів, уповноважених на вчинення дій, що криміналізовані в цій нормі. 

Професійна діяльність на фондовому ринку – це діяльність акціонерних 

товариств і товариств з обмеженою відповідальністю з надання фінансових та інших 

послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав на цінні папери та 

прав за цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, що 

відповідає вимогам, установленим до такої діяльності цим Законом та 

законодавством. На фондовому ринку здійснюються такі види професійної 

діяльності: діяльність з торгівлі цінними паперами; діяльність з управління 

активами інституційних інвесторів; депозитарна діяльність; діяльність з організації 

торгівлі на фондовому ринку; клірингова діяльність (чч. 1 та 2 ст. 16 Закону від 

23 лютого 2006 р.). 

У диспозиції ч. 1 ст. 222
1
 КК йдеться про «умисні дії, що мають ознаки 

маніпулювання на фондовій біржі» (курсив мій. – Р. В.). З цього словосполучення 

випливає, що відповідні дії вчинюються саме на фондовій біржі. Згідно з п. 2 

розділу І Положення про функціонування фондових бірж, учасником біржових 

торгів можуть бути: 1) член фондової біржі – юридична особа, яка має ліцензію 

на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі 

цінними паперами і отримала цей статус в порядку, встановленому фондовою 

біржею; 2) у випадках, передбачених законодавством України, інші особи та 

державні органи, які згідно з правилами фондової біржі отримали право подавати 

заявки та укладати біржові контракти (договори). 

Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку 

провадиться торговцями цінними паперами, які створюються у формі 

господарського товариства та для яких операції з цінними паперами та іншими 

фінансовими інструментами є виключним видом діяльності, крім випадків, 

передбачених Законом від 23 лютого 2006 р., а також банками. Професійна 

діяльність з торгівлі цінними паперами включає: брокерську діяльність; дилерську 

діяльність; андеррайтинг; діяльність з управління цінними паперами. Отже, 
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учасниками біржових торгів можуть бути не всі особи, які здійснюють професійну 

діяльність на фондовому ринку, а лише ті, що здійснюють професійну діяльність з 

торгівлі цінними паперами. При цьому правочини щодо цінних паперів повинні 

вчинятися за участю або посередництвом торгівця цінними паперами інакше вони є 

нікчемними. 

Водночас ч. 8 ст. 17 Закону 23 лютого 2006 р. передбачає випадки, коли такі 

правочини можуть бути вчинені без участі (посередництва) торгівця цінними 

паперами
1
. У цих випадках емітенти, інші особи та державні органи (які здійснюють 

розміщення казначейських зобов’язань) можуть бути учасниками біржових торгів. 

При цьому учасник біржових торгів діє через свого уповноваженого 

представника
2
. Фондова біржа веде перелік членів фондової біржі, учасників торгів 

та їх уповноважених представників
3
. Отже, вчиняти дії, що мають ознаки 

маніпулювання на фондовій біржі, можуть уповноважені представники учасників 

біржових торгів. Але чи є вони суб’єктами злочину, передбаченого ст. 222
1
 КК? В 

силу прямої вказівки закону таким суб’єктом є службова особа учасника фондового 

ринку. Виходячи з поданої у ч. 3 ст. 18 КК дефініції терміна «службова особа», 

необхідно встановити, чи обіймають уповноважені представники учасників 

біржових торгів посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи 

адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним 

повноваженням. 

                                                 
1
 Це такі випадки, як: розміщення емітентом власних цінних паперів; викуп та продаж емітентом власних цінних 

паперів; проведення розрахунків з використанням неемісійних цінних паперів; розміщення казначейських зобов’язань 
України; внесення цінних паперів до статутного (складеного) капіталу юридичних осіб; дарування цінних паперів; 
спадкування та правонаступництво цінних паперів; вчинення правочинів, пов’язаних з виконанням судових рішень; 
вчинення правочинів у процесі приватизації.  

2
 Уповноважений представник – фізична особа, яка від імені учасника торгів подає заявки та укладає біржові 

контракти (договори). Уповноваженими представниками членів фондової біржі можуть бути лише фізичні особи, які 
мають сертифікат фахівця з торгівлі цінними паперами, отриманий у встановленому законодавством порядку.  

3
 Перелік уповноважених представників учасників біржових торгів повинен передбачати щонайменше такі дані: 

прізвище, ім’я, по батькові представника; найменування члена фондової біржі або учасника біржових торгів, якого він 
представляє; найменування та дату видачі документа, на підставі якого представнику надано право укладати біржові 
контракти (договори); строк повноважень представника, який не може перевищувати строку дії сертифіката фахівця з 
торгівлі цінними паперами, отриманого в установленому законодавством порядку (п.п. 1, 2, 4 розділу V Положення 
про функціонування фондових бірж). Так, наприклад, відповідно до Правил української фондової біржі фізичні особи, 
яких акредитують на біржі в якості уповноважених представників, повинні відповідати наступним акредитаційним 
вимогам: наявність чинного сертифікату НКЦПФР фахівця з торгівлі цінними паперами; відсутність заборони у 
судовому порядку на провадження будь-яких дій у фінансовій сфері (п. 4.3 цих Правил) Для акредитації на біржі 
уповноважених представників учасників торгів, які не є членами УФБ, учасник торгів подає на біржу: довіреність, 
видану учасником торгів представнику на право подання заявок та укладання біржових контрактів від імені учасника 
торгів; ксерокопії 1, 2 та 11 сторінок паспорту представника, засвідчені печаткою (за наявності печатки) учасника 
торгів та підписом його керівника або засвідчені нотаріально (пп. 11.12 Правил) [339].  
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Відповідно до п. 4 розділу І Положення про сертифікацію фахівців з питань 

фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 13.08.2013 № 1464, 

Комісія видає сертифікати на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім 

провадженням професійної діяльності на фондовому ринку: 1) торгівля цінними 

паперами; 2) депозитарна діяльність; 3) управління активами інституційних 

інвесторів; 4) організація торгівлі на фондовому ринку; 5) клірингова діяльність; 

6) діяльність з управління іпотечним покриттям. При цьому сертифікації 

підлягають такі особи: 

– керівник юридичної особи (крім банків, за наявності заступника керівника 

банку або члена виконавчого органу, який згідно з розподілом обов’язків відповідно 

до внутрішніх документів банку відповідає за здійснення банком професійної 

діяльності на фондовому ринку); 

– заступник керівника юридичної особи, який згідно з розподілом обов’язків 

відповідно до внутрішніх документів юридичної особи відповідає за здійснення 

юридичною особою професійної діяльності на фондовому ринку (у разі наявності 

такого заступника); 

– керівник відповідного структурного підрозділу юридичної особи, який 

безпосередньо здійснює певний вид професійної діяльності на фондовому ринку 

(у разі наявності такого підрозділу)
1
; 

– фахівці, які здійснюють дії, пов’язані з безпосереднім провадженням 

професійної діяльності на фондовому ринку (п. 6 розділу І цього Положення). 

При цьому керівна посадова особа – це голова та члени колегіального 

виконавчого органу, їх заступники, особа, що здійснює повноваження одноосібного 

виконавчого органу, керівник та заступник керівника структурного підрозділу (крім 

структурного підрозділу, що проводить внутрішній аудит (контроль)) професійного 

учасника фондового ринку та/або саморегульованої організації та/або об’єднання 

професійних учасників фондового ринку та/або керівна посадова особа НКЦПФР 

                                                 
1
 У випадку, коли відповідний структурний підрозділ входить до складу інших структурних підрозділів юридичної 

особи, діяльність яких не пов’язана виключно з провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, керівники 

таких структурних підрозділів юридичної особи підлягають сертифікації у разі відсутності заступника керівника 

юридичної особи, який згідно з розподілом обов’язків відповідно до внутрішніх документів юридичної особи 

відповідає за здійснення юридичною особою професійної діяльності на фондовому ринку 
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(п. 2 розділу І Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів 

професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)). Своєю чергою, 

сертифікований фахівець – працівник юридичної особи, що здійснює окремий вид 

професійної діяльності і відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим 

Комісією (має кваліфікаційне посвідчення установленого зразка) та отримав 

відповідний сертифікат
1
 (п. 2 розділу І цього Порядку). 

Аналіз вищезазначених положень законодавства про фондовий ринок вказує на 

те, що керівники, заступники, начальники структурних підрозділів торговців 

цінними паперами, які безпосередньо здійснюють торгівлю цінними паперами, та 

інші керівні посадові особи торговців цінними паперами є службовими особами в 

розумінні цього поняття, закріпленого в ч. 3 ст. 18 КК, оскільки обіймають посади, 

пов’язані з виконанням як організаційно-розпорядчих, так адміністративно-

господарських функцій [93, С. 92; 79, С. 282]. 

Водночас сертифіковані фахівці торговця цінними паперами, його 

відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо 

здійснюють діяльність з торгівлі цінними паперами, є службовими особами за 

ознакою обіймання посад, пов’язаних з виконанням адміністративно-господарських 

функцій. Ці особи, здійснюючи від імені торгівців цінними паперами брокерську 

діяльність, дилерську діяльність, андеррайтинг або діяльність з управління цінними 

паперами, є службовими особами, оскільки зазначені види діяльності спрямовані на 

купівлю, продаж, зберігання цінних паперів або інших фінансових інструментів 

торговця цінними паперами або його клієнта, здійснення контролю за такими 

операціями тощо [93, С. 92; 79, С. 282–283]. 

Уповноважені представники інших, ніж члени фондової біржі, учасників 

біржових торгів (особи та державних органів, які згідно з правилами фондової біржі 

отримали право подавати заявки та укладати біржові контракти (договори)) також 

мають статус службових осіб, оскільки також здійснюють купівлю, продаж, 

зберігання цінних паперів або інших фінансових інструментів учасників біржових 

                                                 
1
 У період до введення Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку сертифікатів враховується 

наявність кваліфікаційного посвідчення встановленого зразка, у тому числі кваліфікаційного посвідчення фахівця з 

питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку.  
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торгів, яких вони представляють, здійснюють контроль за такими операціями тощо. 

Водночас ці представники є службовими особами, оскільки можуть не тільки 

обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських функцій, а 

й також виконувати такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа 

наділяється повноважним органом чи повноважною службовою особою учасника 

біржових торгів та яке підтверджується документом, на підставі якого представнику 

надано право укладати біржові контракти (договори). 

З вищезазначеного слідує, що вчиняти дії, що мають ознаки маніпулювання на 

фондовій біржі, можуть уповноважені представники учасників біржових торгів. 

Утім не лише вони. У ч. 1 ст. 222
1
 КК також зазначено, що «ознаки маніпулювання 

на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону (курсів мій. – Р. В.) щодо 

державного регулювання ринку цінних паперів». Як було зазначено, у ч. 1 ст. 10
1
 

Закону від 30 жовтня 1996 р. закріплено конкретні форми маніпулюванням цінами 

на фондовому ринку. Аналіз закріплених в п.п. 1, 2, 4–8 ч. 1 ст. 10
1
 цього Закону 

форм маніпулювання цінами на фондовому ринку дає змогу зробити висновок, що 

таке маніпулювання здійснюється на фондовій біржі під час біржових торгів. Втім 

п. 3 ч. 1 цієї статті передбачає таку форму маніпулювання, як «поширення 

інформації через засоби масової інформації, у тому числі електронні засоби масової 

інформації, або будь-якими іншими способами, яке призводить або може призвести 

до введення в оману учасників ринку щодо ціни, попиту, пропозиції або обсягів 

торгів фінансових інструментів на фондовій біржі, що не відповідають дійсності». 

Вчинити такий вид маніпулювання може будь-яка службова особа емітента або 

особи, що видали неемісійні цінні папери, інвестора в цінні папери, інституційного 

інвестора, професійного учасника фондового ринку або об’єднання професійних 

учасників фондового ринку, тобто будь-якого учасника фондового ринку. Більше 

того, скоїти таке діяння може загальний суб’єкт злочину. Проте виконавцями 

(співвиконавцями) злочину, передбаченого ст. 222
1
 КК, можуть бути лише службові 

особи учасника фондового ринку. Натомість організатором, підбурювачем чи 

пособником у вчиненні даного злочину може бути будь-яка особа, що досягла 16-

річного віку, за умови наявності підстав для визнання факту виконання ними певної 
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ролі у вчиненні виконавцем об’єктивної сторони даного злочину [93, С. 92–93; 79, 

С. 283–284]. 

Уповноважена особа є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 223
1
 КК. У ч. 3 

ст. 29 Закону від 23 лютого 2006 р. акцентовано увагу на тому, що реєстрація 

НКЦПФР випуску та проспекту емісії цінних паперів не може розглядатися як 

гарантія їх вартості. Комісія відповідає лише за повноту інформації, що міститься у 

зареєстрованих нею документах, та за її відповідність вимогам законодавства. 

Відповідальність за достовірність відомостей, поданих у документах, що подаються 

для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, несуть особи, які 

підписали ці документи. Тому ці особи насамперед виступають уповноваженими 

особами, які мають бути визнані суб’єктами складу злочину, передбаченого ст. 223
1
 

КК. До кола цих осіб входять: 

1. Фізична особа (фізичні особи), яка виступає засновником акціонерного 

товариства або її уповноважена особа (уповноважені особи), чи уповноважена 

фізична особа органу, уповноваженого управляти державним чи комунальним 

майном, чи уповноважена фізична особа юридичної особи, що прийняла рішення 

про заснування акціонерного товариства
1
. 

2. Керівник засновника (засновників) та/або голова і секретар зборів 

засновників акціонерного товариства
2
. 

3. Керівник емітента (голова виконавчого органу) та аудитор (голова 

аудиторської фірми)
3
. Так, наприклад, проспект емісії цінних паперів підписується 

                                                 
1
 Саме ці особи, відповідно до пп. 1 п. 1 розділу ІІ Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при 

заснуванні акціонерних товариств, уповноважені підписувати заяву про реєстрацію випуску (випусків) акцій.  
2
 Ці особи виступають суб’єктами досліджуваного злочину, оскільки рішення зборів засновників про створення 

товариства, приватне розміщення акцій тощо оформлюється протоколом, який повинен бути засвідчений підписом 
(підписами) керівника і печаткою (у разі наявності) засновника та/або підписами голови і секретаря зборів засновників 
(абз. 1–6 пп. 2 п. 1 розділу ІІ Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних 
товариств). Крім того, фізична особа-засновник або керівник засновника (засновників) юридичної особи у випадках, 
передбачених законодавством про фондовий ринок, уповноважені підписувати або засвідчувати своїм підписом та, 
відповідно, подавати для реєстрації випуску цінних паперів ряд інших документів (наприклад, копію ухвали 
господарського суду про порушення провадження у справі про банкрутство, засвідчену підписом керівника 
юридичної особи-боржника, яка бере участь у створенні акціонерного товариства).  

3
 Аналізуючи склад злочину, передбачений ст. 185 «Зловживання при емісії цінних паперів» КК РФ Г. О. Русанов 

зазначає, що при внесенні в проспект емісії цінних паперів недостовірної інформації суб’єктом злочину є фізична 
особа, яка готувала проспект емісії. Складність визначення суб’єкта злочину полягає в тому, що в більшості випадків 
законодавство передбачає, що затвердження рішення про випуск цінних паперів здійснюється колективним органом 
управління. Проспект емісії затверджується також колегіальним органом. При цьому рішення та проспект емісії 
підписує керівник емітента, тому його і слід вважати суб’єктом злочину. Якщо вони були підписані і головним 
бухгалтером і якщо він був повідомлений про недостовірні відомості, то його також слід вважати суб’єктом 
злочину. Якщо проспект емісії розроблявся головним бухгалтером за завданням керівника організації, то можна 
розглядати керівника як організатора злочину, однак наступні дії – підписання документів випуску – дозволяють 
вважати його виконавцем злочину [371, С. 60–61].  
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керівником емітента (головою виконавчого органу) та аудитором. Особи, що 

підписали проспект емісії, тим самим підтверджують достовірність відомостей, які в 

ньому містяться, а аудитор – достовірність перевірених ним відомостей (абз. 1 ч. 5 

ст. 30 Закону від 23 лютого 2006 р.). 

4. Нотаріус, оскільки цей суб’єкт нотаріально засвідчує ряд документів, які 

подаються для реєстрації випуску цінних паперів. Так, наприклад, у разі заснування 

акціонерного товариства однією особою рішення, які повинні прийматися зборами 

засновників, оформлюються рішенням про намір заснувати товариство. Якщо 

єдиним засновником товариства є фізична особа, її підпис на рішенні про намір 

заснувати товариство підлягає нотаріальному засвідченню. Крім того, у разі 

укладання засновницького договору такий договір чи його копія засвідчуються у 

нотаріальному порядку (абз. 8 пп. 2, пп. 3 п. 1 розділу ІІ Положення про порядок 

реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств). 

5. Керівник андерайтера, керівник фондової біржі, керівник суб’єкта оціночної 

діяльності. Так, наприклад, якщо емітент користується послугами андерайтера щодо 

розміщення акцій, проспект емісії акцій погоджується з андерайтером і 

засвідчується підписом керівника та печаткою андерайтера. Якщо акції емітента 

перебувають в обігу на фондовій біржі і їх ринкова вартість була визначена 

відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на фондовій біржі, 

проспект емісії акцій засвідчується підписом керівника і печаткою відповідної 

фондової біржі. Якщо ринкова вартість акцій була визначена суб’єктом оціночної 

діяльності, проспект емісії акцій засвідчується підписом керівника і печаткою 

відповідного суб’єкта оціночної діяльності (пп. 1.2 п. 1 глави 1 розділу II Порядку 

реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного 

товариства). 

6. Інші особи, які відповідно до законодавства про фондовий ринок 

уповноважені засвідчувати своїми підписами та печатками ті документи, які 

подаються для реєстрації випуску цінних паперів різних видів (поручитель/гарант, 

які засвідчують своїми підписами та печатками свою фінансову звітність за звітний 

період, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації 
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випуску та проспекту емісії облігацій; фізична особа-кредитор акціонерного 

товариства, яка підписала та нотаріально засвідчила заяву про надання згоди на 

переведення зобов’язань акціонерного товариства в облігації; арбітражний 

керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), що виконує 

повноваження органів управління та керівника юридичної особи-боржника, яка бере 

участь у створенні акціонерного товариства, який засвідчив своїм підписом копію 

ухвали господарського суду про припинення провадження у справі про банкрутство 

тощо) [79, С. 284–286] . 

Перелік осіб, які можуть бути суб’єктами злочину, передбаченого ст. 223
1
 КК, 

враховуючи те, що умови випуску різних цінних паперів регулюються цілою 

низкою нормативно-правових актів НКЦПФР, є доволі суттєвим та підлягає 

встановленню залежно від того, які саме цінні папери підлягають емісії. 

Аналіз положень останнього речення ч. 3 ст. 29 Закону від 23 лютого 2006 р., 

згідно з яким відповідальність за достовірність відомостей, наданих у документах, 

що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, несуть 

особи, які підписали ці документи (курсив мій. – Р. В.), вказує на те, що суб’єктом 

злочину, передбаченого ст. 223
1
 КК, слід визнати лише тих осіб, які уповноважені 

підписувати відповідні документи. Аналогічну позицію обстоюють і деякі науковці. 

Колектив авторів одного з науково-практичних коментарів до КК суб’єктом 

досліджуваного злочину пропонує визнати уповноважених осіб емітента цінних 

паперів, які внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які подаються для 

реєстрації випуску цінних паперів, та підписали ці документи [271, С. 381]. Своєю 

чергою, А. М. Ришелюк вказує на те, що за змістом ст. 223
1
 КК «уповноваженими 

особами» як суб’єктом цього злочину є працівники юридичної особи – емітента 

цінних паперів, наділені повноваженнями щодо складання та підписання 

документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів. Аудитор може 

бути суб’єктом цього злочину у випадках, коли він (самостійно або від імені 

аудиторської фірми) складає та підписує для емітента висновок, який згодом разом з 

іншими необхідними документами подається для реєстрації випуску цінних паперів. 

Разом із цим правник уточнює, що суб’єктом цього злочину може бути і будь-яка 
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осудна фізична особа, що досягла віку кримінальної відповідальності, у випадках, 

коли вона є засновником акціонерного товариства і готує чи підписує документи, 

необхідні для реєстрації випуску акцій, під час його створення [270, С. 682]. 

Натомість П. П. Андрушко зазначає, що суб’єктом злочину, передбаченого 

ст. 223
1
 КК, є уповноважена особа емітента цінних паперів. Уповноважена особа – 

це: 1) при створенні товариства такою особою може бути як один із засновників чи 

одноособовий засновник акціонерного товариства з одним акціонером, так і інші 

особи, які не є засновниками, а виступають від їх імені за дорученням, тобто є 

представниками засновників; 2) керівник чи інша службова особа виконавчого 

органу юридичної особи – емітента цінних паперів, один із учасників 

господарського товариства чи інший його представник, якому зборами учасників 

доручено діяти від імені товариства при реєстрації розміщення цінних паперів; 

3) андерайтер, послугами якого користується емітент відкритого (публічного) 

розміщення цінних паперів і з яким укладено договір про андерайтинг [268, С. 851, 

861]. Отже, правник не пов’язує відповідальність за цією статтею виключно з 

правом підпису документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів. 

На мою думку, позиція П. П. Андрушка є більш прийнятною, враховуючи таке. 

Якщо виходити з того, що суб’єктом злочину, передбаченого ст. 223
1
 КК, не може 

бути особа, уповноважена подавати НКЦПФР певні документи, необхідні для 

реєстрації випуску цінних паперів, але не уповноважена їх підписувати, то її дії, 

спрямовані на внесення в ці документи завідомо неправдивих відомостей, не можуть 

бути кваліфіковані за цією статтею, а підлягають кваліфікації залежно від 

конкретних обставин справи, або за ст. 358, або за ст. 366 КК
1
. 

Вважаю, що такий диференційований підхід до кримінально-правової 

кваліфікації близьких за змістом суспільно небезпечних дій є абсолютно 

неприйнятним, оскільки носить виключно штучний характер. При цьому зі змісту 

                                                 
1
 Так, наприклад, для реєстрації випуску акцій засновником (засновниками) або уповноваженою особою (особами) 

засновника (засновників) товариства подаються, зокрема такі документи, як копія платіжного документа, який 

підтверджує сплату державного мита, копія паспорта громадянина України (для фізичної особи-резидента) або копія 

паспорта (паспортного документа) (для фізичної особи-нерезидента) та копія документа про присвоєння 

реєстраційного номера облікової картки платника податків (пп. 4, 6 п. 1 розділу ІІ Положення про порядок реєстрації 

випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств). Виходячи з положень регулятивного законодавства, 

особа, яка подає зазначені документи, не повинна їх підписувати.  
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диспозиції ч. 1 ст. 223
1
 КК однозначно не зрозуміло, що слід розуміти під терміном 

«уповноважена особа», – особу, уповноважену складати документи, які подаються 

для реєстрації випуску цінних паперів, або уповноважену їх підписувати, або 

уповноважену подавати ці документи до реєстраційного органу (НКЦПФР)? На мою 

думку, виходячи зі змісту цієї диспозиції та враховуючи положення регулятивного 

законодавства про фондовий ринок, суб’єктом цього злочину має бути визнана 

особа, уповноважена на підписання та/або подання до НКЦПФР документів, які 

подаються для реєстрації випуску цінних паперів. На підставі зазначеного вважаю, 

що в останнє речення ч. 3 ст. 29 Закону від 23 лютого 2006 р. мають бути внесені 

відповідні зміни, які містяться у висновках роботи [79, С. 288]. 

Службова особа емітента в силу прямої вказівки законодавця виступає 

суб’єктом складів злочинів, передбачених статтями 223
2
, 232

2
 КК, а службова особа 

професійного учасника фондового ринку – суб’єктом складу злочину, 

передбаченого ст. 223
2
 КК. 

Під час аналізу суб’єктного складу злочину, передбаченого ст. 223
2
 КК, в 

науковій літературі слушно зазначалося, що суб’єкт цього злочину спеціальний – це 

службова особа емітента, якщо емітент є реєстроутримувачем, тобто самостійно 

веде реєстр власників іменних цінних паперів, або професійного учасника 

фондового ринку у випадках, коли відповідна юридична особа є реєстратором, 

зберігачем цінних паперів, депозитарієм і, відповідно, веде реєстр або здійснює 

депозитарний облік. При цьому національна депозитарна система складалася з двох 

рівнів. Нижній рівень – зберігачі, які вели рахунки власників цінних паперів, та 

реєстратори власників іменних цінних паперів. Верхній рівень – Національний 

депозитарій України і депозитарії, що вели рахунки для зберігачів та здійснювали 

кліринг і розрахунки за угодами щодо цінних паперів. Обслуговування обігу 

державних цінних паперів, у тому числі депозитарну діяльність щодо цих паперів, 

здійснював НБУ (абз. 1–4 ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про Національну депозитарну систему та 

особливості електронного обігу цінних паперів в Україні»). 

Отже, система обліку цінних паперів поєднувала два підходи, що технологічно 

між собою не були узгоджені: реєстри власників іменних документарних цінних 
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паперів і облікові реєстри власників бездокументарних цінних паперів, виконуючи 

одну функцію, велися по-різному. Монопольне право реєстратора на облік прав за 

цінними паперами та технологічні недоліки реєстраторської діяльності, відсутність 

системи централізованого архівування даних призводило до фальсифікації та 

дублювання реєстрів, внесення до них несанкціонованих змін, блокування 

проведення загальних зборів тощо. Здебільшого це було зумовлено застосуванням 

неправильного концептуального принципу щодо діяльності реєстраторів, які 

виявилися залежними від емітентів, оскільки на відміну від зберігачів забезпечували 

обіг цінних паперів на підставі договору з емітентами, а не з інвесторами, які є 

власниками цінних паперів [440, С. 250]. 

Втім ЗУ «Про депозитарну систему» від 06.07.2012 докорінно змінив 

правовідносини в цій сфері. Як зазначено в літературі, головні зміни депозитарної 

системи зумовлені остаточним закріпленням принципу існування іменних цінних 

паперів виключно у бездокументарній формі. З огляду на нівелювання можливості 

існування таких цінних паперів у документарній формі відпала необхідність у 

функціонуванні такої групи професійних учасників фондового ринку, як 

реєстратори іменних цінних паперів. Крім того, продовжуючи вдосконалення 

депозитарної системи, законодавець передбачив існування так званих депозитарних 

установ, які фактично прийшли на заміну зберігачам цінних паперів. Замість 

існування розгалуженої системи професійних учасників із зберігання, обліку 

емісійних цінних паперів та прав на них (реєстратори щодо документарних цінних 

паперів (одна гілка) і зберігачі – депозитарії стосовно бездокументарних цінних 

паперів (друга гілка)) було створено централізовану дворівневу систему 

(депозитарні установи – Центральний депозитарій чи НБУ) із зосередженням 

повноважень депозитарного обліку всіх емісійних цінних паперів на одному 

найвищому рівні [48, С. 63]. 

Набуття і припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами 

здійснюються шляхом фіксації відповідного факту в системі депозитарного обліку. 

У системі депозитарного обліку реєструються обмеження прав на цінні папери. У 

системі депозитарного обліку можуть реєструватися обмеження прав за цінними 
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паперами у випадках та в порядку, встановлених НКЦПФР. Так, відповідно до ч. 1 

ст. 9 ЗУ «Про депозитарну систему України», Центральний депозитарій забезпечує 

формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів та 

веде депозитарний облік всіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде 

НБУ відповідно до компетенції, визначеної цим Законом. До виключної компетенції 

НБУ належить здійснення депозитарного обліку державних цінних паперів та 

облігацій місцевих позик (ч. 1 ст. 13 цього Закон). 

Як слушно зазначено в літературі, функції Центрального депозитарію та НБУ в 

частині ведення депозитарного обліку однакові. А розмежування їх компетенції 

відбувається за групами цінних паперів: НБУ здійснює депозитарний облік лише 

державних цінних паперів (облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик 

України, цільових облігацій внутрішніх державних позик України, казначейських 

зобов’язань України), облігацій місцевих позик та розміщених за межами України 

боргових цінних паперів, що посвідчують відносини позики органів місцевого 

самоврядування, а Центральний депозитарій – депозитарний облік всіх інших 

цінних паперів [48, С. 64]. 

В установлених законодавством випадках реалізація прав за емісійними 

цінними паперами здійснюється на підставі реєстру власників іменних цінних 

паперів. Складення реєстру власників іменних цінних паперів здійснює 

Центральний депозитарій, а у випадку, встановленому ЗУ «Про депозитарну 

систему України», – НБУ (чч. 1, 2 ст. 22 цього Законом). 

Окрім Центрального депозитарію та НБУ зміни до системи депозитарного 

обліку можуть вносити депозитарні установи
1
. Депозитарна установа в 

установленому НКЦПФР порядку відповідно до отриманих від Центрального 

депозитарію та/або НБУ депозитарних активів провадить діяльність з депозитарного 

обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на 

рахунках у цінних паперах депонентів, а також на власному рахунку в цінних 

паперах, на якому обліковуються цінні папери, права на цінні папери та обмеження 

                                                 
1
 Депозитарною установою є юридична особа, що утворюється та функціонує у формі акціонерного товариства або 

товариства з обмеженою відповідальністю і яка в установленому порядку отримала ліцензію на провадження 

депозитарної діяльності депозитарної установи (абз. 1 ч. 1 ст. 14 ЗУ «Про депозитарну систему України»).  
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прав на цінні папери, що належать такій депозитарній установі (ч. 1 ст. 18 ЗУ «Про 

депозитарну систему України»). Крім того, цією установою провадиться діяльність 

із зберігання активів інститутів спільного інвестування та діяльність із зберігання 

активів пенсійних фондів у порядку та випадках, що визначені законодавством. 

Отже, аналіз законодавства про фондовий ринок вказує на те, що ведення та/або 

внесення змін до системи депозитарного обліку, в тому числі складення реєстру 

власників іменних цінних паперів, здійснює Центральний депозитарій, у випадках, 

встановлених ЗУ «Про депозитарну систему України», – НБУ, а також депозитарні 

установи. При цьому емітенти цінних паперів такого права позбавлені. Таким 

чином, суб’єктом складу злочину, передбаченого ст. 223
2
 КК, виступає службова 

особа таких професійних учасників фондового ринку, що мають право здійснювати 

депозитарну діяльність, як Центральний депозитарій цінних паперів, НБУ, 

депозитарні установи. У зв’язку з цим із диспозиції ст. 223
2
 КК має бути виключена 

вказівка на такого суб’єкта злочину, як службова особа емітент [59, С. 115; 79, 

С. 293–294]. 

Керівник та працівники Центрального депозитарію, депозитарної установи, що 

безпосередньо залучені до депозитарної діяльності, повинні мати кваліфікацію 

фахівця з депозитарної діяльності з цінними паперами. Центральний депозитарій, 

депозитарна установа повинні в посадових інструкціях для своїх працівників, що 

безпосередньо залучені до депозитарної діяльності, визначити рівень компетенції, 

необхідний для виконання відповідних депозитарних операцій (п. 1 розділу ІХ 

Положення про депозитарну діяльність). Отже, керівник та працівники 

Центрального депозитарію, депозитарної установи, що безпосередньо залучені до 

депозитарної діяльності, виступають суб’єктами складу злочину, передбаченого 

ст. 223
2
 КК. НКЦПФР видає сертифікати, зокрема, на право здійснення дій, 

пов’язаних з безпосереднім провадженням депозитарної діяльності керівникам, їх 

заступникам, керівникам структурних підрозділів та фахівцям, які здійснюють дії, 

пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому 

ринку, професійних учасників депозитарної системи України та НБУ. 
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Аналіз вищезазначених положень законодавства про фондовий ринок вказує на 

те, що керівники, їх заступники, начальники структурних підрозділів торговців 

цінними паперами, які безпосередньо здійснюють торгівлю цінними паперами, та 

інші керівні посадові особи професійних учасників депозитарної системи України 

або НБУ є службовими особами в розумінні цього поняття, закріпленого в ч. 3 

ст. 18 КК, оскільки обіймають посади, пов’язані з виконанням як організаційно-

розпорядчих, так і адміністративно-господарських функцій [79, С. 295]. 

Водночас сертифіковані фахівці торговця цінними паперами, його 

відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, що безпосередньо 

залучені до депозитарної діяльності, є службовими особами за ознакою обіймання 

посад, пов’язаних з виконанням адміністративно-господарських функцій. Ці особи, 

здійснюючи від імені професійних учасників депозитарної системи України або 

НБУ діяльність із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування 

набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами 

та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депозитарних 

установ, а також надання інших послуг, які мають право надавати професійні 

учасники депозитарної системи України, є службовими особами, оскільки зазначені 

види діяльності спрямовані на здійснення контролю за купівлею, продажем або 

зберігання емітованих цінних паперів [79, С. 295]. 

На відміну від попереднього складу злочину службова особа емітента 

виступає суб’єктом складу злочину, передбаченого ст. 232
2
 КК. Так, управління 

господарським товариством здійснюють його органи, склад і порядок обрання 

(призначення) яких здійснюється відповідно до виду товариства. Посадовими 

особами органів управління товариства є фізичні особи – голова та члени 

виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор товариства, а також голова та члени 

іншого органу товариства, наділені повноваженнями з управління товариством, 

якщо утворення такого органу передбачено установчими документами товариства 

(чч. 1–2 ст. 23 ЗУ «Про господарські товариства»). Аналогічним чином визначені в 

п. 15 ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про акціонерні товариства» посадові особи органів акціонерного 

товариства. Відповідно до п. 20 ч. 1 цієї статті посадовими особами акціонерного 
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товариства також є члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює 

повноваження одноосібного виконавчого органу товариства. 

У випадках, коли народні депутати України, члени КМУ, керівники 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів 

прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці 

виконують функції з управління корпоративними правами держави та 

представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або 

ревізійній комісії товариства, вони також є посадовими особами органів 

акціонерного товариства (абз. 1 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про акціонерні товариства»). 

Як слушно зазначає П. П. Андрушко, суб’єктом цього злочину є службова 

особа емітента цінних паперів, в коло службових обов’язків якої входить надання 

інвесторам, у тому числі акціонерам, на їх письмовий запит інформації про 

діяльність емітента. Такими особами є особи, які обіймають постійно чи тимчасово 

в емітенті цінних паперів посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих 

чи адміністративного господарських обов’язків (функцій), або виконують такі 

обов’язки (функції) за спеціальними повноваженнями [268, С. 942]. Висловлюючи 

аналогічну позицію, А. М. Ришелюк додає, що будь-яка службова особа емітента, 

яка своїми діями чи розпорядженнями перешкодила емітенту одержати законно 

запитувану ним інформацію, має вважатися суб’єктом цього злочину [270, С. 710]. 

Посадова особа емітента, у тому числі та, яка була посадовою особою 

емітента на момент ознайомлення з інсайдерською інформацією, виступає 

суб’єктом складів злочинів, передбачених ст. 232
1
 КК. Під час аналізу цього поняття 

одразу кидається в очі термін «посадова особа». Використання цього терміна можна 

пояснити тим, що в регулятивному законодавстві про фондовий ринок, зокрема, в 

ЗУ «Про господарські товариства» та ЗУ «Про акціонерні товариства», під час 

розкриття переліку осіб, які входять до органів управління господарських товариств, 

використовується саме термін «посадова особа». Проте в КК використовується 

інший термін – «службова особа». З метою забезпечення принципу єдності 
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термінології слова «посадові» та «посадовими» необхідно замінити на слова 

«службові» та «службовими» відповідно [79, С. 297]. 

Отже, зміст поняття «посадова особа емітента» є тотожним поняттю «службова 

особа емітента» і має той самий зміст, як у проаналізованому вище складі злочину, 

передбаченому ст. 232
2
 КК, з тією лише різницею, що така службова особа виступає 

суб’єктом досліджуваного злочину незалежно від того, чи має вона, відповідно до 

наданих їй службових повноважень, право доступу до інсайдерської інформації 

певного виду. 

Слід зазначити, що друга частина словосполучення «посадова особа емітента, у 

тому числі та, яка була посадовою особою емітента на момент ознайомлення з 

інсайдерською інформацією» є не зовсім однозначним, оскільки не зовсім зрозуміло, 

кого має на увазі законодавець: посадову особу емітента, яка не має доступу до 

інсайдерської інформації, але мала його раніше, будучи посадовою особою; особу, 

яка вже не є посадовою особою (через звільнення, перехід на іншу роботу, вихід на 

пенсію тощо), але була нею раніше та ознайомилась з інсайдерською інформацію? 

На мою думку, другий варіант розуміння цього словосполучення є більш 

прийнятним. Але тоді п. 3 примітки статті 232
1
 КК в цій частині підлягає 

уточненню, редакція якого подана у висновках дисертації [79, С. 297]. 

Особа, яка має доступ до інсайдерської інформації у зв’язку з виконанням 

нею трудових (службових) обов’язків або договірних зобов’язань, незалежно від 

відносин з емітентом, у тому числі співробітник професійного учасника 

фондового ринку є наступним суб’єктом складів злочинів, передбачених ст. 232
1
 

КК. 

Доступ до інсайдерської інформації мають не тільки службові особи емітента. 

У процес формування, зберігання, оброблення, використання, обміну, надання 

доступу, оприлюднення інсайдерської інформації залучено велике коло осіб. Це: 

працівники професійних учасників фондового ринку, які мають доступ до 

інсайдерської інформації в силу виконання покладених на них професійних 
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обов’язків
1
; персонал, який забезпечує оборот інсайдерської інформації в 

документарній та бездокументарній формі
2
; працівники емітента або інших 

учасників фондового ринку, держаних органів влади, підприємств, установ, 

організацій, які ознайомилися з інсайдерською інформацією під час виконання ними 

трудових обов’язків, не пов’язаних з правом доступу до такої інформації (технічний 

персонал, секретарі, перекладачі, кур’єри тощо). З цього приводу О. О. Дудоров 

слушно вказує на те, що злочином, передбаченим ст. 232
1
 КК, визнається у тому 

числі вторинна інсайдерська діяльність – діяльність осіб, які не мають 

безпосереднього доступу до інсайдерської інформації і не пов’язані з емітентами 

цінних паперів трудовими (службовими) або договірними відносинами, але які 

дізналися про інсайдерську інформацію в силу виконуваної роботи (водії таксі, 

прибиральники, інші працівники обслуговуючого персоналу тощо). Навіть якщо такі 

особи не знали і за обставинами справи не повинні були знати, що певна інформація 

надійшла їм саме від інсайдера, вони мають визнаватись суб’єктами розглядуваного 

злочину [208, С. 481]. 

Державний службовець, якому відома інсайдерська інформація внаслідок 

виконання ним посадових (службових) обов’язків, визнаний суб’єктом складу 

злочину, передбаченого ст. 232
1
 КК, в силу того, що особі, яка володіє 

інсайдерською інформацією, надано право розкривати її в межах виконання 

професійних, трудових або службових обов’язків та в інших випадках, 

передбачених законодавством (абз. 3 ч. 1 ст. 45 Закону 23 лютого 2006 р.)
3
. 

Очевидно, що, визначаючи зміст поняття «державний службовець», слід 

керуватися дефініцією цього поняття, закріпленого в ч. 2 ст. 1 ЗУ «Про державну 

                                                 
1
 Вже зазначалося, що керівник та працівники Центрального депозитарію, НБУ, депозитарної установи мають право 

доступу до інформації, що міститься в системі депозитарного обліку.  
2
 Наприклад, інформація, що міститься в системі депозитарного обліку, обробляється в інформаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних системах Центрального депозитарію та депозитарних установ. Забезпечення 
роботи та захист цих систем забезпечується ІТ-персоналом суб’єктів депозитарної діяльності, який має доступ до 
інсайдерської інформації, що міститься в системі депозитарного обліку.  

3
 Як зазначено, відповідно до ч. 1 ст. 24 ЗУ «Про депозитарну систему України» інформація, що міститься у системі 

депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню, 
крім випадків, передбачених ст. 25 цього Закону. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається 
депозитарними установами на письмову вимогу НКЦПФР – стосовно відомостей про власників цінних паперів, їх 
рахунки, а також про відповідні операції з цінними паперами цих власників тощо (ч. 1 ст. 25 цього Закону). Отже, 
державні службовці цього та інших органів, які мають право одержувати інсайдерську інформацію, виступають 
суб’єктом цього злочину.  
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службу» від 10.12.2015
1
. Слід звернути увагу, що цей Закон не розповсюджуються 

на ряд категорій осіб: службовців НБУ, суддів; прокурорів; осіб рядового і 

начальницького складу правоохоронних органів та працівників інших органів, яким 

присвоюються спеціальні звання тощо (ч. 3 ст. 3 цього Закону). Водночас 

працівники цих органів у передбачених законом випадках також мають право 

доступу до інсайдерської інформації
2
. 

Очевидно, що ці особи все одно виступають суб’єктом незаконного 

розголошення інсайдерської інформації тому, що охоплюються поняттям «особа, 

яка має доступ до інсайдерської інформації у зв’язку з виконанням нею службових 

обов’язків». Хоча не виключено, що під час розкриття поняття «державний 

службовець, якому відома інсайдерська інформація внаслідок виконання ним 

посадових (службових) обов’язків» слід застосовувати поширювальне тлумачення 

та розповсюджувати його на всіх осіб державних органів, які, на виконання 

покладених службових обов’язків, мають право доступу до інсайдерської інформації 

[79, С. 300]. 

Аудитор, нотаріус, експерт, оцінювач, арбітражний керуючий або інша 

особа, яка виконує надані законом публічні повноваження, виступають 

наступною групою суб’єктів складів злочинів, передбачених ст. 232
1
 КК. Першим у 

переліку суб’єктів злочину цієї групи зазначений аудитор. Відповідно до ч. 1 ст. 4 

ЗУ «Про аудиторську діяльність» аудитор – це фізична особа, яка має сертифікат, 

що визначає її кваліфікаційну придатність на зайняття аудиторською діяльністю на 

території України. Своєю чергою, аудиторська діяльність – це підприємницька 

діяльність, яка охоплює організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне 

виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг 

(ст. 3 ЗУ «Про аудиторську діяльність»). Аудитор, наприклад, підписує разом з 

керівником емітента (головою виконавчого органу) проспект емісії цінних паперів і 

                                                 
1
 Державний службовець – це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, 

іншому державному органі, його апараті (секретаріаті), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного 
бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і 
функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби.  

2
 Наприклад, право на одержання від депозитарних установ певної інформації, що міститься у системі депозитарного 

обліку, на підставі письмової вимоги мають: суд; органи прокуратури України, СБУ, МВС України, органи і 

підрозділи Національної поліції, податкової міліції, Національного антикорупційного бюро України (ч. 1 ст. 25 ЗУ 

«Про цінні папери та фондовий ринок»).  
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тим самим підтверджує достовірність перевірених ним відомостей. Під час 

перевірки таких відомостей він ознайомлюється з інсайдерською інформацією. 

Наступним суб’єктом злочину є нотаріус. Відповідно до ч. 1 ст. 3 ЗУ «Про 

нотаріат» нотаріусом може бути громадянин України, який має вищу юридичну 

освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права не менше трьох 

років, пройшов стажування протягом одного року в державній нотаріальній конторі 

або у приватного нотаріуса, склав кваліфікаційний іспит, одержав свідоцтво про 

право на зайняття нотаріальною діяльністю. Нотаріус має можливість ознайомитися 

з інсайдерською інформацією, наприклад, коли боржник з метою виконання 

зобов’язань перед кредитором вносить цінні папери на депозит нотаріуса (абз. 1 ч. 1 

ст. 23 ЗУ «Про депозитарну систему України»). 

Наступним суб’єктом незаконного використання інсайдерської інформації є 

експерт, яким може бути особа: 1) яка володіє спеціальними знаннями, 

необхідними для з’ясування відповідних обставин справи (ч. 1 ст. 72 ЦПК, ч. 1 

ст. 68 КАС, ч. 1 ст. 69 ГПК); 2) у кримінальному провадженні є особа, яка володіє 

науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно 

до ЗУ «Про судову експертизу» на проведення експертизи і якій доручено провести 

дослідження об’єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини 

вчинення кримінального правопорушення, та дати висновок з питань, які виникають 

під час кримінального провадження і стосуються сфери її знань (ч. 1 ст. 69 КПК). Як 

експерт з питань права може залучатися особа, яка має науковий ступінь та є 

визнаним фахівцем у галузі права (ч. 1 ст. 74 ЦПК, ч. 1 ст. 69 КАС, ч. 1 ст. 70 ГПК). 

Правовий статус експерта, залежно від сфери його залучення, також регулюється 

іншими нормативно-правовими актами, наприклад, ЗУ «Про екологічну 

експертизу», ЗУ «Про наукову і науково-технічну експертизу» тощо. На ринку 

цінних паперів зазначений суб’єкт одержує право доступу до інсайдерської 

інформації, наприклад, у випадку, коли незалежний експерт призначається 

тимчасовим адміністратором професійного учасника депозитарної системи України 

(ч. 1 ст. 11
2
 ЗУ «Про депозитарну систему України»). 
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Ще одним суб’єктом досліджуваного злочину виступає оцінювач. 

Оцінювачами можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, 

які склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача 

відповідно до вимог ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 

діяльність в Україні» (ст. 6 цього Закону). Так, наприклад, ринкова вартість цінних 

паперів, які не включені до біржового списку фондової біржі, визначається за 

вартістю, визначеною незалежним оцінювачем відповідно до законодавства про 

оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність (абз. 6 ч. 3 ст. 5
2
 

Закону від 23 лютого 2006 р.). Під час здійснення цієї діяльності незалежний 

оцінювач може ознайомитися з інсайдерською інформацією. 

Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, 

ліквідатор) – фізична особа, призначена господарським судом у встановленому 

порядку в справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або 

ліквідатор з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесені до Єдиного 

реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, 

ліквідаторів) України (абз. 2 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом»). Цей суб’єкт, відповідно до ч. 2 ст. 4 цього 

Закону, одержує право доступу до інсайдерської інформації, оскільки з моменту 

винесення ухвали (постанови) про призначення його арбітражним керуючим 

(розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) до моменту припинення 

здійснення ним повноважень прирівнюється до службової особи підприємства-

боржника. 

Суб’єктом незаконного використання інсайдерської інформації також виступає 

інша особа, яка виконує надані законом публічні повноваження. Передусім слід 

зазначити, що в статтях 365
2
 та 368

4
 КК, які є загальними нормами щодо ст. 232

1
 КК 

(в частині злочинів, вчинених особами, які виконують надані законом публічні 

повноваження), використовується словосполучення «особа, яка надає публічні 

послуги» або «особа, яка провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням 

публічних послуг». Тому з метою забезпечення принципу єдності термінології п. 3 
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примітки ст. 232
1
 КК у цій частині необхідно привести у відповідність до 

положень статей 365
2
 та 368

4
 КК [79, С. 302]. 

Окрім перелічених осіб у ст. 365
2
 КК до осіб, які провадять професійну 

діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, віднесені: уповноважена особа 

або службова особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, приватний 

виконавець, незалежний посередник, член трудового арбітражу, третейський суддя 

(під час виконання цих функцій), державний реєстратор, суб’єкт державної 

реєстрації прав, державний виконавець, а також інша особа, яка не є державним 

службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює 

професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг. При цьому легальна 

дефініція терміна «особа, яка провадить професійну діяльність, пов’язану з 

наданням публічних послуг» в чинному законодавстві відсутня, що породжує 

численні суперечки щодо встановлення його ознак визначення чіткого переліку осіб, 

які ним охоплюються [10; 44; 139; 405]. Втім це питання виходить за межі мого 

дослідження. Від себе лише додам, що я підтримую позицію тих науковців, які 

пропонують закріпити в примітці ст. 365
2
 КК дефініцію терміна «особа, яка 

провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг» [175, 

С. 195] та, відповідно, використати цей термін під час визначення суб’єктного 

складу злочину, передбаченого ст. 232
1
 КК. 

Включення до переліку суб’єктів досліджуваного злочину співробітників 

професійного учасника фондового ринку, державних службовців, яким відома 

інсайдерська інформація внаслідок виконання ними службових обов’язків, а також 

осіб, які здійснюють професійну діяльність, пов’язану з виконанням публічних 

повноважень, є результатом запозичення зарубіжних трендів боротьби з незаконним 

використанням інсайдерської інформації. Так, наприклад, у США за інсайдерську 

торгівлю цінними паперами можуть нести кримінальну відповідальність не лише 

інсайдери у традиційному розумінні цього поняття (або, інакше кажучи, класичні 

корпоративні інсайдери) – особи, які володіють внутрішньою конфіденційною 

інформацією компанії через свій особливий статус та мають фідуціарні зобов’язання 

перед акціонерами (директори, інші посадові особи компаній, власники великих 
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пакетів цінних паперів), а й так звані тимчасові інсайдери. Це сторонні щодо 

компанії особи, які вважаються довіреними особами щодо своїх роботодавців та їх 

клієнтів і яким важлива корпоративна інформація стає відомою у зв’язку з наданням 

професійних послуг компанії, контролем за її діяльністю чи веденням спільної 

господарської діяльності (банківські службовці, аудитори, адвокати, працівники 

інвестиційних і брокерських фірм, представники контролюючих органів тощо), а 

також особи, які використовують неоприлюднену внутрішню інформацію про 

корпорацію за порадою фідуціарія [378, С. 47–70]. 

Нарешті, останнім суб’єктом злочину є особа, яка ознайомилася з 

інсайдерською інформацією неправомірним шляхом. Під неправомірним шляхом 

слід розуміти ознайомлення з такою інформацією в результаті несанкціонованого 

доступу до неї внаслідок вчинення злочину (наприклад, крадіжка документів, які 

місять інсайдерську інформацію) або адміністративного правопорушення 

(наприклад, здійснення посадовою особою суб’єкта господарювання операції з 

цінними паперами, яка належить до професійної діяльності на фондовому ринку, без 

спеціального дозволу (ліцензії), якщо законом передбачено одержання спеціального 

дозволу (ліцензії) для здійснення такої операції, або з порушенням умов 

ліцензування). 

На думку А. М. Ришелюка, аналіз поданого вище переліку осіб свідчить, що 

фактично суб’єктом цього злочину може бути будь-яка особа, якій відома 

інсайдерська інформація, незалежно від її відносин з емітентом цінних паперів або 

від того, яким чином відповідна інформація стала відома особі [270, С. 706]. Я не 

погоджуюсь із цією позицією. Попри те що позицію А. М. Ришелюка підтримує 

О. О. Дудоров, він водночас зазначає, що неоднозначність зберігається хіба що у 

частині можливості визнання суб’єктом аналізованого злочину так званого 

випадкового набувача, який узнає інсайдерську інформацію не у зв’язку з 

виконанням трудових (службових) обов’язків або договірних зобов’язань. 

Наприклад, особі інсайдерську інформацію добровільно повідомив близький 

родич – працівник емітента або особа випадково почула відповідну інформацію. З 

одного боку, і такий набувач інформації є особою, яка володіє інсайдерською 
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інформацією. З другого, він, вочевидь, не підпадає під жодну з категорій осіб, 

названих у примітці до ст. 232
1
 КК, а тому не може нести відповідальність на 

підставі цієї норми КК як виконавець. І ця ситуація підтверджує обстоювану нами 

позицію, згідно з якою суб’єкт аналізованого злочину є не загальним, а спеціальним 

[208, С. 481]. 

На користь того, що не будь-яка особа може бути суб’єктом злочину, 

передбаченого ст. 232
1
 КК, свідчить і позиція Головного юридичного управління, 

яке акцентувало увагу на тому, що у разі прийняття парламентом проекту «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інсайдерської 

інформації» як закону примітки до ст. 163
9
 КУпАП та ст. 232

1
 КК слід доповнити 

таким суб’єктом, як «акціонер», оскільки спроба окреслення вичерпного кола 

суб’єктів призвела до того, що дія цих статей не буде поширюватися на акціонерів 

[151]. Вважаю, що ця позиція заслуговує на підтримку, оскільки акціонери 

зобов’язані не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 

про діяльність товариства (абз. 6 ч. 1 ст. 29 ЗУ «Про акціонерні товариства»). При 

цьому якщо акціонери не входять до керівних органів акціонерного товариства або 

не є акціонерами-працівниками товариства, то вони не охоплюються переліком 

суб’єктів незаконного використання інсайдерської інформації, закріпленим у п. 3 

примітки до ст. 232
1
 КК [79, С. 305]. 

Слід зазначити, що в першій редакції ст. 232
1
 КК суб’єктом цього злочину 

визнавалась особа, якій ця інформація була відома у зв’язку з професійною чи 

службовою діяльністю. Потім таким суб’єктом була визнана особою, яка володіє 

інсайдерською інформацією (ст. 232
1
 КК в редакції Закону від 25.12.2008). При 

цьому перелік таких осіб був визначений в Законі від 23 лютого 2006 р. І, нарешті, 

перелік суб’єктів цього злочину був закріплений у п. 3 примітки до ст. 232
1
 КК. 

Критикуючи останній спосіб визначення суб’єктного складу злочину, 

передбаченого ст. 232
1
 КК, Головне юридичне управління зазначило, що такі зміни 

стосовно визначення суб’єктів як адміністративної, так і кримінальної 

відповідальності у примітках до зазначених статей є неприйнятними, оскільки за 

усталеними правилами нормопроектування положень КК і КУпАП, що вироблені на 
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основі вимог п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції України, суб’єкт (загальний чи 

спеціальний) злочину або адміністративного порушення визначається безпосередньо 

у нормі, яка передбачає ту чи іншу відповідальність [151]. 

Утім я не був би настільки категоричним, оцінюючи п. 3 примітки до ст. 232
1
 

КК. З. А. Загиней зазначає, що основним завданням приміток статей КК є 

конкретизація кримінально-правового припису. У будь-якому випадку включення 

цього елементу в структуру тексту кримінального закону України свідчить про те, 

що законодавець намагається конкретизувати окремі законодавчі положення, 

поняття, звернути на них увагу. При цьому примітки не можуть звужувати чи 

розширювати межі дії кримінально-правового припису. Вони не можуть містити 

окремі елементи гіпотези, диспозиції чи санкції кримінально-правової норми. Отже, 

примітки статей КК призначені для конкретизації кримінально-правового припису. 

За змістом примітки поділяються на примітки-дефініції, примітки-критерії, 

примітки-уточнення, примітки особливої дії та змішані примітки [149, С. 167, 168]. 

За змістом примітка до ст. 232
1
 КК є змішаною, оскільки складається з приміток-

критеріїв (пп. 1, 2 цієї примітки) та примітки-дефініції (п. 3 цієї примітки). 

Цілком очевидно, що п. 3 примітки до ст. 232
1
 КК зазнає постійної критики, 

оскільки є доволі громіздким та складним для сприйняття. На мою думку, доцільно 

було б взагалі виключити п. 3 цієї примітки та визначити, що суб’єкт незаконного 

використання інсайдерської інформації є загальним. На користь цього свідчить і той 

факт, що п. 3 примітки до ст. 232
1
 КК охоплює майже всіх осіб, які мають ознаки 

загального суб’єкта злочину
1
 [79, С. 307]. 

 

Суб’єктивна сторона складів злочинів, що посягають на фондовий ринок 

 

                                                 
1
 Аналізуючи склад злочину, передбачений ст. 185

6
 «Неправомірне використання інсайдерської інформації» КК РФ, 

Н. О. Лопашенко зазначає, що суб’єктом злочину за ч. 1 цієї статті може бути будь-яка особа, в тому числі і представник 
інсайдера. Науковець зауважує, що широке тлумачення витікає із тлумачення ч. 2 ст. 7 ФЗ «Про протидію 
неправомірному використанню інсайдерської інформації і маніпулюванню ринком і про внесення змін в окремі 
законодавчі акти РФ», в якому зазначено, зокрема, що «будь-яка особа, яка неправомірно використала інсайдерську 
інформацію… не несе кримінальної відповідальності за її неправомірне використання і (або) маніпулювання ринком, 
якщо вказана особа не знала або не повинна була знати, що така інформація є інсайдерською…». Що стосується складу 
злочину, передбаченого ч. 2 цієї статті, то там суб’єкт спеціальний в силу того, що в диспозиції є вказівка на 
неправомірну передачу інсайдерської інформації іншим особам. Вимога правомірної її передачі може бути звернута 
тільки до представників інсайдера, тобто до спеціального суб’єкта [246, С. 364–365]. Водночас В. Ф. Лапшин вважає, що 
суб’єкт злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185

6
 КК РФ, також загальний [461, С. 791].  
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Завершальним етапом у констатації наявності в діях особи складу злочину як 

єдиної підстави кримінальної відповідальності визнається встановлення ознак 

суб’єктивної сторони складу злочину [214, С. 153; 211, С. 129]. У науці 

кримінального права під суб’єктивною стороною складу злочину розуміють 

внутрішню сутність злочинного діяння; вона відображає внутрішні процеси, які 

відбуваються у психіці осудної особи під час вчинення нею передбаченого 

кримінальним законом суспільно небезпечного діяння. До ознак суб’єктивної 

сторони, що характеризують її зміст, відносять: вину, мотив, мету вчинення злочину 

та (інколи) емоційний стан особи в момент вчинення злочину. Основною і 

обов’язковою ознакою кожного злочину є вина, решта названих ознак є 

факультативними, оскільки є обов’язковими для встановлення і мають вирішальне 

значення для кримінально-правової кваліфікації лише в силу вказівки на них у 

диспозиції норми, що передбачає відповідальність за конкретний злочин [210, 

С. 169, 170; 214, С. 150, 154; 220, С. 364]. 

Зміст поняття вини визначається у ст. 23 КК, де під виною розуміється психічне 

ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої кримінальним 

Кодексом, та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності. У 

кримінально-правовій науці існують два підходи до розуміння змісту форм вини. 

Перший підхід визнає наявність лише умисної та необережної форм вини (злочин 

може вчинятись лише умисно або лише необережно) [209, С. 246], другий підхід, 

поряд з названими формами вини, додатково зазначає про наявність подвійної, або, 

як її в спеціальній літературі ще називають, – змішаної, складної вини (злочин 

(діяння) може вчинятись умисно, при цьому психічне ставлення особи до наслідків 

характеризується необережністю) [210, С. 179–181; 214, С. 170–173; 239; 220, 

С. 381–384; 367, С. 57–60]. На мою думку, другий підхід, забезпечує більш повне 

вирішення питання, пов’язаного з відображенням у психіці особи об’єктивних ознак 

вчиненого злочину
1
. 

                                                 
1
 На користь існування злочинів з подвійною формою вини свідчать і положення зарубіжного кримінального 

законодавства, зокрема, ст. 23 «Злочин зі складною виною» КК Узбекистана, ст. 32 «Відповідальність за злочин з 
двома формами вини» КК Вірменії, ст. 19 «Злочин, вчинений з двома формами вини» КК Молдови, ст. 30 
«Відповідальність за злочин, вчинений з двома формами вини» КК Таджикистана, ст. 29 «Відповідальність за злочин, 
вчинений при поєднанні умислу та необережності (подвійна форма вини)» КК Туркменістану. Тому я підтримую 
позицію тих науковців, які вважають, що зазначений інститут потребує свого законодавчого врегулювання і в КК 
України [220, С. 383]. Проте детальний розгляд цього питання виходить за рамки мого дослідження.  
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Аналіз злочинів, що посягають на фондовий ринок, дозволяє зробити висновок 

про те, що законодавець по-різному відображає в законі форму вини цих злочинів. 

В одних випадках стаття Особливої частини КК прямо називає умисел як форму 

вини конкретного злочину. Зазначений підхід втілено у ст. 222
1
, ч. 2 ст. 232

1
 КК. 

Іншим способом законодавчого визначення суспільно небезпечних діянь як таких, 

що можуть бути вчинені лише умисно, є вказівка в диспозиції статті Особливої 

частини КК на спеціальну мету вчинення суспільно небезпечного діяння [130, 

С. 235]. До таких злочинів проти фондового ринку можна віднести ті, що 

передбачені статтями 199 та 224 КК. Ще один законодавчий прийом, який дозволяє 

визначити злочин як такий, що вчинюється умисно, – це використання в диспозиції 

статті терміна «завідомо»
1
. До цієї групи злочинів слід віднести ті, що передбачені 

статтями 223
1
, 223

2
 КК [79, С. 310]. 

Водночас у формулюванні окремих складів злочинів проти фондового ринку 

взагалі відсутня вказівка на форму вини, в якій ці злочини можуть бути вчинені, що, 

безумовно, є недоліком. Ці злочини передбачені ст. 232
2
, ч. 2 ст. 232

1
, ст. 223

2
 (якщо 

злочин вчинено у формі невнесення змін до системи реєстру власників іменних 

цінних паперів або до системи депозитарного обліку або іншого порушення порядку 

ведення реєстру власників іменних цінних паперів) КК. Аналіз суб’єктивної сторони 

зазначеної групи складів злочинів вказує на те, що вони можуть бути вчинені 

умисно. Однак диспозиція цих статей не виключає можливості притягнення винних 

осіб до відповідальності за наявності необережної форми вини, що викликає ряд 

зауважень. Проте це питання більш детально розглянуто далі. Тут лише зазначимо, 

що в своїй більшості злочини, що посягають на фондовий ринок, цілком природно, 

вчинюються умисно [79, С. 311]. 

Згідно зі ст. 24 КК умисел поділяється на прямий і непрямий. Критерієм такого 

розмежування є психічний зміст умислу, який визначається сукупністю тих 
                                                 

1
 На думку одних науковців, якщо в законодавчому визначенні злочину використовується ознака «завідомо», то 

суб’єктивна сторона злочину може характеризуватися тільки прямим умислом [408, С. 157, 319, 386]. Проте я підтримую 

точку зору згідно з якою це поняття відноситься до інтелектуальної сфери, і робити, вказуючи на це безпосередньо, 

висновок про прямий умисел, що, як відомо, включає в себе певний вольовий момент, помилково [176, С. 129]. Як 

слушно зазначає П. І. Орлов, завідомість, характеризуючи інтелектуальний момент вини, припускає високий ступінь 

усвідомленості обставин, до яких вона належить, означає, що суб’єкт на момент учинення злочину має (достовірні) 

знання про особливі ознаки предмета злочину, що не викликають у нього сумнівів, потерпілого, характер діяння, якість 

відомостей, документів, свідчень або про властивість діяння спричинити ті або інші наслідки [282, С. 55–56].  
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фактичних обставин, об’єктивних ознак злочину, що мають значення для 

кваліфікації злочину та індивідуалізації відповідальності особи, що його вчинила, 

які відображаються свідомістю винного, охоплюються його умислом. Аналіз 

дефініції таких понять, як «прямий умисел» та «непрямий умисел», закріплених у 

ст. 24 КК, приводить до висновку, що умисел має два моменти: інтелектуальний та 

вольовий. 

Психічним ставленням особи до діяння є усвідомлення цією особою суспільно 

небезпечного характеру свого діяння. Як зазначено у науковій літературі, 

усвідомлення суспільно небезпечного характеру діяння, що вчиняється, є суттєвою 

ознакою умислу, яка відрізняє його від необережності. Це усвідомлення припускає: 

а) усвідомлення фактичного характеру діяння, яке вчинюється, і б) усвідомлення 

його соціального значення [131, С. 85]. 

Усвідомлення особою фактичних ознак злочинів (фактичного характеру 

діяння) проти фондового ринку включає в себе усвідомлення об’єктивних ознак 

складів цих злочинів (об’єкта і об’єктивної сторони). При вчиненні досліджуваних 

злочинів винна особа (хоча б у загальних рисах) усвідомлює, що своїми діяннями 

вона завдає шкоди таким потерпілим, як учасники фондового ринку або інші особи, 

які володіють емітованими цінними паперами або іншими фінансовими 

інструментами, їх окремим правам, свободам та правоохоронюваним інтересам, а 

також соціальним зв’язкам між учасниками фондового ринку, а також іншими 

особами, з приводу реалізації їх прав, свобод та законних інтересів, що набувають 

форми правовідносин [79, С. 311–312]. 

Усвідомлення обставин, які належать до об’єктивної сторони злочинів, що 

посягають на фондовий ринок, визначається особливостями об’єктивної сторони 

цих злочинів. Так, при вчиненні злочинів, передбачених ст. 199 (щодо державних 

цінних паперів) та ст. 224 КК, суб’єкт злочину усвідомлює, що своїми діями 

забезпечує виготовлення та/або обіг підроблених цінних паперів як на території 

України, так і за її межами. Під час маніпулювання на фондовому ринку вказаний у 

ст. 222
1
 КК спеціальний суб’єкт усвідомлює, що такими діями він вводить в оману 

інших учасників біржових торгів або інших учасників фондового ринку та порушує 
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порядок ціноутворення на фондовій біржі. У разі підроблення документів, які 

подаються для реєстрації випуску цінних паперів (ст. 223
1
 КК), уповноважена особа 

усвідомлює, що вона вносить у ці документи недостовірну інформацію та/або 

підписує документи, які містять недостовірну інформацію [79, С. 312]. 

У результаті невнесення змін або внесення завідомо недостовірних змін до 

системи депозитарного обліку (ст. 223
2
 КК), службова особа професійного учасника 

фондового ринку усвідомлює, що вона зобов’язана своєчасно вносити правдиву 

інформацію в систему депозитарного обліку, та не виконує покладені на неї 

повноваження
1
. При цьому вказівка на «завідомість» вчинення відповідних дій 

стосується лише такої форми об’єктивної сторони цього складу злочину, як 

внесення недостовірної інформації. Будь-які орієнтири, які дозволяють визначити 

форму вини у разі вчинення цього злочину у формі невнесення змін до системи 

депозитарного обліку, відсутні. Це, своєю чергою, створює умови для того, щоб 

цією статтею охоплювалися випадки як умисного, так і через необережність 

внесення змін до цієї системи. Проте я вважаю, що у випадку якщо порушення 

порядку внесення змін до системи депозитарного обліку було обумовлене 

невиконанням або неналежним виконанням службовою особою професійного 

учасника фондового ринку своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення 

до них (відсутність прямого умислу в діянні особи), воно має тягти кримінальну 

відповідальність лише у випадку, якщо таке невиконання заподіяло істотну шкоду 

системі депозитарного обліку та охоплюється ознаками складу злочину, 

передбаченого ст. 367 КК. Тому ст. 223
2
 КК має бути доповнена вказівкою 

виключно на умисну форму вини [79, С. 312–313]. 

У випадку незаконного використання інсайдерської інформації (ст. 232
1
 КК) 

особа усвідомлює, що своїми діями вона доводить цю інформацію до відома осіб, 

які не мають права з нею ознайомлюватися, або не доводить її до відома цих осіб, 

але, на підставі інсайдерської інформації, надає поради щодо придбання або 

                                                 
1
 Зміст умислу в разі вчинення таких діянь, передбачених ст. 223

2
 КК, як невнесення службовою особою емітента 

змін або внесення завідомо недостовірних змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів, а так само інше 

порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів, якщо воно призвело до втрати системи 

реєстру (її частини) мною не аналізується, оскільки, як я вже зазначав вище, через зміни регулятивного законодавства 

про депозитарну діяльність, редакція ст. 223
2
 КК, у цій частині, втратила свою актуальність та потребує змін.  
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відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), або сама використовує таку 

інформацію, коли приймає рішення про придбання або відчуження зазначених 

фінансових інструментів. У ч. 2 цієї статті також відсутня вказівка на форму вини, в 

якій передбачений нею злочин може бути вчинений. Проте характер дій, які 

закріплені в ній, вказує на те, що такі дії вчинюються лише умисно. 

Нарешті, у разі приховування інформації про діяльність емітента (ст. 232
2
 КК) 

його службова особа усвідомлює, що всупереч вимогам законодавства про 

фондовий ринок вона не надає інвестору інформацію про діяльність емітента або 

надає не в тому обсязі, який передбачений законодавством, чи надає інвестору 

інформацію про діяльність емітента, яка є недостовірною. У цій статті, як і в ст. 223
2
 

КК, відсутні будь-які законодавчі орієнтири, які б вказували на форму вини. Так, 

наприклад, службова особа емітента може через неналежне ставлення до своїх 

службових обов’язків пропустити строк, упродовж якого вона мала б надати 

інвестору інформацію, яку він просив надати в своєму письмовому запиті, або через 

неуважність зазначити інформацію, що не відповідає дійсності (наприклад, 

зазначити іншу дату проведення зборів акціонерів). Цілком очевидно, що такі 

діяння, вчинені через необережність, якщо вони заподіяли інвестору в цінні папери 

(у тому числі акціонеру) матеріальну шкоду в значному розмірі, повинні 

кваліфікуватися за ст. 367 КК. Однак неналежне визначення в ст. 232
2
 КК ознак 

суб’єктивної сторони ставить під сумнів однозначність такого висновку. Тому ця 

стаття також має бути доповнена вказівкою на умисну форму вини
1
 [79, С. 313]. 

Усвідомлення предметів злочинів, що посягають на фондовий ринок, також 

залежить від соціальної характеристики цих предметів. Так, при збуті підроблених 

державних або недержавних цінних паперів особа повинна усвідомлювати, що ці 

предмети є підробленими. Як слушно зазначає О. О. Дудоров, особа, яка фактично 

запускає в обіг підроблений державний цінний папір, не усвідомлюючи при цьому 

справжній характер відповідного предмета, кримінальній відповідальності не 
                                                 

1
 Слід зазначити, що проблема неналежного визначення ознак суб’єктивної сторони складів злочинів є доволі 

розповсюдженою в Особливій частині КК. Тому заслуговує на схвалення пропозиція авторів законопроекту «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 

кримінальних правопорушень» (реєстр. № 7279-1) доповнити ст. 23 «Вина» КК частиною 2, згідно з якою «Якщо в 

статті (частини статті) цього Кодексу прямо не вказано на вчинення діяння через необережність (самовпевненість або 

недбалість), то відповідальність настає тільки за умисне вчинення такого діяння» [347].  
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підлягає [208, С. 459]. Уповноважена особа, яка вчиняє злочин, передбачений 

ст. 223
1
 КК, має усвідомлювати, що відомості, які вона вносить у документи, що 

подаються для реєстрації випуску цінних паперів, є неправдивими. Службова особа 

професійного учасника фондового ринку має усвідомлювати, що зміни, які вона 

вносить до системи депозитарного обліку, є недостовірними. Особа, яка одержала 

правомірним або неправомірним шляхом доступ до інсайдерської інформації, має 

усвідомлювати, що така інформація є саме інсайдерською. Службова особа емітента 

має усвідомлювати, що інформація про діяльність емітента, яку вона надає 

інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру), також є недостовірною. Таке 

усвідомлення може відрізнятися за рівнем конкретизації, однак його наявність (хоча 

б у загальних рисах) є необхідною частиною змісту усвідомлення особою фактичних 

обставин вчинюваного нею діяння [79, С. 314]. 

Крім усвідомлення фактичних ознак діяння необхідною складовою 

інтелектуального моменту умислу виступає усвідомлення особою соціального 

характеру (соціального значення) свого діяння, тобто усвідомлення його небезпеки 

для суспільства, шкідливості для об’єкта, який ставиться під охорону кримінального 

закону. При вчиненні злочинів, що посягають на фондовий ринок, особа розуміє 

(хоча б у загальних рисах), що таким діянням вона заподіює шкоду фондовому 

ринку в цілому або окремим його складовим (його учасниками або іншим особам, 

що володіють емітованими цінними паперами або іншими фінансовими 

інструментами, які можуть використовуватися на фондовому ринку, їх правам 

свободам та законним інтересам, соціальним зв’язкам між учасниками фондового 

ринку, іншими особами, які володіють емітованими цінними паперами або іншими 

фінансовими інструментами, які можуть використовуватися на фондовому ринку, з 

приводу реалізації їх прав, свобод та законних інтересів, що набувають форми 

правовідносин). Оскільки в переважній більшості злочинів проти фондового ринку 

суб’єкт злочину є спеціальним, наявність спеціальних знань, досвіду роботи, 

спілкування з фахівцями тощо формує загальне уявлення про правомірну поведінку 

на фондовому ринку. Наприклад, якщо винна особа свідомо вносить у документи, 

які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, неправдиві відомості, вона 
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усвідомлює хоч у загальних рисах, що своїми діями створює умови для 

запровадження в легальний обіг емітованих цінних паперів, не забезпечених 

належним чином та, у підсумку, підриває довіру інвесторів до фондового ринку 

України, а отже, позбавляє його необхідних інвестицій [79, С. 314–315]. 

Законодавець обмежує інтелектуальний момент умислу усвідомленням особою 

суспільно небезпечного характеру свого діяння, не вимагаючи при цьому 

усвідомленням того, чи є таке діяння протиправним, чи ні. Зазвичай особа, котра 

вчиняє таке діяння, усвідомлює той факт, що воно є протиправним, але доказування 

такого факту в реальному кримінальному провадженні не вимагається, оскільки в 

Україні діє принцип: незнання законів не звільняє від відповідальності
1
. 

Передбачення особою суспільно небезпечних наслідків вчинюваного нею 

діяння як ознака інтелектуального моменту умислу злочинів проти фондового 

ринку полягає в тому, що особа передбачає: а) неминучість або б) можливість 

настання встановлених кримінальним законом суспільно небезпечних наслідків. 

При цьому передбачення зазначених наслідків можливо лише при усвідомленні 

суб’єктом, хоча б у загальних рисах, розвитку причинного зв’язку між діями і цими 

наслідками [131, С. 89–93]. 

Також слід відмітити, що передбачення суспільно небезпечних наслідків як 

ознака інтелектуального моменту умислу має місце лише у злочинах із 

матеріальним складом. Проте ряд злочинів, які посягають фондовий ринок, 

сконструйовані як злочини з формальним складом. До цієї групи належать: 

виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну 

з метою збуту або збут підроблених державних цінних паперів (ст. 199 КК); 

маніпулювання на фондовому ринку, яке призвело до отримання професійним 

учасником фондового ринку або фізичною особою чи третіми особами прибутку в 

                                                 
1
 Слід зазначити, що в науковій літературі законодавча позиція, згідно з якою особа має усвідомлювати лише суспільну 

небезпечність свого діяння, яка знайшла відображення в ст. 24 КК, піддається критиці з боку ряду науковців. Так, 
наприклад, О. О. Дудоров зазначає, що легальні дефініції прямого і непрямого умислу, а так само категорична, без будь-
яких винятків, презумпція знання особою закону (ч. 2 ст. 68 Конституції України) не дозволяють враховувати специфіку 
психічного ставлення особи до вчиненого та його наслідків у складах злочинів, передбачених кримінально-правовими 
нормами з бланкетними диспозиціями. Невипадково російські, а слід за ними й українські фахівці висловились за 
розробку норм про кримінально-правові наслідки фактичного незнання законів чи підзаконних актів, на які посилаються 
бланкетні норми КК, та про помилку особи в оцінці ситуації. Науковець стверджує, що неврегульованість цих питань 
чинним законодавством породжує небезпеку засудження без вини [138, С. 167, 169]. Вважаю, що у контексті злочинів, 
які посягають на фондовий ринок, ця проблема не створює загрозу засудження без вини.  
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значних розмірах, або уникнення такими особами збитків у значних розмірах (ч. 1 

ст. 222
1
 КК); невнесення змін або внесення завідомо недостовірних змін до системи 

реєстру власників іменних цінних паперів або до системи депозитарного обліку 

(ст. 223
2
 КК); виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних 

паперів (ч. 1 ст. 224 КК); незаконне використання інсайдерської інформації, яке 

призвело до отримання особою, яка вчинила зазначені дії, чи третіми особами 

необґрунтованого прибутку в значному розмірі, або уникнення учасником 

фондового ринку чи третіми особами значних збитків (чч. 1 та 2 ст. 232
1
 КК) [79, 

С. 316]. 

З цього приводу в науковій літературі зазначається, що у так званих злочинах із 

формальним складом, які не передбачають як необхідну ознаку настання певних 

суспільно небезпечних наслідків, змістом прямого умислу є усвідомлення винною 

особою суспільно небезпечного характеру своєї дії або бездіяльності та бажання її 

вчинення [210, С. 173]. Отже, для встановлення умислу недостатньо лише 

усвідомлення вчиненого діяння, необхідна наявність вольового моменту вини. 

Предметом волі при умислі, очевидно, є саме суспільно небезпечне діяння. У 

нашому випадку такими діяннями виступають порушення законодавства України 

про фондовий ринок, передбачені вищезазначеними статтями КК, тобто особи, 

суб’єкти цих злочинів, усвідомлюють суспільну небезпеку і протиправність своїх 

діянь, але при цьому бажають їх вчинити. Іншими словами, усвідомлення особою 

суспільно небезпечного характеру свого діяння (порушення законодавства про 

фондовий ринок) та бажання вчинення такого діяння свідчить про умисне (в межах 

прямого умислу) порушення законодавства про ринок цінних паперів. 

Розглядуваний нами злочин має формальний склад, тому необережна форма 

вини не може характеризувати його суб’єктивну сторону, натомість, дотримуючись 

найбільш поширеного підходу, слід зазначити, що суб’єктивна сторона цього 

злочину як злочину з формальним складом може характеризуватися лише прямим 

умислом [272, С. 377; 214, С. 160; 366, С. 87]. 

Пристосовуючи наукове розуміння прямого умислу в злочинах з формальних 

складом [210, С. 173; 211, С. 132] до злочинів, передбачених вищезазначеними 
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статтями, його зміст полягатиме в такому: особи (суб’єкти цих злочинів) 

усвідомлюють суспільно небезпечний характер своїх діянь та бажають їх вчинити. 

При цьому бажання винної особи охоплює розуміння того, що предметом цих діянь 

виступають підроблені державні цінні папери (ч. 1 ст. 199 КК) у великому (ч. 2 

ст. 199 КК) чи особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 199 КК), система реєстру 

власників іменних цінних паперів або система депозитарного обліку (ст. 223
2
 КК), 

підроблені недержавні цінні папери (ч. 1 ст. 224 КК), інсайдерська інформація (чч. 1, 

2 ст. 232
1
 КК) або такі дії вчиняються нею повторно (ч. 2. ст. 199, ч. 2 ст. 222

1
, ч. 2 

ст. 224, ч. 3 ст. 232
1
 КК), за попередньою змовою групою осіб (ч. 2. ст. 199, ч. 2 

ст. 222
1
, ч. 3 ст. 232

2
 КК), організованою групою (ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 224, ч. 4 

ст. 232
1
 КК), тобто винні особи усвідомлюють суспільно небезпечний характер 

вчинюваних ними порушень законодавства про фондовий ринок у формах, 

передбачених статтями 199, 222
1
, 223

2
, 224 та 232

1
 КК, і бажають вчинення таких 

дій. 

Скоюючи злочини, передбачені статтями 222
1
, 223

2
, 232

1
 КК, особа залежно від 

її правового статусу може чітко усвідомлювати, що обіймає постійно чи тимчасово в 

учаснику фондового ринку, органах державної влади, на державних чи комунальних 

підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням 

організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконує 

такі функції за спеціальним повноваженням, при цьому має законні повноваження і 

на вчинення відповідних дій на ринку цінних паперів. Таке усвідомлення 

обумовлене в тому числі статусом службової або уповноваженої особи чи робітника 

підприємства, установ, організації, а також функціональними, трудовими або 

договірними обов’язками, відповідно до яких, вона повинна діяти в інтересах 

служби (суб’єкта, якого вона представляє та в інтересах якого повинна діяти) або 

роботодавця. 

Водночас ряд злочинів, які посягають на фондовий ринок, сконструйовані як 

злочини з матеріальним складом. Вольовий момент умислу при вчиненні цих 

злочинів характеризується психічним ставленням до настання суспільно 

небезпечних наслідків у вигляді: значної шкоди охоронюваним законом правам, 
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свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, 

або інтересам юридичних осіб (ч. 1 ст. 222
1
 КК) або тяжких наслідків (ч. 2 цієї 

статті); значної матеріальної шкоди інвесторові в цінні папери (ст. 223
1
 КК); втрати 

системи реєстру (її частини) (ст. 223
2
 КК); великої (ч. 2 ст. 224 КК) або особливо 

великої матеріальної шкоди (ч. 3 ст. 224 КК); значної шкоди охоронюваним законом 

правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським 

інтересам, або інтересам юридичних осіб (чч. 1 та 2 ст. 232
1
 КК) або тяжких 

наслідків (ч. 3 цієї статті); матеріальної шкоди інвестору в цінні папери (у тому 

числі акціонеру) в значному розмірі (ст. 232
2
 КК) [79, С. 318]. 

Перед тим як перейти до розгляду існуючих позицій із зазначеного питання, 

хочу звернути увагу на певну закономірність: ряд авторів, характеризуючи 

суб’єктивну сторону злочинів, передбачених зазначеними статтями, розглядають 

зміст вини не в повному обсязі. Доктринальні тлумачення ознак суб’єктивної 

сторони зазначеної категорії злочинів обмежуються тільки загальними 

формулюваннями, а аналіз форм вини крізь призму інтелектуальної та вольової 

ознаки у кримінально-правовій літературі відображається лише частково. 

Так, колектив авторів одного з науково-практичних коментарів до КК 

зазначають, що суб’єктивна сторона злочинів, передбачених ст. 223
1
, 223

2
, 232

1
, 232

2
 

КК, характеризується умисною виною, а злочину, передбаченого ст. 222
1
 КК, – 

прямим умислом [271, С. 377, 382, 384, 402, 405]. О. О. Дудоров вважає, що 

суб’єктивна сторона цих злочинів характеризується умислом і лише інше 

порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів може бути 

вчинено із необережності [208, С. 469, 472, 482, 484, 486]. На думку 

А. М. Ришелюка, суб’єктивна сторона злочинів, передбачених статтями 223
1
, 223

2
, 

характеризується прямим або непрямим умислом, а злочину, передбаченого ст. 222
1
 

КК, – лише прямим умислом. При цьому інше порушення порядку ведення реєстру 

власників іменних цінних паперів (ст. 223
2
 КК) може бути вчинено умисно чи з 

необережності, так само, як і вчинення злочину, передбаченого ст. 232
2
 КК, за 

виключенням надання недостовірної інформації, яке може бути вчинено лише 

умисно. Обов’язковим елементом суб’єктивної сторони злочину при ненаданні 
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інформації (ст. 232
2
 КК) є знання винною особою про наявність письмового запиту 

інвестора щодо надання йому інформації про діяльність емітента [270, С. 678, 682, 

687, 706, 710]. 

Детальніше характеризують суб’єктивну сторону досліджуваних злочинів 

В. М. Киричко, О. І. Перепелиця та В. Я. Тацій, які зазначають, що суб’єктивна 

сторона злочину, передбаченого ст. 222
1
 КК, характеризується умисною або 

змішаною формами вини. Дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, 

завжди вчинюються умисно, а ставлення особи до зазначених у ст. 222
1
 КК 

наслідків у виді заподіяння значної шкоди може бути умисним або необережним. 

Водночас суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 223
1
 КК, 

характеризується прямим умислом. Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого 

ст. 223
2
 КК, характеризується: у першій та другій формах – умислом, а в третій 

формі – умислом або необережністю. Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого 

ст. 232
1
 КК, характеризується умисним вчиненням дій, а щодо наслідку вина може 

бути як у формі умислу, так і необережності [227, С. 349, 354, 358, 385]. 

Так само детально підходить до характеристики суб’єктивної сторони цих 

злочинів П. П. Андрушко. Він вважає, що із суб’єктивної сторони злочин, 

передбачений ст. 223
1
 КК, може бути вчинений лише умисно. При цьому психічне 

ставлення винного до наслідків у вигляді заподіяння значної матеріальної шкоди 

інвесторові у цінні папери може бути як у виді прямого чи непрямого умислу, так і у 

виді обох видів необережної форми вини. Із суб’єктивної сторони злочин, 

передбачений ст. 223
2 

КК, на думку науковця, характеризується як умисною, так і 

необережною виною. При цьому, очевидно, психічне ставлення до наслідків у 

вигляді втрати системи реєстру (її частини) може бути або необережним, або у 

вигляді непрямого умислу. На думку правника, яка не втратила актуальності донині, 

злочин, передбачений ст. 232
1
 КК (у редакції закону від 25.12.2008), 

характеризується умисним ставленням винного до діяння у вигляді незаконного 

використання інсайдерської інформації. Психічне ставлення винного до наслідків у 

вигляді завдання істотної шкоди може бути як умисним, так і необережним. Із 

суб’єктивної сторони злочин, передбачений ст. 232
2
 КК, характеризується умисною 
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виною щодо діяння у вигляді ненадання інвестору в цінні папери інформації про 

діяльність емітента чи надання йому недостовірної інформації. Психічне ставлення 

до наслідків у вигляді заподіяння інвестору в цінні папери матеріальної шкоди у 

значному розмірі може бути або необережним, або у вигляді непрямого 

умислу. Якщо службова особа бажала заподіяти шкоду інвестору її дії підлягають 

кваліфікації, за наявності підстав, додатково за відповідною частиною ст. 364 КК 

[268, С. 861, 865, 934, 942]. 

Така різноплановість думок щодо змісту суб’єктивної сторони злочинів проти 

фондового ринку обумовлена тим, що диспозиції статей 222
1
, 223

1
, 223

2
, 232

1
, 232

2
 

КК є складними для сприйняття, а з другого боку, суб’єктивна сторона окремих із 

цих складів злочинів не визначена належним чином. 

Аналізуючи суб’єктивну сторону злочину, передбаченого ст. 222
1
 КК, я дійшов 

висновку, що В. М. Киричко, О. І. Перепелиця та В. Я. Тацій найбільш точно 

розкривають суб’єктивну сторону цього злочину. Вказівка на умисну форму вини 

вказує, що цей злочин може бути вчинений як з прямим, так і з непрямим умислом. 

Вчинюючи умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, 

службова особа учасника фондового ринку може бажати завдати значну шкоду 

охоронюваним законом правам, свободам та інтересам потерпілих (наприклад, 

конкретному учаснику фондового ринку, який є конкурентом) або не бажати, але 

свідомо припускати її настання, коли головною метою її маніпулювань є інший 

результат, наприклад, одержання учасником фондового ринку, якого він 

представляє, прибутку у значних розмірах. Не виключені випадки, коли винна особа 

взагалі не замислюється над можливими негативними наслідками своєї 

протизаконної гри на біржі або не має часу, щоб їх прорахувати, та зосереджується 

виключно на досягненні певного результату (наприклад, уникненні збитків для 

конкретного учасника фондового ринку). У цих випадках винна особа умисно 

вчинює дії, про які йдеться в диспозиції ст. 222
1
 КК, а до наслідків ставиться з 

необережністю (у формі злочинної самовпевненості або недбалості). Тобто в цьому 

випадку має місце подвійна форма вини [79, С. 321]. 
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Найбільш повно розкрив суб’єктивну сторону злочину, передбаченого ст. 223
1
 

КК, П. П. Андрушко. В силу вказівки в цій статті на завідомість вчинення 

зазначених у ній дій цей злочин може бути вчинений з прямим умислом, коли особа 

бажає, щоб інвестору в цінні папери було заподіяно значну матеріальну шкоду. 

Такий варіант менш імовірний, оскільки в більшості випадків заздалегідь не відомо, 

хто інвестуватиме в цінні папери. Проте не завжди. Так, наприклад, визначити 

заздалегідь, хто буде власником цінних паперів, можна при конвертації цінних 

паперів або під час заснування акціонерного товариства. В більшості випадків особа 

прагне досягти іншої мети – залучити в результаті розміщення цінних паперів 

додаткові інвестиції, в цьому випадку вона може свідомо припускати настання 

відповідних наслідків, тобто діяти з непрямим умислом або передбачати можливість 

настання суспільно небезпечних наслідків своєї фальсифікації, але легковажно 

розраховувала на їх відвернення в силу того, що вважатиме внесену нею неправдиву 

інформацію неважливою для прийняття рішення інвестора про придбання цінних 

паперів або взагалі вважати таку інформацію суто формальним порушенням, тобто 

не передбачати можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння. 

В цих випадках матиме місце подвійна форма вини [58, С. 57; 79, С. 321–322]. 

Як зазначено вище, ознаки суб’єктивної сторони злочину, передбаченого 

ст. 223
2
 КК, визначено доволі суперечливо. На мою думку, найбільш точно їх 

розкрив П. П. Андрушко. Проте слід зробити одне уточнення: внесення 

недостовірних змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або до 

системи депозитарного обліку, в силу вказівки на завідомість цих дій, може бути 

вчинено лише умисно. 

Ставлення до суспільно небезпечних наслідків у вигляді великої (ч. 2 ст. 224 

КК) або особливо великої матеріальної шкоди (ч. 3 ст. 224 КК) може бути лише 

умисним, оскільки винна особа усвідомлює, що збут або використання іншим чином 

підроблених цінних паперів неминуче спричинить відповідну шкоду потерпілому, і 

в переважній більшості не бажатиме, але свідомо припускатиме настання цих 

наслідків, а в ряді випадків бажатиме завдання шкоди особі, яка їх одержує. 
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П. П. Андрушко, В. М. Киричко, О. І. Перепелиця та В. Я. Тацій також 

найбільш повно розкрили суб’єктивну сторону незаконного використання 

інсайдерської інформації. Вчинюючи злочини, передбачені чч. 1 або 2 ст. 232
1
 КК, 

винна особа може цілеспрямовано бажати завдання значної шкоди або тяжких 

наслідків охоронюваним законом правам, свободам та інтересам потерпілих, тобто 

діяти з прямим умислом, а може прагнути досягти іншого результату, наприклад, 

одержати прибуток у результаті таких дій та, відповідно, не бажати, але свідомо 

припускати завдання значної шкоди або тяжких наслідків охоронюваним законом 

правам, свободам та інтересам потерпілих, тобто діяти з непрямим умислом. 

Враховуючи, що суб’єктний склад цього злочину є доволі широким, не виключені 

випадки, коли винна особа умисно вчинює дію, передбачену ст. 232
1
 КК, але через 

недостатню обізнаність у питаннях функціонування фондового ринку може 

передбачати можливість настання суспільно небезпечних наслідків своєї дії, але 

легковажно розраховувала на її відвернення, або не передбачати її взагалі, тобто 

діяти у формі злочинної самовпевненості або недбалості. У цьому випадку матиме 

місце подвійна форма вини [79, С. 322]. 

Нарешті, найбільш повно розкрив суб’єктивну сторону злочину, передбаченого 

ст. 232
2
 КК, А. М. Ришелюк, який зазначив, що цей злочин може бути вчинений 

умисно чи з необережності, за виключенням надання недостовірної інформації, яке 

може бути вчинено лише умисно. На мою думку, ця позиція потребує уточнення, 

оскільки у випадку надання недостовірної інформації відсутня вказівка на 

завідомість вчинення таких дій, що дає підстави кваліфікувати ці дії, вчинені через 

необережність, також за ст. 232
2
 КК (наприклад, у випадку зазначення службовою 

особою не вірної дати загальних зборів або помилкового надання не тих документів, 

які запитував інвестор, у результаті неналежного виконання своїх службових 

обов’язків) [79, С. 322–323]. 

Позиція П. П. Андрушка – кваліфікувати, за наявності підстав, дії службової 

особи, яка бажала заподіяти шкоду інвестору, за відповідною частиною ст. 364 КК – 

скоріш за все обумовлена не конкретним визначенням ознак суб’єктивної сторони 

складу злочину, передбаченого ст. 232
2
 КК, редакція якої дає підстави вважати, що 



259 

 

передбачений нею злочин є скоріше необережним ніж умисним. Проте, як я 

зазначав, з метою забезпечення єдиної судової практики випадки вчинення 

службовими особами злочинів, що посягають на фондовий ринок, виключно з 

необережною формою вини, за наявності інших обстави мають бути кваліфіковані 

за ст. 367 КК. Тому законодавча регламентація кримінальної відповідальності за 

окремі посягання на фондовий ринок потребує відповідних змін [79, С. 323] . 

Інші ознаки суб’єктивної сторони злочинів, що посягають на ринок цінних 

паперів, не є обов’язковими компонентами суб’єктивної сторони юридичних складів 

розглядуваних нами злочинів, крім тих, що передбачені статтями 199 та 224 КК, а 

тому не впливають на кваліфікацію дій суб’єкта, але за наявності всіх необхідних 

підстав та обставин вчинення злочину можуть бути враховані судом у призначенні 

покарання
1
. 

Обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони складів злочинів, передбачених 

статтями 199 та 224 КК, є мета збуту. На наявність такої мети можуть вказувати 

характер обладнання, яке використовується для виготовлення фальшивок, кількість 

останніх, характер підготовчих дій, намагання досягти значної подібності підробки 

із справжніми предметами, відповідна домовленість з особою, яка придбала 

фальшивки, тощо. 

О. О. Кашкаров слушно звертає увагу на те, що суб’єктивна сторона злочину, 

передбаченого ст. 224 КК, викладена не досить вдало. Виходячи з аналізу диспозиції 

цієї статті, науковець робить висновок про те, що не вважатиметься злочином 

виготовлення недержавних цінних паперів з метою їх використання іншим чином, 

якщо у винної особи не було мети збуту підроблених недержавних цінних паперів
2
. 

                                                 
1
 Так, наприклад, А. М. Ришелюк зазначає, що на практиці винний як правило вчиняє маніпулювання на фондовому ринку 

з метою одержання певної майнової вигоди для себе чи інших осіб, проте така мета не є обов’язковою ознакою цього 
злочину [270, С. 678].  

2
 У цьому контексті особливий інтерес представляє кримінальна справа розглянута в касаційному порядку Верховним Судом 

РФ. За вироком суду першої інстанції Б. визнаний винним у виготовленні з метою збуту підробленого цінного папера у 
великому розмірі і засуджений за ч. 2 ст. 186 «Виготовлення, зберігання, перевезення чи збут підроблених грошей або цінних 
паперів» КК РФ. Встановлено, що Б. на прохання А. і Ж. за винагороду виготовив підроблений вексель, який останні мали 
намір вкласти в матеріали кримінальної справи замість вилученого правоохоронцями. При цьому Б. про цей їх намір було 
відомо. Визнавши Б. винним у збуті підробленого векселі, суд вказав, що формою збуту векселя є передача його з метою 
вкладення в матеріали кримінальної справи замість вилученого працівниками міліції, а також отримання грошової винагороди 
за виготовлення підробленого векселя. Однак, як роз’яснено в постанові Пленуму Верховного Суду РФ від 28 квітня 1994 
«Про судову практику у справах про виготовлення або збут підроблених грошей і цінних паперів», збут підроблених грошей 
або цінних паперів полягає у використанні їх як засобу платежу при оплаті товарів і послуг, розміні, даруванні, наданні в борг, 
продажу тощо. Фактично ж судом встановлено, що Б. виготовив підроблений вексель не для подальшої його реалізації як 
цінного папера, а для вкладення в матеріали кримінальної справи замість наявного там векселя. За таких обставин касаційна 
інстанція перекваліфікувала дії Б. з ч. 2 ст. 186 КК РФ на ч. 1 ст. 327 КК РФ як підробку офіційного документа, що надає права, 
з метою його використання в якості такого, а не як засобу платежу [374, С. 112–113].  
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Тому він вважає за необхідне доповнити диспозицію ч. 1 ст. 224 КК вказівкою на 

таку мету вчинення цього злочину, як «використання підроблених цінних паперів 

іншим чином» [188, С. 132–133]. 

Кримінально-правова оцінка виготовлення в тому числі підроблених державних 

цінних паперів без мети збуту залежить від конкретної мети їх виготовлення: якщо 

такі предмети виготовлені з метою вчинити обман окремих громадян або з метою 

заволодіти їх майном, то дії винного мають кваліфікуватися як готування до 

шахрайства, а при фактичному їх використанні для обману і заволодіння їх майном 

– за ст. 190 КК як закінчений злочин; якщо такі предмети виготовлені без мети 

наступного збуту чи використання для обману окремих осіб чи шахрайського 

заволодіння чужим майном, то дії особи не містять складу злочину, передбаченого 

ст. 199 КК [268, С. 608]. Те саме стосується кримінально-правової оцінки 

виготовлення підроблених недержавних цінних паперів без мети збуту. 

Мотив як спонукальний елемент поведінки винної особи у разі вчинення 

окремих посягань на фондовий ринок може проявлятись як у позитивному, так і у 

негативному вигляді. Прикладом «позитивного» мотиву може бути намагання особи 

залучити додаткові інвестиції для учасника фондового ринку з метою покращити 

діяльність такого учасника, на користь якого вона вчиняє діяння, в такому випадку 

можна вести мову про так звану позитивну мотивацію поведінки особи. На наш 

погляд, у випадку встановлення у діях особи такого роду «позитивного» мотиву 

даний факт потрібно враховувати при призначенні покарання такій особі, що має 

відобразитись на обранні менш суворого виду покарання. 

Мета як ціль, результат, який прагне досягти особа, котра вчиняє діяння, 

передбачені статтями 222
1
, 223

1
, 223

2
, 232

1
 та 232

2
 КК, також може формувати 

позитивне чи негативне відношення правозастосовця до особи, що вчинила дане 

суспільно небезпечне діяння, а тому ціль, яку намагалася досягти винна особа в 

результаті вчинення цих злочинів, як правило, також впливає на обрання судом виду 

та розміру покарання. 

Емоційний стан особи під час вчинення нею злочину (виділяється як елемент 

суб’єктивної сторони злочину не завжди) в розглядуваних нами злочинах, очевидно, 
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не впливає на поведінку особи щодо безпосереднього порушення законодавства про 

фондовий ринок, а тому немає підстав враховувати його і при призначенні 

покарання такій особі. 

 

Висновки до розділу 2 

1. Родовим об’єктом розділу VII Особливої частини КК виступають такі 

соціальні цінності, як учасники ринкової економіки, їхні права, свободи та 

правоохоронювані інтереси та соціальні зв’язки у формі правовідносин, які 

утворюють систему ринкової економіки, невід’ємною складовою якої виступають 

фондовий ринок, системи грошового обігу та порядок обігу деяких документів, 

система оподаткування і загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, бюджетна система, порядок зайняття господарською діяльністю, 

засади добросовісної конкуренції та порядок охорони та використання засобів 

індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів і послуг, порядок 

приватизації та переміщення предметів через митний кордон України, права 

кредиторів. 

2. Класифікацію злочинів, передбачених розділом VII Особливої частини КК, 

слід здійснити таким чином: злочини, що посягають на кілька безпосередніх 

об’єктів, які, своєю чергою, можуть бути включені до різних видових об’єктів, 

відносити не до однієї, а до кількох груп злочинів із позначенням, в якій саме 

частині той чи інший злочин посягає на відповідний видовий об’єкт. 

На підставі запропонованого підходу, а також з урахуванням остатніх змін, 

яких зазнав розділ VII Особливої частини КК, пропонується злочини у сфері 

господарської діяльності класифікувати таким чином: 1) злочини проти системи 

грошового обігу та порядку обігу деяких документів (ст. 199 КК у частині 

незаконних дій із підробленою національною або іноземною валютою, білетами 

державної лотереї, 200 КК); 2) злочини проти фондового ринку (ст. 199 у частині 

незаконних дій із підробленими державними цінним паперами, статті 222
1
, 223

1
, 

223
2
, 224, 232

1
, 232

2
 КК); 3) злочини проти системи оподаткування і системи 

загальнообов’язкового державного соціального страхування (ст. 199 КК у частині 



262 

 

незаконних дій із підробленими марками акцизного податку, статті 204, 212, 212
1
, 

ст. 222 КК у частині незаконного одержання пільг щодо податків або спроби їх 

одержання); 4) злочини проти бюджетної системи (статті 210, 211 КК); 5) злочини 

проти порядку переміщення предметів через митний кордон України (ст. 201 КК); 

7) злочини проти порядку зайняття господарською діяльністю (статті 203
1
, 203

2
, 205, 

205
1
, 206, 206

2
, 209, 209

1
, 213, 227 КК); 6) злочини проти прав кредиторів 

(статті 218
1
, 219, 220

1
, 220

2
, ст. 222 КК у частині незаконного одержання субсидій, 

субвенцій, дотацій та кредитів або спроби їх одержання); 8) злочини проти засад 

добросовісної конкуренції та встановленого порядку охорони та використання 

засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів і послуг (ст. 199 

КК у частині незаконних дій із підробленими голографічними захисними 

елементами, статті 216, 229, 231, 232 КК); 9) злочини проти порядку приватизації 

(ст. 233 КК). 

3. Окремі склади злочинів, що посягають на фондовий ринок, також посягають 

на інші соціальні цінності, які виступають додатковими безпосередніми об’єктами 

цих складів злочинів. Так, додатковим безпосереднім об’єктом злочину виступають: 

у ст. 224 КК – авторитет суб’єктів господарювання, чиї цінні папери були 

підроблені; у ст. 199 КК – авторитет держави в особі державних органів, державних 

підприємств, установ, організацій, чиї цінні папери були підроблені; у статтях 222
1
, 

223
1
, 223

2
, 232

1
, 232

2
 КК – порядок здійснення службовими особами покладених на 

них службових повноважень; у статтях 223
1
 та 232

1
 КК – порядок здійснення 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг; у статтях 223
1
, 

223
2
, 232

2
 КК – або встановлений порядок обігу і використання офіційних 

документів, які забезпечують нормальну діяльність підприємств, установ, 

організацій незалежно від форми власності, або порядок здійснення службовими 

особами покладених на них службових повноважень. 

4. Аналіз предметів злочинів проти фондового ринку, залежно від ознак цих 

предметів та ролі, яку вони виконують на ринку цінних паперів, дає можливість 

поділити їх на три види: 1) фінансові інструменти, з приводу яких виникають 

правовідносин на фондовому ринку, або предмети, що їх імітують; 2) документи, які 
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використовується на ринку цінних паперів; 3) інформація (відомості), обіг якої 

здійснюється на ринку цінних паперів. 

5. Аналіз суспільно небезпечних діянь, передбачених об’єктивною стороною 

складів злочинів проти фондового ринку, дозволяє розділити їх на такі види: 1) дії, 

спрямовані на виготовлення та/або обіг підроблених цінних паперів (статті 199 та 

224 КК); 2) діяння, які порушують порядок емісії та обліку цінних паперів 

(статті 223
1
 та 223

2
 КК); 3) діяння, які порушують порядок надання та використання 

інформації на фондовому ринку (статті 232
1
 та 232

2
 КК); 4) дії, що мають ознаки 

маніпулювання на фондовій біржі (ст. 222
1
 КК). 

6. Виходячи зі змісту статей, які передбачають кримінальну відповідальність за 

злочини проти фондового ринку, суб’єктами цих злочинів можуть бути: 

1) загальний суб’єкт (статті 199 та 224 КК); 2) спеціальний суб’єкт, в розумінні ч. 2 

ст. 18 КК, а саме: службова особа учасника фондового ринку (ст. 222
1
 КК); 

уповноважена особа (ст. 223
1
 КК); службова особа емітента (статті 223

2
, 232

2
 КК); 

службова особа професійного учасника фондового ринку (ст. 223
2
 КК); посадова 

особа емітента, у тому числі та, яка була посадовою особою емітента на момент 

ознайомлення з інсайдерською інформацією (ст. 232
1
 КК); особа, яка має доступ до 

інсайдерської інформації у зв’язку з виконанням нею трудових (службових) 

обов’язків або договірних зобов’язань незалежно від відносин з емітентом, у тому 

числі співробітник професійного учасника фондового ринку (ст. 232
1
 КК); 

державний службовець, якому відома інсайдерська інформація внаслідок виконання 

ним посадових (службових) обов’язків (ст. 232
1
 КК); особа, яка ознайомилася з 

інсайдерською інформацією неправомірним шляхом (ст. 232
1
 КК); аудитор, 

нотаріус, експерт, оцінювач, арбітражний керуючий або інша особа, яка виконує 

надані законом публічні повноваження (ст. 232
1
 КК). 

7. Законодавець по-різному відображає в законі форму вини злочинів, що 

посягають на фондовий ринок. В одних випадках стаття Особливої частини КК 

прямо називає умисел як форму вини конкретного злочину. Зазначений підхід 

втілено у ст. 222
1
, ч. 2 ст. 232

1
 КК. Іншим способом законодавчого визначення 

суспільно небезпечних діянь як таких, що можуть бути вчинені лише умисно, є 
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вказівка в диспозиції статті Особливої частини КК на спеціальну мету вчинення 

суспільно небезпечного діяння. До таких злочинів проти фондового ринку можна 

віднести ті, що передбачені статтями 199 та 224 КК. Ще один законодавчий прийом, 

який дозволяє визначити злочин як такий, що вчинюється умисно, – це 

використання в диспозиції статті терміна «завідомо». До цієї групи злочинів слід 

віднести ті, що передбачені статтями 223
1
, 223

2
 КК. Водночас у формулюванні 

складів злочинів, передбачених ст. 232
2
, ч. 2 ст. 232

1
, ст. 223

2
 (якщо злочин вчинено 

у формі невнесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або 

до системи депозитарного обліку або іншого порушення порядку ведення реєстру 

власників іменних цінних паперів) КК, взагалі відсутня вказівка на форму вини, в 

якій ці злочини можуть бути вчинені. Аналіз суб’єктивної сторони зазначеної групи 

складів злочинів вказує на те, що вони можуть бути вчинені умисно. Однак 

диспозиція цих статей не виключає можливості притягнення винних осіб до 

відповідальності за наявності необережної форми вини. 
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Розділ 3 

ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ФОНДОВИЙ РИНОК, ТА ІНШІ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА РОЗМЕЖУВАННЯ 

 

3.1. Окремі проблеми кваліфікації злочинів, що посягають на фондовий 

ринок, їх розмежування між собою та з іншими злочинами 

 

Проведене дослідження кримінально-правової охорони фондового ринку, 

визначення змісту важливих для теорії кримінального права і для правозастосовної 

практики понять, використаних в Особливій частині КК, слід вважати підставою для 

вирішення основних проблем кваліфікації посягань на фондовий ринок та їх 

відмежування від суміжних злочинів та інших правопорушень. Зрештою, це 

дозволить сформулювати теоретичні та практичні рекомендації з кримінально-

правової оцінки названих посягань та визначити рекомендації з приводу її 

здійснення правозастосовними органами. 

Спочатку відзначу, що поняття кваліфікації злочинів є різновидом 

пізнавального і оцінювального процесу [263, С. 51; 189, С. 7–8; 190, С. 15]. Такий 

різновид діяльності має спеціальну мету, якою визнається встановлення конкретних 

статей, їх частин, пунктів КК, які передбачають скоєне діяння як злочин [264, 

С. 455; 411, С. 20; 190, С. 23], а також об’єкт (діяння, стосовно якого здійснюється 

кримінально-правова оцінка [263, С. 51; 264, С. 108; 457, С. 64; 13, С. 95–105]) та 

юридичну підставу – юридичний склад злочину, тобто різновид юридичної 

конструкції, за допомогою якої певний тип суспільно небезпечної поведінки 

визнається злочином певного виду [263, С. 8–12; 190, С. 24–25; 13, С. 108–110]. 

Кваліфікація злочинів має певний характер кримінально-правової оцінки, що 

полягає у визнанні з позиції юридичного складу злочину діяння злочинним або, 

навпаки, незлочинним [264, С. 455; 13, С. 108–114]. З огляду на це кваліфікацією 

злочинів пропонується вважати встановлення та закріплення відповідності 

поведінки особи у поєднанні з іншими фактичними обставинами юридичному 

складу злочину [210, С. 118; 190, С. 24; 189, С. 7], а також визначення статті КК (її 

частин, пунктів), яку з позиції чинного кримінального законодавства слід 
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застосувати при вирішенні питань злочинності та караності даного діяння [264, 

С. 455]. 

Отже, для правильної правової оцінки злочинних посягань на фондовий ринок 

потрібно встановлювати ознаки його юридичних складів, які передбачаються 

відповідними статтями (частинами статей) КК. Установлюючи властиві їм ознаки та 

відкидаючи ті, які їм не притаманні, поступово поглиблюючи аналіз і правової 

норми, і фактичних обставин скоєного, ми приходимо до єдиної сукупності ознак 

[263, С. 8–12; 232, С. 126], що характеризують такі посягання на фондовий ринок, як 

злочини певних видів (їх окремих різновидів) та відрізняють їх від суміжних 

злочинів та інших правопорушень. 

З огляду на це доцільно звернути увагу на існуючий підхід стосовно ознак 

складів злочинів, які підлягають співвідношенню та враховуються при кваліфікації 

злочинів. Йдеться про те, що такі ознаки можна «представити» як: а) відмінні (у 

цьому разі подається формула: а ≠ б), які поділяються на очевидні, наприклад, 

умисел та необережність, і латентні (або, іншими словами, приховані); б) загальні 

або «спільні» (подається формула: а = б), які можуть бути очевидними (наприклад, 

суспільно небезпечний наслідок у вигляді майнової шкоди) і латентними [437, 

С. 151] (приміром, тяжкі наслідки, що стосуються порушеної «інвестиційної 

привабливості»). Серед таких ознак складів злочинів, що в процесі кваліфікації 

підлягають співвідношенню, схожими визнаються ті чи інші пари загальних та 

латентних відмінних ознак, у зв’язку з чим суміжними вважаються склади злочинів, 

які мають схожі ознаки у різних комбінаціях. Функцію критеріїв («компонентів» 

підстав) розмежування таких суміжних складів виконують саме відмінні ознаки 

[437, С. 151], які в літературі ще називають «розмежувальними» [38, С. 358]. Такими 

«розмежувальними ознаками» визнаються ті, що відображені порівнюваними 

поняттями, а також несумісними поняттями [38, С. 358]. Непорівнюваними 

поняттями є спеціальні ознаки складів злочинів – тих, що є спеціальними один щодо 

одного [38, С. 359]. На підставі цього суміжними слід вважати такі злочини, 

юридичні склади яких мають схожі ознаки (загальні та латентні відмінні) у різних 

комбінаціях. 
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Враховуючи подане вище, пропоную для розв’язання проблем кваліфікації 

посягань на фондовий ринок та їх відмежування від суміжних злочинів й інших 

правопорушень таку методику. 

1. Чинний КК містить низку юридичних складів злочинів, які за предметом 

злочину є суміжними зі складами злочинів, що посягають на фондовий ринок та/або 

його складові «елементи». Зокрема, предметом передбаченого ч. 1 ст. 199 КК 

виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну 

з метою використання при продажу товарів, з метою збуту, а також безпосередньо 

збуту є незаконно виготовлені, одержані чи підроблені державні цінні папери. 

Підроблені недержавні цінні папери вважаються предметом виготовлення з метою 

збуту, збуту чи використання (ст. 224 КК). Отже, у ч. 1 ст. 199 КК ознаки предмета 

злочину є більшими за обсягом, ніж ознаки предмета, передбаченого у ст. 224 КК. 

Зокрема, у першому випадку йдеться не лише про підроблені цінні папери 

(державні), а й про «незаконно виготовлені, одержані», тоді як у ч. 1 ст. 224 КК – 

лише про будь-яким чином підроблені цінні папери. Порівняння змісту диспозицій 

цих статей КК дозволяє вказати на відсутність у ст. 224 КК таких ознак предмета 

злочину, як «незаконно виготовлені, одержані» недержавні цінні папери. Ця 

обставина має безпосереднє відношення до проблем кваліфікації злочинів різних 

видів залежно від механізму їх вчинення. Так, в документарній формі цінні папери 

можуть виступати матеріальним носієм таких об’єктів права інтелектуальної 

власності, як засоби індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та 

послуг (ст. 229 КК). Це означає, що при незаконному нанесенні цих об’єктів на 

матеріальні носії (документарну форму) вчинене слід кваліфікувати за сукупністю 

ст. 199 або ст. 224 та ст. 229 КК. У цьому разі передбачені ст. 229 КК засоби 

індивідуалізації є позначенням, за яким може ідентифікуватися належність цінних 

паперів, а також відрізняються учасники фондового ринку, що мають право 

власності на цінні папери (володіють цінними паперами). 

В іншому випадку предметом злочину, передбаченого ст. 256 КК, є цінні 

папери, які надаються при заздалегідь не обіцяному сприянню учасникам злочинних 

організацій та укриття їх злочинної діяльності. Положення ст. 256 КК не містять 
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вказівки на їх походження, а саме: незаконне виготовлення, одержання чи 

підроблення цінних паперів. Також відсутня вказівка на те, чи є це державні або 

недержавні цінні папери. 

Отже, у поданих випадках ознаки предмета злочину дозволяють з’ясувати його 

зміст, що враховується для розмежування складів зазначених злочинів. 

Злочини, передбачені статтями 199, 224 КК, слід відмежовувати від 

підроблення офіційних документів, які видаються чи посвідчуються та надають 

права або звільняють від обов’язків, з метою використання їх підроблювачами чи 

іншими особами або збуту (ч. 1 ст. 358 КК), а також від службового підроблення 

(ст. 366 КК). Адже у згаданому визначенні цінних паперів, поданому в ч. 1 ст. 3 

Закону «Про цінні папери та фондовий ринок», вказується на «документ 

установленої форми з відповідними реквізитами». Ознаки цінних паперів будь-якого 

виду є спеціальними по відношенню до будь-якого офіційного документа, 

передбаченого як предмет злочину в ч. 1 ст. 358 та ст. 366 КК. Проте кримінальна 

відповідальність за використання завідомо підроблених цінних паперів має певні 

особливості насамперед залежно від виду цінних паперів. Так, у ст. 199 КК відсутня 

ознака використання підроблених (або завідомо підроблених державних цінних 

паперів), однак закріплена мета збуту та збут підроблених державних цінних 

паперів. На відміну від ст. 199 КК, у ч. 1 ст. 224 КК передбачена ознака 

«використання», яка стосується підроблених недержавних цінних паперів, що 

дозволяє рекомендувати законодавцю доповнити ч. 1 ст. 199 КК після слів «...чи 

білетів державної лотереї» словами «, а також використання підроблених… 

державних цінних паперів». Відтак за чинними положеннями КК підроблення 

державних цінних паперів з метою збуту, а також їх подальше використання мають 

кваліфікуватися за сукупністю злочинів, передбачених відповідною частиною 

ст. 199 КК та ч. 4 ст. 358 КК. Якщо такі дії вчиняються службовою особою з 

використанням її становища чи повноважень, пов’язаних з діяльністю на фондовому 

ринку, то потрібна ще додаткова кваліфікація за відповідною частиною ст. 366 КК. 

У ч. 1 ст. 224 КК вказується на «використання ... підроблених недержавних 

цінних паперів», що дозволяє вважати цю норму спеціальною по відношенню до ч. 4 
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ст. 358 КК. Водночас при співвідношенні ст. 224 КК з ст. 366 КК слід враховувати, 

що у ст. 224 КК вчинення передбачених нею дій службовою особою в жодній її 

частині не передбачається. Тому вчинення службовою особою виготовлення з 

метою збуту, збуту чи використання іншим чином підроблених недержавних цінних 

паперів слід кваліфікувати за сукупністю відповідних частин статей 224, 366 КК. У 

конкретних випадках при кваліфікації будь-якої із зазначених дій мають 

враховуватись ознаки складів, передбачені різними частинами цих статей КК, а 

саме: а) ознаки, які закріплені у ст. 224 КК, але відсутні у ст. 366 КК (зокрема, 

«повторно», «якщо вони завдали великої матеріальної шкоди» у ч. 2 ст. 224 КК, а 

також «дії ... вчинені організованою групою» та «...якщо вони завдали особливо 

великої матеріальної шкоди» у ч. 3 ст. 224 КК); б) наявна кваліфікуюча ознака 

«спричинило тяжкі наслідки», передбачена у ч. 2 ст. 366 КК, яка у ч. 2 і ч. 3 ст. 224 

КК відсутня. Іншими словами, вибір конкретної частини ст. 224 КК при її 

кваліфікації за сукупністю з ч. 2 ст. 366 КК залежить від: а) наявності повторності 

вчинених дій (її зміст визначається у п. 1 примітки до ст. 224 КК), б) діяльності 

організованої групи, а також б) співвідношення понять «велика матеріальна шкода», 

«особливо велика матеріальна шкода» та «тяжкі наслідки». 

Враховуючи проведений у розділі 3 аналіз наслідків як елемента складів 

злочинів, що посягають на фондовий ринок, при кваліфікації за сукупністю ч. 2 або 

ч. 3 ст. 224 та ч. 1 або ч. 2 ст. 366 КК необхідно звертати увагу на таке. Поняття 

«велика матеріальна шкода», «особливо велика матеріальна шкода» та «тяжкі 

наслідки» мають однакові (спільні) та відмінні «компоненти». Однаковими є ті 

«компоненти», що позначають певні втрати у змісті реальних збитків, а також 

упущену (втрачену) вигоду. Так, суспільно небезпечні наслідки як ознака 

службового підроблення, яка позначається терміном «тяжкі наслідки», полягають 

насамперед у конкретних матеріальних (майнових) збитках, зокрема: втрата 

власності на грошові кошти або інше майно; ненадходження коштів, які повинні 

були надійти як обов’язкові платежі; пошкодження, знищення або зношування 

майна; за певних умов це може бути і втрачена (упущена) вигода [140, С. 69–81; 141, 

С. 180–192]. Отже, однаковими «компонентами» великої й особливо великої 
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матеріальної шкоди (ст. 224 КК) та тяжких наслідків (у ст. 366 КК) є так звані 

реальні збитки та упущена (втрачена) вигода. 

Відмінними ознаками є, своєю чергою, ті суспільно небезпечні наслідки, які 

набувають вигляду порушення прав, свобод і законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб, держави або територіальної громади [140, С. 76] та утворюють так 

звану «немайнову шкоду» [449, С. 169–176]. Адже: а) на сьогодні немайнова шкода 

часто має умовний характер та в ряді випадків може одержати майновий еквівалент 

(вимір) або, інакше кажучи, грошову оцінку (наприклад, шкода здоров’ю може 

обчислюватися грошима, потрібними для його відновлення); 2) у примітках статей 

Особливої частини КК розміщується лише певна частина гіпотези або диспозиції 

тієї чи іншої кримінально-правової норми [140, С. 76]. Хоча у такого підходу є й 

противники, які аргументують свою позицію тим, що ознаки поняття тяжких 

наслідків охоплює лише шкоду майнового характеру, яка включає в себе втрати у 

зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила 

або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 

доходи, які могли б бути реально одержані за звичайних обставин, якби не було 

порушене певне право (упущена вигода). При цьому розмір грошового 

відшкодування моральної шкоди не може включатись у зміст істотної шкоди та 

тяжких наслідків [16, С. 45]. Заперечуючи проти останнього підходу, відзначу, що 

законодавець у п. 3 і п. 4 примітки до ст. 364 КК не робить якихось застережень 

стосовно невключення немайнової шкоди у зміст поняття істотної шкоди та поняття 

тяжких наслідків. Основною вимогою стосовно змістовних ознак цих понять, що 

сформульована у п. 3 і п. 4 примітки до ст. 364 КК, є здатність «компонентів» та 

різновидів істотної шкоди та тяжких наслідків обчислюватись у певній кількості (за 

допомогою певної кількості) НМДГ. Якщо ж виникає питання стосовно обчислення 

немайнової шкоди у тій кількості НМДГ, які передбачені у п. 3 і п. 4 примітки до 

ст. 364 КК, то за основу мають братись їх майнові еквіваленти (див. вище). 

З урахуванням зазначеного різновиди немайнової шкоди, що настає в результаті 

вчинення будь-якої із передбачених у ст. 224 КК дій, поняттям великої та особливо 

великої матеріальної шкоди не охоплюються. За певних умов вони можуть 



271 

 

охоплюватись поняттям передбачених у ч. 2 ст. 366 КК тяжких наслідків. Відтак 

вчинене за певних умов може додатково кваліфікуватися за ч. 2 ст. 366 КК. 

Отже, проведений аналіз проблем розмежування складів злочинів, 

передбачених статтями 199, 224, 358, 366 КК, лише підтверджує неузгодженість 

окремих норм Особливої частини КК, що покликані забезпечувати кримінально-

правовому охорону фондового ринку, а також роз’єднаність «компонентів» самої 

кримінально-правової охорони фондового ринку. 

Спеціальною стосовно норм, передбачених статтями 358, 366 КК, є норма, 

закріплена в ст. 223
1
 КК. У літературі визнання останньої так званою «спеціальною 

нормою» обґрунтовується тим, що «документи, які подаються для реєстрації 

випуску цінних паперів, відповідно до примітки до ст. 358 КК України (яка 

поширюється законодавцем і на ст. 366 КК України), належать до офіційних» [21, 

С. 55]. 

Розмежовуються склади злочинів, передбачених названими статтями, за такими 

ознаками, як предмет, суспільно небезпечні наслідки та суб’єкт злочину. Предметом 

злочину, передбаченим ст. 223
1
 КК, є документи, які подаються для реєстрації 

випуску цінних паперів. Закріплене у ч. 1 ст. 223
1
 КК поняття таких документів 

вказує на спеціальні ознаки офіційних документів, які є предметом злочинів, 

передбачених статтями 358, 366 КК. 

Відмінною ознакою складів злочинів, передбачених ч. 1 ст. 223
1
 та ст. 358, 

ст. 366 КК, є «значна матеріальна шкода інвесторові в цінні папери». На відміну від 

«тяжких наслідків», передбачених ч. 2 ст. 366 КК, змістом цього поняття мають 

охоплюватися не лише реальні збитки (втрати) та упущена (втрачена) 

вигода. Натомість ознака «інвестор в цінні папери» є нормативним орієнтиром 

потерпілого, який зазнає такої шкоди. Крім цього, слід враховувати, що поняття 

«уповноважена особа» є більш широким, ніж передбачене в ст. 366 КК поняття 

«службова особа». Зверну увагу, що нормативним орієнтиром визначення змісту 

поняття уповноваженої особи є абз. 1 п. 7 Положення про порядок реєстрації 

випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств, затвердженого 

рішенням НКЦПФР від 27 травня 2014 року № 692. Згідно з абз. 1 п. 7 цього 



272 

 

Положення «документи для реєстрації випуску (випусків) акцій подаються 

засновником (засновниками) або уповноваженою (ими) особою (особами) 

засновника (засновників) товариства до центрального апарату Комісії». На практиці 

ж, як правило, засновники уповноважують на ці дії керівника емітента, що може 

підтверджуватися, наприклад, положеннями розділу 2 («Документи, які подаються 

для реєстрації випуску акцій») цього Положення. Зміст Положення передбачає, що 

відомості у відповідні документи вносяться керівником емітента, яким може бути 

або один із засновників, або особа, яка не належить до засновників, проте яку 

останні уповноважили на виконання функцій керівника акціонерного товариства 

[21, С. 54–55]. Своєю чергою, керівник товариства визнається службовою особою, 

що виконує організаційно-розпорядчі функції. 

За таких умов, якщо діями, передбаченими ст. 223
1
 КК, інвесторові в цінні 

папери заподіюється значна матеріальна шкода, то вони мають кваліфікуватися 

лише за ч. 1 цієї статті КК. Водночас, якщо разом з матеріальною шкодою 

заподіюється шкода немайнового характеру, що охоплюється поняттям «тяжкі 

наслідки» як кваліфікуюча ознака службового підроблення, такі дії мають 

кваліфікуватися за сукупністю зазначених злочинів. Якщо ж при вчиненні дій, 

визначених у ч. 1 ст. 223
1
 КК, значна матеріальна шкода інвесторові відсутня, то 

вчинене за відповідних умов може визнаватися службовим підробленням та 

кваліфікуватися лише за ч. 2 ст. 366 КК. Відтак, як бачимо, вадою ст. 223
1
 КК є те, 

що ознака «значна матеріальна шкода інвесторові в цінні папери» передбачена у ч. 1 

цієї статті КК та включена як обов’язкова у зміст основного складу злочину. Хоча на 

практиці не виключаються випадки, коли внесення уповноваженою особою в 

документи, що подаються для реєстрації випуску цінних паперів, завідомо 

неправдивих відомостей не заподіює матеріальної шкоди взагалі. Пояснюється це 

тим, що саме по собі внесення в документи, які подаються для реєстрації випуску 

цінних паперів, завідомо неправдивих відомостей не здатне заподіяти будь-яку 

матеріальну шкоду. Остання може заподіюватися виключно шляхом використання 

таких документів. Це, своєю чергою, якраз і пояснює відсутність у судовій практиці 

розгляду кримінальних проваджень за ст. 223
1
 КК [426; 427]. Для усунення цієї вади 
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доцільним видається змінити редакцію ст. 223
1
 КК таким чином, щоб у диспозиції її 

першої частини була передбачена відповідальність за названі вище дії за відсутності 

такої обов’язкової ознаки основного складу, як «значна матеріальна шкода 

інвесторові в цінні папери», а в другій частині цієї статті КК – за наявності такої 

обов’язкової ознаки (у змісті кваліфікованого складу). Нагадаю, що проект редакції 

ст. 223
1
 КК запропонований мною у розділі 3 роботи. Щоб не відтворювати 

повністю його текст, наведу лише два «фрагменти» редакції ст. 223
1
 КК, що 

стосуються цієї частини мого дослідження. Так, у ч. 1 ст. 223
1
 КК пропонується 

передбачити: «Внесення уповноваженою особою завідомо неправдивих відомостей в 

документ, який подається для реєстрації випуску цінних паперів, та/або в звіт про 

результати публічного розміщення цінних паперів, та/або в зміни до проспекту 

емісії цінних паперів», а в ч. 2 – «Дія, передбачена частиною першою цієї статті, 

якщо вона завдала значної шкоди інвестору в цінні папери». 

У деяких випадках суміжним стосовно статей 199, 224 КК є шахрайство (ст. 190 

КК), а також заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою 

(ст. 192 КК). Основним критерієм розмежування цих складів є такі ознаки їх складів, 

як предмет злочину та його наслідки. Предметом шахрайства є чуже майно, право на 

таке майно [227, С. 216], а предметом злочину, передбаченого ст. 192 КК, може 

бути: чуже майно, що незаконно використовується всупереч інтересам власника, а 

також грошові суми (кошти), які мали б надійти в розпорядження власника на 

підставі тих або інших операцій, договорів, правових приписів тощо, – неодержаний 

прибуток (упущена вигода) [227, С. 220]; грошові кошти, які фізична особа 

зобов’язана сплатити приватній установі, державі або комунальній організації за 

надані їй послуги [267, С. 359]. 

При розмежуванні складів цих злочинів слід враховувати таке. По-перше, цінні 

папери засвідчують певні правовідносини між їх власником та особою, що їх видала. 

Ці правовідносини можуть передбачати зобов’язання особи, що видала цінний 

папір, сплатити в обумовлений термін кошти, передати товари або надати послуги 

згідно з існуючим (прийнятим) зобов’язанням (боргові, іпотечні цінні папери та ін.). 

Нормативним орієнтиром у цьому випадку є положення ч. 1 ст. 3 Закону «Про цінні 
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папери та фондовий ринок», що включають «взаємовідносини емітента цінного 

папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, що має права на цінний папір, та 

передбачає виконання зобов’язань за таким цінним папером, а також можливість 

передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам». 

Правовідносини, пов’язані з обігом пайових цінних паперів, дозволяють їх 

власнику отримувати частку прибутку, майна емітента. Тому за певних обставин 

використання підроблених цінних паперів може пов’язуватись з впливом на 

предмети злочинів, передбачених статтями 190, 192 КК, та заподіювати 

справжньому емітенту, особі, яка їх видала, або власнику чи володільцю майнову 

шкоду. У цьому разі кваліфікація вчиненого за сукупністю ст. 199 чи ст. 224 КК та 

ст. 190 або ст. 192 КК потребує з’ясування обсягу майнових прав зазначених осіб, 

які (майнові права) зазнають шкоди (якщо при цьому вчинялись певні правочини, 

пов’язані з використанням інсайдерської інформації, то вчинене за інших 

необхідних умов може також кваліфікуватися за відповідною частиною ст. 232
1
 КК). 

Зазначені майнові права можуть бути пов’язані, приміром, з використаним за 

підробленими цінними паперами майном певної вартості, з витраченим майном, яке 

має певну вартість, а також з отриманим винною особою в особистих інтересах чи в 

інтересах третіх осіб прибутком за рахунок чужого майна (наприклад, у вигляді 

дивідендів по пайових цінних паперах), упущеною (втраченою) вигодою, коли 

потерпілий при шахрайстві або заподіянні майнової шкоди шляхом обману або 

зловживання довірою не отримує запланований (передбачуваний) прибуток. 

Прикладом кваліфікації за поданим підходом є випадки так званого «інвестиційного 

шахрайства», тобто шахрайські дії, вчинювані в процесі продажу фінансових 

інструментів [194, С. 280]. У таких випадках, як підкреслюється в літературі, 

механізм інвестиційного шахрайства дає можливість отримати значні прибутки від 

фактичного або запланованого продажу фінансових інструментів. Адже фінансовий 

інструмент утворює фінансовий актив однієї компанії та породжує фінансові 

зобов’язання іншої. Типові схеми зазначеного різновиду шахрайства 

характеризуються пропозиціями з низьким або нульовим ризиком інвестування, 

гарантованим прибутком, складними стратегіями повернення або наявністю 



275 

 

безособових цінних паперів. До них належать: створення так званої «фінансової 

піраміди»; схеми, засновані на довірі людей до інших, схожих на них схеми, 

засновані на сплаті комісійних старим учасникам за залучення нових учасників; 

схеми, засновані на переконанні в наявності доступу до певної конфіденційної 

інформації, яка належить окремому потужному фінансовому інституту, наприклад, 

Федеральному резервному банку, Міністерству фінансів, Міжнародному валютному 

фонду тощо; схеми, засновані на передплаті; схеми з використанням векселів; 

використання комп’ютерних технологій у шахрайствах на фондовому ринку: 

злочинці отримують незаконний доступ до комп’ютерної мережі фондової біржі, 

вторгаються в брокерські онлайн-рахунки, які потім використовують для участі в 

скоординованих онлайн покупках цінних паперів та впливають на продаж шахраями 

своїх цінних паперів; привласнення брокерами коштів своїх клієнтів шляхом 

підроблення документів, виписок за рахунками, несанкціонованої торгівлі або 

перерахування коштів клієнта; торгівля після закінчення торгового дня, яка 

передбачає продаж або купівлю цінних паперів після закінчення торгового дня, що 

пов’язано із забороною укладати угоди, адже після закриття регулярних торгів 

вивільняється певна інформація [194, С. 280–281]. 

За ознаками предмета злочину та ознаками об’єктивної сторони слід 

розмежовувати склади злочинів, передбачених ч. 1 ст. 232
1
 КК та ст. 232 КК. Адже 

інсайдерською може визнаватись інформація до моменту її офіційного 

оприлюднення [227, С. 386]. У ст. 232
1
 КК однією із форм незаконного 

використання інсайдерської інформації вважається «незаконне розголошення … до 

інсайдерської інформації» (ч. 1). При цьому обов’язковою ознакою складу цього 

злочину є альтернативно передбачені у диспозиції ч. 1 ст. 232
1
 КК «отримання 

особою, яка вчинила зазначені дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку в 

значному розмірі», «уникнення учасником фондового ринку чи третіми особами 

значних збитків», а також заподіяння «значної шкоди охоронюваним законом 

правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським 

інтересам, або інтересам юридичних осіб». У ст. 232 КК передбачається 

відповідальність за «умисне розголошення комерційної або банківської таємниці без 
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згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв’язку з професійною або 

службовою діяльністю». Обов’язковою ознакою складу цього злочину є його 

вчинення з корисливих або інших особистих мотивів, а також завдання істотної 

шкоди суб’єкту господарської діяльності. 

Інсайдерська інформація вважається одним із різновидів комерційної таємниці 

та стає відома уповноваженим на фондовому ринку особам у зв’язку з 

виконуваними ними обов’язками. Тому властивості інсайдерської інформації слід 

визнавати спеціальними ознаками комерційної таємниці (як предмета злочину), які 

текстуально в ст. 232 КК не називаються. За таких умов названу вище форму 

злочину, що передбачена у ч. 1 ст. 232
1
 КК, слід вважати такою, що вказує на 

закріплення в останній спеціальної норми стосовно загальної (ст. 232 КК). При 

співвідношення ознак «істотна шкода суб’єкту господарської діяльності» (ст. 232 

КК) та поняття «заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам 

та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або 

інтересам юридичних осіб» (ч. 1 ст. 232
1
 КК) слід виходити з такого. У ст. 232 КК 

поняття істотної шкоди є оціночним (будь-які формально-визначені критерії 

стосовно поняття істотної шкоди у ст. 232 КК відсутні). Натомість назване вище 

поняття «значна шкода» у ч. 1 ст. 232
1
 є поняттям формально визначеним (згідно з 

п. 1 примітки до цієї статті КК «значним розміром (значним збитком, значною 

шкодою) у цій статті вважається розмір (збиток, шкода), який в п’ятсот і більше 

разів перевищує НМДГ»). За змістом заподіяння значної шкоди в результаті 

вчинення визначених у ч. 1 ст. 232
1
 КК дій спрямовується проти більшої кількості 

потерпілих, ніж ті, що у ст. 232 КК позначені як «суб’єкти господарської 

діяльності». Використане у ст. 232 КК поняття істотної шкоди передбачає 

заподіяння суб’єкту господарської діяльності: 1) різних видів збитків у разі 

порушення його прав на комерційну таємницю: а) втрат, які особа зробила або 

мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки) та 

б) доходів, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право 

не було порушене (упущена вигода); 2) моральної шкоди, яка згідно з ч. 2 ст. 23 ЦК 

може полягати у: фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у 
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зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я; у душевних стражданнях, 

яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, 

членів її сім’ї чи близьких родичів; у душевних стражданнях, яких фізична особа 

зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна; у приниженні честі та 

гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи. За 

таких обставин шкода, заподіяна при розголошенні комерційної таємниці, може 

складатись з: 1) сум будь-яких коштів, які суб’єкт господарської діяльності витратив 

як компенсацію щодо вжиття заходів, спрямованих на збереження секретності 

комерційної таємниці (реальні збитки) та/або сум коштів (доходів), які даний 

суб’єкт міг би реально одержати, якби таке право не було порушене (упущена 

вигода); 2) моральної шкоди, якої фізична особа – суб’єкт господарської 

діяльності – зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої (членів її 

сім’ї чи близьких родичів), приниженням честі, гідності, ділової репутації фізичної 

чи юридичної особи; 3) шкоди організаційного характеру, якої зазнала юридична 

особа – суб’єкт господарської діяльності – в результаті розголошення комерційної 

таємниці; 4) інших проявів нематеріальної шкоди; 5) шкоди комплексного 

характеру, що включає матеріальну та нематеріальну шкоду [29, С. 325–326, 329–

330]. 

Отже, за змістом передбачена в ч. 1 ст. 232
1
 КК «значна шкода» охоплює лише 

ті «компоненти», що названі вище (які включаються у зміст передбаченої ст. 232 КК 

істотної шкоди), які здатні обчислюватись у грошовій формі (критерієм її є НМДГ). 

Крім цього, у зміст передбаченої в ч. 1 ст. 232
1
 КК «значної шкоди» мають 

включатись охоронювані законом права, свободи та інтереси не лише суб’єктів 

господарської діяльності, а й окремих громадян, державні чи громадські інтереси, 

інтереси юридичних осіб, що мають відношення до функціонування фондового 

ринку та використання інсайдерської інформації. Проте приміткою до ст. 232
1
 КК 

визначені межі такої шкоди – 500–1000 НМДГ. Тому в разі заподіяння шкоди, що не 

досягає мінімальної, і меж значної, вчинене за умови заподіяння шкоди суб’єкту 

господарської діяльності може бути кваліфіковане за ст. 232 КК. 
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Водночас при розмежуванні складів злочинів, передбачених ст. 232 та ст. 232
1
 

КК, слід ураховувати, що альтернативно названі в ч. 1 ст. 232
1
 КК ознаки 

«отримання особою, яка вчинила зазначені дії, чи третіми особами 

необґрунтованого прибутку в значному розмірі» та «уникнення учасником 

фондового ринку чи третіми особами значних збитків» не охоплюються поняттям 

істотної шкоди суб’єкту господарської діяльності, яка закріплена в ст. 232 КК. 

Суміжними слід визнавати злочини, склади яких передбачено у ст. 232
1
 та 

ст. 209
1
 КК. Так, в окремих випадках інсайдерська інформація, відповідальність за 

«умисне незаконне розголошення» якої передбачена у ч. 1 ст. 232
1
 КК, може 

визнаватись інформацією, яка надається спеціально уповноваженому центральному 

органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу 

(ч. 2 ст. 209
1
 КК). Якщо розголошення такої інформації вчиняється особою, якій ця 

інформація стала відома у зв’язку з професійною або службовою діяльністю, а 

також якщо таке розголошення заподіює істотну шкоду охоронюваним законом 

правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським 

інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, то за інших необхідних умов 

вчинене має кваліфікуватися за сукупністю зазначених злочинів за відповідними 

частинами статей 232
1
, 209

1
 КК. 

2. При відмежуванні складів злочинів, що посягають на фондовий ринок, від 

суміжник складів слід також враховувати ознаки об’єктивної сторони їх складів 

(насамперед тому, що вони найбільш часто конкретизуються у нормах Особливої 

частини КК). Значення критеріїв розмежування набувають такі ознаки об’єктивної 

сторони, як діяння, спосіб, засоби та обстановка вчинення злочину. 

Із змістом таких ознак об’єктивної сторони складів злочинів, як спосіб та засоби 

вчинення злочину, може пов’язуватися завідомо недостовірна інформація, що 

надається інвестору службовою особою емітента (ст. 232
2
 КК). У ч. 1 ст. 232

2
 КК ця 

ознака враховується при визначенні другої форми злочину «надання… 

недостовірної інформації, якщо це заподіяло інвестору в цінні папери (у тому числі 

акціонеру) матеріальну шкоду в значному розмірі». Суміжним стосовно цього 

злочину є шахрайство з фінансовими ресурсами, передбачене ст. 222 КК, оскільки 
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кредитором може виступати інвестор в цінні папери (вказівка на «інвестора в цінні 

папери (в тому числі акціонера)» передбачена у ч. 1 ст. 232
2
 КК). У ч. 1 цієї статті 

КК визначена така форма цього злочину, як «надання завідомо неправдивої 

інформації … кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, 

кредитів… у разі відсутності ознак злочину проти власності». У цьому разі існують 

ситуації, коли службова особа емітента надає інвестору цінні папери завідомо 

недостовірні відомості для одержання (придбання) у якості інвестицій певних 

коштів (так звані інвестиції в різноманітні цінні папери, що здійснюються, 

приміром, за допомогою придбання інвестиційних сертифікатів [184], інвестиції в 

цінні папери інституту спільного інвестування, якими згідно з п. 18 ч. 1 Закону 

України «Про інститути спільного інвестування» від 5 липня 2012 р. є акції 

корпоративного фонду та інвестиційні сертифікати пайового фонду). За таких 

обставин норми, передбачені в чч. 1, 2 ст. 232
2
 КК, є спеціальними стосовно 

загальних – чч. 1, 2 ст. 222 КК, у зв’язку з чим подані ситуації за інших необхідних 

умов мають кваліфікуватися за відповідною частиною ст. 232
2
 КК. Що стосується 

передбаченої в ч. 1 ст. 232
2
 КК матеріальної шкоди, то при її визначенні 

законодавець зобов’язує враховувати лише ті «складники», що стосуються не будь-

якого кредитора, а лише інвестора в цінні папери. Якщо ж шкода в описаних 

ситуаціях заподіюється іншим потерпілим особам, які не є інвесторами в цінні 

папери, то вчинене за необхідних умов потребує додаткової кваліфікації за ч. 2 

ст. 222 КК. При цьому мінімальний розмір передбаченого ч. 1 ст. 232
2
 КК значного 

розміру матеріальної шкоди, яка заподіяна інвестору в цінні папери, та закріпленої в 

ч. 2 ст. 222 КК великої матеріальної шкоди є однаковими (п’ятсот НМДГ, про що 

див. примітку до ст. 219 КК). 

Передбачене ч. 1 ст. 232
2
 КК як перша форма злочину, «ненадання службовою 

особою емітента інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру) на його 

письмовий запит інформації про діяльність емітента», є «спеціальним» різновидом 

службової недбалості. 

Окремі склади злочинів, що посягають на фондовий ринок, потрібно 

розмежовувати із складами злочинів у сфері використання ЕОМ, систем та 
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комп’ютерних мереж. Основними критеріями розмежування цих складів є діяння та 

обстановка вчинення злочину. Зміст цих критеріїв стосується функціонування 

передбаченої ст. 223
2
 КК системи реєстру власників іменних цінних паперів та 

системи депозитарного обліку, що виходить за межі конкретного змісту ознак 

складу порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів, у 

зв’язку з чим потребує додаткової кваліфікації за відповідними статтями розділу 

XVI Особливої частини КК. Так, виходячи з механізму передбаченого ст. 223
2
 КК 

порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів, з діяннями 

та обстановкою їх вчинення можуть бути пов’язані: несанкціоноване втручання в 

роботу ЕОМ, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж (ст. 361 КК); 

несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації, яка оброблюється в 

ЕОМ, автоматизованих системах чи комп’ютерних мережах або зберігається на 

носіях такої інформації (ст. 362 КК); порушення правил експлуатації ЕОМ, 

автоматизованих систем, комп’ютерних мереж або порядку чи правил захисту 

інформації, яка в них оброблюється (ст. 363 КК). Оскільки у статтях 361, 362, 363 

КК ознаки діянь та обстановки їх вчинення, що можуть стосуватися в тому числі 

дезорганізації роботи реєстру власників іменних цінних паперів, визначені з 

урахуванням спеціального змісту (який у ст. 223
2
 КК прямо не відтворюється), то 

вчинене за необхідних обставин може кваліфікуватися за сукупністю зазначених 

злочинів. Якщо враховувати можливість визнання інсайдерської інформації 

інформацією з обмеженим доступом, що передбачена ст. 361
2
 КК, то за правилами 

сукупності з відповідною частиною ст. 232
1
 мають кваліфікуватися несанкціоновані 

збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом (принаймні за умови, 

що така інформація певним чином створюється, захищається та зберігається в ЕОМ, 

автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на відповідних носіях). У 

літературі визнання інсайдерської інформації інформацією з обмеженим доступом 

вважається цілком виправданим з огляду на те, що перша є «особливим видом» 

другої [273, С. 73–76]. 

Інсайдерська інформація може використовуватися при вчиненні злочинів, 

передбачених статтями 190, 192 КК, що потребує кваліфікації вчиненого за 
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сукупністю будь-якого із цих злочинів, а також злочину, передбаченого відповідною 

частиною ст. 232
1
 КК. Обґрунтовується такий підхід тим, що, застосовуючи такий 

обманний спосіб при вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 або ст. 192 КК, винна 

особа не лише зловживає інсайдерською інформацією (як конфіденційною) з метою 

збагачення, а й паралельно симулює лояльність (відданість) джерелу такої 

інформації [179, С. 164], пов’язаному з емісією чи обігом цінних паперів. У зв’язку з 

цим винний порушує заборону вчиняти правочини з цінними паперами «на підставі 

конфіденційної інформації, якщо тим самим особа зловживає довірчими (або 

договірними) відносинами із законним власником такої інформації (у переважній 

більшості випадків – корпорацією)» [179, С. 164]. В літературі такий «механізм» 

отримав найменування «інсайдерська торгівля» [476, С. 859–887]. 

Інсайдерською інформацією за певних умов може визнаватись інформація про 

фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, 

спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним 

статусом з питань фінансового моніторингу (ч. 1 ст. 209
1
 КК). Тому передбачене у 

ч. 1 ст. 232
2
 КК «ненадання службовою особою емітента інвестору в цінні папери (у 

тому числі акціонеру) на його письмовий запит інформації про діяльність емітента в 

межах, передбачених законом» слід при відмежуванні від злочину, передбаченого 

ч. 1 ст. 209
1
 КК, зіставляти з такою ознакою складу останнього як «умисне 

неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про 

фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, 

спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним 

статусом з питань фінансового моніторингу». У разі якщо таке ненадання заподіює 

інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру) матеріальну шкоду в значному 

розмірі (на суму 500 і більше НМДГ) і одночасно заподіює передбачену ч. 1 ст. 209
1
 

КК істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих 

громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних 

осіб, то вчинене за інших необхідних обставин має кваліфікуватися за сукупністю 

злочинів, передбачених відповідною частиною ст. 232
2
 КК та ч. 1 ст. 209

1
 КК. 
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3. «Розмежувальну» функцію виконують також окремі ознаки суб’єктивної 

сторони складів злочинів, що посягають на фондовий ринок. Так, при 

характеристиці спрямованості прямого умислу як ознаки злочинів, передбачених 

статтями 199, 124 КК та статтями 190, 192 КК, слід враховувати передбачення, так 

би мовити, «потрапляння» незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених 

державних цінних паперів (ст. 199 КК), а також будь-яким чином підроблених 

недержавних цінних паперів (ст. 224 КК) на фондовий ринок. Своєю чергою, 

спрямованість умислу при вчиненні злочинів, передбачених статтями 190, 192 КК, 

пов’язується із заподіяною майновою шкодою (зокрема, за рахунок обману або 

зловживання довірою стосовно чужого майна чи права на нього). Мета і мотив 

злочину виступають допоміжним критеріями відмежування збуту незаконно 

виготовлених, одержаних чи підроблених державних цінних паперів (ст. 199 КК), а 

також збуту чи використання іншим чином підроблених недержавних цінних 

паперів (ст. 224 КК) від обману та зловживання довірою при вчиненні злочинів, 

передбачених статтями 190, 192 КК. Обман або зловживання довірою при вчиненні 

названих вище злочинів передбачає їх вчинення лише з прямим умислом. Такий 

саме висновок стосовно прямого умислу можна зробити, виходячи з 

цілеспрямованого характеру діянь, передбачених статтями 199, 224 КК. При цьому 

мотив і мета злочинів, передбачених статтями 190, 192 КК, є корисливими та 

обов’язковими ознаками їх складів. Проте корислива мета і корисливий мотив є 

факультативними (необов’язковими) для складів злочинів, передбачених 

статтями 199, 224 КК. Отже, у разі, коли при вчиненні збуту незаконно 

виготовлених, одержаних чи підроблених державних цінних паперів, а також збуту 

чи використання іншим чином підроблених недержавних цінних паперів винний 

прагне використати незаконно виготовлені, одержані чи підроблені державні цінні 

папери або підроблені недержавні цінні папери у процесі обману чи зловживання 

довірою для заподіяння майнової шкоди (наприклад, емітенту, інвестору в цінні 

папери, власнику цінних паперів тощо), то вчинене за інших необхідних обставин 

потребує кваліфікації за сукупністю цих злочинів [79, С. 330–346]. 

Підбиваючи підсумки поданому, слід вказати на таке. 
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По-перше, зверну увагу на різноманітність механізмів впливу (посягання) на 

фондовий ринок, що стосується складів злочинів різних видів. Це, своєю чергою, 

породжує складні, недостатньо вивчені на сьогодні та дискусійні проблеми 

кваліфікації цих злочинів та їх розмежування із суміжними злочинами. При їх 

вирішенні пропонується виходити з такого: 

а) суміжними слід вважати злочини, склади яких мають схожі ознаки (загальні 

та латентні відмінні); функцію критеріїв розмежування мають відмінні ознаки; 

б) алгоритм розмежування суміжних злочинів, що посягають на фондовий 

ринок, зводиться до з’ясування змісту та співставлення відмінних ознак складів 

таких злочинів; 

в) критеріями розмежування злочинів, що посягають на фондовий ринок, та 

суміжних злочинів, враховуються відмінні ознаки, що характеризують предмет 

злочину, потерпілого, зміст суспільно небезпечного діяння, способу та обстановки 

вчинення діяння як ознак об’єктивної сторони складів злочинів, мету та мотив 

вчинення деяких із названих злочинів. 

По-друге, в окремих випадках проблеми кваліфікації названих злочинів та їх 

відмежування від суміжних злочинів пов’язані з конкуренцією окремих 

кримінально-правових норм. У зв’язку з чим потребують з’ясування ознаки складів 

злочинів як критеріїв розмежування, що передбачені так званими «конкуруючими 

кримінально-правовими нормами» [61, С. 174] (або, іншими словами, потребують 

співставлення ознаки складів суміжних злочинів та кримінально-правові норми, які 

перебувають у конкуренції між собою) [79, С. 346–347]. 

 

3.2. Основні орієнтири відмежування злочинів, що посягають 

на фондовий ринок, від інших правопорушень 

 

Чинне українське законодавство передбачає декілька видів юридичних 

правопорушень, які тягнуть відповідно застосування господарсько-, фінансово-, 

адміністративно- та кримінально-правових заходів впливу (санкцій). Такі види 

правопорушень визначаються не лише на нормативному рівні, а й у різноманітних 

договорах, що укладаються на ринку цінних паперів (між учасниками ринку цінних 
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паперів, що стосується правопорушень, які тягнуть застосування господарсько- та 

фінансово-правової відповідальності). 

У визначенні правопорушень, що тягнуть господарську та фінансову 

відповідальність, потрібно враховувати положення ст. 11 Закону «Про державне 

регулювання ринку цінних паперів в Україні». У цій статті Закону визначено такі 

види правопорушень: 1) розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску в 

установленому законом порядку; 2) здійснення діяльності на ринку цінних паперів 

без спеціального дозволу (ліцензії), якщо законом передбачено одержання 

спеціального дозволу (ліцензії) для здійснення такої діяльності; 3) ненадання 

інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру) на його письмовий запит 

інформації про діяльність емітента в межах, передбачених законом, або надання 

йому недостовірної інформації; 4) несвоєчасне надання інформації інвесторам в 

цінні папери на їх письмовий запит; 5) неопублікування, опублікування не в 

повному обсязі інформації та/або опублікування недостовірної інформації; 

6) нерозміщення, розміщення не в повному обсязі інформації та/або розміщення 

недостовірної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР; 

7) неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної 

інформації до НКЦПФР; 8) невиконання або несвоєчасне виконання рішень 

НКЦПФР або розпоряджень, постанов або рішень уповноважених осіб НКЦПФР та 

фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів; 

9) порушення Центральним депозитарієм цінних паперів або депозитарною 

установою порядку провадження депозитарної діяльності, що призвело до втрати 

інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів, а також 

ухилення від внесення змін або внесення завідомо недостовірних змін до системи 

депозитарного обліку; 10) умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на 

фондовому ринку, визначені цим Законом; 11) умисне незаконне розголошення, 

передача або надання доступу до інсайдерської інформації (крім розкриття 

інсайдерської інформації в межах виконання професійних, трудових або 

службових), а так само надання з використанням такої інформації рекомендацій 

стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), а 
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також вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на 

користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних 

паперів чи похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація; 

12) невиконання умов проспекту цінних паперів, затвердженого у встановленому 

порядку; 13) розповсюдження реклами (внесення змін до реклами) цінних паперів та 

фондового ринку без її попереднього подання НКЦПФР; 14) неприпинення 

розповсюдження реклами цінних паперів у разі визнання емісії таких цінних паперів 

відповідного випуску недобросовісною або недійсною, або визнання в 

установленому порядку випуску цінних паперів таким, що не відбувся; 

15) розповсюдження реклами після зупинення в установленому порядку такого 

розповсюдження НКЦПФР; 16) неподання депозитарною установою депоненту 

виписки з рахунка в цінних паперах або інших документів, подання яких 

передбачено законодавством про депозитарну систему України. 

Більшість ознак цих видів правопорушень цілком збігається з відповідними 

ознаками складів злочинів та адміністративних правопорушень, що посягають на 

фондовий ринок (тобто є їх спільними ознаками, про що див. нижче). З огляду на це 

їх аналіз проводитиметься далі лише за умови, що вони є відмінними для складів 

злочинів та адміністративних правопорушень, що посягають на фондовий ринок, та 

в тому обсязі, який є необхідним для розкриття співвідношення ознак таких складів 

злочинів та адміністративних правопорушень. 

Інші ознаки правопорушень, які тягнуть господарсько- та фінансово-правову 

відповідальність, відрізняються від відповідних ознак складів злочинів і не 

враховуються при побудові юридичних конструкцій складів злочинів. Проте такі 

відмінні ознаки, навпаки, враховуються при побудові змісту відповідних окремих 

складів адміністративних правопорушень (про це див. далі). Іншими словами, 

відмінні ознаки названих злочинів та відповідних видів правопорушень, що тягнуть 

господарсько- та фінансово-правову відповідальність, враховуються у змісті складів 

адміністративних правопорушень певних видів, а тому розглядатимуться при 

відмежуванні цих злочинів від суміжних адміністративних правопорушень (це 

стосується, зокрема, розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску в 
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установленому законом порядку; ненадання інвестору в цінні папери інформації про 

діяльність емітента; умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовому 

ринку; діяльність на фондовому ринку без ліцензії та ін.). Отже, такі відмінні ознаки 

однаково властиві змісту правопорушень, що тягнуть господарсько- і фінансово-

правову відповідальність, та змісту складів адміністративних правопорушень 

певних видів й дозволяють їх відмежувати від відповідних злочинів, що посягають 

на фондовий ринок (див. далі). 

У галузі адміністративного права містяться норми, які передбачають 

відповідальність за різноманітні порушення фондового ринку та/або його учасників, 

склади яких «характеризуються суміжними ознаками» [263, С. 485] по відношенню 

до складів злочинів. Серед таких ознак складів злочинів окремі мають відмінний 

зміст порівняно з відповідними ознаками складів адміністративних правопорушень, 

у зв’язку з чим виступають критеріями відмежування. При виділенні таких критеріїв 

слід погодитись з Л. П. Брич, що суспільна небезпека є ознакою, яка в цілому 

(абстрактно) визначає відмінність між злочинами і адміністративними 

правопорушеннями. Проте не її ступінь, а факт наявності чи відсутності цієї ознаки 

злочину вказує на те, має місце злочин чи інше правопорушення. Оскільки суспільна 

небезпека не є самостійною ознакою складу злочину, вона «представляє» ознаку 

загального поняття злочину, яка стосовно кожного конкретного складу злочину 

визначається сукупністю його об’єктивних і суб’єктивних ознак. Тому вона не може 

слугувати критерієм відмежування [38, С. 106]. Можливість відмежування складів 

злочинів від складів адміністративних правопорушень обумовлена наявністю ознак, 

за якими відрізняються ці законодавчі конструкції. Вони і є критеріями 

відмежування складів злочинів від складів адміністративних правопорушень. 

Ознаками, за якими здійснюється відмежування складів злочинів та складів 

адміністративних правопорушень, є кореспондуючі ознаки відповідних 

законодавчих конструкцій, між поняттями, про які існує і може бути виявлено певне 

логічне відношення [38, С. 106–107]. 

Адміністративні правопорушення, від яких мають відмежовуватись відповідні 

злочини, що посягають на фондовий ринок, представлено у КУпАП таким чином: 



287 

 

розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску або порушення порядку 

здійснення емісії цінних паперів (ст. 163), приховування інформації про діяльність 

емітента (ст. 163
5
), неподання документів, подання яких передбачено 

законодавством про депозитарну систему України (ст. 163
6
), діяльність на 

фондовому ринку без ліцензії (ст. 163
7
), маніпулювання на фондовому ринку 

(ст. 163
8
), незаконне використання інсайдерської інформації (ст. 163

9
), порушення 

порядку внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів (ст. 163
10

), 

ухилення від виконання або несвоєчасне виконання законних вимог НКЦПФР або її 

уповноважених осіб (ст. 188
30

). 

При співставленні ст. 163 КУпАП зі ст. 223
1
 КК слід враховувати таке. 

Співвідношення ознак «розміщення» (ст. 163 КУпАП) та «внесення… в документи, 

які подаються для реєстрації випуску цінних паперів» (ст. 223
1
 КК) має певні 

особливості, обумовлені вимогами Закону «Про цінні папери та фондовий ринок». 

Визначення першого поняття міститься в п. 18 ч. 1 ст. 1 Закону «Про цінні папери та 

фондовий ринок», згідно з яким розміщенням цінних паперів є їх відчуження у 

визначений проспектом емісії цінних паперів спосіб. Проспект емісії цінних 

паперів – це документ, що містить інформацію про розміщення цінних паперів та 

інші відомості, передбачені цим та іншими законами, що визначають особливості 

розміщення певних видів цінних паперів (п. 15 ч. 1 ст. 1 цього Закону). Згідно з ч. 1 

ст. 2 названого Закону розміщення цінних паперів (разом з їх обігом та обліком) 

визнається «предметом» правовідносин, які склалися між учасниками фондового 

ринку. Своєю чергою, поняття випуску цінних паперів, яке використовується у 

ст. 223
1
 КК для позначення ознаки предмета складу злочину, охоплює сукупність 

певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, 

які мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, та 

забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу придбання і способу 

їх емісії (п. 3 ч. 1 ст. 1 зазначеного Закону). У ст. 223
1
 КК визначаються документи, 

які подаються для реєстрації випуску таких видів емісійних цінних паперів: акції, 

облігації підприємств, облігації місцевих позик, іпотечні облігації, іпотечні 

сертифікати, сертифікати фондів операцій з нерухомістю, інвестиційні сертифікати 
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[227, С. 351]. По-суті, передбачене у ст. 223
1
 КК поняття «внесення… в документи, 

які подаються для реєстрації випуску цінних паперів» є більш вузьким (або взагалі 

різнопорядковим) за змістом порівняно з поняттям розміщення цінних паперів без 

реєстрації їх випуску (ст. 163 КУпАП), оскільки позначають різні «етапи» переходу 

чи набуття прав на цінні папери. У ст. 163 КУпАП передбачається адміністративна 

відповідальність у випадках, коли відчуження цінних паперів здійснюється без 

обов’язкової реєстрації випуску цінних паперів (такий випуск має передувати 

відчуженню/розміщенню та передбачає реєстрацію цінних паперів, що підлягають 

випуску, – фактично лише після цього вони вважаються «випущеними» і 

придатними для розміщення та подальшого придбання). Іншими словами, винні 

(службові особи емітента), вчиняючи описані в ст. 163 КУпАП дії (тобто 

розміщення цінних паперів), просто ігнорують обов’язкову реєстрацію цінних 

паперів, що підлягають випуску. Натомість у ст. 223
1
 КК відповідальність 

передбачена у тих випадках, коли процес реєстрації випуску цінних паперів, без 

якого неможливе їх розміщення, вже триває (розпочатий). Тому винні особи, 

вчиняючи цей злочин, порушують лише процедуру реєстрації випуску цінних 

паперів шляхом внесення в документи завідомо неправдивих відомостей. З огляду 

на це слушним є твердження вчених, згідно з яким ст. 223
1
 КК передбачається 

відсутність тієї обов’язкової реєстрації випуску цінних паперів, яка передує 

розміщенню самих цінних паперів і без якої розміщення не можна визнати 

правомірним [227, С. 351]. Отже, за будь-яких обставин вчинення дій, передбачених 

ст. 163 КУпАП, ст. 223
1
 КК, здатні призводити до однакового «початкового» 

результату – незаконного розміщення цінних паперів, що може потягти за собою (як 

«кінцевий» результат) заподіяння службовими особами емітента матеріальної 

шкоди інвесторові в цінні папери у розмірі, який визначений у примітці до ст. 223
1
 

КК (тобто навіть при вчиненні дій, передбачених ст. 163 КУпАП). Причому 

некриміналізованими залишаються інші «компоненти» незаконного розміщення 

цінних паперів, що можуть пов’язуватись, зокрема з: порушенням порядку 

відчуження цінних паперів (у тому числі з порушенням передбаченого проспектом 

емісії цінних паперів способу або взагалі із застосуванням способу, який не 
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передбачено проспектом емісії), порушенням встановлених вимог емісії та випуску 

цінних паперів, незаконними діями з емісійними цінними паперами, які в 

подальшому можуть бути (підлягають) випуску та розміщенню, а також із 

здійснюваною на фондовому ринку професійною діяльністю без спеціального 

дозволу (ліцензії) або з порушенням умов ліцензування. Стосовно «компонентів» 

незаконного розміщення цінних паперів, то за необхідних обставин здійснення 

посадовою особою суб’єкта господарювання операції з цінними паперами, яка 

належить до професійної діяльності на фондовому ринку, без спеціального дозволу 

(ліцензії) або з порушенням умов ліцензування тягне адміністративну 

відповідальність, передбачену ст. 163
7
 КУпАП. Проте якщо ці дії потягли 

заподіяння істотної шкоди або тяжких наслідків, то за інших необхідних обставин 

вчинене може утворювати склади злочинів, передбачені статтями 364
1
, 365

2
 або 

ст. 367 КК. 

Крім цього, слід враховувати подані вище положення Закону «Про цінні папери 

та фондовий ринок», згідно з якими випуск цінних паперів та всі інші «дії», що йому 

передують (підготовка і подача документів у процесі реєстрації тощо), законодавець 

не включив у зміст поняття фондового ринку. Проте, як вбачається із 

співвідношення ст. 163 КУпАП зі ст. 223
1
 КК, за певних умов порушення 

службовими особами емітента порядку розміщення цінних паперів все ж здатне 

заподіяти матеріальну шкоду насамперед інвесторові в цінні папери. З урахуванням 

цього вбачається за необхідне доповнити чинний КК статтею 222
2
 такого змісту 

(порядкове число визначене з урахуванням того, що наступна стаття у КК (ст. 223
1
) 

після доповнення КК статтею 222
2
 передбачатиме відповідальність за спеціальний 

різновид тієї частини дій, які передбачатимуться ст. 222
2
 КК): 

«Стаття 222
2
. Незаконне розміщення цінних паперів 

Незаконне розміщення цінних паперів службовою особою емітента, якщо це 

заподіяло значну шкоду інвесторові в цінні папери, – 

карається штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 
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Примітка. Шкода, передбачена цією статтею, вважається значною, якщо 

вона в триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян» [79, С. 352]. 

Оскільки у ч. 2 ст. 163 КУпАП передбачається відповідальність за розміщення 

цінних паперів у значних розмірах без реєстрації їх випуску, який у примітці до цієї 

статті КУпАП визначається як «номінальна вартість таких цінних паперів», що у 

500 і більше разів перевищує НМДГ, то ч. 2 ст. 163 КУпАП та примітку до неї 

пропонується виключити із КУпАП. При цьому фактично встановлюватиметься 

кримінальна відповідальність за будь-які дії, що порушують визначений Законом 

«Про цінні папери та фондовий ринок» порядок розміщення цінних паперів, тобто 

незаконне відчуження цінних паперів: а) у спосіб, що взагалі не визначений 

проспектом емісії цінних паперів, або б) з порушенням визначеного проспектом 

емісії цінних паперів способу [88, С. 112; 79, С. 352]. 

При співвідношенні приховування інформації про діяльність емітента (ст. 163
5
 

КУпАП) та ст. 232
2
 КК необхідно враховувати насамперед особливості їх 

юридичних конструкцій та зміст окремих ознак складів передбачених 

адміністративних правопорушень та складу злочину. Названою статтею КУпАП 

альтернативно передбачена відповідальність за декілька самостійних діянь: 1) у ч. 1 

ст. 163
5
 КУпАП альтернативно передбачені діяння про: а) ненадання «посадовою 

особою емітента інвестору в цінні папери… інформації про діяльність емітента»; 

б) надання такому інвестору недостовірної інформації; 2) у ч. 2 цієї статті КУпАП 

передбачається інше правопорушення – вимагання посадовою особою емітента від 

акціонера, в тому числі який є працівником цього ж підприємства, що здійснюється 

стосовно: а) інформації про те, як голосував емітент на загальних зборах, або 

б) інформації про відчуження емітентом своїх акцій; 3) у ч. 3 встановлена 

відповідальність за окремі різновиди «посадових порушень», пов’язаних з: 

а) скликанням та проведенням загальних зборів акціонерного товариства, 

б) обранням членів органів управління акціонерного товариства, в) виплати 

дивідендів за наявності відповідного рішення загальних зборів акціонерного 

товариства [66, С. 100; 79, С. 352]. У порівнянні юридичних конструкцій 



291 

 

правопорушень, передбачених ст. 163
5
 КУпАП, з юридичними конструкціями 

основного і кваліфікованого складів злочину, визначених у ст. 232
2
 КК, слід 

враховувати, що останні включають у свій зміст лише окремі ознаки юридичного 

складу правопорушення, закріпленого у ч. 1 ст. 163
5
 КУпАП (ознаки складів 

правопорушень, передбачених у чч. 2, 3 ст. 163
5
 КУпАП, ніяк не відображені у 

змісті ст. 232
2
 КК, а тому співвідношенню з останньою не підлягають). У результаті 

такого порівняння виявляється, що: а) у ч. 1 ст. 232
2
 КК дослівно співпадає 

визначене у ч. 1 ст. 163
5
 КУпАП діяння «ненадання … емітента інвестору в цінні 

папери (у тому числі акціонеру) на його письмовий запит інформації про діяльність 

емітента в межах, передбачених законом» та альтернативне «надання йому 

недостовірної інформації» за тим винятком, що згідно з ч. 1 ст. 232
2
 КК вчиняються 

такі діяння «службовою особою», а за ч. 1 ст. 163
5
 КУпАП – «посадовою особою»; 

б) на відміну від ст. 163
5
 КУпАП, у ч. 1 ст. 232

2
 КК передбачається така обов’язкова 

(криміноутворююча) ознака, як «заподіяло інвестору в цінні папери (у тому числі 

акціонеру) матеріальну шкоду в значному розмірі». Отже, відмежування 

адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 163
5
 КУпАП, та злочину, 

визначеного у ст. 232
2
 КК, слід здійснювати за такими обов’язковими ознаками їх 

складів, як «посадова особа» та «службова особа», а також за обов’язковою ознакою 

основного складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 232
2
 КК, як заподіяна інвестору в 

цінні папери матеріальна шкода у значному розмірі (тобто такому, що в 500 і більше 

разів перевищує НМДГ). Тому вчинення зазначених дій особою, яка обіймає певну 

посаду в установі емітента, визнається службовою особою, але спричиняє своїми 

діями матеріальну шкоду, яка не досягає зазначеного грошового показника, є лише 

адміністративним правопорушенням, передбаченим ч. 1 ст. 163
5
 КУпАП. 

Потреба співвідношення статей 163
6
, 163

10
 КУпАП та ст. 223

2
 КК обумовлена 

тим, що вони покликані забезпечити правову охорону таких «компонентів» 

депозитарної системи України, що пов’язані з функціонуванням системи 

депозитарного обліку цінних паперів та діяльністю в цій системі депозитарних 

установ (див. пп. 5, 6 ч. 1 ст. 1 та ч. 1 ст. 4 Закону «Про депозитарну систему 

України»). У ст. 163
5
 КУпАП передбачена відповідальність лише стосовно одного 
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різновиду порушення роботи системи депозитарного обліку цінних паперів, що 

пов’язаний з документами, які видаються і використовуються депозитарними 

установами (фактично, з їх обігом). Зміст такого порушення зводиться до проявів 

бездіяльності посадової особи депозитарної установи та неподання посадовою 

особою депозитарної установи депоненту будь-яких документів, надання яких 

передбачено законодавством про депозитарну систему України (різноманітних 

розпоряджень, виписок з рахунків у цінних паперах депонента та інших документів, 

що видаються депозитарними установами; див., наприклад, ст. 8 названого Закону). 

Причому в цій статті КУпАП склад правопорушення не передбачає настання яких-

небудь втрат (збитків) в учасників депозитарної системи, які перебувають у певних 

правовідносинах між собою (щодо ведення обліку цінних паперів, прав на цінні 

папери і прав за цінними паперами). 

У ст. 163
10

 КУпАП альтернативно передбачена відповідальність за три форми 

порушення порядку внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів: 

а) порушення посадовою особою Центрального депозитарію цінних паперів, НБУ 

або депозитарної установи порядку провадження депозитарної діяльності; 

б) ухилення від внесення змін до системи депозитарного обліку або в) внесення 

такою особою завідомо недостовірних змін до системи депозитарного обліку. Слід 

звернути увагу на те, що юридична конструкція складу цього правопорушення у 

першій із названих форм включає такий обов’язковий наслідок, як «втрата 

інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів». При 

співвідношенні ст. 163
10

 КУпАП зі ст. 223
2
 КК слід враховувати, що остання 

альтернативно передбачає декілька форм діяння, що посягає на систему 

депозитарного обліку: а) невнесення службовою особою емітента чи професійного 

учасника фондового ринку змін до системи депозитарного обліку та б) внесення 

цими особами завідомо недостовірних змін до системи депозитарного обліку. Отже, 

ознаки першої із названих форм адміністративного правопорушення, передбаченої 

ст. 163
10

 КУпАП, взагалі ніяк не відображаються у ст. 223
2
 КК. Зіставляти зі ст. 223

2
 

КК потрібно лише передбачені ст. 163
10

 КУпАП форми правопорушення, як 

ухилення від внесення змін до системи депозитарного обліку та внесення такою 
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особою завідомо недостовірних змін до системи депозитарного обліку. У результаті 

такого співставлення виявляється, що зміст невнесення змін до системи 

депозитарного обліку та внесення завідомо недостовірних змін до системи 

депозитарного обліку є однаковим у положеннях ст. 163
10

 КУпАП та ст. 223
2
 КК. 

Проте відмінною ознакою слід вважати передбачені у ст. 223
2
 КК наслідки у вигляді 

втрати системи реєстру власників іменних цінних паперів (її частини), які є 

обов’язковими для складу злочину, передбаченого у ст. 223
2
 КК в обох зазначених 

формах, але не передбачаються для другої та третьої форм адміністративного 

правопорушення, визначеного у ст. 163
10

 КУпАП. Такий наслідок, як «втрата 

інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів» стосується 

лише першої із форм правопорушення, визначених у ст. 163
10

 КУпАП. За таких 

обставин вчинення будь-якого із діянь, передбачених ст. 223
2
 КК, яке не призвело до 

втрати системи реєстру власників іменних цінних паперів (її частини), за інших 

необхідних умов може бути кваліфіковане за ст. 163
10

 КУпАП. 

Водночас редакція ст. 223
2
 КК стосовно вказівки на втрату системи реєстру (її 

частини) не є коректною з огляду на те, що у диспозиції ч. 1 ст. 223
2
 КК йдеться про 

два види систем: 1) систему реєстру власників іменних цінних паперів та 2) систему 

депозитарного обліку. З огляду на це незрозуміло, про яку саме «систему реєстру (її 

частини)» йдеться у диспозиції. У п. 16 ч. 1 ст. 1 Закону «Про депозитарну систему 

України» подано визначення «реєстру власників іменних цінних паперів», який 

використовується у депозитарній системі України. Тому для більшої зрозумілості 

того, які саме наслідки можуть тягти дії, визначені у ст. 223
2
 КК, пропоную у цій 

статті КК слова «системи реєстру» після слів «, якщо воно призвело до втрати» 

замінити словами «системи реєстру власників іменних цінних паперів». 

При відмежуванні ст. 163
8 

КУпАП та ст. 222
1
 КК слід враховувати, що у ч. 1 

ст. 163
8 

КУпАП визначені лише дії «посадової особи учасника фондового ринку, що 

мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі», які не тягнуть за собою ні інших 

діянь, наприклад, пов’язаних з отриманням прибутку чи уникненням шкоди, ні 

якихось шкідливих наслідків. Натомість у ст. 222
1
 КК «дії службової особи учасника 

фондового ринку, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі» тягнуть за 
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собою інші дії, альтернативно визначені у ч. 1 цієї статті КК, які «призвели до 

отримання професійним учасником фондового ринку або фізичною особою чи 

третіми особами прибутку у значних розмірах» та «уникнення… збитків у значних 

розмірах», а також (як альтернативні) наслідки у вигляді «заподіяння значної шкоди 

охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або 

державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб». Відмінними 

є й ознаки суб’єкта адміністративного правопорушення (ним є «посадова особа 

учасника фондового ринку»), а також суб’єкта злочину (ним визнається «службова 

особа учасника фондового ринку»). 

При відмежуванні незаконного використання інсайдерської інформації 

(ст. 163
9
 КУпАП) та незаконного використання інсайдерської інформації, 

передбаченого ст. 232
1
 КК, слід враховувати таке. 

По-перше, у ст. 163
9
 КУпАП передбачена відповідальність за декілька діянь, 

зокрема: а) незаконне розголошення, передача або надання доступу до інсайдерської 

інформації; б) незаконне надання з використанням такої інформації рекомендацій 

стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів); 

в) вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на 

користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних 

паперів чи похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація. 

Наслідки, які тягнуть (здатні тягти) такі діяння, у ст. 163
9
 КУпАП не визначаються. 

У ст. 232
1
 КК подані у ст. 163

9
 КУпАП діяння також текстуально закріплені 

(буквально відтворені). Ними у ч. 1 ст. 232
1
 КК визнаються: 1) «незаконне 

розголошення, передача або надання доступу до інсайдерської інформації, а так 

само надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання 

або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів)»; 2) вчинення з 

використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших 

осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів чи 

похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація. 

Кримінальна відповідальність за ч. 1 та ч. 2 ст. 232
1
 КК наступає за умови, якщо 

настає будь-який із альтернативно визначених у ч. 1 цієї статті КК результатів таких 
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діянь, а саме: а) наступного (чи наступних) суспільно небезпечного діяння (діянь) у 

вигляді «отримання особою, яка вчинила зазначені дії, чи третіми особами 

необґрунтованого прибутку в значному розмірі» або «уникнення учасником 

фондового ринку чи третіми особами значних збитків»; б) заподіяння «значної 

шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або 

державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб». 

По-друге, спільними (такими, що співпадають) ознаками складів злочинів, 

закріплених у ч. 1 і ч. 2 ст. 232
1
 КК, та складу адміністративного правопорушення, 

передбаченого ст. 163
9
 КУпАП, слід вважати також ознаки спеціальних суб’єктів. У 

примітці до ст. 163
9
 КУпАП та примітці до ст. 232

1
 КК такими спеціальними 

суб’єктами прямо називаються: посадові особи емітента, у тому числі ті, які були 

посадовими особами емітента на момент ознайомлення з інсайдерською 

інформацією; особи, які мають доступ до інсайдерської інформації у зв’язку з 

виконанням ними трудових (службових) обов’язків або договірних зобов’язань 

незалежно від відносин з емітентом, у тому числі співробітники професійних 

учасників фондового ринку; державні службовці, яким відома інсайдерська 

інформація внаслідок виконання ними посадових (службових) обов’язків; особи, які 

ознайомилися з інсайдерською інформацією неправомірним шляхом; аудитори, 

нотаріуси, експерти, оцінювачі, арбітражні керуючі або інші особи, які виконують 

надані законом публічні повноваження. Зрештою, визнаючи цих осіб спеціальними 

суб’єктами злочинів, передбачених ст. 232
1
 КК, слід також враховувати їх визнання: 

а) службовими особами емітента, повноваження яких пов’язані з використанням 

(ознайомленням) з інсайдерською інформацією; б) інші службові особи, які мають 

будь-який доступ до інсайдерської інформації, але не пов’язані з діяльністю 

емітента; державні службовці, які мають службові повноваження та обізнані завдяки 

ним в інсайдерській інформації; особи, яким інсайдерська інформація стала відома у 

зв’язку з вчиненням ними будь-якого порушення роботи фондового ринку або його 

учасників («спеціальний зміст» ознак суб’єкта тут можна пояснити певною 

«преюдиціальністю» правозастосовного акта, яким встановлено неправомірність 

використаного способу ознайомлення особи з інсайдерською інформацією або, 
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іншими словами, неправомірність вчиненого нею порушення); будь-які особи, що на 

підставі закону наділені публічними повноваженнями та виконують їх у своїй 

діяльності (на підставі займаної посади). 

По-друге, відмінними ознаками складів злочинів, передбачених ст. 232
1
 КК, та 

складу адміністративного правопорушення, визначеного ст. 163
9
 КУпАП, є 

альтернативно зазначені у ч. 1 і ч. 2 ст. 232
1
 КК ознаки «отримання особою, яка 

вчинила зазначені дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку в значному 

розмірі» та «уникнення учасником фондового ринку чи третіми особами значних 

збитків», а також «значна шкода охоронюваним законом правам, свободам та 

інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або 

інтересам юридичних осіб». У ст. 163
9
 КУпАП такі або хоча б схожі на них ознаки 

не передбачаються, а відтак їх слід вважати криміноутворюючими та критеріями 

відмежування незаконного використання інсайдерської інформації як 

адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 163
9
 КУпАП, та злочинів, 

визначених відповідно ч. 1 і ч. 2 ст. 232
1
 КК. 

Крім цього, слід розмежовувати ст. 163
11

 КУпАП та ст. 232
2 

КК. У ст. 232
2
 КК 

передбачена відповідальність за вчинення діянь, які є окремими різновидами діянь, 

визначених у ст. 163
11

 КУпАП, а саме: 1) передбачене в ч. 1 ст. 232
2
 КК «ненадання 

службовою особою емітента інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру) на 

його письмовий запит інформації про діяльність емітента» є окремим різновидом 

закріпленого в ч. 2 ст. 163
11

 КУпАП «нерозкриття інформації на фондовому ринку, 

вчинене посадовою особою емітента чи професійного учасника фондового ринку»; 

2) в ч. 1 ст. 232
2
 КК передбачається таке діяння як надання інвестору недостовірної 

інформації, що може за певних умов виступати різновидом закріпленого в ч. 5 

ст. 163
11

 КУпАП «розкриття недостовірної інформації, вчинене посадовою особою 

емітента або професійного учасника фондового ринку». 

Слід враховувати, що передбачена ч. 5 ст. 163
11

 КУпАП «розкриття на 

фондовому ринку інформації не в повному обсязі» не враховується у змісті ознак 

складів злочину, передбаченого ст. 232
2
 КК. Крім цього, «випадає» із змісту ознак 

складів (основного і кваліфікованого) цього злочину також передбачене ч. 1 ст. 163
11
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КУпАП несвоєчасне розкриття інформації на фондовому ринку, вчинене посадовою 

особою емітента чи професійного учасника фондового ринку. 

Відмінною ознакою складів адміністративних правопорушень, передбачених 

ст. 163
11

 КУпАП, та складів злочину, закріплених у ст. 232
2 

КК, слід вважати 

передбачену в ч. 1 останньої заподіяну «інвестору в цінні папери (у тому числі 

акціонеру) матеріальну шкоду в значному розмірі». 

З огляду на зазначене вбачається за доцільне доповнити ч. 1 ст. 232
2
 КК 

вказівкою на «розкриття на фондовому ринку такої інформації не в повному обсязі 

або несвоєчасне розкриття інформації» [79, С. 359]. 

У випадках, коли будь-який із поданих вище злочинів, що посягають на 

фондовий ринок України, пов’язується з ухиленням виконання або несвоєчасним 

виконанням законних вимог НКЦПФР або її уповноважених осіб, то вчинене 

підпадає під ознаки правопорушення, передбаченого ст. 188
30 

КУпАП. Окремого 

злочину, який би включав будь-яке із названих у ст. 188
30 

КУпАП діянь, Особлива 

частина КК не передбачає. За певних умов такі дії службових осіб можуть 

визнаватись службовою недбалістю та тягти відповідальність за ст. 367 КК. 

Співвідношення положень КК, що передбачають відповідальність за злочинні 

посягання на фондовий ринок, та відповідних положень КУпАП є необхідним для 

з’ясування їх узгодженості між собою (кореспондування один одному) та дозволяє 

виділити такі найбільш типові ситуації. 

1. Ситуації, коли норма КК містить ознаки, що сформульовані в нормі КУпАП, 

але в КК взагалі не визначені. Іншими словами, норма КУпАП передбачає ознаки 

складу правопорушення, «прямих аналогів» яких у КК немає (у нормах КК вони 

могли б бути закріплені з урахуванням, наприклад, збільшеного розміру предмета 

злочину, більшого розміру заподіяної шкоди та ін.). Прикладом є положення 

ст. 163
11

 КУпАП, якими передбачається відповідальність за «несвоєчасне розкриття 

інформації на фондовому ринку» (ч. 1) та «розкриття на фондовому ринку 

інформації не в повному обсязі» (ч. 5). У ст. 232
2
 КК ці ознаки (форми діяння) не 

визначені. У ч. 2 ст. 163
5
 КУпАП передбачається вимагання посадовою особою 

емітента від акціонера, в тому числі який є працівником цього ж підприємства, 
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пов’язане з: а) інформацією про те, як голосував емітент на загальних зборах, або 

б) інформацією про відчуження емітентом своїх акцій. При цьому ст. 232
2
 КК 

включає у зміст лише окремі ознаки юридичного складу правопорушення, 

закріпленого у ч. 1 ст. 163
5
 КУпАП (ознаки складів правопорушень, передбачених у 

чч. 2, 3 ст. 163
5
 КУпАП, не враховуються у положеннях ст. 232

2
 КК). Крім цього, 

відсутній у КК «прямий аналог» будь-яких із визначених у ст. 188
30 

КУпАП діянь. 

2. Ситуації, коли норма КК визначає ознаки, що є тотожними з ознаками, 

закріпленими у нормі КУпАП. Іншими словами, у нормах КК і КУпАП передбачені 

ними дефініції певних понять текстуально співпадають (є однаковими). Ілюстрацією 

можуть служити положення примітки до ст. 163
9
 КУпАП, в якій подано перелік 

осіб, які вчинили передбачені цією статтею КУпАП незаконні дії з інсайдерською 

інформацією (її незаконне використання). У ст. 232
2
 КК закріплений такий саме 

перелік осіб, що вчиняють незаконне використання інсайдерською інформацією. 

3. Ситуації, коли у відповідній нормі КУпАП взагалі не передбачаються 

«зменшені розміри» предмета правопорушення та/або заподіяної шкоди порівняно з 

відповідними ознаками складу злочину певного виду. Наприклад, у ст. 163
5
 КУпАП 

порівняно зі ст. 223
2
 КК склад адміністративного правопорушення не включає 

настання яких-небудь втрат в учасників депозитарної системи, які перебувають у 

певних правовідносинах між собою, а також визначених у ст. 223
2
 КК «втрати 

системи реєстру (її частини)». У ст. 223
2
 КК визначаються суспільно небезпечні 

наслідки у вигляді втрати системи реєстру власників іменних цінних паперів (її 

частини), які є обов’язковими ознаками складу злочину, передбаченого у ст. 223
2
 

КК, але не передбачаються у складі адміністративного правопорушення, 

зазначеного у ст. 163
10

 КУпАП. В іншому випадку в ст. 222
1
 КК визначаються 

наслідки у вигляді «заподіяння значної шкоди охоронюваним законом правам, 

свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, 

або інтересам юридичних осіб». Проте у ст. 163
8 

КУпАП менші за розміром 

наслідки, що заподіюються в результаті маніпулювання на фондовій біржі, взагалі 

не передбачаються. У ст. 163
9
 КУпАП прямо не відтворюється закріплена у ст. 232

1
 

КК ознака «шкода охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих 
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громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб» 

у меншому, так би мовити, «незначному розмірі». 

Виходячи із зазначеного вище співвідношення положень КК, що передбачають 

відповідальність за злочинні посягання на фондовий ринок, та відповідних 

положень КУпАП, слід зробити такі висновки. 

По-перше, найбільш типовими ситуаціями, які слід враховувати у такому 

співвідношенні, є: 1) коли норма КК містить ознаки, що сформульовані в нормі 

КУпАП, але в КК взагалі не визначені; 2) коли норма КК визначає ознаки, що є 

тотожними з ознаками, закріпленими у нормі КУпАП; 3) коли у відповідній нормі 

КУпАП взагалі не передбачаються «зменшені розміри» предмета злочину та/або 

заподіяної шкоди порівняно з відповідними ознаками складу злочину певного виду. 

По-друге, у процесі співвідношення зазначених норм КК, що передбачають 

відповідальність за злочинні посягання на фондовий ринок, та відповідних норм 

КУпАП не було виявлено інших (очевидно, нетипових) ситуацій, коли: 1) в нормі 

КУпАП визначені ознаки предмета або шкідливих наслідків у складі 

адміністративного правопорушення, але у відповідних, так би мовити, «суміжних» 

нормах КК (тобто які містять склад «суміжного» злочину), вони прямо, текстуально 

не відображені; 2) відповідальність за вчинення правопорушення, що посягає на 

фондовий ринок, в КК та КУпАП, так би мовити, «дублюється» [79, С. 360–361]. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Причиною виникнення складних, недостатньо вивчених проблем кваліфікації 

злочинів, що посягають на фондовий ринок, та їх відмежування від суміжних 

злочинів слід визнавати особливості механізму впливу на фондовий ринок та 

утворення в результаті такого впливу різних видів заподіяної шкоди. При вирішенні 

цих проблем пропонується враховувати: а) зміст відмінних ознак у складах 

суміжних злочинів; б) співставлення таких відмінних ознак складів між собою для 

«побудови» алгоритму розмежування суміжних злочинів, що посягають на 

фондовий ринок; в) «розмежувальну» функцію таких відмінних ознак, яка 

пов’язується з різними характеристиками предмета злочину, потерпілого, суспільно 
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небезпечного діяння, способу та обстановки вчинення діяння, як ознак об’єктивної 

сторони складів злочинів, що посягають на фондовий ринок, мети і мотиву вчинення 

деяких із них. 

2. У роботі виділяються ситуації, пов’язані з конкуренцією кримінально-

правових норм, яка прямо впливає на існуючі проблеми кваліфікації названих 

злочинів та їх відмежування від суміжних злочинів. При вирішенні таких проблем 

дисертант пропонує виходити із співставлення ознак складів суміжних злочинів та 

кримінально-правових норм, які перебувають у конкуренції між собою. 

3. Розглядаючи основні орієнтири відмежування злочинів, що посягають на 

фондовий ринок, від інших правопорушень, дисертант визначає особливості 

співвідношення положень КК, що передбачають відповідальність за злочинні 

посягання на фондовий ринок, та відповідних положень інших законодавчих актів. 

При такому співвідношенні виділяються такі найбільш типові ситуації: а) норма КК 

містить ознаки, що сформульовані в нормі іншого законодавчого акту, але в КК 

взагалі не визначені, тобто норма іншого законодавчого акта визначає ознаки складу 

правопорушення, коли його «прямі аналоги» в КК відсутні; б) норма КК визначає 

ознаки, що є тотожними з ознаками, закріпленими у нормі іншого законодавчого 

акту, тобто коли визначення таких ознак у КК та іншому законодавчому акті 

співпадає; в) у нормах інших законодавчих актів відсутні, так би мовити, «зменшені 

розміри» предмета правопорушення та/або заподіяної шкоди порівняно з 

відповідними ознаками передбаченого в КК складу злочину певного виду. 

При співвідношенні норм КК, що передбачають відповідальність за злочини, 

що посягають на фондовий ринок, та відповідних норм інших законодавчих актів 

дисертантом не виявлені ситуацій, в яких: а) норма іншого законодавчого акта 

визначає ознаки предмета або шкідливих наслідків, які у відповідних нормах КК 

текстуально не відтворені; б) норми КК та інших законодавчих актів, так би мовити, 

«дублюють» відповідальність за вчинення правопорушення, що посягає на 

фондовий ринок. 
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Розділ 4. 

ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЗА ЗЛОЧИНИ, ЩО 

ПОСЯГАЮТЬ НА ФОНДОВИЙ РИНОК, ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ 

УКРАЇНИ 

 

4.1. Основні проблеми караності злочинів, що посягають на фондовий ринок 

 

КК має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і 

громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, 

конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і 

безпеки людства, а також запобігання злочинам (ч. 1 ст. 1 КК). Для здійснення цього 

завдання КК визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання 

застосовуються до осіб, що їх вчинили (ч. 2 ст. 1 КК). Враховуючи ці та подібні до 

них положення, у науковій літературі зазначається, що кримінальне право як один із 

регуляторів людської поведінки базується на таких «китах» кримінальної стихії, як 

злочин, злочинець і покарання [410, С. 24]. 

При цьому в ч. 3 ст. 3 КК зазначається, що злочинність діяння, а також його 

караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки цим Кодексом. 

Буквальне логіко-граматичне тлумачення цього формулювання дає підстави 

П. П. Андрушку для висновку, що «іншими кримінально-правовими наслідками 

вчинення діяння», яке формально містить склад злочину, слід визнати заходи 

кримінально-правового характеру, які не є покаранням: а) примусові заходи 

медичного характеру та примусове лікування; б) судимість; в) заходи кримінально-

правового характеру – обов’язки, які застосовуються до осіб (які покладаються на 

осіб), звільнених від відбування покарання з випробуванням з підстав, передбачених 

ст. 75 КК, або звільнюються від відбування покарання з встановленням іспитового 

строку (ст. 79 КК), або звільнюються від відбування покарання з підстав, 

передбачених ст. 83 КК; г) заходи виховного характеру – обов’язки, які 

покладаються на особу, яка звільняється від кримінальної відповідальності з 

передачею її на поруки (ст. 47 КК); д) заходи кримінально-правового характеру 

стосовно юридичних осіб; е) спеціальна конфіскація [15, С. 32–33]. 



302 

 

Отже, в разі порушення кримінально-правових заборон до особи можуть бути 

застосовані не лише покарання, а й інші заходи кримінально-правового характеру. І 

це не дивно, адже, як слушно зазначає М. І. Хавронюк, вже сьогодні більшість 

розвинених держав світу, поступово відступаючи від постулатів неокласичної 

школи кримінального права і виходячи із мети ресоціалізації винного як основної 

мети кримінального закону, в кримінально-правовій політиці дотримуються 

дуалізму покарань та інших заходів кримінально-правового впливу, насамперед так 

званих «заходів безпеки» (у КК різних держав останні іменуються також як 

«кримінально-правові заходи», «заходи виправлення і безпеки», «заходи впливу», 

«інші заходи кримінальної відповідальності», «інші заходи», «наслідки засудження 

до покарання», «запобіжні заходи», «особливі правові наслідки злочину», «інші 

правові наслідки злочину» тощо)
1
. 

Як зазначає Г. З. Яремко, кримінально-правові наслідки, про які йдеться в ч. 3 

ст. 3 КК, довгий час не мали спеціальної назви. Це було породжено відсутністю у 

кримінальному законі відповідного узагальнюючого терміна, який би позначав 

систему тих заходів, які можуть застосовуватися як наслідок вчинення злочинного 

чи суспільно небезпечного діяння. Проте сьогодні, вочевидь, є підстави для 

введення у правовий обіг термінології, яка має під собою нормативне підґрунтя. Річ 

у тім, що Законом України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації 

Європейським Союзом візового режиму для України» від 18 квітня 2013 р., зокрема, 

назву розділу XIV КК викладено у новій редакції, а саме – «Інші заходи 

кримінально-правового характеру». Зрозуміло, що відповідних змін зазнав і сам 

розділ, його доповнено нормами про спеціальну конфіскацію (статті 96
1
 та 96

2
). 

Відповідні законодавчі зміни є нормативною передумовою для висновків про те, що 

на сьогодні кримінально-правові «шальки» «злочин – покарання» похитнулися. А 

саме йдеться про новий кримінально-правовий баланс: «злочин – заходи 
                                                 

1
 Зазначений дуалістичний підхід, який отримав назву «двоколійності» (з нім. das zweispurige System) заходів 

кримінально-правового впливу, застосовано, наприклад, у кримінальному законодавстві Іспанії, Австрії, Швейцарії, 

ФРН, Голландії, Данії, Італії, Болгарії, Польщі, Естонії, Литви, Молдови та ін. Суть його у тому, що приблизно в 

рівних частинах застосовуються покарання (die Strafe), спрямоване на відплату і залякування, та інші заходи (die 

Massnahme), спрямовані на спеціальну превенцію, усунення небезпеки і вирішення завдань з відновлення становища, 

що існувало до вчинення діяння [146; С. 288–289].  
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кримінально-правового характеру», що, без сумніву, потребує ретельного аналізу 

[463, С. 90, 91]. Своєю чергою, А. М. Ященко доходить висновку про те, що нині є 

всі підстави стверджувати, що в системі вітчизняного кримінального права 

спостерігається наявність самостійного інституту заходів кримінально-правового 

характеру, який постає у вигляді так званого диференційованого кримінально-

правового інституту [466, С. 779], а О. О. Книженко обґрунтовує доцільність 

виокремлення в майбутньому в межах окремого розділу Загальної частини КК 

інституту заходів кримінально-правового впливу [195, С. 370]. 

На сьогодні у науковій літературі сформульовано низку наукових підходів 

щодо визначення терміна «заходи кримінально-правового характеру» та їх 

класифікації [466, С. 777; 122, С. 111; 154, С. 38; 183, С. 14]
1
. Насамперед це 

пов’язано з різним розумінням правової природи цих заходів. Аналіз КК дозволяє 

зробити висновок про те, що у разі вчинення особою злочину або суспільно 

небезпечного діяння до неї можуть бути застосовані такі заходи кримінально-

правового характеру, як: покарання, звільнення від покарання чи його відбування; 

звільнення від кримінальної відповідальності; судимість; примусові заходи 

медичного характеру; примусове лікування, спеціальна конфіскація; заходи 

кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. 

На думку І. Е. Звечаровського, систему заходів кримінально-правового 

характеру утворює: 1) підсистема видів звільнення від кримінальної 

відповідальності; 2) підсистема видів покарань та порядку їх призначення; 

3) підсистема видів звільнення від покарання; 4) підсистема видів звільнення від 

відбування покарання; 5) підсистема видів заміни невідбутої частини покарання; 

6) підсистема дострокового зняття судимості [154, С. 38–39]. О. В. Наден до заходів 

кримінально-правового характеру відносить виключно покарання та звільнення від 

кримінальної відповідальності або покарання [265, С. 225–234, 235–242]. Доволі 

розгалужену класифікацію заходів кримінально-правового характеру розробив 

                                                 
1
 Такий інтерес до дослідження цього поняття з боку російських дослідників можна обґрунтувати тим, що в ч. 2 ст. 2 

КК РФ йдеться, зокрема, про те, що цей Кодекс визначає, які небезпечні для особи, суспільства і держави діяння 

визнаються злочинами, і встановлює види покарань та інші заходи кримінально-правового характеру (курсив мій. – 

Р. В.) за вчинені злочини.  
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А. М. Ященко. На його думку, ці заходи можна поділити на каральні та некаральні 

[467, С. 126–127]. 

Аналіз юридичної літератури дає змогу зробити висновок про те, що авторські 

позиції з приводу поділу заходів кримінально-правового характеру на види можна 

продовжувати. Однак висвітлення цього питання в повному обсязі не є предметом 

нашого дослідження. Водночас проведений вище аналіз поняття та системи заходів 

кримінально-правового характеру, попри неоднозначність, а в ряді випадків 

діаметральну протилежність розв’язання цих питань в юридичній літературі, наочно 

демонструю увесь «пласт» кримінально-правових наслідків, які можуть настати в 

результаті вчинення різних суспільно небезпечних посягань на фондовому ринку. 

При цьому, враховуючи обмежений обсяг цього дослідження, увагу 

сконцентровано на заходах кримінально-правого характеру, які можуть бути 

застосовані не за будь-які суспільно небезпечні посягання на фондовому ринку, а 

саме за вчинення злочинів, які посягають на фондовий ринок, передбачених 

статтями 199, 222
1
, 223

1
, 223

2
, 224, 232

1
 та 232

2
 КК. 

У зв’язку з цим потребує розгляду таке важливе питання, як співвідношення 

понять «заходи кримінально-правового характеру» та «кримінальна 

відповідальність». Складності у вирішенні цього питання додає той факт, що 

дефініція такого поняття, як «кримінальна відповідальність», попри численні згадки, 

в КК відсутня. Докладно проаналізувавши різні підходи до визначення поняття 

«кримінальна відповідальність», О. О. Дудоров запропонував таке визначення цього 

поняття. Це особливий кримінально-правовий інститут, у межах якого здійснюється 

реагування держави на вчинений злочин і який полягає у здійснюваному судом в 

обвинувальному вироку осуді порушника кримінально-правової заборони та, як 

правило, у застосуванні щодо нього заходів кримінально-правового впливу. Інакше 

кажучи, кримінальною відповідальністю визнається форма реалізації охоронних 

кримінально-правових відносин, яка завжди містить держаний осуд злочину та 

особи, котра його вчинила, що, за загальним правилом, поєднується із здійсненням 

стосовно такої особи державного примусу у вигляді застосування заходів 

кримінально-правового впливу [220, С. 713]. Проаналізувавши абз. 1 та 3 п. 2 
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Рішенні Конституційного Суду України від 27 жовтня 1999 р. № 1-15/99 (справа про 

депутатську недоторканність), Г. З. Яремко зробив аналогічний за змістом висновок, 

що кримінальна відповідальність – це лише елемент (частина) у механізмі 

кримінально-правового реагування держави, який полягає у застосуванні заходів 

кримінально-правового характеру до особи, яка вчинила злочин, на підставі 

обвинувального вироку суду. На його думку, системний аналіз положень Загальної 

частини КК дозволяє виділити: 1) заходи кримінально-правового характеру, які 

можуть бути застосовані до особи, яка вчинила злочин, і які фактично є реалізацією 

кримінальної відповідальності (призначення покарання; призначення покарання із 

звільненням від його відбування; тощо); 2) заходи кримінально-правового 

характеру, що можуть застосовуватися до осіб, які вчинили суспільно небезпечне 

діяння, що не містить усіх ознак складу злочину, і яке не є кримінальною 

відповідальністю (призначення примусових заходів медичного характеру до осіб, які 

вчинили у стані неосудності суспільно небезпечні діяння; застосування спеціальної 

конфіскації тощо). Окремо науковець виділяє систему заходів кримінально-

правового характеру щодо юридичних осіб, яку становлять штраф, конфіскація 

майна, ліквідація [463, С. 91–92, 94]. 

У цілому підтримуючи запропоновану Г. З. Яремко систему заходів 

кримінально-правового характеру, слід відзначити, що вона носить незавершений 

характер. Так, поза увагою автора залишилися заходи кримінально-правового 

характеру, які можуть бути застосовані до особи, яка вчинила злочин, і які фактично 

не є реалізацією кримінальної відповідальності. Насамперед до цієї групи входить 

інститут звільнення від кримінальної відповідальності, який, як слушно зазначає 

О. О. Дудоров, не є формою реалізації кримінальної відповідальності [220, С. 714], 

однак може бути виключно застосований до особи, яка вчинила злочин. 

У зв’язку з цим всі заходи кримінально-правового характеру, які можуть бути 

застосовані за злочини, що посягають на фондовий ринок, можна розділити на дві 

групи: 

– заходи кримінально-правового характеру за злочини, що посягають на 

фондовий ринок, які застосовуються в межах кримінальної відповідальності особи; 
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– заходи кримінально-правового характеру за злочини, що посягають на 

фондовий ринок, які застосовуються поза межами кримінальної відповідальності 

особи. Подальший аналіз окремих із цих заходів здійснено далі [79, С. 369–370]. 

О. О. Дудоров пише про те, що заходи кримінально-правового впливу як 

факультативний елемент кримінальної відповідальності – це передусім, але не 

завжди кримінальне покарання [220, С. 713]. Покарання поки що залишається 

основною формою реалізації кримінальної відповідальності. Утім його частка 

постійно зменшується і в останні роки зазвичай не перевищує 60%, оскільки 

одночасно з визнанням особи винною суди все частіше застосовують різні види 

звільнення від покарання [146, С. 295]. 

У контексті дослідження покарань за злочини, що посягають на фондовий 

ринок, важливе місце займає вирішення питання щодо можливості включення 

окремих із цих злочинів до категорії кримінальних проступків. Особливої 

актуальності це питання набуло тому, що Планом заходів передбачена необхідність 

відразу після прийняття КПК розробити і прийняти закони: щодо кримінальних та 

щодо адміністративних проступків; про внесення змін до КК щодо розмежування 

правопорушень залежно від ступеня їх тяжкості, обмеження сфери застосування 

покарань, пов’язаних із позбавленням волі. Забезпечуючи наступність державної 

влади, ВРУ прийняла новий КПК, у ст. 215 якого зазначено, що досудове 

розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних 

проступків – у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом. 

Наступними кроком, відповідно до Плану заходів, мало би стати внесення 

відповідних змін до КК, пов’язане з введення інституту кримінальних проступків. 

Однак до цього часу це питання є невирішеним попри активні дискусії, які тривають 

навколо вирішення цього питання як у науковому середовищі, так і серед суб’єктів 

законотворчого процесу. Я також не можу залишити це питання осторонь, оскільки 

воно прямо впливає на злочинність, караність, а також інші кримінально-правові 

наслідки, передбачені за вчинення злочинних посягань проти фондового ринку. 

Адже від того, до якої категорії кримінальних правопорушень (злочини чи 

кримінальні проступки) будуть віднесені досліджувані кримінально-правові 
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посягання, передбачені статтями 199, 222
1
, 223

1
, 223

2
, 224, 232

1
, 232

2
 КК, 

залежатимуть кримінально-правові заходи протидії цим суспільно небезпечним 

діянням. 

Колектив авторів монографії «Кримінальний проступок у доктрині та 

законодавстві» пропонує віднести до тяжких злочинів простий склад виготовлення, 

зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту, 

а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених державних цінних 

паперів, передбачивши за його вчинення позбавлення волі на строк від трьох до 

семи років. Своєю чергою, простий склад маніпулювання на фондовому ринку 

пропонується віднести до злочинів середньої тяжкості, передбачивши за його 

вчинення штраф від трьох до п’яти тисяч НМДГ з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Простий 

склад розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску пропонується віднести до 

кримінальних проступків, передбачивши за його вчинення штраф до однієї тисячі 

НМДГ або виправні роботи на строк до одного року з позбавленням права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю на строк до одного року. 

Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, 

пропонується віднести до злочинів невеликої тяжкості, передбачивши за його 

вчинення штраф від однієї до двох тисяч НМДГ або позбавлення права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років. Своєю 

чергою, порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів 

пропонується віднести до кримінальних проступків, передбачивши за його вчинення 

штраф від тридцяти до тисячі НМДГ або громадські роботи від шістдесяти до ста 

двадцяти годин або випрані роботи від трьох місяців до одного року або арешт до 

двох місяців. Простий склад виготовлення, збуту та використання підроблених 

недержавних цінних паперів пропонується віднести до злочинів невеликої тяжкості, 

передбачивши за його вчинення штраф від однієї до двох тисяч НМДГ з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. Суспільно небезпечні діяння, аналогічні тим, що закріплені в 

ч. 1 ст. 232
1
 КК, пропонується віднести до кримінальних проступків, передбачивши 
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за їх вчинення штраф від тридцяти до тисячі НМДГ або громадські роботи від 

шістдесяти до ста двадцяти годин або арешт до двох місяців. Своєю чергою, 

суспільно небезпечні діяння, аналогічні тим, що закріплені в ч. 2 ст. 232
1
 КК, 

пропонується віднести до злочинів середньої тяжкості, передбачивши за їх вчинення 

штраф від трьох до п’яти тисяч НМДГ з позбавленням права обіймати певні посади 

або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. І, нарешті, 

простий склад приховування інформації про діяльність емітента пропонується 

віднести до кримінальних проступків, передбачивши за його вчинення штраф від 

п’ятисот до тисячі НМДГ або громадські роботи від шістдесяти до ста двадцяти 

годин або арешт до двох місяців з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на строк до одного року [230, С. 274, 291–292, 296, 

297]. 

Перш за все видно, що науковці по-різному оцінюють суспільну небезпеку 

кримінальних правопорушень, що посягають на фондовий ринок, адже одні 

правопорушення пропонується віднести до кримінальних проступків, інші – до 

злочинів невеликої тяжкості або злочинів середньої тяжкості, або тяжких злочинів. 

До того ж у деяких із цих статей розрив між верхньою та нижньою межею 

покарання є доволі суттєвим. Так, одним із основних альтернативних видів покарань 

порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів виступає 

штраф у розмірі від тридцяти до тисячі НМДГ. Крім того, санкція цієї статті також 

передбачає такі основні альтернативні покарання, як громадські роботи від 

шістдесяти до ста двадцяти годин, випрані роботи від трьох місяців до одного року 

або арешт до двох місяців. При цьому можливість призначення покарання у виді 

штрафу в розмірі тридцяти НМДГ або арешту строком два місяця створює занадто 

широкі дискреційні повноваження для суду під час призначення відповідного 

покарання [72, С. 29]. 

Л. В. Павлик вважає, що до категорії кримінальних проступків необхідно 

перевести злочини невеликої тяжкості (в тому числі ті, за які на даний момент 

передбачено покарання у виді позбавлення волі) та окремі злочини середньої 

тяжкості (якщо враховуючи ступінь суспільної небезпеки злочину можливо 
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замінити покарання у виді позбавлення волі на інші альтернативні види покарань). 

На її думку, загалом до кримінальних проступків можна віднести 26 складів 

злочинів, передбачених розділом VII Особливої частини КК, з яких 18 – злочини 

невеликої тяжкості та 8 – злочини середньої тяжкості [286, С. 143, 145]. У цьому 

переліку знаходяться злочини, що посягають на фондовий ринок, передбачені 

ч. 1 ст. 222
1
, ст. 223

1
, ст. 223

2
, ч. 1 ст. 224, ч. 1, 2 ст. 232

1
, ч. 1 ст. 232

2
 КК. 

Близьку за змістом точку зору підтримує М. М. Дмитрук. Науковець, 

здійснивши аналіз положень Особливої частини КК через призму встановлених 

об’єктивно-суб’єктивних ознак кримінального проступку, запропонував 

трансформувати у кримінальні проступки злочини невеликої тяжкості та окремі 

злочини середньої тяжкості. До переліку кримінальних проступків науковець 

пропонує віднести майже всі суспільно небезпечні посягання на фондовий ринок, а 

саме ті, що передбачені статтями 222
1
, 223

1
, 223

2
, ч. 1 ст. 224, статтями 232

1
 та 232

2
 

КК. Також автор запропоновував відновити як кримінальний проступок ст. 223 

«Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску» [134, С. 193–194]. 

Як зазначає автор, встановлені об’єктивні ознаки зумовлюють такі амбівалентні 

особливості суб’єктивної сторони кримінального проступку: 1) неуправлінським 

проступкам та злочинам невеликої тяжкості притаманна умисна та необережна 

форми вини. За результатами аналізу інших елементів суб’єктивної сторони 

неуправлінських проступків встановлено чіткий зв’язок суб’єктивних елементів 

«потреба – мотив – мета». Вказаний механізм мотивації характерний саме для 

природних злочинів; 2) щодо злочинів невеликої та окремих злочинів середньої 

тяжкості доводиться констатувати, що однією з особливостей пропонованого виду 

діяння є наявність «змішаної вини», тобто різного психічного ставлення до різних 

елементів конструкції об’єктивної сторони; механізм мотивації суб’єкта у деяких 

злочинах невеликої тяжкості та окремих злочинах середньої тяжкості подібний 

механізму мотивації суб’єкта управлінських правопорушень [134, С. 182–183]. 

Водночас проведене в цій роботі дослідження ознак суб’єктивної сторони складів 

злочинів, що посягають на фондовий ринок, дозволило мені дійти висновку про те, 

що ряд злочинів проти фондового ринку, які відносяться до злочинів невеликої або 
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середньої тяжкості, можуть бути вчинені лише з умисною формою вини (наприклад, 

злочин, передбачений ст. 232
1
 КК, якщо його вчинення призвело до отримання 

певною особою необґрунтованого прибутку в значному розмірі, або уникнення 

значних збитків), а тому не можуть бути віднесені до кримінальних проступків. До 

того ж злочини, що посягають на фондовий ринок, які пропонується віднести до 

кримінальних проступків, на мою думку, не можуть бути ефективно розслідувані в 

такій формі досудового слідства, як дізнання. Однак це питання розглянуто далі 

більш детально [72, С. 30]. 

Автори законопроекту № 7279-1 пропонують віднести до тяжких злочинів 

злочин, передбачений ст. 199 КК, та передбачити за його вчинення покарання у виді 

позбавлення волі на строк від трьох до шести років (ч. 1) або на строк від п’яти до 

десяти років з конфіскацією майна (ч. 2). Своєю чергою, злочини, передбачені ч. 2 

ст. 222
1
, ч. 2 ст. 224, ч. 3 ст. 232

1
 КК, також пропонується віднести до тяжких 

злочинів, але передбачивши за їх вчинення покарання у виді штрафу від 301 до 

1000 штрафних ставок. Злочини, передбачений ч. 1 ст. 222
1
, ч. 2 ст. 232

1
, ст. 232

2
 КК, 

пропонується віднести до нетяжких злочинів, передбачивши за їх вчинення 

покарання у виді штрафу від 51 до 300 штрафних ставок. Злочин, передбачений ч. 1 

ст. 224 КК, також пропонується віднести до нетяжких злочинів, передбачивши за 

його вчинення не тільки покарання у виді штрафу від 51 до 300 штрафних ставок, а 

й виправні роботи на строк від 25 до 36 місяців, або обмеження волі на строк до 

трьох років, або позбавлення волі на строк до двох років. Нарешті, злочини, 

передбачені статтями 223
1
 та 223

2
, ч. 1 ст. 232

1
 КК, пропонується віднести до 

кримінальних проступків, передбачивши за їх вчинення покарання у виді штрафу 

від 30 до 50 штрафних ставок. За вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 232
1
 КК, 

може бути призначено основне альтернативне покарання у виді позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від шести місяців 

до трьох років [347]. 

Серед переваг запропонованого підходу слід відмітити запровадження типових 

санкцій при конструюванні кримінально-правових норм, які сприяють мінімізації 

випадків неоднакової кримінально-правової оцінки близьких за ступенем суспільної 
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небезпеки злочинів або кримінальних проступків, а також широке використання 

покарання у виді штрафу. Водночас запропонований проектом розподіл 

кримінальних правопорушень проти фондового ринку на злочини та кримінальні 

проступки має певні недоліки. У своєму висновку на цей законопроект ГНЕУ, 

зокрема, зазначило, що ряд злочинів, передбачених чинним КК, враховуючи ступінь 

їх тяжкості та шкоду, яку вони можуть заподіяти, також не можуть бути віднесені до 

кримінальних проступків, як це пропонується в проекті. До цієї групи відносяться 

кримінальні проступки, передбачені, зокрема, ст. 232
2
 КК (у редакції проекту) тощо. 

Крім того, ряд злочинів невеликої тяжкості, які пропонується віднести до 

кримінальних проступків, не можуть бути ефективно розслідувані в такій формі 

досудового розслідування, як дізнання. До цієї групи слід віднести кримінальні 

проступки, передбачені ч. 1 ст. 232
1
, статтями 223

1
, 223

2
 КК (у редакції проекту) 

[51]. Також при конструюванні санкцій досліджуваних кримінально-правових норм 

автори законопроекту в більшості випадків не використовують таке покарання, як 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що, на 

мою думку, є недоліком. 

Своєю чергою, автори законопроекту № 7279 більш однозначно підходять до 

вирішення питання щодо віднесення злочинних посягань проти ринку цінних 

паперів до категорії кримінальних проступків. Перш за все вони залишають без 

жодних змін статті 199 та 222
1
, 223

2
, чч. 2 та 3 ст. 224, чч. 2–4 ст. 232

1
 КК, а це 

означає, що злочини, про які в них йдеться, пропонується і надалі вважати 

злочинами середньої тяжкості (ч.ч. 1, 2 ст. 222
1
, 223

2
, ч. 2 ст. 224, чч. 2–4 ст. 232

1
 

КК), тяжким (ч.ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 224 КК) або особливо тяжкими (ч. 3 ст. 199 

КК). Водночас злочини, передбачені ст. 223
1
, ч. 1 статей 224, 232

1
, 232

2
 КК, 

пропонується віднести до злочинів середньої тяжкості, передбачивши за їх вчинення 

штраф від однієї до чотирьох тисяч НМДГ або позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого 

(якщо йдеться про ч. 1 ст. 232
1
 або ч. 1 ст. 232

2
 КК). Крім того, злочин, 

передбачений ч. 2 ст. 232
2
 КК, також пропонується віднести до злочинів середньої 

тяжкості, передбачивши за його вчинення штраф від трьох до шести тисяч НМДГ з 
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позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років [346]. Аналогічні зміни пропонуються в поданому згодом 

законопроекті «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень» (реєстр. № 7279-д) [348]. 

У своєму висновку на законопроект № 7279 ГНЕУ вказало на те, що аналіз 

статей Особливої частини КК (у чинній редакції) дозволяє зробити висновок, що не 

всі злочини невеликої тяжкості можуть бути ефективно розслідувані в межах такої 

форми досудового розслідування, як дізнання. Мабуть, саме тому ряд злочинів, які 

на сьогодні є злочинами невеликої тяжкості, у законопроекті пропонується віднести 

до злочинів середньої тяжкості. При цьому класифікація злочинів або кримінальних 

проступків на певні види здійснюється і повинна здійснюватись надалі залежно від 

ступеня їх тяжкості, а не залежно від форми, в якій передбачається проводити 

досудове розслідування певних злочинів або «кримінальних проступків» [50]
1
. 

У цілому не заперечуючи проти висловленого зауваження, хочу зазначити, що 

рішення авторів законопроекту № 7279 (як і законопроекту № 7279-д) щодо 

віднесення злочинів проти фондового ринку, передбачених ст. 223
1
, ч. 1 

статтями 224, 232
1
, 232

2
 КК, до категорії злочинів середньої тяжкості, вважаю 

правильним кроком навіть попри те, що для його здійснення, на мою думку, були 

використані помилкові міркування. Також я виступаю категорично проти 

віднесення будь-якого злочину, що посягає на фондовий ринок, до категорії 

кримінальних проступків. В основі моєї позиції лежить ряд аргументів. 

По-перше, рівень суспільної небезпеки злочинів, що посягають на фондовий 

ринок, є значно вищім ніж рівень суспільної небезпеки кримінального проступку. 

Як слушно зазначає К. Б. Лещук, формування ринку цінних паперів в Україні, який є 

необхідним компонентом ринкової економіки, супроводжується різноманітними 

зловживаннями. Правоохоронні органи час від часу виявляють факти злочинних 

порушень встановленого порядку випуску цінних паперів, їх підроблення та 

вчинення різноманітних шахрайств з їх використанням. Названі злочини 

                                                 
1
 Аналогічні за змістом зауваження були висловлені ГНЕУ до законопроекту 7279-д [52].  
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характеризуються підвищеною суспільною небезпекою, оскільки створюють 

підґрунтя для недовіри з боку інвесторів, фактично руйнують перспективи 

формування сучасної ринкової економіки в Україні. Вони зазіхають на інтереси 

власників цінних паперів, у зв’язку з чим завдають значну матеріальну шкоду як 

учасникам ринку, так і економіці в цілому, збільшуючи інвестиційні ризики і 

погіршуючи інвестиційний клімат [241, С. 3]. 

По-друге, свого часу О. Б. Сахарова слушно акцентувала увагу на тому, що 

оперативне обслуговування ринку цінних паперів органами внутрішніх справ та 

іншими правоохоронними органами ускладнюється особливостями, які випливають 

із специфіки діяльності учасників цього ринку, а саме: надто великим масивом 

інформації щодо змісту діяльності на даному ринку, прогалинами та колізіями 

національного законодавства, що регламентує функціонування ринку, необізнаністю 

оперативних працівників ДСБЕЗ, УБОЗ щодо типових способів вчинення злочинів, 

пов’язаних з випуском та обігом цінних паперів, непідготовленістю оперативних 

працівників до якісного збору інформації про злочини, що вчиняються на ринку 

цінних паперів, не проведенням у більшості оперативних підрозділів 

попереджувальних заходів на цьому ринку [382, С. 6]. Однак на цей час ситуація не 

змінилася на краще. На даний час в Україні фондовий ринок перебуває ще в стадії 

формування і є досить уразливим для діяльності організованих груп злочинної 

спрямованості. Існує досить багато факторів, які детермінують проникнення на 

нього злочинців
1
. При цьому сфера обігу цінних паперів (ринок) є однією з 

найскладніших для правоохоронних органів криміногенних сфер [241, С. 10]. 

Свідченням цього є невтішна судова статистика щодо кількості вироків, ухвалених 

за результатами розгляду кримінальних проваджень про злочини, що посягають на 

фондовий ринок, та кількості засуджених, притягнутих до кримінальної 

відповідальності за їх вчинення. Сподіватися в цих умовах на ефективне 

розслідування злочинних посягань проти ринку цінних паперів, які 
                                                 

1
 Основними з них є наступні: досить високий вартісний рівень цінних паперів (номінал деяких облігацій і векселів 

досягає кількох мільйонів доларів США); висока дохідність операцій з цінними паперами в порівнянні з іншими, 

наприклад, з банківськими вкладами; низький рівень захищеності цінних паперів в Україні; відсутність досконалого 

механізму нормативно-правового регулювання обігу цінних паперів; погане орієнтування правоохоронних органів і 

судів в механізмі вчинення злочинів з використанням цінних паперів і, відповідно, можливостей безумовного 

притягнення винних до кримінальної відповідальності [241, С. 10].  
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здійснюватимуться у формі дізнання, абсолютно не доводиться. Аналіз 

правозастосовної практики показує, що забезпечити ефективне розслідування 

досліджуваної категорії злочинів дуже складно навіть у формі досудового слідства
1
. 

По-третє, проведений у цій роботі аналіз зарубіжного законодавства 

(наприклад, КК ФРН, КК Іспанії, КК та ККК Польщі, КК Франції, Зводу Законів 

США, КК Молдови, ПК Естонії) дає змогу зробити висновок про те, що в більшості 

країн злочинні посягання проти фондового ринку, аналогічні тим, що розглядаються 

в цій роботі, віднесено до категорії злочинів, а не до категорії кримінальних 

проступків. 

По-четверте, на необхідності протидії окремим злочинам проти фондового 

ринку акцентується увага не тільки на національному, а й на міжнародному рівні
2
 

[72, С. 32–33; 79, С. 377–379]. 

Розглядаючи основні проблеми караності злочинів, що посягають на фондовий 

ринок, не можна залишити поза увагою питання обмеження сфери застосування 

покарань, пов’язаних із позбавленням волі, тим паче що вирішення цього питання є 

складовою Плану заходів. 

У результаті прийняття Закону від 15 листопада 2011 р. зазнали суттєвих змін 

санкції статей 222
1
, 223

1
, 223

2
, 224, 232

1
 та 232

2
 КК. У результаті цих змін такі 

покарання, як обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, були 

виключені із санкцій цих статей. При цьому основним покаранням за посягання на 

фондовий ринок (крім посягання, передбаченого ст. 199 КК) став штраф, а 

додатковим обов’язковим покаранням – позбавлення права обіймати певні посади 

або займатися певною діяльністю. Не беручись оцінювати в цілому Закон від 

15 листопада 2011 р., тим більше що його аналіз був предметом ґрунтовних 

наукових досліджень [283; 144], зосереджу увагу на змінах, які внесені до 

                                                 
1
 При цьому зазначені проблеми виникають не тільки в нашій державі. Як слушно зазначено в юридичній літературі, 

наприклад, факти маніпулювання цінними паперами важко довести не тільки в Україні, а й на розвинених фондових 
ринках США та Європи. На такі розслідування витрачаються місяці і навіть роки [203, С. 111].  

2
 Прикладом цього є Директива 2014/57/EU Європейського Парламенту та Ради ЄС від 16 квітня 2014 року про 

кримінальні санкції за зловживання на ринку. У зв’язку із цим ставити питання про віднесення кримінально-правових 
заборон, які передбачають кримінальну відповідальність за незаконну інсайдерську діяльність та маніпулювання ринком, 
до категорії кримінальних проступків означає йти в розріз із міжнародно-правовими настановами у цій сфері. Крім того, 
як я вже зазначав, відповідно до вимог Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, 
одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму від 16 травня 2005 р., незаконні дії з інсайдерською 
інформацією та маніпулювання на ринку цінних паперів повинні визнаватись злочинами за кримінальним 
законодавством держав, а також бути предикатними до відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом.  
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вищезазначених статей, та спробую відповісти на питання про доцільність 

відповідних змін. 

Аналізуючи такий вид санкцій за злочини проти ринку цінних паперів, як 

штраф, зазначу, що в сучасному світі немає жодного кримінального кодексу, який 

би не передбачав даного виду покарання. Як і будь-який інший вид покарання, 

штраф має як позитивні, так і негативні риси. До позитивних рис штрафу належать 

такі: ефективний вплив на злочинця без застосування до нього надзвичайних і 

суворих заходів, зокрема, позбавлення волі; скорочення питомої ваги позбавлення 

волі в структурі караності злочинів і зниження рівня переповнення в’язниць; 

відсутність необхідності в спеціальній виконавчій системі; доходність для 

державного бюджету. Негативними сторонами штрафу визнаються неможливість 

його застосування рівною мірою до всіх категорій населення у зв’язку з їх майновим 

розшаруванням, а існування альтернативи покарань призводить до того, що 

незаможним засудженим призначається покарання, пов’язані з обмеженням чи 

позбавленням волі, а більш заможним – штраф [236, С. 366]. Як зазначає, 

Т. П. Козирєва, «вилучення у засудженого частини прибутку шляхом застосування 

штрафної санкції матиме каральне значення і виховний характер впливу. Розмір 

штрафу слід визначати пропорційно доходам винної особи» [200, С. 11]. 

Проблема поєднання штрафу (як основного покарання) з додатковими 

покараннями у санкції кримінально-правової норми не є загально вирішеною серед 

українських вчених-криміналістів. Зокрема, багато хто з них вважає, що при 

конструюванні санкцій статей Особливої частини КК має дотримуватися таке 

правило: додаткове покарання повинно бути за ступенем суворості завжди більш 

м’яким, ніж основне. Зокрема, В. І. Тютюгін свого часу зазначав про те, що 

підлягають перегляду, на його погляд, ті санкції статей Особливої частини КК, які 

передбачають штраф як основне покарання в поєднанні (або в тому числі в 

поєднанні) з таким додатковим покаранням, як позбавлення права обіймати певні 

посади, оскільки така конструкція санкцій призводить до порушення принципу 

поєднання (співвідношення) основного і додаткового покарання за ступенем їх 

суворості. Аналіз ст. 51 КК свідчить, що позбавлення права обіймати певні посади 
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розцінюється законодавцем як більш суворе покарання, ніж штраф [404, С. 108–

109]. 

Водночас у результаті змін, які відбулися в КК через прийняття Закону від 

15 листопада 2011 р., роль штрафу як «мірила» ступеня тяжкості злочинів суттєво 

зросла. У результаті цих змін штраф став основною альтернативою такому 

покаранню, як позбавлення волі на певний строк. Суттєво збільшився і розмір 

штрафу. Якщо раніше, відповідно до ст. 53 КК, цей вид покарання міг бути 

призначений у розмірі від 30 до 1000 НМДГ, якщо тільки санкціями статей 

Особливої частини КК не передбачено більш високий розмір штрафу, то зараз його 

розмір становить від 30 до 50000 НМДГ, якщо статтями Особливої частини КК не 

передбачено вищого розміру штрафу
1
. 

Щодо застосування покарання у виді обмеження або позбавлення волі за 

вчинення злочинів, що посягають на фондовий ринок, на мою думку, застосування 

такої санкції в більшості випадків є не зовсім доцільним у зв’язку з таким: особи, які 

вчиняють ці злочини, становлять передусім не «особисту» небезпеку для населення 

країни, а «економічну» небезпеку для суспільства в цілому та його окремих членів 

зокрема, а їх ізолювання від суспільства (перебування поряд з іншими злочинцями) 

навряд чи сприятиме їх виправленню. Як показує аналіз кримінальних справ, 

злочини на ринку цінних паперів може вчинити обмежене коло осіб. До них 

відноситься категорія посадових осіб господарюючого суб’єкта (керівник, заступник 

керівника, головний бухгалтер), а також особи, які займаються торгівлею цінними 

паперами, власники цінних паперів, працівники контролюючих випуск і обіг цінних 

паперів органів
2
. Вплив на особисту волю осіб, винних у вчиненні злочинів проти 

ринку цінних паперів не є тим фактором, який сприяє відновленню соціальних 

цінностей, яким створена загроза заподіяння чи заподіяна шкода, зокрема не 

створює умов для забезпечення належного функціонування фондового ринку. Тому 

в цілому слід погодитись зі змінами, внесеними Законом від 15 листопада 2011 р., в 
                                                 

1
 Пропонуючи реформувати систему покарань Н. А. Орловська вважає за потрібне переглянути місце штрафу в 

системі покарань у плані його розташування після суспільних робіт (за умови розмежування розмірів штрафу як 

основного та додаткового покарання) [283, С. 29].  
2
 Як показує дослідження слідчо-судової практики, серед злочинців, які вчинили злочини на ринку цінних паперів, 

приблизно 80% мали вищу освіту, з них 55% вищу економічну освіту, останні 20% мали середню спеціальну або 

незакінчену вищу освіту [241, С. 62].  
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результаті яких замість покарань, які пов’язані з впливом на особисту волю людини, 

були передбачені покарання, що мають економічний характер. 

Водночас, як я зазначав, фондовий ринок України знаходиться ще в стадії 

формування і є достатньо уразливим для діяльності організованих груп злочинної 

спрямованості
1
. Тому в разі вчинення злочинів проти фондового ринку в складі 

організованих злочинних груп і злочинних організацій, доцільно передбачити в 

санкціях окремих статей не тільки такі покарання, як штраф та позбавлення права 

обіймати певну посаду або займатися певною діяльністю, а й більш суворі 

покарання, такі як обмеження або позбавлення волі [79, С. 383]. 

 

4.2. Заходи кримінально-правового характеру за злочини, 

що посягають на фондовий ринок, які застосовуються в межах 

кримінальної відповідальності особи 

 

У попередньому підрозділі зазначено, що в межах цього дослідження 

розглянуто не всі заходи кримінально-правового характеру, а лише ті, які 

застосовуються за злочини проти ринку цінних паперів, у межах кримінальної 

відповідальності особи та поза межами цієї відповідальності. 

Заходи кримінально-правового впливу як факультативний елемент 

кримінальної відповідальності – це передусім, але не завжди кримінальне 

покарання. До цих заходів, які, як і покарання, обмежують права і свободи того, хто 

вчинив злочин, треба відносити, наприклад, обов’язки, які покладає суд на особу, 

звільнену від відбування покарання з випробуванням, примусові заходи виховного 

характеру, примусові заходи медичного характеру
2
. 

Покарання попри те, що його частка постійно зменшується і в останні роки 

зазвичай не перевищує 60%, оскільки одночасно з визнанням особи винною суди все 
                                                 

1
 За даними російських криміналістів, які досліджували злочинність на ринку цінних паперів РФ, для організованих 

груп, які вчиняють злочини на ринку цінних паперів, характерна невелика чисельність (5-12 осіб) і відносно проста 
трирівнева структура. Організатори – це керуюча ланка, відповідальні працівники комерційних або некомерційних 
структур. Середню ланку, яка забезпечує посередницькі функції і функцію забезпечення безпеки, складають бухгалтери, 
ревізори, контролери, а також особи із загально кримінального середовища. Як нижча ланка – виконавцями виступають 
рядові члени таких груп або сторонні особи, які залучаються для виконання окремих функцій і можуть не знати про 
злочинний характер діяльності такої групи [233, С. 11].  

2
 Щоправда, стосовно примусових заходів медичного і виховного характеру варто зробити застереження: вони можуть 

згадуватись у контексті розкриття змісту кримінальної відповідальності лише у випадку їх застосування (замість 
покарання або поряд із ним) на підставі обвинувального вироку суду. Наприклад, суд звільняє неповнолітнього від 
покарання із застосуванням примусового заходу виховного характеру (ст. 105 КК) або застосовує відповідний 
примусовий захід медичного характеру щодо особи, визнаної обмежено осудною (статті 20, 93, 94 КК) [220, С. 713]. 
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частіше застосовують різні види звільнення від покарання, поки що залишається 

основною формою реалізації кримінальної відповідальності [146, С. 295]. При цьому 

в основі застосування різного роду покарань або інших кримінально-правових 

заходів лежать кримінально-правові санкції. Н. А. Орловська обґрунтовує тезу про 

те, що всі санкції норм КК – це моделі, тобто ідеалізовані об’єкти, що нормативно 

фіксують межі кримінально-правового впливу [283, С. 12]. Враховуючи, що вибір 

форм і методів реакції з боку держави на вчинений злочин, застосування заходів 

кримінально-правового впливу багато в чому зумовлюється тими потенційними 

можливостями, які закладено у відповідній санкції, законодавцем важливо 

визначити в законі не лише вичерпний перелік злочинів, а й встановити чітко 

визначені, взаємоузгоджені, співрозмірні з тяжкістю злочину санкції. Вони повинні 

бути такими, щоб суддя мав можливість індивідуалізувати кримінальну 

відповідальність особи з урахуванням не лише тяжкості злочину, а й особи винного. 

Саме від того, яку санкцію встановлено у кримінальному законодавстві, 

визначається вибір заходів кримінально-правового впливу на особу, яка вчинила 

суспільно небезпечне протиправне діяння. Розроблення проблем визначення меж 

кримінально-правових санкцій має не лише теоретичне, а й важливе практичне 

(правотворче та правозастосовне) значення, оскільки ефективність покарання та 

інших заходів кримінально-правового впливу, як правило, знижується через 

недоліки в конструюванні кримінально-правових санкцій. Від санкцій також 

залежить широта розсуду в межах судового розгляду, тому питання побудови 

кримінального закону – питання не лише юридичної техніки, а й кримінальної 

політики [195, С. 4–5]. 

Як санкцію статті (частини статті) Особливої частини КК Н. А. Орловська 

пропонує розглядати другий абзац статті (частини статті), що містить типізований 

варіант реакції на конкретне суспільно небезпечне діяння, який передбачає базовий 

перелік кримінально-правових заходів стимулювання виконання кримінально-

правової заборони із вказівкою на їх види та, в абсолютній більшості випадків, межі 

[284, С. 12]. 
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Аналіз чинного КК дає підстави Л. В. Павлик зробити слушний висновки, що 

його положення, принаймні щодо злочинів у сфері економіки, є недосконалими, а 

при конструюванні санкцій не витримані принцип диференціації кримінальної 

відповідальності, принцип співрозмірності покарання ступеню суспільної небезпеки 

посягання, принцип справедливості тощо [286, С. 178]. 

Отже, для запровадження дієвих кримінально-правових заходів за злочини, що 

посягають на фондовий ринок, які застосовуються в межах кримінальної 

відповідальності особи, а також забезпечення належної диференціації кримінальної 

відповідальності за вчинення цих злочинів, насамперед потрібно, щоб при 

конструюванні санкцій статей (або їх частин) дотримувались певні вимоги: 

По-перше, побудова санкцій статей Особливої частини КК повинна 

здійснюватися з урахуванням встановлених у статтях Загальної частини розмірів 

(особливо максимальних) видів покарань [307, С. 189]. Аналіз санкцій статей 199, 

222
1
, 223

1
, 223

2
, 224, 232

1
, 232

2
 КК та положень розділу Х «Покарання та його види» 

Загальної частини КК дає змогу зробити висновок, що ця вимога дотримана при 

побудові санкцій статей (або їх частин) за злочинні посягання проти фондового 

ринку. Водночас слід звернути увагу на положення другого речення ч. 2 ст. 53 

«Штраф» КК, в якому законодавець відступив від вищезазначеної вимоги, 

дозволивши призначати штраф у розмірі, який перевищує максимальний розмір 

цього покарання, закріплений у першому реченні ч. 2 ст. 53 КК [23; 24; 25]. 

Свого часу деякі українські криміналісти звертали увагу на те, що в окремих 

статтях Особливої частини КК штраф встановлено в розмірі, значно меншому, ніж 

розмір заподіяної відповідним злочином матеріальної шкоди, у зв’язку з чим вони 

вважають, що такі розміри штрафу не можуть зробити вчинення злочину 

«економічно невигідним» [456, С. 59–60; 430, С. 175–176]. До цих статей з 

упевненістю можна віднести статті 223
1
, 232

2
, ч. 1 ст. 224 КК, санкції яких 

передбачають основне покарання у виді штрафу від однієї до двох тисяч НМДГ або 

ч. 1 ст. 232
1
 КК, санкція якої передбачає основне покарання у виді штрафу від 

семисот п’ятдесяти до двох тисяч НМДГ. Цілком очевидно, що незаконне 

використання інсайдерської інформації, розміщення цінних паперів, зареєстрованих 
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з порушенням чинного законодавства, або приховування інформації про діяльність 

емітента можуть принести значно вищі прибутки винній особі ніж розмір штрафу, 

передбачений за вчинення цих злочинів
1
. Щоправда до особи також може бути 

застосовано покарання у виді позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років, але може бути й не 

застосовано. 

Враховуючи суттєву невідповідність між суспільною небезпекою злочинів, 

передбачених статтями 223
1
 та 232

2
, ч. 1 ст. 224 КК, яка насамперед полягає в 

розмірі завданої ними шкоди, та суворістю санкцій, передбачених за їх вчинення, 

необхідним є віднесені цих злочинів до категорії злочинів середньої тяжкості та 

передбачення за їх вчинення покарання у виді штрафу від трьох до п’яти тисяч 

НМДГ з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років або без такого [73, С. 118], а в ч. 1 ст. 224 КК 

окрім зазначених покарань ще окремо і обмеження волі на строк до двох років або 

позбавлення волі на той самий строк. Посилення санкцій за вищезазначені злочини 

також узгоджується зі змінами, які пропонується внести до їх диспозицій. 

Водночас я не підтримую положення другого речення ч. 2 ст. 53 КК. Як слушно 

зазначає з цього приводу Ю. А. Пономаренко, штраф не є відкупом за вчинення 

злочину, ні податком на незаконно придбане майно. Він сплачується не із злочинних 

доходів, а із законних доходів (заощаджень) винного, тим самим поражаючи його 

право власності (ч. 1 ст. 50 КК). Майно ж, здобуте злочинним шляхом, підлягає або 

поверненню потерпілому, або оберненню в дохід держави. Так само має бути 

повністю відшкодована й матеріальна шкода, заподіяна злочином (ч. 1 ст. 1166 ЦК). 

Виходячи з цього не вбачається суттєвої проблеми в тому, що в санкції може бути 

встановлено розмір штрафу менший, ніж розмір шкоди, заподіяної злочином, 

описаним у гіпотезі цієї ж статі, бо в сукупності з розміром відшкодувань він у будь-

якому випадку перевищуватиме розмір завданої шкоди чи отриманого від вчинення 

злочину доходу [308, С. 20]. 

                                                 
1
 Наприклад, злочин, передбачений ч. 1 ст. 232

1
 КК, вважається закінченим, якщо винна особа отримала прибуток у 

розмірі, який в п’ятсот і більше разів перевищує НМДГ. На сьогоднішній день цей розмір дорівнює (а краще сказати 

«стартує» з) 425 тис. грн у той час, як винну особу може бути покарано на суму не більше ніж на 17 тис. грн.  
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Поділяючи позицію автора в цьому питанні, все ж не поділяю його оптимізму 

щодо можливості у всіх без винятку випадках вчинення злочинів проти фондового 

ринку забезпечити повне відшкодування завданої злочином шкоди та стягнути з 

винної особи майно, здобуте злочинним шляхом. Тому розмір штрафу хоч може і не 

перевищувати розмір прибутку, одержаного злочинним шляхом, але має бути більш-

менш співрозмірним ступеню суспільної небезпеки вчиненого злочину. 

Правило щодо обчислення розміру штрафу, передбачене в другому реченні ч. 2 

ст. 53 КК, окрім зауважень, висловлених Ю. А. Пономаренком, має ще один недолік. 

Якщо винній особі буде призначено розмір штрафу, який не може бути меншим за 

розмір майнової шкоди, завданої злочином, або отриманого внаслідок вчинення 

злочину доходу, то в такому випадку у винної особи може просто не залишитися 

грошей для відшкодування шкоди, завданої потерпілому. І якщо держава в особі 

відповідних учасників фондового ринку може компенсувати завдані їй збитки за 

рахунок сплаченого штрафу як кримінального покарання, то інші учасники 

фондового ринку такої змоги не матимуть, що порушуватиме рівність умови 

кримінально-правового захисту різних учасників фондового ринку. У зв’язку з цим 

вважаю за потрібне внести відповідні зміни до ч. 2 ст. 53 КК шляхом виключення з 

неї другого та третього речення [73, С. 118]. 

По-друге, законодавець має встановити певний вид покарання не просто в 

межах, визначених у статті Загальної частини КК, а з розумним звуженням цих меж 

[307, С. 189]. Тобто конструюючи санкції статей (або їх частин), законодавець 

зобов’язаний встановлювати такі межі (розміри) покарань – не надто широкі та не 

надто вузькі, щоб це водночас відповідало принципу диференціації кримінальної 

відповідальності і давало змогу суду індивідуалізувати кримінальну 

відповідальність [286, С. 181]. Аналіз санкцій статей, які передбачають кримінальну 

відповідальність за злочини проти фондового ринку, свідчить про те, що 

законодавець повністю дотримується цього правила, оскільки покарання, 

передбачені санкціями статей 199, 222
1
, 223

1
, 223

2
, 224, 232

1
, 232

2
 КК, закріплені з 

розумним звуженням меж цих покарань. 
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По-третє, мінімальна межа санкції частини статті, що встановлює покарання, 

не повинна заходити за максимальну межу покарання, встановленого за менш 

небезпечне діяння [439, С. 242]. Це означає, що нижня межа покарання, 

передбаченого у другій частині статті, повинна бути більшою хоча б на одиницю за 

верхню межу санкції частини першої цієї ж статті або дорівнювати їй [286, С. 182]. 

Ця вимога порушена лише під час конструювання санкцій чч. 1–3 ст. 199 КК. Так, у 

ч. 1 цієї статті верхня межа покарання у виді позбавлення волі – 7 років, у 

ч. 2 ст. 199 КК – нижня межа покарання у виді позбавлення волі – 5 років, а верхня 

межа – 10 років. При цьому нижня межа покарання у виді позбавлення волі у 

ч. 3 ст. 199 КК – 8 років. Отже, за вчинення менш тяжкого злочину, вчиненого, 

зокрема, з підробленими державними цінними паперами, може бути призначено 

більш суворе покарання, ніж за вчинення більш тяжкого злочину, передбаченого 

цією статтею. Враховуючи те, що в цій роботі послідовно обстоюється позиція, 

відповідно до якої такий предмет складу злочину, передбаченого ст. 199 КК, як 

державні цінні папери, має бути виключений із цієї статті та перенесений до ст. 224 

КК, я не пропонуватиму конкретних пропозицій, спрямованих на удосконалення 

санкцій ст. 199 КК. Проте цілком очевидно, що санкції цієї статті потребують 

відповідних змін. 

По-четверте, мінімальна межа покарання, встановленого за більш небезпечне 

діяння, повинна бути верхньою межею покарання за менш небезпечне діяння [286, 

С. 182]. Це означає, що між нижньою межею покарання, передбаченого у наступній 

частині статті, та верхньою межею покарання, передбаченого у попередній частині, 

не повинно бути розриву. Ця вимога порушена під час конструювання санкцій чч. 1, 

2 ст. 224, а також чч. 1, 3 ст. 232
1
 КК. Так, санкція ч. 1 ст. 224 КК передбачає 

основне покарання у виді штрафу від однієї до двох тисяч НМДГ, а санкція ч. 2 цієї 

статті – від трьох до десяти тисяч НМДГ. Враховуючи те, що санкція ч. 1 ст. 224 КК 

не відповідає ступеню суспільної небезпеки злочину, відповідальність за вчинення 

якого передбачена диспозицією цієї статті, а також з урахуванням того, що в цій 

статті має бути закріплена кримінальна відповідальність за незаконні діяння з 

державними цінними паперами, санкція ч. 1 ст. 224 КК, як зазначено вище, має 
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передбачати покарання у виді штрафу від трьох тисяч до п’яти тисяч НМДГ або 

обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі на той самий строк з 

позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років або без такого. Водночас санкція ч. 2 ст. 224 КК має 

передбачати покарання у виді штрафу від п’яти тисяч до десяти тисяч НМДГ або 

позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавлення права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років [73, С. 118–

119]. 

Своєю чергою, санкція ч. 1 ст. 232
1
 КК передбачає основне покарання у виді 

штрафу від семисот п’ятдесяти до двох тисяч НМДГ, а санкція ч. 3 цієї статті – від 

п’яти до восьми тисяч НМДГ. З урахуванням змін, які пропонуються до диспозиції 

цієї статті, у її ч. 1 має бути передбачено покарання у виді штрафу від трьох до 

п’яти тисяч НМДГ з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. Своєю чергою, у ч. 2 

ст. 232
1
 КК має бути передбачено покарання у виді штрафу від п’яти до десяти 

тисяч НМДГ з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. А у ч. 3 цієї статті, враховуючи те, що вона 

передбачатиме таку кваліфікуючу ознаку, як вчинення діянь, передбачених 

частинами першою-третьою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою, 

має бути передбачено покарання у виді штрафу від десяти до п’ятнадцяти тисяч 

НМДГ з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років [73, С. 119]. 

Запропоновані зміни обґрунтовуються зокрема й тим, що одні й ті самі або 

близькі за змістом кваліфікуючі ознаки складів злочинів проти фондового ринку 

повинні мати однаковий вплив на ступінь суспільної небезпеки досліджуваних 

посягання та, відповідно, на види та розміри покарань. 

По-п’яте, як зазначає Л. В. Павлик, з метою диференціації кримінальної 

відповідальності та для забезпечення її індивідуалізації необхідно, щоб санкції були 

альтернативними. Для цього треба передбачити в них хоча б два основних 

покарання, або хоча б одне основне, а інше – таке, що може бути як основним, так і 
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додатковим (але в даному випадку повинне бути передбачене як основне 

покарання). В іншому випадку (за наявності одного основного та одного 

додаткового покарання) ми можемо говорити про безальтернативність санкцій [286, 

С. 183]. Натомість Н. А. Орловська пише: «Для побудови примусових санкцій норм 

Особливої частини КК доцільно використовувати підхід, що відображає такі 

закономірності: а) чим більш тяжким є злочин, тим менша кількість видів основних 

покарань має бути передбачена у санкції, тим більшою є ймовірність конструювання 

безальтернативних санкцій; б) максимальна кількість видів основних покарань у 

санкції – три, при цьому вони наближені один до одного за ступенем суворості;… 

ґ) визначення меж покарання в конкретній санкції має корелювати відповідній 

типовій санкції; д) додаткові покарання мають узгоджуватися з основним 

покаранням, включеним до санкцій; є) за злочини з відносно меншим ступенем 

тяжкості є сенс конструювати санкції з факультативними додатковими 

покараннями, за злочини з відносно більшим ступенем тяжкості – з обов’язковими 

[284, С. 30]. 

За вчинення злочинів, що посягають на фондовий ринок, законодавець 

переважно використовує покарання у виді штрафу та/або позбавлення права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. І лише в ст. 199 КК 

використовується таке покарання, як позбавлення волі на певний строк. При цьому 

єдиним основним покаранням у переважній більшості випадків виступає штраф 

(статті 222
1
, 223

2
, 224, 232

1
 та 232

2
 КК). Аналізуючи штраф як безальтернативне 

основне покарання, Ю. А. Пономаренко акцентує увагу на тому, що призначення 

цього виду покарання має узгоджуватися з матеріальним станом засудженого, 

цілком можливим є те, що в окремих випадках суд не матиме підстав для 

призначення штрафу за такими санкціями і, відповідно, буде не в змозі призначити 

жодне покарання [308, С. 15–16]. Втім сьогодні положення ч. 5 ст. 53 КК дають 

змогу замінити покарання у виді штрафу на громадські роботи, виправні роботи або 

позбавлення волі на певний строк. 

Лише в ст. 223
1
 КК передбачено два основних альтернативних види покарання 

у виді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною 
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діяльністю у той час, як у статтях 222
1
, 223

2
, 224, 232

1
 та 232

2
 КК останнє із 

зазначених видів покарань виступає обов’язковим або факультативним додатковим 

покаранням. Враховуючи одну із вищезазначених пропозицій Н. А. Орловської, 

відповідно до якої за злочини з відносно меншим ступенем тяжкості є сенс 

конструювати санкції з факультативними додатковими покараннями, за злочини з 

відносно більшим ступенем тяжкості – з обов’язковими, вважаю, що покарання у 

виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

має бути передбачене в ч. 1 ст. 222
1
, статтях 223

1
, 223

2
, ч. 1 ст. 224, ч. 1 ст. 232

1
 

та ч. 1 ст. 232
2
 КК як додаткове факультативне покарання, а в ч. 2 ст. 222

1
, чч. 2–

3 ст. 224, чч. 2–3 ст. 232
1
 та ч. 2 ст. 232

2
 КК, як додаткове обов’язкове покарання 

[73, С. 118]. 

По-шосте, диференціюючи кримінальну відповідальність у санкціях статей 

Особливої частини КК, законодавець має враховувати співвідношення ступенів 

суворості окремих видів покарань [307, С. 190]. Обрання видів основного покарання 

у злочинах невеликої та середньої тяжкості передбачає вибір типового виду 

покарання, яке найбільш повно відповідає специфіці виду злочину, характеру та 

типовому ступеню суспільної небезпеки злочину. До цього покарання приєднуються 

один чи два види основних покарань, наближених до типового виду покарання за 

ступенем суворості [284, С. 30]. 

Враховуючи те, що злочини у сфері господарської діяльності в цілому та 

злочини проти фондового ринку зокрема це перш за все посягання, які спричиняють 

істотну матеріальну шкоду та вчинюються з корисною метою, а також враховуючи 

особу злочинця, вважаю, що покарання за ці злочини повинні бути переважно 

майнового характеру. Тому передбачення покарання у виді штрафу за ці злочини 

виглядає цілком виправданим кроком
1
. 

Винятком має бути ст. 224 КК, яка, враховуючи ступінь суспільної небезпеки 

злочину, передбаченого цією статтею, та з урахуванням змін, які пропонується 

внести до її диспозиції, окрім основного покарання у виді штрафу, має також 

                                                 
1
 Звертаю увагу, що автори законопроекту № 7279-1 взагалі пропонують зазначити, що штраф, як покарання за вчинення 

тяжкого або особливо тяжкого злочину, підлягає застосуванню тільки за злочини у сфері господарської діяльності і злочини 

у сфері професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (пп. 3–4 ч. 2 ст. 53 КК) [347].  



326 

 

передбачати таке основне покарання, як обмеження волі на строк до двох років або 

позбавлення волі на той самий строк (ч. 1 ст. 224 КК), позбавлення волі на строк від 

двох до п’яти років (ч. 2 ст. 224 КК) або позбавлення волі на строк від п’яти до 

восьми років (ч. 3 ст. 224 КК). 

Крім того, як зазначено вище, в разі вчинення злочинів проти фондового ринку 

в складі організованих груп і злочинних організацій доцільно передбачити в 

санкціях окремих статей не тільки такі покарання, як штраф та позбавлення права 

обіймати певну посаду або займатися певною діяльністю, а й більш суворі 

покарання, такі як обмеження волі або позбавлення волі. У зв’язку з цим санкція ч. 2 

ст. 222
1
 КК має бути доповнена такими альтернативними видами покарання, як 

обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий 

строк. Своєю чергою, санкція ч. 4 ст. 232
1
 КК має бути доповнена вказівкою на 

такі альтернативні види покарань, як обмеження волі на строк до п’яти років або 

позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років [73, С. 120]. 

По-сьоме, санкція спеціальної кримінально-правової норми повинна 

відрізнятись від санкції загальної норми: в бік посилення покарання (якщо 

конкретизуюча ознака підвищує ступінь суспільної небезпеки злочину) або 

пом’якшення (якщо відповідно така ознака його понижує) [286, С. 188]. Аналіз 

санкцій статей, які передбачають кримінальну відповідальність за злочини, що 

посягають на фондовий ринок, дає змогу зробити висновок, що законодавець не 

завжди дотримується вищезазначеної вимоги. Так, аналізуючи об’єктивні та 

суб’єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 223
1
 КК, мною з’ясовано, що 

цей склад злочину є спеціальним щодо складу злочину, передбаченого ст. 366 КК, 

оскільки суб’єктом його вчинення також може бути службова особа, а предметом 

виступають офіційні документи, які використовуються на фондовому ринку. При 

цьому за вчинення злочину, передбаченого ст. 223
1
 КК, передбачено покарання у 

виді штрафу від однієї до двох тисяч НМДГ або позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Своєю чергою, за 

вчинення злочину, закріпленого в ч. 2 ст. 366 КК, передбачено покарання у виді 

позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати 



327 

 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом 

від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти НМДГ. Тому покарання за вчинення 

злочину, передбаченого ст. 223
1
 КК, має бути посилено у спосіб, який зазначено 

вище [79, С. 386–395]. 

Окрім покарання заходами кримінально-правового характеру за злочини, що 

посягають на фондовий ринок, які застосовуються в межах кримінальної 

відповідальності особи та підлягають розгляду в цьому підрозділі, виступають 

заходи звільнення від покарання та його відбування. Враховуючи те, що за 

вчинення злочинів проти фондового ринку в переважній більшості випадків 

передбачені покарання майнового характеру, у застосуванні заходів звільнення від 

покарання та його відбування не має особливої потреби
1
. 

 

4.3. Заходи кримінально-правового характеру за злочини, 

що посягають на фондовий ринок, які застосовуються 

поза межами кримінальної відповідальності особи 

 

Визначаючи правову природу заходів кримінально-правового характеру, що 

застосовуються до юридичних осіб, К. П. Задоя пише про те, що кримінальному 

праву України ще до запровадження зазначеного правового інституту були відомі 

заходи кримінально-правового характеру, відмінні від кримінальної 

відповідальності, а саме: примусові заходи виховного характеру, примусові заходи 

медичного характеру, примусове лікування, спеціальна конфіскація, звільнення від 

кримінальної відповідальності [150, С. 44]. Серед цих заходів у межах даної роботи 

особливий інтерес представляють такі заходи, як звільнення від кримінальної 

                                                 
1
 До того ж, як зазначають автори законопроекту № 7279-1, згідно з даними судової статистики, українські суди 

зловживають правом звільнення від відбування покарання з випробуванням, і внаслідок цього, а також незначних та 
необтяжливих обов’язків, які покладаються на засудженого (фактично – лише обов’язок періодично відмічатися в 
кримінально-виконавчій інспекції), це покарання наразі перетворено на профанацію. Навіть за особливо тяжкі 
злочини суди звільняють від покарання з випробуванням близько 25% засуджених. За злочини невеликої тяжкості 
таких вже 35% (ще понад 30% осіб звільняються від кримінальної відповідальності). При цьому, за даними 
В. С. Батиргареєвої, яка досліджувала рецидивну злочинність в Україні, засуджується від 39 до 49 тис. осіб, які раніше 
вже були судимі, і кожен 6-7-й злочин в Україні вчинюється рецидивістом. З урахуванням цих даних, з метою 
розширити можливості застосування штрафу та інших реальних, хоча і більш м’яких, ніж позбавлення волі та 
обмеження волі, покарань, слушно пропонується унеможливити звільнення від відбування покарання з 
випробуванням від інших покарань, крім позбавлення волі та обмеження волі, і дещо звузити сферу застосування 
звільнення від відбування покарання з випробуванням (ст. 75 КК), а також розширити перелік обов’язків, які покладає 
суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням (ст. 76 КК) [337].  
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відповідальності, спеціальна конфіскація та заходи кримінально-правового 

характеру, що застосовуються до юридичних осіб. 

Розглядаючи заходи кримінально-правового характеру за злочини, що 

посягають на ринок цінних паперів, які застосовуються поза межами кримінальної 

відповідальності особи, насамперед потрібно зупинитися на такому заході, як 

звільнення від кримінальної відповідальності
1
. 

Аналіз статей, які передбачають кримінальну відповідальність за злочини проти 

фондового ринку, що досліджуються в цій роботі, дає змогу зробити висновок про 

те, що у разі їх вчинення до винних осіб можуть бути застосовані загальні види 

звільнення від кримінальної відповідальності, передбачені розділом IX «Звільнення 

від кримінальної відповідальності» Загальної частини КК. Враховуючи форму вини, 

а також тяжкість злочинів, що посягають на ринок цінних паперів, можемо 

констатувати, що такі види звільнення від кримінальної відповідальності, як 

звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям (ст. 45 КК) 

та звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з 

потерпілим (ст. 46 КК) можуть бути застосовані до винних осіб, які вчинили 

злочини, передбачені ст. 223
1
, ч. 1 ст. 224, ч. 1 ст. 232

1
 та ч. 1 ст. 232

2
 КК. Своєю 

чергою, такі види звільнення від кримінальної, як звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки (ст. 47 КК) та звільнення від 

кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки (ст. 48 КК) можуть 

бути застосовані до винних осіб, які вчинили злочини, передбачені ч. 1 ст. 222
1
, 

ст. 223
1
, ч. 1 ст. 224, ч. 1, 2, 4 ст. 232

1
 та ч. 1 ст. 232

2
 КК, а у разі відсутності такої 

кваліфікуючої ознаки, як вчинення злочину повторно, також у разі вчинення 

злочинів, передбачених ч. 2 ст. 222
1
, ч. 2 ст. 224, ч. 3 ст. 232

1
 КК. Звільнення від 

кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності (ст. 49 КК), 

                                                 
1
 Як було зазначено у попередньому підрозділі окремі науковці вважають, що звільнення від кримінальної 

відповідальності є формою кримінальної відповідальності [389, С. 16–58; 123, С. 96–97]. Проте я підтримую позицію тих 

вчених, які вважають, що звільнення від кримінальної відповідальності виступає заходом кримінально-правового 

характеру відмінні від кримінальної відповідальності. Як слушно зазначає О. О. Дудоров, цілком очевидно, що за умов 

відсутності законодавчого визначення кримінальної відповідальності віднесення до останньої тих чи інших кримінально-

правових заходів залежить від того, як саме ми розуміємо кримінальну відповідальність [220, С. 714]. Як слушно 

зазначає М. І. Хавронюк, якщо судом не винесено обвинувального вироку, то ми не можемо говорити і про настання 

кримінальної відповідальності. З цієї причини заходи кримінально-правового впливу, не пов’язані із винесенням 

обвинувального вироку, перебувають за межами поняття «настання кримінальної відповідальності» [446, С. 6–7].  
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за наявності відповідних підстав, може бути застосовано за вчинення всіх злочинів 

проти фондового ринку. 

Отже, як бачимо, розділ IX Загальної частини КК може доволі активно 

застосовуватися до винних осіб, які вчинили різні злочини проти фондового ринку. 

Своєю чергою, аналіз статей 199, 222
1
, 223

1
, 223

2
, 224, 232

1
 та 232

2
 КК вказує, що ці 

статті не містять спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності на 

кшталт тим, що передбачені, наприклад, статтями 212 та 212
1
 КК. У зв’язку з цим 

постає питання про їх закріплення у вищезазначених нормах. Враховуючи позицію 

Н. А. Орловської
1
, вважаю, що окремі статті, що передбачають кримінальну 

відповідальність за злочини проти ринку цінних паперів, доцільно було б доповнити 

спеціальними видами звільнення від кримінальної відповідальності. На користь 

цієї позиції можу надати ряд аргументів. 

По-перше, ці злочини є посяганнями на публічно-приватні цінності, оскільки в 

разі їх вчинення завдається шкода як інтересам приватних інвесторів, так і інтересам 

держави та суспільства
2
. 

По-друге, враховуючи складність виявлення та розслідування цієї категорії 

злочинів, про що зазначено у попередніх розділах роботи, закріплення в окремих 

статтях спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності активно 

сприятиме правоохоронним органам у розкритті злочинів цієї категорії, 

встановленні співучасників їх вчинення тощо. 
                                                 

1
 На думку Н. А. Орловської, заохочувальні санкції норм Особливої частини КК доцільно встановлювати з 

урахуванням застосування тільки у випадках вчинення злочинів уперше. У диспозиції заохочувальної норми доцільно 
закріплювати, крім специфічних, загальні вимоги, що відповідають тій групі цінностей, на яку вчинюється 
посягання. Щодо посягань на публічно-приватні цінності допустимо розширити коло злочинів, за вчинення яких 
встановлюються спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності; поширити їх на тяжкі та особливо 
тяжкі злочини (за винятком особливо тяжких злочинів, що передбачають покарання у виді позбавлення волі строком 
від 13 до 15 років або довічне позбавлення волі); щільно пов’язати встановлення спеціальних видів звільнення від 
кримінальної відповідальності із запобіганням подальшої злочинної діяльності, збільшенню розмірів шкоди, 
заподіяної злочинними діями; до диспозицій заохочувальних норм доцільно включати вимоги про добровільне 
припинення злочинних дій, про активне сприяння правоохоронним органам у розкритті злочинів, встановленні 
співучасників. Щодо посягань на приватно-публічні цінності допустимо розширити коло злочинів, за вчинення яких 
допускається встановлення спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності; спеціальні види 
звільнення від кримінальної відповідальності поширити на тяжкі (за винятком пов’язаних із заподіянням шкоди 
життю та здоров’ю особи) злочини; до диспозицій заохочувальних норм доцільно включати вимоги щодо повного 
відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної шкоди [284, С. 31].  

2
 З цього приводу я наводив думку О. В. Кологойди, яка зазначає, що у широкому розумінні на фондовому ринку 

виникають публічні та приватні відносини щодо: емісії (випуску) цінних паперів, здійснення прав із цінного папера, 
обігу цінних паперів, обліку прав на цінні папери, здійснення різних видів діяльності (інвестиційної, посередницької, 
професійної) на фондовому ринку, організаційного та інформаційного забезпечення державного регулювання та 
саморегулювання фондового ринку, захисту прав і законних інтересів учасників фондового ринку. Такі 
правовідносини об’єднані спільним об’єктом правового регулювання (ядром) – цінним папером, через який 
досягається основна мета фондового ринку – мобілізації грошових коштів для інвестування у виробництво продукції 
(надання послуг) [202, С. 45].  
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По-третє, спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності 

сприятимуть повному відшкодуванню завданих збитків або усуненню заподіяної 

шкоди з боку винної особи [79, С. 399]. 

Аналіз статей, які передбачають кримінальну відповідальність за вчинення 

злочинів проти фондового ринку, що досліджуються в цій роботі, дозволяє зробити 

висновок, що спеціальні виді звільнення від кримінальної відповідальності доцільно 

закріпити в ч. 3 ст. 222
1
 та ч. 5 ст. 232

1
 КК. Вважаю, що доповнення вищезазначених 

статей спеціальним видами звільнення від кримінальної відповідальності сприятиме 

більш ефективній кримінально-правовій протидії передбачених ними злочинів [79, 

С. 400]. 

Ще одним заходом кримінально-правового характеру, який застосовується поза 

межами кримінальної відповідальності особи, виступає спеціальна конфіскація. 

Аналіз ст. 96
1
 КК вказує на те, що серед переліку умисних злочинів, за вчинення 

яких може бути застосована спеціальна конфіскація, відсутні посягання проти 

фондового ринку. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 96
2
 КК спеціальна конфіскація 

застосовується, зокрема, у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані 

внаслідок вчинення злочину (курсив мій. – Р. В.) та/або є доходами від такого майна. 

Враховуючи те, що в статтях 222
1
 та 232

1
 КК прямо йдеться про отримання особою, 

яка вчинила злочинні дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку в певному 

розмірі, відсутність цих статей у переліку злочинів, за вчинення яких може бути 

застосована спеціальна конфіскація, є, на мою думку, доволі непослідовним 

рішенням законодавця. Щоправда, перепоною на шляху застосовування спеціальної 

конфіскації за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 232
1
 КК, є той факт, що цей 

злочин, виходячи із санкції ч. 1 цієї статті, є умисним злочином невеликої тяжкості. 

Однак у результаті змін, які я пропоную внести до санкції цієї частини ст. 232
1
 КК, 

цей злочин перейде до категорії злочинів середньої тяжкості, за який може бути 

застосована спеціальна конфіскація. 

На підставі вищезазначеного (з урахуванням пропонованих мною змін до 

санкції ч. 1 ст. 232
1
 КК) пропоную в ч. 1 ст. 96

1
 КК внести відповідні зміни та число 

«229» замінити числами «222
1
, 229, 232

1
» [79, С. 396]. 
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Наступними заходами кримінально-правового характеру, які застосовуються 

поза межами кримінальної відповідальності особи та потребують уваги, в цій роботі 

виступають заходи кримінально-правового характеру, що застосовуються до 

юридичних осіб. 

На сьогодні у теорії вітчизняного кримінального права сформувалися дві 

основні концепції щодо розуміння юридичної природи заходів кримінально-

правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб: 1) концепція «заходи 

кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб, є проявом 

(формою) кримінальної відповідальності»; 2) концепція «заходи кримінально-

правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб, не є проявом (формою) 

кримінальної відповідальності» [150, С. 42–43]
1
. 

Так, М. І. Панов та С. О. Харитонова зазначають, що у світовій практиці існує 

три основні моделі інституту юридичної відповідальності юридичних осіб, а саме: 

а) традиційна конструкція кримінальної відповідальності юридичних осіб, коли 

юридична особа поряд із фізичною особою визнається самостійним суб’єктом 

злочину та у певних випадках підлягає кримінальній відповідальності (Велика 

Британія, США, Австрія, Франція); б) друга конструкція базується на принципі 

винної кримінальної відповідальності фізичної особи (суб’єкта) за вчинення нею 

злочину. При цьому за умови, що фізична особа вчиняє злочин в інтересах 

юридичної особи, поряд із фізичною особою юридична також зазнає кримінальної 

відповідальності (Швейцарія, Іспанія, Туреччина); в) у третій моделі юридична 

особа зазнає специфічну адміністративної відповідальності за причетність до 

злочину, що вчинила фізична особа (Німеччина, Італія, Швеція) [287, С. 45]. 

На думку правників, розглядувані заходи кримінально-правового характеру 

щодо юридичних осіб (з урахуванням їх співвідношення із покаранням) дають 

підстави визнавати їх як різновид державного примусу і відносити до однієї з форм 

(видів) реалізації кримінальної відповідальності. Пояснюється цей висновок також і 

тим, що вказані заходи як засоби державно-правового примусу включено в якості 

                                                 
1
 Також К. П. Задоя зазначає, що позиція деяких науковців щодо природи заходів кримінально-правового характеру, 

що застосовуються до юридичних осіб, видається або суперечливою (М. І. Хавронюк, С. Я. Лихова), або 

неоднозначною (О. Ф. Пасєка).  
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правового інституту до змісту КК, який є єдиним нормативно-правовим актом, що 

встановлює кримінальну відповідальність за суспільно небезпечні діяння, визнані 

злочинами: «злочинність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові 

наслідки визнаються тільки цим Кодексом» (ч. 3 ст. 3 КК) [287, С. 48]. 

Судячи з позиції М. І. Панова та С. О. Харитонової на природу заходів 

кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб, 

передбачених розділом XIV
1
 Загальної частини КК, ці заходи відносяться до першої 

моделі інституту юридичної відповідальності юридичних осіб. 

Однак я підтримую позицію тих науковців, які вважають, що ці заходи не є 

проявом (формою) кримінальної відповідальності та відносяться до другої моделі 

інституту юридичної відповідальності юридичних осіб
1
. 

Аналіз положень розділу XIV
1
 Загальної частини КК показує, що за вчинення 

злочинів проти фондового ринку заходи кримінально-правового характеру до 

юридичних осіб не застосовуються. Вважаю, що віднесення окремих злочинів проти 

фондового ринку до переліку діянь, за вчинення яких до юридичних осіб можуть 

бути застосовані такі заходи, є перспективним напрямом удосконалення 

кримінально-правової протидії цим злочинам. 

Так, відповідно до ч. 1 ст. 96
6
 КК до юридичних осіб судом можуть бути 

застосовані такі заходи кримінально-правового характеру, як: 1) штраф; 

2) конфіскація майна; 3) ліквідація. При цьому в ст. 11 Закону від 30 жовтня 

1996 р. передбачена відповідальність для юридичних осіб за правопорушення на 

ринку цінних паперів. У переліку правопорушень, передбачених ч. 1 цієї статті, 

лише окремі правопорушення «паралельно» визнаються злочинами, що посягають 

на ринок цінних паперів. Так, правопорушення, передбачене абз. 3 п. 3 ч. 1 ст. 11 

цього Закону, є аналогічним злочину, передбаченому ст. 232
2
 КК. Правопорушення, 

                                                 
1
 Як слушно зазначає К. П. Задоя, традиційне (класичне) розуміння кримінальної відповідальності у вітчизняному 

науковому дискурсі передбачає, що обов’язковим «елементом» ретроспективної кримінальної відповідальності є так званий 

«державний осуд», який виявляється у визнанні особи винною у вчиненні злочину в резолютивній частині вироку суду. З 

положень же чинного кримінального та кримінального процесуального законодавства випливає, що юридична особа в разі 

застосування до неї заходів кримінально-правового характеру державного осуду не зазнає. Так, ч. 4 ст. 374 КПК не 

передбачає що складовою резолютивної частини вироку суду має бути припис, зміст якого міг би бути інтерпретований як 

осуд юридичної особи. Зазначений нормативний орієнтир говорить лише про «рішення про застосування до юридичної 

особи заходів кримінально-правового характеру». На думку науковця, вже ця обставина є достатньою підставою для 

висновку про те, що інститут заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб, не можна 

вкласти у «прокрустове ложе» сучасного вчення про кримінальну відповідальність [150, С. 43–44].  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran555#n555
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передбачене абз. 1 п. 11 ч. 1 ст. 11 цього Закону, лише частково співпадає зі 

злочином, передбаченим ст. 222
1
 КК, а правопорушення, передбачене абз. 1 п. 12 

ч. 1 ст. 11 цього Закону, також лише частково співпадає зі злочином, передбаченим 

ст. 232
1
 КК. 

За вчинення правопорушень, передбачених в ч. 1 ст. 11 Закону від 30 жовтня 

1996 р., передбачені фінансові санкції, які залежать від виду правопорушення та 

обчислюються у певному розмірі НМДГ або в певному розмірі відсотків прибутку 

(надходжень), одержаних у результаті цих правопорушень. Крім застосування 

фінансових санкцій за правопорушення, зазначені у ч. 1 ст. 11 цього Закону, 

НКЦПФР може зупиняти або анулювати ліцензію на право провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку, яку було видано такому професійному 

учаснику фондового ринку, або може анулювати свідоцтво про реєстрацію 

об’єднання як саморегульованої організації фондового ринку, яке було видано 

такому об’єднанню (чч. 2 та 3 ст. 11 Закону від 30 жовтня 1996 р.). 

Отже, заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, а також 

фінансові та інші санкції, які можуть бути застосовані за правопорушення на ринку 

цінних паперів, передбачені регулятивним законодавством, доволі суттєво 

різняться між собою. Як слушно зазначає К. П. Задоя, з набранням чинності ЗУ 

№ 314-VII від 23 травня 2013 р. КК став у ряд з іншими нормативно-правовими 

актами, що встановлюють відповідальність юридичної особи за правопорушення 

публічного характеру, а саме – з ГК (ст. 238), ПК (п. 111.2), ЗУ «Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення» (ст. 24) тощо
1
. Положення всіх цих законодавчих актів відзначаються 

або надмірною партикулярністю (в більшості випадків) або ж надмірною 

абстрактністю, що не дозволяє говорити про існування єдиного міжгалузевого 

інституту відповідальності юридичної особи за правопорушення в публічній сфері. 

Видається, що можна вести мову лише про множину видів відповідальності 

                                                 
1
 Безумовно, до цього переліку слід віднести і Закон від 30 жовтня 1996 р.  
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юридичної особи, які розмежовуються за характером правопорушення (сферою, в 

якій воно вчиняється) [150, С. 48–49]. 

Однією з підстав для застосування до юридичної особи заходів кримінально-

правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах 

(курсив мій. – Р. В.) юридичної особи злочинів певного виду (пп. 1, 4 ч. 1 ст. 96
3
 

КК). Проведений у попередніх розділах аналіз об’єктивних та суб’єктивних ознак 

злочинів, що посягають на фондовий ринок, дозоляє мені зробити висновок про те, 

що в ряді випадків ці злочини вчинюються уповноваженим особами учасників 

фондового ринку саме в інтересах цих учасників
1
. На підставі вищезазначеного 

вважаю, що за вчинення злочинів проти фондового ринку, передбачених 

статтями 222
1
, 223

1
, 223

2
, 232

1
 та 232

2
 КК, враховуючи характер передбачених цими 

злочинами діянь, до юридичних осіб учасників фондового ринку також мають бути 

застосовані інші заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. У 

зв’язку з цим п. 1 ч. 1 ст. 96
3
 КК має бути доповнений вказівкою на статті 222

1
, 223

1
, 

223
2
, 232

1
, 232

2
 КК [79, С. 404]. 

Проте щоб до юридичних осіб могли бути застосовані всі заходи кримінально-

правового характеру, передбачені ст. 96
6
 КК, відповідних змін також потребує 

ст. 96
9
 КК, яка також має бути доповнена вказівкою на статті 222

1
, 223

1
, 223

2
, 232

1
, 

232
2
 КК. 

 

Висновки до розділу 4 

1. У процесі запровадження інституту кримінальних проступків злочини, що 

посягають на фондовий ринок, мають бути віднесені не до категорії кримінальних 

проступків, а до злочинів відповідної тяжкості (у переважній більшості до злочинів 

середньої тяжкості). 

                                                 
1
 Наприклад, підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів (ст. 223

1
 КК), 

вчинюється уповноваженою особою емітента на його користь, оскільки створює умови для розміщення цінних паперів 

емітента. Більше того, в ст. 222
1
 КК прямо зазначено, що передбачені диспозицією цієї статті дії вчинюються 

службовою особою учасника фондового ринку на користь такого учасника, оскільки призводять до отримання 

професійним учасником фондового ринку прибутку у значних розмірах, або уникнення збитків у значних 

розмірах. Аналогічним чином у чч. 1 та 2 ст. 232
1
 КК йдеться про уникнення учасником фондового ринку значних 

збитків у результаті вчинення злочинів, передбачених цією статтею.  
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2. Серед заходів кримінально-правового характеру за злочини, що посягають на 

фондовий ринок, які застосовуються в межах кримінальної відповідальності особи, 

пріоритет має надаватися покаранням майнового характеру. Проте у тих випадках, 

коли йдеться про групове вчинення цих злочинів, мають бути передбачені такі 

основні альтернативні покарання, пов’язані з обмеженням особистої свободи 

злочинця, як обмеження волі та позбавлення волі. 

3. Для запровадження дієвих кримінально-правових заходів за злочини, що 

посягають на фондовий ринок, які застосовуються в межах кримінальної 

відповідальності особи, а також забезпечення належної диференціації кримінальної 

відповідальності за вчинення цих злочинів, при конструюванні санкцій статей (або 

їх частин), які передбачають кримінальну відповідальність за вчинення цих 

злочинів, необхідно дотримання ряду вимог, серед яких: побудова санкцій статей 

Особливої частини КК повинна здійснюватися з урахуванням встановлених у 

статтях Загальної частини розмірів (особливо максимальних) видів покарань; 

законодавець має встановити певний вид покарання не просто в межах, визначених 

у статті Загальної частини КК, а з розумним звуженням цих меж; мінімальна межа 

санкції частини статті, що встановлює покарання, не повинна заходити за 

максимальну межу покарання, встановленого за менш небезпечне діяння; 

мінімальна межа покарання, встановленого за більш небезпечне діяння, повинна 

бути верхньою межею покарання за менш небезпечне діяння; з метою диференціації 

кримінальної відповідальності та для забезпечення її індивідуалізації необхідно, 

щоб санкції були альтернативними; диференціюючи кримінальну відповідальність у 

санкціях статей Особливої частини КК, законодавець має враховувати 

співвідношення ступенів суворості окремих видів покарань; санкція спеціальної 

кримінально-правової норми повинна відрізнятись від санкції загальної норми: в бік 

посилення покарання (якщо конкретизуюча ознака підвищує ступінь суспільної 

небезпеки злочину) або пом’якшення (якщо відповідно така ознака його понижує). 

4. Серед заходів кримінально-правового характеру за злочини, що посягають на 

фондовий ринок, які застосовуються поза межами кримінальної відповідальності 

особи, в окремих випадках (у статтях 222
1
 та 232

1
 КК) слід передбачити звільнення 
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від кримінальної відповідальності та заходи кримінально-правового характеру, що 

застосовуються до юридичних осіб (статті 222
1
, 223

1
, 223

2
, 232

1
 та 232

2
 КК). 

5. Враховуючи те, що в окремих статтях, які передбачають кримінальну 

відповідальність за злочини проти фондового ринку, прямо йдеться про отримання 

особою, яка вчинила злочинні дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку в 

певному розмірі, вважаю за потрібне передбачити в санкціях цих статей такий захід 

кримінально-правового характеру, як спеціальна конфіскація. Своєю чергою, 

застосування такого заходу, як звільнення від покарання та його відбування, має 

бути обмежено. 
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Розділ 5. 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ 

ОХОРОНИ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 

 

5.1. Основні напрями вдосконалення нормативної регламентації кримінальної 

відповідальності за посягання на фондовий ринок 

 

У попередніх розділах роботи мною досліджувались основні «компоненти» 

поняття і структури кримінально-правової охорони фондового ринку, які неодмінно 

пов’язувались з певною нормативною регламентацією кримінальної 

відповідальності за посягання на фондовий ринок. У найбільш узагальненому 

вигляді такі «компоненти» представлено в роботі, як: 

а) нормативні орієнтири механізму вчинення посягань на фондовий ринок, а 

також механізму заподіяння шкоди фондовому ринку, що досліджувались при 

з’ясуванні поняття, основних структурних і функціональних характеристик 

фондового ринку, а також специфіки його кримінально-правової охорони; 

б) нормативні орієнтири кримінальної відповідальності за посягання на 

фондовий ринок. 

Наступним етапом дослідження полягає в тому, що на основі проведеного 

аналізу кожного із названих «компонентів» сформувати основні напрями подальшої 

нормативної регламентації кримінальної відповідальності за посягання на фондовий 

ринок (de lege ferenda). При цьому виділяти зазначені напрями пропонується з 

урахуванням концептуальних, соціально-юридичних та техніко-юридичні аспектів. 

І. Концептуальні аспекти стосуються визначення всієї системи «компонентів» 

кримінально-правової охорони фондового ринку, які мають бути представлені на 

нормативному рівні (насамперед з урахуванням загальної юридичної 

характеристики посягань на фондовий ринок як соціально-правових явищ, розкриття 

їх правового змісту, типових і нетипових різновидів таких посягань). Отже, 

концептуальні аспекти мають розкривати ті «компоненти» кримінально-правової 

охорони фондового ринку, що потребують регламентації на нормативному рівні. 

Проведений у попередніх розділах роботи аналіз проблем кримінально-

правової охорони фондового ринку дозволяє зробити загальний висновок, що 



338 

 

кримінально-правової охорони потребують насамперед такі елементи фондового 

ринку, що безпосередньо стосуються забезпечення прав та інтересів осіб, які 

випустили (емітували) цінні папери, а також осіб, які здійснюють інвестиції у цінні 

папери, професійних учасників фондового ринку та їх об’єднань, інтересів при 

розміщенні, обігу цінних паперів, але на нормативному рівні наразі взагалі відсутні 

або регламентовані недостатньо. У загальному вигляді такі «компоненти» можна 

представити, як: 

а) забезпечення порядку випуску та емісії цінних паперів; відповідальність за 

його порушення передбачатиметься у статтях 223
1
, 224

1
 КК; 

б) забезпечення прав власників цінних паперів, відповідальність за порушення 

яких наставатиме за статтями 224
2
, 224

3
 КК; 

в) забезпечення встановлення ринкової ціни емісійного цінного папера на 

фондовій біржі; порушення механізму встановлення ринкової ціни має 

передбачатися у ст. 224
1
 КК; 

г) розміщення цінних паперів, відповідальність за порушення якого 

передбачатиметься у ст. 222
2
 КК; 

ґ) встановлення порядку поводження з різноманітними видами інформації на 

фондовому ринку (зокрема, встановлення порядку використання інсайдерської 

інформації, порушення якого визначатиметься у ст. 232
1
 КК, а також розкриття 

(повідомлення) службовою особою емітента інвестору в цінні папери (у тому числі 

акціонеру) інформації про діяльність емітента, що передбачатиметься у ст. 232
2
 КК) 

[105, С. 52–53; 79, С. 406–407]. 

Проведене дослідження дозволяє також стверджувати, що окремі 

«компоненти» кримінально-правової охорони формуються на підставі узгодження 

змісту деяких норм про кримінальну відповідальність за посягання на фондовий 

ринок та положень законодавства ЄС. Наприклад, для подальшого вдосконалення 

нормативної регламентації кримінальної відповідальності за маніпулювання на 

фондовому ринку нижче розглядаються особливості узгодження положень ст. 222
1
 

(«Маніпулювання на фоновому ринку») з положеннями Директиви 2014/57/EU 
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Європейського Парламенту та Ради ЄС від 16 квітня 2014 року про кримінальні 

санкції за зловживання на ринку. 

Крім цього, концептуальний рівень охоплює також ситуації, коли подальша 

нормативна регламентація кримінальної відповідальності за посягання на фондовий 

ринок прямо впливає на зміну відповідного регулятивного законодавства про 

фондовий ринок. Так, у розділі 3 роботи обґрунтовувалось, що зміна редакції 

ст. 232
2
 КК (зміст її положень наводиться нижче) обумовлює доповнення чинного 

регулятивного законодавства щодо визначення порядку надання (одержання) 

інвесторам в цінні папери інформації про діяльність емітента цінних паперів. У 

зв’язку з цим мною висловлювалась пропозиція, щоб розділ V («Розкриття 

інформації на фондовому ринку») Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» 

доповнити окремою статтею, яка б визначала загальний порядок надання 

(одержання) інвесторам в цінні папери інформації про діяльність емітента цінних 

паперів. 

ІІ. Спеціально-юридичні аспекти передбачають розкриття напрямів 

вдосконалення нормативної регламентації кримінальної відповідальності за 

посягання на фондовий ринок з урахуванням використаних у нормах КК 

специфічних засобів відображення вчиненого діяння (поведінки людини) та його 

кримінально-правових наслідків, якими визнаються дефініції правових понять, 

нормативні приписи та юридичні конструкції [28, С. 26–34; 27, С. 435]. 

На відміну від концептуального рівня, спеціально-юридичні аспекти 

відображатимуть основні форми, за допомогою яких у КК слід закріплювати 

відповідні дефініції, нормативні приписи та юридичні конструкції, що стосуються 

«компонентів» кримінально-правової охорони фондового ринку. Виділяти зазначені 

форми пропонується з урахуванням складів злочинів, що посягають на фондовий 

ринок, їх окремих елементів (ознак), взаємозв’язків між ними, а також конкретних 

видів заходів кримінально-правового характеру, взаємозв’язками між вчиненим 

посяганням та такими заходами певного виду. 
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Такий підхід, своєю чергою, дозволяє вважати напрямами вдосконалення 

нормативної регламентації кримінальної відповідальності за посягання на фондовий 

ринок такі [79, С. 408–423]. 

По-перше, з урахуванням особливостей порушення прав та інтересів 

учасників фондового ринку (що проявляється насамперед у незабезпеченні прав 

інвесторів і контролю за дотриманням цих прав емітентами цінних паперів та 

особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, порушенні 

нагляду за професійними учасниками фондового ринку, порушенні порядку 

проведення заходів щодо державного регулювання і контролю за випуском та 

обігом цінних паперів, дезорганізації захисту інтересів держави та інвесторів у цінні 

папери, маніпулюванні цінами на фондовому ринку») нормативна регламентація 

кримінальної відповідальності за посягання на фондовий ринок потребує 

відображення, так би мовити, «кінцевого» інтересу учасників фондового ринку, – 

«досягнення» такими учасниками інвестиційної привабливості цінних паперів у 

державі. Одним із напрямів такої регламентації є узгодження положень Закону «Про 

цінні папери та фондовий ринок» (згідно з якими випуск цінних паперів та всі інші 

«дії», що йому передують (зокрема, підготовка і подача документів у процесі 

реєстрації тощо), виходять за межі поняття фондового ринку), з відповідними 

положеннями чинних редакцій ст. 163 КУпАП та ст. 223
1
 КК. Адже, як вбачається із 

змісту ст. 163 КУпАП та ст. 223
1
 КК, порушення службовими особами емітента 

порядку розміщення цінних паперів здатне заподіяти матеріальну шкоду інвесторові 

в цінні папери. На цих підставах пропонується доповнити Особливу частину КК 

новою ст. 222
2
 такого змісту: 

«Стаття 222
2
. Незаконне розміщення цінних паперів 

Незаконне розміщення цінних паперів службовою особою емітента, якщо це 

заподіяло значну шкоду інвесторові в цінні папери, – 

карається штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 
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Примітка. Шкода, передбачена цією статтею, вважається значною, якщо 

вона в триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян» [105, С. 53–54]. 

Наступним напрямом нормативної регламентації кримінальної відповідальності 

за посягання на фондовий ринок слід вважати узгодження окремих положень 

КУпАП та КК, що стосуються ситуацій, коли стаття КК без належної конкретизації 

позначає ознаки складу злочину поняттями, які визначені й конкретизовані лише у 

відповідній статті КУпАП. Так, діяння, передбачені ст. 232
2
 КК, слід вважати 

різновидами тих, що конкретизовані у ст. 163
11

 КУпАП, зокрема: а) передбачене в 

ч. 1 ст. 232
2
 КК «ненадання службовою особою емітента інвестору в цінні папери (у 

тому числі акціонеру) на його письмовий запит інформації про діяльність емітента» 

є різновидом передбаченого в ч. 2 ст. 163
11

 КУпАП «нерозкриття інформації на 

фондовому ринку, вчинене посадовою особою емітента чи професійного учасника 

фондового ринку»; б) в ч. 1 ст. 232
2
 КК передбачається таке діяння як надання 

інвестору недостовірної інформації, що може за певних умов виступати різновидом 

закріпленого в ч. 5 ст. 163
11

 КУпАП «розкриття недостовірної інформації, вчинене 

посадовою особою емітента або професійного учасника фондового ринку». Проте 

передбачена ч. 5 ст. 163
11

 КУпАП «розкриття на фондовому ринку інформації не в 

повному обсязі» взагалі не враховується у змісті ознак складів злочину, 

передбаченого ст. 232
2
 КК. Водночас «випадає» із змісту ознак складів (основного і 

кваліфікованого) цього злочину також передбачене ч. 1 ст. 163
11

 КУпАП 

несвоєчасне розкриття інформації на фондовому ринку, вчинене посадовою особою 

емітента чи професійного учасника фондового ринку. 

Для усунення поданої невідповідності положень ст. 163
11

 КУпАП та ст. 232
2 

КК, а також «збільшення обсягу» кримінально-правової охорони порядку передачі 

та отримання інформації на фондовому ринку інвесторами в цінні папери необхідно 

доповнити ч. 1 ст. 232
2
 КК вказівкою на «розкриття на фондовому ринку такої 

інформації не в повному обсязі або несвоєчасне розкриття інформації» [105, С. 54–

55]. 
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Крім цього, при вдосконаленні ч. 1 ст. 232
2
 КК потрібно також враховувати 

положення чинного законодавства про фондовий ринок, які регламентують ситуації, 

коли службові особи емітента за власною ініціативою зобов’язані надавати 

інвесторам інформацію про діяльність емітента (див., наприклад, положення абз. 1 

ч. 1 ст. 35 Закону «Про акціонерні товариства» та чч. 1, 2 ст. 19 Закону «Про 

інститути спільного інвестування», згідно з якими письмове повідомлення про 

проведення загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного 

надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в 

порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, 

визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на 

вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають). Проте на сьогодні такі 

діяння не утворюють склад злочину, передбачений ст. 232
2
 КК, навіть якщо це 

заподіяло інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру) матеріальну шкоду в 

значному розмірі. 

З урахуванням зазначеного пропоную ч. 1 ст. 232
2
 КК викласти в такій редакції: 

«Умисне ненадання службовою особою емітента інвестору в цінні папери (у тому 

числі акціонеру) інформації про діяльність емітента в межах та/або на умовах, 

передбачених законом, або надання йому завідомо недостовірної інформації, а 

також розкриття на фондовому ринку такої інформації не в повному обсязі або 

несвоєчасне розкриття інформації, якщо це заподіяло інвестору в цінні папери 

(у тому числі акціонеру) значну шкоду» [105, С. 55]. 

По-друге, залежно від специфіки порушення соціальних зв’язків між 

учасниками фондового ринку (проявляється у дезорганізації взаємовідносин між 

учасниками фондового ринку, виконання ними своїх зобов’язань за цінними 

паперами, отримання інформації із системи депозитарного обліку цінних паперів, 

порушенні переходу прав на цінні папери, порушенні випуску, обігу цінних паперів, 

порушенні порядку видачі ліцензій на здійснення професійної діяльності на 

фондовому ринку та забезпечення контролю за такою діяльністю, порушенні 

порядку зайняття такою діяльністю на фондовому ринку, яка потребує ліцензування, 

порушенні порядку реєстрації випусків (емісій) цінних паперів та викривлення 



343 

 

інформації про емітовані цінні папери, порушенні роботи різноманітних реєстрів 

або систем обліку щодо цінних паперів) нормативна регламентація кримінальної 

відповідальності за посягання на фондовий ринок потребує врахування інтересів 

учасників відносин на фондовому ринку, що залежать від основних цілей, які вони 

прагнуть досягти в процесі своєї діяльності, пов’язаної з використанням відповідних 

фінансових інструментів, а саме: 

1) отримання доходу від відповідної діяльності, що властиве інтересам осіб, 

які випустили (емітували) цінні папери, інтересам осіб, які здійснюють інвестиції у 

цінні папери, інтересам професійних учасників фондового ринку та їх об’єднань, 

інтересам при розміщенні, обігу цінних паперів та інших фінансових інструментів; 

врахування отриманого доходу в змісті зазначених інтересів дає підстави для 

внесення у відповідні статті Особливої частини КК змін, що стосуються отриманих 

від реалізації певних прав доходів за емісійними цінними паперами як компонента, 

так би мовити, «первинних» інтересів учасників фондового ринку в процесі 

здійснюваної ними діяльності, а саме: 

а) обґрунтування складності визначення і обчислення розмірів одержаного 

особою прибутку та уникнення збитків в результаті розголошення інсайдерської 

інформації та/або ознайомлення з такою інформацією, що негативно впливає в тому 

числі на економічну безпеку держави, складності встановлення причинового зв’язку 

між діями та їх результатом, передбаченими ст. 232
1
 КК, а також співставлення 

положень ст. 232
1
 КК та ст. 163

9
 КУпАП дозволяє запропонувати викласти ч. 1 та 

ч. 2 ст. 232
1
 КК у такій редакції: 

«1. Умисне незаконне розголошення, передача або надання доступу до 

інсайдерської інформації, а так само надання з використанням такої інформації 

рекомендації стосовно придбання або відчуження цінних паперів або похідних 

(деривативів), або вчинення з використанням інсайдерської інформації правочину, 

спрямованого на придбання або відчуження цінних паперів або похідних 

(деривативів), яких стосується інсайдерська інформація, – 
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карається штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, якщо воно призвело до 

отримання особою, яка вчинила зазначене діяння, або третіми особами 

необґрунтованого прибутку в значному розмірі, або уникнення учасником фондового 

ринку або третьою особою значних збитків, або якщо воно заподіяло істотну 

шкоду охоронюваним законом правам, свободам або інтересам фізичних і 

юридичних осіб, державним або громадським інтересам, – 

карається штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років». 

У разі прийняття зазначених змін у ст. 232
1
 КК із КУпАП має бути виключена 

ст. 163
9
 «Незаконне використання інсайдерської інформації» [105, С. 55–56]; 

б) співставлення положень ст. 232
2
 КК та ст. 163

11
 КУпАП, а також 

обґрунтування здатності умисного нерозкриття інформації на фондовому ринку та 

розкриття на фондовому ринку завідомо недостовірної інформації заподіювати 

інвесторам у цінні папери матеріальну шкоду в значному розмірі (наприклад, у 

результаті вчинення умисного розкриття недостовірної регулярної інформації про 

емітента інвесторам у цінні папери, які інвестуватимуть свої кошти в цінні папери, 

керуючись розкритою регулярною інформацією про емітента) дає підстави 

доповнити ст. 232
2
 КК новою частиною 2 в якій буде передбачена кримінальна 

відповідальність за «2. Умисне нерозкриття службовою особою емітента цінних 

паперів інформації на фондовому ринку, яка підлягає розкриттю, або розкриття 

завідомо недостовірної інформації, якщо це заподіяло інвестору в цінні папери 

(у тому числі акціонеру) шкоду у великих розмірах». 

У зв’язку з цим ч. 2 ст. 232
2
 КК має вважатись частиною третьою цієї статті КК 

та має бути викладена в такій редакції: «3. Діяння, передбачене частиною першою 

або другою цієї статті, вчинене повторно, або якщо воно заподіяло інвестору в 

цінні папери (у тому числі акціонеру) шкоду в особливо великих розмірах». 
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При зміні редакції ч. 2 ст. 232
2 
КК потрібно враховувати, що в її чинній редакції 

відсутні будь-які нормативні орієнтири, які б вказували на форму вини. Крім цього, 

службова особа емітента може через неналежне ставлення до своїх службових 

обов’язків взагалі пропустити строк, упродовж якого вона мала б надати інвестору 

інформацію, яку він просив надати в своєму письмовому запиті або через 

неуважність, зазначити інформацію, що не відповідає дійсності (наприклад, 

зазначити іншу дату проведення зборів акціонерів), у зв’язку з чим такі діяння слід 

визнавати вчиненими через необережність та за умови заподіяння ними інвестору в 

цінні папери (у тому числі акціонеру) матеріальної шкоди в значному розмірі, 

визнавати службовою недбалістю (ст. 367 КК). Проте для формування однозначного 

підходу з кримінально-правової оцінки зазначених діянь вбачається необхідність 

включення у нову редакцію ч. 2 ст. 232
2
 КК вказівки на умисну форму вини [105, 

С. 56–57]; 

2) набуття та користування правами, якими наділені власники цінних 

паперів; їх врахування (як обов’язкового компонента інтересів осіб, які здійснюють 

інвестиції у цінні папери, а також інтересів професійних учасників фондового ринку 

та їх об’єднань) дозволяє: 

а) на основі положень п. 8 ч. 1 ст. 1 Закону «Про цінні папери та фондовий 

ринок» та здійсненої характеристики положень ст. 161 bis КК Швейцарії (про таку 

нетипову форму посягання на фондовий ринок, як вплив на встановлення ціни 

(котирування) цінних паперів, що здійснюється членами правління підприємства, 

членами ревізійних органів, уповноваженими особами акціонерного товариства, 

урядовцями та помічниками зазначених осіб) доповнити розділ VII Особливої 

частини КК новою статтею такого змісту: 

«Стаття 224
1
. Втручання у формування ринкової ціни емісійного цінного 

папера на фондовій біржі 

1. Вплив у будь-якій формі на учасника фондової біржі, що забезпечує 

визначення або фіксацію на фондовій біржі ринкової ціни емісійного цінного папера, 

з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися 

прийняття незаконного рішення, – 
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карається штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

2. Дія, передбачена частиною першою цієї статті, вчинена службовою особою 

з використанням свого службового становища або якщо вона завдала значної 

шкоди, – 

карається штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

Примітка. Відповідно до цієї статті шкода вважається значною, якщо вона у 

триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян» 

[105, С. 57–58]; 

б) визнати доцільною кримінально-правову охорону фондового ринку у тій 

його «частині», яка стосується забезпечення прав власників емісійних цінних 

паперів при вчиненні дій учасниками фондового ринку, що фактично передують 

процесу випуску, емісії цінних паперів; у даному разі потрібно врахувати, що у 

визначенні поняття випуску цінних паперів (п. 3 ч. 1 Закону «Про цінні папери та 

фондовий ринок») обов’язковим його (випуску) компонентом називається «однакові 

права [власників емісійних цінних паперів] незалежно від часу придбання і способу 

їх емісії», у зв’язку з чим доцільно передбачити кримінальну відповідальність за дії, 

які порушують права власників емісійних цінних паперів на етапі їх публічної 

пропозиції, та доповнити розділ VII Особливої частини КК новою статтею такого 

змісту (як своєрідну юридичну «модель» можна використати положення ст. 213 КК 

Грузії): 

«Стаття 224
3
. Порушення правил, що визначають процедуру, яка передує 

випуску цінних паперів 

1. Умисна публічна пропозиція щодо розміщення цінного папера як емісійного 

без проспекту емісії або за призупиненим проспектом емісії без отримання 

відповідного дозволу, що заподіяло значну шкоду, – 
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карається штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

2. Дія, передбачена частиною першою цієї статті, вчинена службовою особою 

з використанням свого службового становища або якщо вона заподіяла шкоду у 

великих розмірах, – 

карається штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Примітка. Шкода вважається значною, якщо вона у триста і більше разів 

перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а у великих розмірах – 

якщо вона у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян» [105, С. 58]; 

в) передбачити кримінально-правову охорону такої «частини» фондового 

ринку, що пов’язана із реалізацією прав власників цінних паперів у процесі їх 

випуску, емісії, що в підсумку дозволить системно, а не вибірково забезпечити 

кримінально-правову охорону процесу емісії цінних паперів та, відповідно, більш 

якісно захистити права інвесторів у цінні папери; у зв’язку з цим обґрунтовується 

можливість заподіяння матеріальної шкоди в результаті використання завідомо 

неправдивих відомостей, які вносяться в документи, необхідні для реєстрації 

випуску цінних паперів, а також встановлення причинового зв’язку між внесенням в 

документи, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, завідомо 

неправдивих відомостей та значною матеріальною шкодою інвесторові в цінні 

папери; крім цього, окремим напрямом вдосконалення чинної редакції ст. 223
1
 КК, 

визнається доповнення диспозиції її ч. 1 вказівкою на такі суспільно небезпечне 

діяння, як: внесення в звіт про результати публічного розміщення цінних паперів 

завідомо неправдивих відомостей; внесення в зміни до проспекту емісії цінних 

паперів завідомо неправдивих відомостей; на підставі зазначеного пропонується 

змінити редакцію ст. 223
1
 КК таким чином, щоб у диспозиції її першої частини була 

передбачена відповідальність за названі вище дії за відсутності такої обов’язкової 
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ознаки основного складу як «значна матеріальна шкода інвесторові в цінні папери», 

а в другій частині цієї статті КК – за наявності такої обов’язкової ознаки: 

«Стаття 223
1
. Підроблення документів, які подаються під час емісії цінних 

паперів. 

1. Внесення уповноваженою особою завідомо неправдивих відомостей в 

документ, який подається для реєстрації випуску цінних паперів, та/або в звіт про 

результати публічного розміщення цінних паперів, та/або в зміни до проспекту 

емісії цінних паперів, – 

карається штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

2. Дія, передбачена частиною першою цієї статті, якщо вона завдала значної 

шкоди інвестору в цінні папери, – 

карається штрафом від чотирьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Примітка. Шкода, передбачена цією статтею, вважається значною, якщо 

вона в триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян» [105, С. 58–59]; 

г) визнати необхідною кримінально-правову охорону прав власників цінних 

паперів, що є учасниками відповідних зборів на фондовому ринку (тобто у складі 

учасників фондового ринку), та доповнити Особливу частину КК статтею 224
2
 

такого змісту: 

«Стаття 224
2
. Незаконне перешкоджання або обмеження здійснення прав 

власника цінних паперів 

1. Незаконна відмова в скликанні або ухилення від скликання загальних зборів 

власників цінних паперів, незаконна відмова зареєструвати для участі в таких 

загальних зборах власника цінних паперів або іншу особу, яка має право на участь у 

цих зборах, а також проведення загальних зборів власників цінних паперів за 

відсутності встановленого кворуму, якщо такі діяння заподіяли значну шкоду, – 
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карається штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого». 

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене службовою 

особою з використанням свого службового становища або якщо воно заподіяло 

шкоду у великих розмірах, – 

карається штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Примітка. У цій статті шкода вважається значною, якщо вона у триста і 

більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а у великих 

розмірах – якщо вона у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний 

мінімум доходів громадян» [105, С. 59–60]; 

ґ) з огляду на можливість використання підроблених емісійних цінних паперів 

для приховування їх незаконного походження, місця розміщення, а також для 

перешкоджання виявленню такого приховування, слід визнати необхідною 

кримінально-правову охорону такої «частини» фондового ринку, що стосується 

переміщення будь-яких підроблених державних і недержавних цінних паперів (як 

територією України, так і через державний кордон України в будь-якому напрямку); 

у цьому зв’язку потрібно взяти до уваги, що поняття «переміщення» однозначно 

вказує, що воно відбувається будь-яким способом й саме цим поняттям потрібно 

позначити будь-яке переміщення у просторі цінних паперів – перевезення, 

перенесення, пересилання територією України та за її межами, а також через її 

державний кордон; на цій підставі, формулюючи диспозицію ст. 224 КК, яка 

передбачатиме кримінальну відповідальність за незаконні дії як з державними та і з 

недержавними цінними паперами замість термінів «перевезення», ввезення в 

України» та «пересилання» слід використати один єдиний термін – «переміщення» 

цінних паперів [105, С. 60]; 

д) врахувати можливість заподіяння нематеріальної шкоди незаконним 

використанням інсайдерської інформації (у деяких випадках така нематеріальна 
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шкода може бути більш небезпечною, ніж матеріальна, приміром, зрив ділових 

переговорів, припинення біржових торгів, зміна організаційної структури 

юридичної особи, підрив ділової репутації учасника фондового ринку тощо [208, 

С. 480]), у зв’язку з чим пропонується «доповнити» визначення значної шкоди, яке 

закріплене у п. 1 примітки до ст. 232
1
 КК, вказівкою не лише на її матеріальний 

характер, що дасть можливість розширити застосування цієї норми: окрім охорони 

матеріальних інтересів учасників фондового ринку кримінальний закон 

охоронятиме також і моральні, ідеологічні та інші нематеріальні права суб’єктів 

ринку цінних паперів [188, С. 117]; на цій підставі п. 1 примітки ст. 232
1
 КК 

пропонується викласти в такій редакції: 

«Примітка: 1. Значним розміром та значним збитком у цій статті 

вважається розмір або збиток, який в п’ятсот і більше разів перевищує 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Істотною шкодою у цій статті, 

якщо вона полягає в заподіянні матеріальних збитків, вважається шкода, яка в 

п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян» 

[105, С. 61]; 

е) врахувати положення Директиви 2014/57/EU Європейського Парламенту та 

Ради ЄС від 16 квітня 2014 року про кримінальні санкції за зловживання на ринку, а 

також положення кримінального законодавства зарубіжних країн; на цій підставі 

викласти диспозицію ч. 1 ст. 222
1
 КК у такій редакції: «Умисне укладення 

службовою особою учасника фондового ринку біржового контракту (договору) з 

метою формування неправильного уявлення про попит, пропозицію або ринкову ціну 

фінансового інструменту або з метою встановлення ціни на фінансовий 

інструмент, яка явно не відповідає дійсній ціні, а так само укладення біржового 

контракту (договору) із застосуванням обману, поширення у засобах масової 

інформації або будь-яким іншим способом завідомо недостовірних відомостей про 

фінансовий інструмент, якщо такі дії призвели до отримання професійним 

учасником фондового ринку або іншою особою прибутку у значних розмірах, або 

уникнення такою особою збитків у значних розмірах, або якщо такі дії заподіяли 
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значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам або інтересам фізичних і 

юридичних осіб, державним або громадським інтересам»; 

3) забезпечення процесу зберігання цінних паперів, відкриття і ведення 

рахунків у цінних паперах, забезпечення фінансових операцій по цих рахунках, 

укладання та виконання угод з цінними паперами, що характеризує інтереси 

професійних учасників фондового ринку та їх об’єднань, а також інтереси у процесі 

депозитарної діяльності учасника фондового ринку; залежно від цього пропоную: 

а) врахувати, що система депозитарного обліку відіграє ключову роль у процесі 

обліку прав на цінні папери та прав за цінними паперами і потребує посиленої 

кримінально-правової охорони, оскільки втрата та/або несанкціоноване знищення 

первинних документів, облікових регістрів оперативного обліку, їх пошкодження, 

що призвело до неможливості їх використання, визнається порушенням порядку 

провадження депозитарної діяльності, у результаті якого інформація, яка міститься 

у системі депозитарного обліку цінних паперів, може бути втрачена; враховуючи 

наслідки у виді втрати інформації, що міститься у системі депозитарного обліку 

цінних паперів, вбачається необхідність доповнення об’єктивної сторони складу 

злочину, передбаченого ст. 232
2
 КК, таким суспільно небезпечним діянням, як 

«порушення порядку провадження депозитарної діяльності», яке має вважатися 

закінченим з моменту настання таких суспільно небезпечних наслідків, як «втрата 

інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів»; на цій 

підставі диспозиція ч. 1 ст. 223
2
 КК має бути викладена в такій редакції: «Умисне 

невнесення службовою особою Центрального депозитарію цінних паперів, 

Національного банку України або депозитарної установи змін до системи 

депозитарного обліку цінних паперів або внесення до нього завідомо недостовірних 

змін, а так само інше умисне порушення порядку здійснення депозитарної 

діяльності, яке призвело до втрати або викривлення інформації у системі 

депозитарного обліку цінних паперів»; крім цього, з метою системного узгодження 

положень ст. 223
2
 КК та КУпАП відповідних змін потребуватиме ст. 163

10
 КУпАП, в 

якій пропонується передбачити адміністративну відповідальність за «порушення 

посадовою особою Центрального депозитарію цінних паперів, Національного банку 
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України або депозитарної установи порядку провадження депозитарної діяльності, 

вчинене з необережності»; 

б) врахувати положення чинного законодавства про фондовий ринок, згідно з 

яким ведення та/або внесення змін до системи депозитарного обліку, в тому числі 

складення реєстру власників іменних цінних паперів, здійснює Центральний 

депозитарій, у випадках, встановлених Законом України «Про депозитарну систему 

України», – НБУ, а також депозитарні установи (емітенти цінних паперів такого 

права позбавлені), та вважати суб’єктом злочину, передбаченого ст. 223
2
 КК, лише 

службову особу таких професійних учасників фондового ринку, що мають право 

здійснювати депозитарну діяльність, як Центральний депозитарій цінних паперів, 

НБУ, депозитарні установи; у зв’язку з цим із змісту диспозиції ст. 223
2
 КК слова 

«службова особа емітента», що вказують на суб’єкта цього злочину, мають бути 

виключені; 

в) вважати, що вказівка у чинній редакції ч. 1 ст. 223
2
 КК на «завідомість» 

стосується лише такої форми об’єктивної сторони цього складу злочину, як 

внесення завідомо недостовірних змін до системи депозитарного обліку; у зв’язку з 

цим звертаю увагу, що порушення порядку внесення змін до системи депозитарного 

обліку, обумовлене невиконанням або неналежним виконанням службовою особою 

професійного учасника фондового ринку своїх службових обов’язків через 

несумлінне ставлення до них (відсутність прямого умислу у діянні особи), є 

кримінально караним лише за умови, якщо зазначене таке невиконання заподіяло 

істотну шкоду системі депозитарного обліку та охоплюється ознаками складу 

злочину, передбаченого ст. 367 КК; тому ст. 223
2
 КК має бути доповнена вказівкою 

згідно з якою дії, які в ній передбачені, можуть бути вчинені лише умисно 

(докладніше про нову редакцію ст. 223
2
 КК див. вище) [105, С. 62–63]. 

По-третє, залежно від особливостей заходів кримінально-правового 

характеру за злочини, що посягають на фондовий ринок, які застосовуються в 

межах кримінальної відповідальності особи, принциповими видаються такі 

напрями вдосконалення нормативної регламентації кримінальної відповідальності за 

ці злочини. 
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1. З урахуванням встановлених у статтях Загальної частини КК розмірів 

(особливо максимальних) видів покарань [307, С. 189] обґрунтовується потреба 

аналізу санкцій статей 199, 222
1
, 223

1
, 223

2
, 224, 232

1
, 232

2
 КК та положень 

розділу Х «Покарання та його види» Загальної частини КК. При цьому 

відзначається, що при побудові санкцій статей (або їх частин) за злочинні посягання 

проти фондового ринку законодавець переважно дотримується цієї вимоги, оскільки 

за жоден із злочинів, передбачених статтями 199, 222
1
, 223

1
, 223

2
, 224, 232

1
, 232

2
 КК, 

не встановлено розміри покарань, що перевищують верхню межу покарань, 

зазначених у розділі Х Загальної частини КК. Водночас наголошується, що у 

статтях 223
1
 та 232

2
, ч. 1 ст. 224 КК штраф встановлено в розмірі, значно меншому, 

ніж розмір заподіяної злочином матеріальної шкоди, у зв’язку з чим встановлені 

розміри штрафу не можуть зробити вчинення злочину економічно невигідним [456, 

С. 59–60; 430, С. 175–176]. Крім цього, має місце певна невідповідність між 

суспільною небезпекою злочинів, передбачених статтями 223
1
 та 232

2
, ч. 1 ст. 224 

КК, та суворістю санкцій, передбачених за їх вчинення. На цій підставі 

пропонується віднести ці злочини до категорії злочинів середньої тяжкості та 

передбачити за їх вчинення покарання у виді штрафу від трьох тисяч до п’яти 

тисяч НМДГ з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

Наявні вади у встановлених законодавцем у другому реченні ч. 2 ст. 53 КК 

правил обчислення розмірів штрафу дозволяють наголосити на тому, що за вимог 

чинної редакції ч. 2 ст. 53 КК не виключаються ситуації, коли у винної особи після 

сплати призначеного їй штрафу (який не може бути меншим за розмір майнової 

шкоди, завданої злочином, або отриманого внаслідок вчинення злочину доходу) не 

вистачатиме коштів для подальшого відшкодування заподіяної потерпілому шкоди. 

Тому якщо держава в особі відповідних учасників фондового ринку здатна 

компенсувати заподіяні їй збитки за рахунок сплаченого штрафу, то інші учасники 

фондового ринку такої змоги не матимуть. Це, своєю чергою, означає порушення 

рівності умов кримінально-правового захисту різних учасників фондового ринку та 
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потребує внесення відповідних змін до ч. 2 ст. 53 КК шляхом виключення з її змісту 

другого та третього речення. 

2. Автор послідовно дотримується позиції, що одні і ті самі або схожі за 

змістом кваліфікуючі (особливо кваліфікуючі) ознаки складів злочинів проти 

фондового ринку повинні мати однаковий вплив на ступінь суспільної небезпеки 

злочинів, що посягають на фондовий ринок, а відтак на встановлення видів та 

розмірів покарань за їх вчинення. З огляду на це мінімальна межа покарання, 

встановленого за більш небезпечне діяння, має бути верхньою межею покарання за 

менш небезпечне діяння [286, С. 182]. Тому між нижньою межею покарання, 

передбаченого у наступній частині статті Особливої частини КК, та верхньою 

межею покарання, передбаченого у попередній частині такої статті, не повинно бути 

«розриву». Проте такий розрив все ж має місце при співвідношенні санкцій чч. 1 та 

2 ст. 224, а також чч. 1 та 3 ст. 232
1
 КК. Для усунення такого «розриву» 

пропонується, що санкція ч. 1 ст. 224 КК має передбачати покарання у виді штрафу 

від трьох тисяч до п’яти тисяч НМДГ або обмеженням волі на строк до двох років 

або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

Своєю чергою, санкція ч. 2 ст. 224 КК має передбачати покарання у виді штрафу від 

п’яти тисяч до десяти тисяч НМДГ або позбавленням волі на строк від двох до 

п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. . Стосовно ж санкції ч. 1 ст. 232
1
 КК 

пропонується передбачити покарання у виді штрафу від трьох тисяч до п’яти 

тисяч НМДГ з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років або без такого, у санкції ч. 2 ст. 232
1
 КК – 

покарання у виді штрафу від п’яти тисяч до десяти тисяч НМДГ з позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 

років, а у санкції ч. 3 цієї статті КК – покарання у виді штрафу від десяти тисяч до 

п’ятнадцяти тисяч НМДГ з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 
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3. У санкціях статей КК, якими передбачена відповідальність за злочини, що 

посягають на фондовий ринок, переважно використовується покарання у виді 

штрафу та/або позбавлення позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю (лише в санкціях ст. 199 КК використовується таке покарання, як 

позбавлення волі на певний строк). Водночас у санкціях статей 222
1
, 223

2
, 224, 232

1
 

та 232
2
 КК єдиним основним покаранням виступає штраф. При цьому у санкції 

ст. 223
1
 КК передбачено два основних альтернативних види покарання (зокрема, 

штраф та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю), у той час як у санкціях статей 222
1
, 223

2
, 224, 232

1
 та 232

2
 КК останній 

із зазначених видів покарань є обов’язковим або факультативним додатковим 

покаранням. Така ситуація, на мою думку, порушує принцип, згідно з яким за 

злочини з відносно меншим ступенем тяжкості доцільно конструювати санкції з 

факультативними додатковими покараннями, а за злочини з відносно більшим 

ступенем тяжкості – з обов’язковими додатковими покараннями. Тому пропоную, 

щоб покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю було передбачене в санкціях ч. 1 ст. 222
1
, статей 223

1
, 223

2
, ч. 1 

ст. 224, ч. 1 ст. 232
1
 та ч. 1 ст. 232

2
 КК як додаткове факультативне покарання, а в 

санкціях ч. 2 ст. 222
1
, чч. 2–3 ст. 224, чч. 2, 3 ст. 232

1
 та ч. 2 ст. 232

2
 КК – як 

додаткове обов’язкове покарання. 

По-четверте, з урахуванням специфіки заходів кримінально-правового 

характеру за злочини, що посягають на фондовий ринок, які застосовуються 

поза межами кримінальної відповідальності особи, пропонується виділити такі 

напрями вдосконалення нормативної регламентації кримінальної відповідальності за 

названі злочини. 

1. У процесі аналізу таких заходів встановлено, що злочини, які посягають на 

фондовий ринок, є посяганнями на публічно-приватні цінності, оскільки в разі 

вчинення цих злочинів шкода заподіюється насамперед інтересам приватних 

інвесторів, а також інтересам держави та суспільства. Крім цього, має місце 

складність виявлення та розслідування цієї категорії злочинів, у зв’язку з чим 

активно сприяти правоохоронним органам у розкритті злочинів цієї категорії, 
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встановленні співучасників тощо може закріплення в окремих статтях Особливої 

частини КК спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності. 

Водночас їх передбачення сприятиме також повному відшкодуванню завданих 

збитків або усуненню заподіяної шкоди з боку винної особи. 

З огляду на це вбачається доцільність доповнення статей 222
1
, 232

1
 КК 

положеннями, які б регламентували спеціальні види звільнення від кримінальної 

відповідальності, а саме: 

а) ст. 222
1
 КК слід доповнити частиною третьою такого змісту: «3. Особа, яка 

вчинила дію, передбачену частиною першою або другою цієї статті (якщо вона 

вчинена за попередньою змовою групою осіб, або якщо вона спричинила тяжкі 

наслідки), звільняється від кримінальної відповідальності, а також якщо вона до 

повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину сприяла його припиненню або 

розкриттю вчинених злочинів, у разі одержання незаконного прибутку повернула 

його, та, у випадку завдання шкоди охоронюваним законом правам, свободам або 

інтересам фізичних і юридичних осіб, державним або громадським інтересам, 

відшкодувала таку шкоду»; 

б) у ст. 232
1
 КК частина п’ятою має бути такого змісту: «5. Особа, яка вчинила 

діяння, передбачені частиною першою або діяння, передбачені частиною другою чи 

третьою (якщо вони вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони 

спричинили тяжкі наслідки) цієї статті, звільняється від кримінальної 

відповідальності за таке діяння, якщо вона до повідомлення їй про підозру у 

вчиненні нею злочину, сприяла припиненню або розкриттю злочинів, передбачених 

цією статтею, у разі одержання необґрунтованого прибутку – передала його 

державі, та у випадку завдання шкоди охоронюваним законом правам, свободам або 

інтересам фізичних і юридичних осіб, державним або громадським інтересам, 

відшкодувала таку шкоду». 

2. Аналіз положень статей 96
1
, 96

2
 КК, що стосуються спеціальної конфіскації, 

та їх співставлення с положеннями статей 222
1
, 232

1
 КК, дозволив виділити певні 

«нормативні перешкоди» у застосуванні спеціальної конфіскації за злочини, 

передбачені статтями 222
1
, 232

1
 КК. Так, у статтях 222

1
, 232

1
 КК прямо йдеться про 
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отримання особою, яка вчинила злочинні дії, чи третіми особами необґрунтованого 

прибутку в певному розмірі, відсутність цих статей у переліку злочинів, за вчинення 

яких може бути застосована спеціальна конфіскація, є, на мою думку, доволі 

непослідовним рішенням законодавця. Проте вказівка на них у ч. 1 ст. 96
1
 КК на 

сьогодні відсутня. Крім цього, злочин, передбачений чинною редакцією ч. 1 ст. 232
1
 

КК, визнається умисним злочином невеликої тяжкості, що унеможливлює 

застосування спеціальної конфіскації. Тому з урахуванням запропонованих вище 

змін санкції ч. 1 ст. 232
1
 КК, згідно з якими цей злочин перейде до категорії злочинів 

середньої тяжкості, пропоную також у редакції ч. 1 ст. 96
1
 КК число «229» замінити 

числами «222
1
, 229, 232

1
». 

3. Однією з підстав для застосування до юридичної особи заходів кримінально-

правового характеру у пп. 1, 4 ч. 1 ст. 96
3
 КК називається вчинення її 

уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи злочинів певного 

виду. Проведений у роботі аналіз об’єктивних і суб’єктивних ознак складів 

злочинів, передбачених статтями 222
1
, 223

1
, 223

2
, 232

1
, 232

2
 КК, дозволив зробити 

висновок, що в більшості випадків ці злочини вчинюються уповноваженим особами 

учасників фондового ринку в інтересах таких учасників. Це стосується, приміром, 

вчинення уповноваженою особою емітента на його користь (зокрема, для реалізації 

подальшого розміщення цінних паперів такого емітента) підроблення документів, 

які подаються для реєстрації випуску цінних паперів (ст. 223
1
 КК). В іншому 

випадку ч. 1 ст. 222
1
 КК містить вказівку на те, що вчинювані службовою особою 

учасника фондового ринку дії призводять до отримання професійним учасником 

фондового ринку прибутку в значних розмірах, або уникнення збитків у значних 

розмірах, а відтак здійснюються на користь такого учасника фондового ринку. З 

урахуванням цього визнаю доцільним застосування до юридичних осіб учасників 

фондового ринку, від імені та в інтересах яких їх уповноважені особи вчиняють 

злочини, передбачені статтями 222
1
, 223

1
, 223

2
, 232

1
, 232

2
 КК, заходи кримінально-

правового характеру щодо юридичних осіб. На цій підставі п. 1 ч. 1 ст. 96
3
 КК після 

числа «209», а також ст. 96
9
 КК після числа «160» слід доповнити числами «222

1
, 

223
1
, 223

2
, 232

1
, 232

2
». 
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ІІІ. Техніко-юридичні аспекти основних напрямів удосконалення 

нормативної регламентації кримінальної відповідальності за посягання на 

фондовий ринок відображають особливості законодавчої техніки нормативного 

змісту дефініцій правових понять, нормативних приписів та юридичних 

конструкцій, які відображаються з урахуванням специфіки: а) текстуального 

відтворення законодавчих формулювань; б) нормативного змісту складників 

дефініцій правових понять, нормативних приписів та юридичних конструкцій, що 

зазнають текстуальних змін (в даному разі такі зміни можуть зумовлюватися: суто 

філологічними особливостями законодавчого викладу загального нормативного 

змісту відповідних ознак складів злочинів; техніко-юридичними та/або спеціально-

юридичними особливостями законодавчого викладу загального нормативного 

змісту відповідних ознак складів злочинів [219, С. 217–218]). 

1. Залежно від узгодженості тексту статей (частин статей) Загальної та 

Особливої частин КК можна виділити такі напрями [79, С. 423–425]: 

а) текстуальне узгодження положень ст. 232
1
 КК, що стосуються осіб, які 

вчиняють незаконне використання інсайдерської інформації, з вимогами ч. 3 ст. 18 

КК; так, у п. 3 примітки до ст. 232
1
 КК при визначенні таких осіб використовується 

формулювання «посадові особи емітента», що пояснюється положеннями 

регулятивного законодавства (зокрема, Законах України «Про господарські 

товариства» та «Про акціонерні товариства», про що див. нижче), але потребує 

узгодження з вимогами ч. 3 ст. 18 КК, в якій використовується інше 

формулювання – «службова особа»; з метою забезпечення принципу єдності 

термінології при встановленні кримінальної відповідальності за незаконне 

використання інсайдерської інформації у ст. 232
1
 КК, слова «посадова» та 

«посадовою» необхідно замінити на слова «службова» та «службовою» відповідно; 

б) уточнення інших положень п. 3 примітки до ст. 232
1
 КК, що стосуються 

змісту формулювання «посадова особа емітента, у тому числі та, яка була 

посадовою особою емітента на момент ознайомлення з інсайдерською 

інформацією», оскільки незрозуміло, яку саме особу мав на увазі законодавець: 

1) посадову особу емітента, яка не має доступу до інсайдерської інформації, але 
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мала його раніше будучи посадовою особою, або 2) особу, яка вже не є посадовою 

(наприклад, через звільнення, перехід на іншу роботу, вихід на пенсію тощо), але 

визнавалась посадовою раніше та завдяки займаній посаді й повноваженням була 

обізнана з інсайдерською інформацію? Визнаючи більш правильним другий варіант 

розуміння змісту поданого формулювання, відзначу доцільність уточнення 

положень п. 3 примітки до ст. 232
1
 КК в цій частині: замість формулювання «у тому 

числі ті, які були посадовими особами емітента на момент ознайомлення з 

інсайдерською інформацією» мова має вестися про таких осіб (суб’єктів злочину), 

як «особи, які були службовими особами емітента на момент ознайомлення з 

інсайдерською інформацією»; 

в) текстуальне узгодження положень п. 3 примітки до ст. 232
1
 КК та ч. 1 

ст. 232
2
 КК; у ч. 1 ст. 232

2
 КК використовується поняття «службова особа емітента», 

яке є тотожним поняттю «посадова особа емітента», закріпленому в п. 3 примітки до 

ст. 232
2
 КК, за винятком того, що поняття службової особи емітента позначає 

суб’єкта злочину, передбаченого ст. 232
2
 КК, незалежно від того, чи має вона, 

відповідно до наданих їй службових повноважень, право доступу до інсайдерської 

інформації певного виду [105, С. 63–64]. 

2. Залежно від потреби узгодження тексту статей (частин статей) Особливої 

частини КК і так званих «регулятивних» законодавчих актів виділяються такі 

напрями вдосконалення: 

а) необхідність відповідності положень ст. 223
2
 КК вимогам п. 16 ч. 1 ст. 1 

Закону «Про депозитарну систему України»; оскільки у диспозиції ч. 1 ст. 223
2
 КК 

йдеться про два види систем («систему реєстру власників іменних цінних паперів» 

та «систему депозитарного обліку»), то незрозуміло, яку саме систему реєстру мав 

на увазі законодавець, передбачивши у диспозиції ч. 1 цієї статті КК формулювання 

«призвело до втрати систему реєстру (її частини)» при позначенні суспільно 

небезпечного наслідку у складі цього злочину; у зв’язку з цим положення ч. 1 

ст. 223
2
 КК, якими визначається «система реєстру (її частини)», потрібно привести у 

відповідність з п. 16 ч. 1 ст. 1 Закону «Про депозитарну систему України», що 

містить визначення «реєстру власників іменних цінних паперів», який 
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використовується у депозитарній системі України; тому для більшої зрозумілості 

того, які саме суспільно небезпечні наслідки можуть наставати в результаті 

вчинення дій, визначених у ст. 223
2
 КК, пропонується у цій статті КК слова 

«системи реєстру» після слів «, якщо воно призвело до втрати» замінити словами 

«системи реєстру власників іменних цінних паперів»; 

б) необов’язковість термінологічного узгодження положень ст. 232
1
 КК, що 

стосуються осіб, які вчиняють незаконне використання інсайдерської інформації, та 

положень чинного регулятивного законодавства про фондовий ринок (зокрема, 

положень Закону «Про господарські товариства» та Закону «Про акціонерні 

товариства», в яких при визначенні переліку осіб, що входять до органів управління 

господарських товариств, використовується формулювання «посадова особа», а не 

«службова особа»), про що вказувалось вище; у зв’язку з цим при зміні редакції 

ст. 232
1
 КК мають враховуватися положення ч. 3 ст. 18 КК, а формулювання 

«посадова особа» має бути замінене на формулювання «службова особа» у 

відповідних відмінках (про це див. вище) [105, С. 64–65]. 

 

5.2. Окремі підходи щодо поліпшення правозастосовної практики 

 

1. Проведений аналіз поняття, основних структурних і функціональних 

характеристик фондового ринку дозволяє стверджувати, що застосування 

відповідних кримінально-правових положень, які передбачають відповідальність за 

посягання на фондовий ринок, безпосередньо залежить від стану соціально-

економічного змісту таких категорій, як «фінансова система», «фінансовий ринок», 

«фондовий ринок», «ринок цінних паперів», «суб’єкти (учасники) фондового 

ринку», «інститути біржового ринку (біржові інститути)», «інститути позабіржового 

ринку», «фінансові інструменти» та «цінні папери». 

Вбачається, що поняття фондового ринку має охоплювати: відносини між 

суб’єктами фондового ринку з приводу випуску та/або обігу цінних паперів 

(функціональний аспект); наявність названих суб’єктів, які забезпечують випуск 

та/або обіг цінних паперів (інституційний аспект); забезпечення цими суб’єктами та 

їх діяльністю, пов’язаною з випуском та/або обігом цінних паперів, мобілізації 
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фінансових ресурсів, грошових коштів та їх розподілу в межах фінансового ринку 

(відтворюючий аспект). Проте кримінально-правову оцінку посягань на фондовий 

ринок можна визнати вторинною (другорядною) по відношенню до нормативної 

регламентації функціонування цих «компонентів» фондового ринку (у межах 

функціонального, інституційного та відтворюючого аспектів), оскільки: 

а) відповідні кримінально-правові положення про посягання на фондовий ринок 

безпосередньо залежать від рівня (обсягу) нормативної регламентації названих 

«компонентів» фондового ринку; б) наразі не всі з таких «компонентів» фондового 

ринку підлягають кримінально-правовій охороні (як, наприклад, окремі права 

власників цінних паперів, про які йшлося у запропонованих у попередньому 

підрозділі редакціях статей 224
2
, 224

3
 КК, а також встановлення ринкової ціни 

емісійного цінного папера на фондовій біржі, механізму встановлення ринкової ціни 

та ін.). Така ситуація негативно впливає на стан правозастосовної практики, 

пов’язаної із застосуванням кримінального законодавства. Обумовлюється це 

насамперед недостатністю нормативної регламентації окремих «компонентів» 

фондового ринку та відмовою законодавця взяти деякі з них під кримінально-

правову охорону. Адже вагома частина порушень, що заподіюють або здатні 

заподіювати істотну шкоду фондовому ринку та його учасникам, взагалі ніяк не 

«представлена» в Особливій частині КК. Зрештою, вирішення питань про 

порушення порядку «роботи» фондового ринку здійснюється на рівні застосування 

регулятивного (фінансового), а не кримінального законодавства. 

Такий стан неодмінно впливає на відсутність узагальненої ПВСУ, ПВССУ та 

ВСУ судової практики про застосування кримінального законодавства, яким 

передбачається відповідальність за посягання на фондовий ринок, а також про 

роз’яснення в межах відповідного акта судового тлумачення (з боку ПВСУ, ПВССУ 

та ВСУ) особливостей застосування такого законодавства. 

Таким чином, кримінально-правова оцінка порушень порядку «роботи» 

фондового ринку сьогодні прямо залежить від: а) передбачення більшості таких 

порушень чинним регулятивним (фінансовим) законодавством; б) застосування 

регулятивного (фінансового) законодавства у процесі правової оцінки більшості 
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названих порушень (навіть у тих випадках, коли заподіюється істотна шкода, а саме 

порушення є суспільно небезпечним); в) від визначення лише деяких із таких 

порушень кримінальним законодавством. Відтак поліпшення правозастосовної 

практики стосовно правової оцінки порушень порядку «роботи» фондового ринку 

потребує вдосконалення нормативної регламентації кримінальної відповідальності 

за посягання на фондовий ринок у частині збільшення обсягу кримінально-правової 

охорони фондового ринку та його окремих компонентів (які наразі кримінальним 

законодавством не взяті під кримінально-правову охорону). 

2. Варто відзначити відсутність однозначного розуміння механізму 

заподіюваної названими порушеннями шкоди фондовому ринку. Розроблення 

напрямів дослідження механізму заподіяння шкоди фондовому ринку дозволяє 

обґрунтувати потребу та способи взяття фондового ринку та його окремих елементів 

під кримінально-правову охорону (або, іншими словами, включення його в об’єкт 

кримінально-правової охорони). Серед основних соціально-економічних 

особливостей фондового ринку, що впливають на його визнання об’єктом 

кримінально-правової охорони, правозастосовні органи мають враховувати: 

1) економічний зміст фондового ринку, який слід пов’язувати з: його 

визнанням елементом фінансового ринку та фінансової системи держави; 

використанням у процесі функціонування фондового ринку специфічних 

фінансових інструментів – цінних паперів; діяльністю учасників фондового ринку, 

яка забезпечує їх економічні інтереси (економічні інтереси емітента, продавця і 

покупця цінних паперів); метою функціонування фондового ринку, якою є 

акумулювання фінансових ресурсів та їх перерозподілом між учасниками фондового 

ринку; 

2) функціональність існуючого зв’язку фондового ринку та діяльності держави 

як елемента ринкової економіки (основним показником функціонування фондового 

ринку виступає його привабливість для різноманітних інвесторів, що формує 

інвестиційну привабливість і забезпечується державою у так званій державній 

моделі механізму регулювання діяльності фондового ринку). 
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3. Потреба враховувати у правозастосовній діяльності механізм заподіяної 

фондовому ринку шкоди для правильної кримінально-правової оцінки зумовлена 

низкою таких обставин, як: 1) наявність державної моделі механізму регулювання 

фондового ринку, що включає: а) визнання держави обов’язковим учасником 

первинного і вторинного ринків цінних паперів; б) її «вплив» на учасників такого 

ринку; 2) забезпечення державою сприятливості інвестиційної привабливості цінних 

паперів; 3) визнання інвестиційної привабливості своєрідною «макроекономічною» 

метою функціонування фондового ринку. 

Виникнення таких обставин у конкретних випадках прямо впливає на зміст 

заподіюваної шкоди. У разі заподіяння шкоди інтересам учасників фондового ринку 

її (шкоди) основними показниками слід вважати унеможливлення досягнення цілей 

діяльності на фондовому ринку, заінтересованості учасника фондового ринку в 

досягненні таких цілей, у задоволенні його основних економічних потреб на 

фондовому ринку (у зв’язку з цим страждають: інтереси осіб, які випустили 

(емітували) цінні папери, зокрема в частині неодержання доходу від такого випуску 

(емісії); інтереси осіб, які здійснюють інвестиції у цінні папери, пов’язані з 

одержанням доходу від інвестування коштів у емітовані цінні папери та/або 

отримання і користування правами, які належать особі, що володіють емітованими 

цінними паперами; інтереси професійних учасників фондового ринку та їх 

об’єднань, що не пов’язані з одержанням доходу або інвестиційною привабливістю 

на фондовому ринку; інтереси при розміщенні, обігу цінних паперів, зокрема 

отримання доходу від такого розміщення (обігу); інтереси у процесі депозитарної 

діяльності учасника фондового ринку, які пов’язані із забезпеченням процесу 

зберігання цінних паперів, відкриттям і веденням рахунків у цінних паперах, 

забезпеченням фінансових операцій по цих рахунках, укладанням та виконанням 

угод з цінними паперами). 

Існуючі на фондовому ринку соціальні зв’язки між його учасниками також 

впливають на основні властивості заподіюваної шкоди, що у даному разі 

пов’язуються з «розривом» таких зв’язків принаймні декількома способами: а) при 

зміні особою свого статусу та виключенням себе із кола відносин, що існують на 
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фондовому ринку; б) при виданні особою акта реалізації чи застосування норми 

права, що змінює такі зв’язки на фондовому ринку; в) при утриманні особи від 

вчинення певного діяння. 

4. У процесі дослідження автор дійшов висновку, що не всі із зазначених 

різновидів заподіюваної на фондовому ринку соціально-економічної шкоди 

«представлені» у кримінальному законі. Йдеться про те, що в Особливій частині КК 

взагалі відсутні різновиди такої шкоди, що заподіюється: 

1) «первинним» інтересам учасників фондового ринку в процесі здійснюваної 

ними діяльності (емітентів цінних паперів, інвесторів у цінні папери, осіб, що 

володіють емітованими цінними паперами або іншими фінансовими інструментами, 

професійних учасників фондового ринку та їх об’єднань), а також діяльності, що 

стосується цінних паперів (зокрема, користування правами, які належать особам, що 

володіють емітованими цінними паперами або іншими фінансовими інструментами, 

розміщення, обігу цінних паперів та інших фінансових інструментів), тобто 

отримання доходів за емісійними цінними паперами (наприклад, за своїм обсягом 

зазначені «первинні інтереси», що полягають у прагненні отримати дохід, лише 

частково співпадають зі змістом заподіяння «значної матеріальної шкоди інвесторові 

в цінні папери» (ч. 1 ст. 223
1
 КК); «отримання особою… чи третіми особами 

необґрунтованого прибутку в значному розмірі» (чч. 1, 2 ст. 232
1
 КК) та ін.); 

2) «кінцевим» інтересам учасників фондового ринку – «досягнення» ними 

інвестиційної привабливості цінних паперів у державі (передусім це стосується 

держави як учасника фондового ринку та методів, які нею на цьому ринку 

використовуються) (за необхідних умов порушення такої інвестиційної 

привабливості може враховуватись у змісті «вчинення ... правочинів, спрямованих 

на придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), яких 

стосується інсайдерська інформація» (ч. 2 ст. 232
1
 КК); «спричиненням тяжких 

наслідків» (ч. 3 ст. 232
1
 КК та п. 2 примітки до цієї статті КК); заподіяння «інвестору 

в цінні папери (у тому числі акціонеру) матеріальної шкоди в значному розмірі» 

(ч. 1 ст. 232
2
 КК) та ін.). 
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5. Аналіз історичного досвіду нормативної регламентації кримінальної 

відповідальності за посягання на фондовий ринок підтверджує, що соціально-

економічні явища неодмінно впливали на встановлення і застосування 

кримінального законодавства. В історичному плані положення кримінального 

законодавства відповідали лише окремим інтересам учасників фондового ринку, що 

залежали насамперед від обігу приватного капіталу і не завжди пов’язувались з 

обов’язковим відстоюванням державою власних інтересів на фондовому ринку. 

Тому зміну (зростання чи зменшення) інтересів держави у регулюванні всієї 

фінансової системи взагалі та відносин лише на фондовому ринку неодмінно 

«відчувало» регулятивне і кримінальне законодавство. Відтак стан фондового ринку 

на теренах нашої країни завжди залежав насамперед від соціально-економічних 

інтересів держави та їх «реалізації» у нормативній та правозастосовній площині. 

Тому нормативна регламентація та правозастосовна практика, пов’язана з 

посяганнями на фондовий ринок, спочатку залежали від соціально-економічних 

потреб, інтересів держави, їх врахування у відносинах на фондовому рівні, а вже 

потім (очевидно, майже в останню чергу) – від нормативної регламентації 

відповідальності за посягання на фондовий ринок. За таких обставин зв’язок між 

врахуванням соціально-економічних інтересів держави, регулятивним і 

кримінальним законодавством значно виходить за межі «традиційної 

бланкетності» [138, С. 616] кримінально-правових норм та особливостей їх 

застосування. Такий «вихід за межі» проблем бланкетності кримінально-правових 

норм, як обґрунтовано у розділі 2 роботи, пояснюється такими чинниками: зміна 

етапів «становлення» кримінально-правової охорони фондового ринку, впродовж 

яких обсяг втручання держави в діяльність фондового ринку, «роботу» його 

окремих елементів був різним; нормативна регламентація «роботи» фондового 

ринку прямо залежала від різноманітності соціально-економічних інтересів держави 

у конкретний історичний етап її розвитку; залежність стану кримінального 

законодавства і кримінально-правової охорони фондового ринку, його окремих 

компонентів від положень регулятивного законодавства про фондовий ринок; зміна 

нормативної регламентації кримінальної відповідальності за посягання на фондовий 
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ринок залежно від положень регулятивного законодавства про фондовий ринок; 

наявність у кримінальному законодавстві спеціальних норм, що передбачали 

відповідальність за посягання на фондовий ринок та його окремі елементи; 

обмеженням напрямів застосування кримінального законодавства, передусім 

посяганнями, що завдають шкоди державним інтересам; «реанімацією» фінансової 

діяльності з інструментами фондового ринку на початку 1990-х років тощо. 

Звернення до історичного досвіду дало підстави для твердження, що 

кримінальне законодавство про відповідальність за посягання на фондовий ринок 

доволі часто відзначалось надмірною деталізацією ознак злочинів, що посягали на 

фондовий ринок, нормативна регламентація яких враховувала різноманітні 

особливості фондового ринку та його окремих елементів, а також відсутністю 

системної, комплексної кримінально-правової охорони фондового ринку. Тому 

важливо наголосити, що без відмови від несистемного і некомплексного підходу в 

кримінально-правовій охороні фондового ринку та надмірної деталізації ознак 

злочинних посягань на такий ринок забезпечити належний рівень правозастосовної 

практики просто неможливо. Її оптимізація неодмінно потребує врахування цих 

двох властивостей нормативної регламентації кримінальної відповідальності за 

посягання на фондовий ринок. Ігнорування такого підходу не дозволить 

сформулювати оптимальні підходи в кримінально-правовій оцінці таких посягань, 

у розмежуванні їх з відповідними адміністративними правопорушеннями 

з урахуванням механізму заподіяної фондовому ринку шкоди певного виду, 

у встановленні меж кримінального переслідування за такі посягання тощо. 

6. Сьогодні у правозастосовній практиці немає єдиного підходу в кримінально-

правовій оцінці різноманітних проявів впливу на встановлення ціни (котирування) 

цінних паперів, використання недостовірної та помилкової інформації для впливу на 

встановлення такої ціни (котирування), порушення правил на ринку цінних паперів, 

що фактично передують випуску (емісії) цінних паперів або вчиняються в його (її) 

процесі, викрадення, знищення та пошкодження чужих цінних паперів, незаконного 

ввезення в Україну і вивезення за кордон цінних паперів, використання справжніх 

або підроблених цінних паперів для вчинення інших злочинів, бездіяльності 
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службових осіб, пов’язаної з непередачею коштів емітентам цінних паперів, або 

навпаки вчинення фіктивної передачі коштів та ін. З огляду на це можна 

стверджувати про потребу поліпшення правозастосовної практики у таких 

«секторах» фондового ринку, як формування ціни (котирування) цінних паперів у 

процесі їх випуску (емісії) та/або обігу, процес обігу цінних паперів, використання 

введених в обіг цінних паперів, а також процесів формування та отримання 

прибутку (доходу) від використання введених в обіг цінних паперів. 

7. На сьогодні доволі вузьким вважаю підхід, що склався у правозастосовній 

практиці, згідно з яким окремі різновиди існуючих фінансових інструментів, з 

приводу яких виникають правовідносин на фондовому ринку, або предметів, що їх 

імітують, а також документів та інформації (відомостей), що використовуються на 

фондовому ринку, так би мовити, «випадають» із числа предметів злочинів проти 

фондового ринку. Причиною є те, що такі різновиди фінансових інструментів, 

документів та інформації пов’язані із забезпеченням «роботи» тих елементів 

фондового ринку, що не забезпечені кримінально-правовою охороною. У цьому 

зв’язку нагадаю про ситуацію, що склалася з регламентованими у законодавстві 

випадками, коли службові особи емітента за власною ініціативою зобов’язані 

передавати інвесторам відомості про діяльність емітента (див. абз. 1 ч. 1 ст. 35 

Закону «Про акціонерні товариства», чч. 1 та 2 ст. 19 Закону «Про інститути 

спільного інвестування»). Проте доволі поширеною в Україні є практика 

неповідомлення інвесторів, які є акціонерами суб’єкта господарювання, та 

проведення загальних зборів за їхньої відсутності у процесі рейдерського 

захоплення такого суб’єктів господарювання. При цьому без зміни чинної редакції 

ст. 232
2
 КК описані дії службових осіб емітента, навіть за умови заподіяння 

інвестору-акціонеру матеріальної шкоди, склад злочину, передбаченого ст. 232
2
 КК, 

не утворюють. 

8. Потрібно визнати, що важливе значення для усунення причин і умов, які 

сприяють вчиненню злочинів, передбачених ст. ст. 199, 224 КК, у правозастосовній 

практиці відіграє спосіб виготовлення підроблених предметів. Йдеться про випадки, 

коли у процесі підроблення цінних паперів у документарній формі шляхом внесення 
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до їх паперової або електронної форми недостовірних відомостей винний здійснює 

фіктивний правочин. Наприклад, внесення до реквізитів підроблених цінних паперів 

неправдивих відомостей або використання підроблених цінних паперів, зовнішньо 

оформлених з дотриманням встановлених вимог, але з метою викрадення коштів, 

конвертації чи реконвертації коштів відповідно у готівку чи безготівку, доведення 

до банкрутства та ін. Проведений аналіз матеріалів правозастосовної практики 

дозволяє стверджувати, що правоохоронні органи у таких ситуаціях не завжди 

правильно визначають правову і фактичну природу правочинів, що 

«супроводжуються» використанням таких підроблених цінних паперів (тобто чи 

були такі правочини насправді дійсними, а не фіктивними). 

9. У результаті проведеного дослідження поняття та ознак невнесення змін або 

внесення завідомо недостовірних змін до системи реєстру власників іменних цінних 

паперів, або інше порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних 

паперів, передбачених ст. 223
2
 КК, дозволило встановити причину неправильного 

визначення таких діянь, а також незастосування ст. 223
2
 КК з боку правозастосовних 

органів. Такою причиною, як виявилось, є зміни, що відбулися в регулятивному 

законодавстві про фондовий ринок. У результаті таких змін, обумовлених 

прийняттям Закону України «Про депозитарну систему України», припинила 

існування система реєстру власників іменних цінних паперів, але продовжує 

існувати (в реформованому виді) лише система депозитарного обліку цінних 

паперів. Необізнаність у цьому правозастосовних працівників призводить до 

ігнорування ними фактичної неможливості вчинити такі діяння, як невнесення змін 

або внесення завідомо недостовірних змін до системи реєстру власників іменних 

цінних паперів, або інше порушення порядку ведення реєстру власників іменних 

цінних паперів, а відтак встановити їх суспільно небезпечні наслідки у вигляді 

втрати системи реєстру (її частини). 

10. Автор підтримує позицію, що визнавати отримання необґрунтованого 

прибутку в значному розмірі та уникнення значних збитків суспільно небезпечними 

наслідками незаконного використання інсайдерської інформації неправильно 

(ст. 232
1
 КК). Тому при застосуванні цієї статті КК правозастосовні органи мають 
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враховувати, що названі поняття характеризують передусім, так би мовити, 

«додаткові» діяння, які тривають паралельно основному – незаконному 

використанню інсайдерської інформації. Усі вони не є збитками, шкодою (втратами 

чи витратами) у власному розумінні цього слова, яких зазнають охоронювані 

кримінальним законом соціальні цінності. 

11. У роботі аналізуються юридичні конструкції, які включають декілька діянь, 

кожне з яких заподіює суспільно небезпечний наслідок (наприклад, різні види 

значної шкоди або тяжких наслідків заподіюються різними діяннями, пов’язаними з 

маніпулюванням на фондовому ринку декільком інвесторам). У таких випадках 

вчинене пропонується кваліфікувати виходячи з найбільшого розміру наслідків 

певного виду. 

12. У відповідних статтях Особливої частини КК форма вини злочинів, що 

посягають на фондовий ринок, конкретизується декількома способами. Так, в одних 

випадках у статтях КК прямо визначається умисна форма вини конкретного злочину 

(наприклад, у ст. 222
1
, ч. 2 ст. 232

1
 КК). Іншим способом є надання у статті 

Особливої частини КК певних «нормативних орієнтирів» форми вини, якими 

виступають: описання мети вчинення суспільно небезпечного діяння (зокрема, у 

статтях 199, 224 КК); використання терміна «завідомо» при позначенні різних ознак 

складів злочинів (наприклад, «завідомо неправдиві відомості» у ст. 223
1
, «завідомо 

недостовірних змін» у ст. 223
2
 КК), що вказує на умисну форму вини відповідного 

злочину. Проте в окремих випадках законодавець взагалі не закріплює в статтях 

Особливої частини КК жодного «нормативного орієнтиру» форми вини (як, 

наприклад, у ст. 232
2
, ч. 2 ст. 232

1
, ст. 223

2
 КК), що створює неабиякі труднощі при 

застосуванні таких статей КК взагалі та встановленні форми вини зокрема. Такі 

труднощі стосуються передусім встановлення правозастосовними органами: 

а) обставин, які належать до об’єктивної сторони злочинів, що посягають на 

фондовий ринок, а також усвідомлення особою особливостей таких обставин 

(наприклад, при вчиненні злочинів, передбачених статтями 199, 224 КК, суб’єкт 

злочину усвідомлює, що своїми діями забезпечує виготовлення та/або обіг 

підроблених цінних паперів як на території України, так і за її межами; у процесі 
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маніпулювання на фондовому ринку (ст. 222
1
 КК) суб’єкт усвідомлює, що своїми 

діями він вводить в оману інших учасників фондового ринку та порушує 

встановлений порядок ціноутворення на фондовій біржі; при підробленні 

документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів (ст. 223
1
 КК), 

уповноважена особа усвідомлює, що вона вносить у такі документи недостовірну 

інформацію та/або підписує документи, які містять недостовірну інформацію); 

б) усвідомлення особливостей предметів злочинів, що посягають на фондовий 

ринок, які (особливості) пов’язуються із соціальними характеристиками цих 

предметів (прикладом є випадки, коли винний усвідомлює наявність підроблених 

цінних паперів при вчиненні збуту підроблених державних або недержавних цінних 

паперів; уповноважена особа при вчиненні злочину, передбаченого ст. 223
1
 КК, 

усвідомлює неправдивий характер відомостей, які вносяться нею у документи, що 

подаються для реєстрації випуску цінних паперів; усвідомлення службовою особою 

професійного учасника фондового ринку недостовірного характеру змін, які 

вносяться нею до системи депозитарного обліку, і т. д.); 

в) усвідомлення особливостей правового статусу особи, яка вчиняє злочини, 

передбачені ст.ст. 222
1
, 223

2
 та 232

1
 КК. У такому випадку винний має 

усвідомлювати, що він обіймає постійно чи тимчасово в учаснику фондового ринку, 

органах державної влади, на державних чи комунальних підприємствах, в установах 

чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи 

адміністративно-господарських функцій, або виконує такі функції за спеціальним 

повноваженням, при цьому має законні повноваження і на вчинення відповідних дій 

на ринку цінних паперів (на характер такого усвідомлення впливають насамперед 

статус службової або уповноваженої особи чи робітника підприємства, установ, 

організації, а також виконувані функціональні, трудові або договірні обов’язки, що 

дозволяють йому діяти в інтересах служби або роботодавця). 

13. Запропонована для розв’язання проблем кваліфікації посягань на фондовий 

ринок та їх відмежування від суміжних злочинів й інших правопорушень методика 

зорієнтована на те, щоб з урахуванням відмінних ознак складів цих злочинів 

«представити» деякий алгоритм кримінально-правової оцінки злочинів, що 
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посягають на фондовий ринок. Критеріями розмежування цих злочинів 

пропонується вважати: 

а) ознаки предмета злочину, що зрештою дозволяє підтвердити існуючу 

неузгодженість тих норм Особливої частини КК, що мають забезпечувати 

кримінально-правову охорону фондового ринку, а також деяку роз’єднаність 

складових самої кримінально-правової охорони фондового ринку; аналіз таких 

ознак предмета злочину дозволив з’ясувати зміст та зіставити альтернативно названі 

в ч. 1 ст. 232
1
 КК ознаки «отримання особою, яка вчинила зазначені дії, чи третіми 

особами необґрунтованого прибутку в значному розмірі» та «уникнення учасником 

фондового ринку чи третіми особами значних збитків» для розмежування з 

передбаченим у ст. 232 КК умисним розголошенням комерційної або банківської 

таємниці без згоди її власника; крім цього, обґрунтовується необхідність 

кваліфікуватися за сукупністю злочинів, передбачених відповідними частинами 

статей 232
1
, 209

1
 КК, випадки розголошення інсайдерської інформації особою, якій 

ця інформація стала відома у зв’язку з професійною або службовою діяльністю; 

б) ознаки об’єктивної сторони, що дозволило, зокрема, з’ясувати 

співвідношення норм, передбачених ст. 232
2
 КК та ст. 222 КК, а також норм, 

передбачених статтями 361, 362, 363 КК та статтями 223
1
, 232

2
 КК. Вбачається, що 

норми, передбачені в ст. 232
2
 КК, є спеціальними стосовно загальних – ст. 222 КК, у 

зв’язку з чим за необхідних умов застосуванню підлягає ст. 232
2
 КК. При 

співвідношенні статей 361, 362, 363 КК та статей 223
1
, 232

2
 КК пропонується 

виходити з того, що ознаки діянь та обстановки їх вчинення, визначені у 

статтях 361, 362, 363 КК, пов’язуються в тому числі з дезорганізацією роботи 

реєстру власників іменних цінних паперів, визначені з урахуванням спеціального 

змісту (який у ст. 223
2
 КК прямо не відтворюється). Тому вчинення такої 

дезорганізації за певних обставин може кваліфікуватися за сукупністю названих 

злочинів. Враховуючи визнання інсайдерської інформації інформацією з обмеженим 

доступом, що передбачена ст. 361
2
 КК, за правилами сукупності з відповідною 

частиною ст. 232
1
 КК мають кваліфікуватися несанкціоновані збут або 

розповсюдження інформації з обмеженим доступом; 
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в) ознаки суб’єктивної сторони. Їх встановлення дозволило з’ясувати 

співвідношення норм, передбачених статтями 199, 124 КК та статтями 190, 192 КК. 

При такому співвідношенні обґрунтовувалось, що умисел винного обов’язково 

охоплює, так би мовити, «потрапляння» незаконно виготовлених, одержаних чи 

підроблених державних цінних паперів (ст. 199 КК), а також будь-яким чином 

підроблених недержавних цінних паперів (ст. 224 КК) на фондовий ринок. Тому у 

випадках, коли при вчиненні збуту незаконно виготовлених, одержаних чи 

підроблених державних цінних паперів, а також збуту чи використання іншим 

чином підроблених недержавних цінних паперів винний прагне використати 

незаконно виготовлені, одержані чи підроблені державні цінні папери або 

підроблені недержавні цінні папери на фондовому ринку у процесі обману чи 

зловживання довірою для заподіяння майнової шкоди (емітенту, інвестору в цінні 

папери, власнику цінних паперів тощо), то вчинене за інших необхідних обставин 

потребує кваліфікації за сукупністю цих злочинів. 

14. Проведений аналіз особливостей відмежування злочинів, що посягають на 

фондовий ринок, від адміністративних правопорушень дозволив з’ясувати 

співвідношення відповідних положень КК та КУпАП з приводу їх узгодженості між 

собою (кореспондування один одному) та виділити найбільш типові ситуації такого 

співвідношення: 

а) ситуації, коли норма КК містить ознаки, що сформульовані в нормі КУпАП, 

але в КК взагалі не визначені. Наприклад, положення ст. 232
2
 КК лише частково 

відображають ознаки юридичного складу правопорушення, передбаченого у ч. 1 

ст. 163
5
 КУпАП, а ознаки складів правопорушень, передбачених у чч. 2, 3 ст. 163

5
 

КУпАП, взагалі не враховуються у ст. 232
2
 КК; 

б) ситуації, коли норма КК визначає ознаки, що є тотожними з ознаками, 

закріпленими у нормі КУпАП. Прикладом є примітка до ст. 163
9
 КУпАП, в якій 

визначаються особи, які вчинили незаконне використання інсайдерської інформації. 

Водночас у ст. 232
2
 КК закріплений такий саме перелік осіб, що незаконно 

використовують інсайдерську інформацію; 
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в) ситуації, коли у нормі КУпАП взагалі не передбачаються «зменшені 

розміри» предмета правопорушення та/або заподіяної шкоди порівняно із 

суміжними ознаками складу злочину певного виду. Так, у ст. 163
5
 КУпАП порівняно 

зі ст. 223
2
 КК склад адміністративного правопорушення не включає настання яких-

небудь втрат в учасників депозитарної системи, які перебувають у певних 

правовідносинах між собою, а також визначених у ст. 223
2
 КК «втрати системи 

реєстру (її частини)» [79, С. 425–436]. 

Проведений аналіз таких типових ситуацій дозволив дійти висновку, що при 

співвідношенні норм КК, що передбачають відповідальність за злочинні посягання 

на фондовий ринок, та відповідних норм КУпАП відсутні ситуації, коли: 

а) норма КУпАП визначає ознаки предмета правопорушення або шкідливих 

наслідків, але у нормах КК такі ознаки текстуально не враховані; 

б) має місце певне «дублювання» у КК і КУпАП конкретних видів злочинів, що 

посягають на фондовий ринок, та відповідних суміжних адміністративних 

правопорушень [75, С. 116; 79, 436]. 

 

Висновки до розділу 5 

1. Проведений аналіз проблем кримінально-правової охорони фондового ринку 

дозволяє сформулювати основні напрями подальшої нормативної регламентації 

кримінальної відповідальності за посягання на фондовий ринок та виділити їх 

(напрямів) концептуальні, соціально-юридичні та техніко-юридичні аспекти. 

2. Концептуальні аспекти дозволили виокремити такі елементи фондового 

ринку (що безпосередньо стосуються забезпечення прав та інтересів осіб, які 

випустили цінні папери, а також осіб, які здійснюють інвестиції у цінні папери, 

професійних учасників фондового ринку та їх об’єднань, інтересів при розміщенні, 

обігу цінних паперів), які на нормативному рівні взагалі відсутні, а саме: а) 

забезпечення порядку випуску та емісії цінних паперів; б) забезпечення прав 

власників цінних паперів; в) забезпечення встановлення ринкової ціни емісійного 

цінного папера на фондовій біржі; г) розміщення цінних паперів; ґ) встановлення 

порядку поводження з різноманітними видами інформації на фондовому ринку. 
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3. Спеціально-юридичні аспекти дозволили пов’язати напрями вдосконалення 

нормативної регламентації кримінальної відповідальності за посягання на фондовий 

ринок з: особливостями порушення прав та інтересів учасників фондового ринку; 

специфікою порушення соціальних зв’язків між учасниками фондового ринку 

(виражається в отриманні доходу від відповідної діяльності, що властиве інтересам 

осіб, які випустили (емітували) цінні папери, інтересам осіб, які здійснюють 

інвестиції в цінні папери, інтересам професійних учасників фондового ринку та їх 

об’єднань, інтересам при розміщенні, обігу цінних паперів та інших фінансових 

інструментів, а також у набутті та користуванні правами, якими наділені власники 

цінних паперів, забезпеченні процесу зберігання цінних паперів, відкритті і веденні 

рахунків у цінних паперах, забезпеченні фінансових операцій по цих рахунках, 

укладанні та виконанні угод з цінними паперами); особливостями заходів 

кримінально-правового характеру за злочини, що посягають на фондовий ринок, які 

застосовуються в межах кримінальної відповідальності особи; специфікою заходів 

кримінально-правового характеру за злочини, що посягають на фондовий ринок, які 

застосовуються поза межами кримінальної відповідальності особи. 

4. Техніко-юридичні аспекти відображають особливості законодавчої техніки 

нормативного змісту дефініцій правових понять, нормативних приписів та 

юридичних конструкцій з урахуванням: узгодженості тексту статей (частин статей) 

Загальної та Особливої частин КК; потреби узгодження тексту статей (частин 

статей) Особливої частини КК і так званих «регулятивних» законодавчих актів. 

5. Сформульовані підходи щодо поліпшення правозастосовної практики 

дисертант пов’язує з: 1) кримінально-правовою оцінкою порушень порядку 

«роботи» фондового ринку залежно від: а) передбачення більшості таких порушень 

чинним регулятивним (фінансовим) законодавством; б) застосування регулятивного 

(фінансового) законодавства у процесі правової оцінки більшості названих 

порушень (навіть у тих випадках, коли заподіюється істотна шкода, а саме 

порушення є суспільно небезпечним); в) від визначення лише деяких із таких 

порушень кримінальним законодавством; 2) однозначним розумінням механізму 

заподіюваної названими порушеннями шкоди фондовому ринку; 3) потребою 
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«представити» у КК всі різновиди заподіюваної на фондовому ринку соціально-

економічної шкоди; 4) тим, що зв’язок між урахуванням соціально-економічних 

інтересів держави, регулятивним і кримінальним законодавством виходить за межі 

бланкетності кримінально-правових норм та особливостей їх застосування; 

5) формуванням єдиного підходу в кримінально-правовій оцінці різноманітних 

проявів впливу на встановлення ціни (котирування) цінних паперів, використання 

недостовірної та помилкової інформації для впливу на встановлення такої ціни 

(котирування), порушення правил на ринку цінних паперів, що фактично передують 

випуску (емісії) цінних паперів або вчиняються в його процесі, викрадення, 

знищення та пошкодження чужих цінних паперів, незаконного ввезення в Україну і 

вивезення за кордон цінних паперів, використання справжніх або підроблених 

цінних паперів для вчинення інших злочинів, бездіяльності службових осіб, 

пов’язаної з непередачею коштів емітентам цінних паперів, або навпаки вчинення 

фіктивної передачі коштів та ін.; 6) вдосконаленням існуючого у правозастосовній 

практиці підходу, згідно з яким окремі різновиди існуючих фінансових 

інструментів, з приводу яких виникають правовідносин на фондовому ринку, або 

предметів, що їх імітують, а також документів та інформації, що використовуються 

на фондовому ринку, так би мовити, «випадають» із числа предметів злочинів проти 

фондового ринку; 7) врахуванням змін у регулятивному законодавстві про фондовий 

ринок, у результаті яких перестала існувати система реєстру власників іменних 

цінних паперів, але продовжує існувати лише система депозитарного обліку цінних 

паперів; 8) неправильністю визнання отриманого необґрунтованого прибутку в 

значному розмірі та уникнення значних збитків суспільно небезпечними наслідками 

незаконного використання інсайдерської інформації; 9) конкретизацією форми вини 

злочинів, що посягають на фондовий ринок. 
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ВИСНОВКИ 

На підставі комплексного дослідження теоретичних і прикладних проблем 

кримінально-правової охорони фондового ринку розроблено теоретичну модель 

нормативної складової такої охорони, яка має забезпечити її цілісність і системність. 

Крім цього, проведене у роботі дослідження підтвердило недостатність уваги до 

проблем кримінально-правової охорони фондового ринку. Переважна більшість 

таких проблем залишається невирішеною з боку законодавця, правозастосовних 

органів і науковців. З огляду на це в роботі запропоновано такі напрями їх 

розв’язання. 

1. Побудова «моделі» для цілісної та комплексної системи кримінально-

правової охорони фондового ринку потребує послідовного дослідження: соціально-

економічної та юридичної сутності фондового ринку, механізму вчинення посягань 

на фондовий ринок, особливостей таких посягань і заподіяної ними шкоди, їх 

врахування у відповідних складах злочинів, а також у вирішенні основних проблем 

заходів кримінально-правового характеру, які можуть застосовуватись за вчинення 

таких злочинів. 

Як елемент фінансової системи держави фондовий ринок характеризується 

наявністю та взаємозв’язком таких компонентів, як: учасники фондового ринку 

(інституційний компонент); відносини між ними з приводу випуску та/або обігу 

цінних паперів (змістовний компонент); діяльність цих учасників, спрямована на 

мобілізацію фінансових ресурсів, їх розподіл у межах фінансової системи 

(функціональний компонент). Поняття «цінні папери» стосовно поняття «фондовий 

ринок» позначає лише одну з його обов’язкових ознак. Іншими обов’язковими 

ознаками фондового ринку визнаються «суб’єкти (учасники) фондового ринку» та 

«фінансові відносини між суб’єктами (учасниками) фондового ринку». Різновидами 

суб’єктів фінансових відносин на фондовому ринку є «емітенти-позичальники», 

«інвестори» та «посередники між емітентами-позичальниками та інвесторами». 

З огляду на зазначене створення цілісної системи кримінально-правової 

охорони фондового ринку потребує врахування змісту і взаємозв’язку його 

компонентів, їх значення для функціонування фондового ринку в цілому, а також 
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соціально-економічного та кримінально-правового значення основних інтересів його 

учасників та існуючих між ними відносин. Такий підхід дозволяє виявити, які 

компоненти фондового ринку вже взято під кримінально-правову охорону, а які у 

КК взагалі не «представлено». 

2. Виходячи з визнання охоронюваними КК соціальними цінностями 

потерпілого від злочину, його прав, свобод та інтересів, інтересів держави, 

соціальних зв’язків між членами суспільства з приводу реалізації ними належних їм 

прав, свобод та інтересів, а також між членами суспільства та державою, 

пропонується характеризувати заподіювану фондовому ринку (його структурним 

елементам) шкоду, як: 

а) порушення прав та інтересів його учасників, що проявляється у 

незабезпеченні прав інвесторів, контролю за дотриманням їхніх прав емітентами 

цінних паперів та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних 

паперів, порушенні нагляду за професійними учасниками фондового ринку, 

порушенні порядку державного регулювання і контролю за випуском та обігом 

цінних паперів, дезорганізації захисту інтересів держави та інвесторів у цінні 

папери, маніпулюванні цінами на фондовому ринку; така характеристика шкоди 

фондовому ринку дозволила визнати, що нормативна регламентація кримінальної 

відповідальності за посягання на фондовий ринок потребує відображення саме 

остаточного, «кінцевого» інтересу учасників фондового ринку, який пов’язується з 

«досягненням» інвестиційної привабливості цінних паперів; 

б) порушення соціальних зв’язків між учасниками фондового ринку, що 

проявляється у дезорганізації взаємовідносин між учасниками фондового ринку, 

виконання ними своїх зобов’язань за цінними паперами, порушенні порядку 

отримання інформації із системи депозитарного обліку цінних паперів та її 

використання, а також у порушенні переходу прав на цінні папери, порушенні 

випуску, обігу цінних паперів, порушенні порядку видачі ліцензій на здійснення 

професійної діяльності на фондовому ринку та забезпечення контролю за такою 

діяльністю, порушенні порядку зайняття такою діяльністю на фондовому ринку, яка 

потребує ліцензування, порушенні порядку реєстрації випусків (емісій) цінних 
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паперів та викривлення інформації про емітовані цінні папери, порушенні роботи 

різноманітних реєстрів або систем обліку щодо цінних паперів; на цій підставі 

визнається, що нормативна регламентація кримінальної відповідальності за 

посягання на фондовий ринок потребує врахування інтересів учасників відносин на 

фондовому ринку, що залежать насамперед від цілей, які вони прагнуть досягти в 

процесі своєї діяльності, а саме: 

– отримати дохід від відповідної діяльності, що властиве для інтересів осіб, які 

випустили (емітували) цінні папери, інтересів осіб, які здійснюють інвестиції у цінні 

папери, інтересів професійних учасників фондового ринку та їх об’єднань, інтересів 

при розміщенні, обігу цінних паперів та інших фінансових інструментів; 

– набути та користуватися правами власників цінних паперів, що характерне 

насамперед для інтересів осіб, які здійснюють інвестиції у цінні папери, а також 

інтересів професійних учасників фондового ринку та їх об’єднань; 

– забезпечити процес зберігання цінних паперів, відкриття і ведення рахунків у 

цінних паперах, забезпечити фінансові операції по цих рахунках, укладання та 

виконання угод з цінними паперами, що властиве для інтересів професійних 

учасників фондового ринку та їх об’єднань, а також для інтересів учасників 

депозитарної діяльності на фондовому ринку. 

3. Побудова цілісної кримінально-правової охорони фондового ринку залежить 

від урахування механізму заподіяння шкоди кожному із названих вище елементів 

фондового ринку. Проте в чинному КК України деякі з таких компонентів і 

різновиди заподіяної їм шкоди взагалі не «представлено». Йдеться, зокрема, про: 

а) «первинні» інтереси учасників фондового ринку в процесі здійснюваної 

ними діяльності, а також діяльності, що стосується цінних паперів; такі інтереси 

пов’язуються з отриманням доходів за емісійними цінними паперами, у зв’язку з 

чим різновиди заподіюваної їм шкоди пов’язуються з неотриманням таких доходів; 

б) «кінцеві» інтереси учасників фондового ринку, що полягають у «досягненні» 

такими учасниками інвестиційної привабливості цінних паперів у державі (це 

стосується держави як учасника фондового ринку та методів, які нею 

використовуються); різновиди заподіюваної таким інтересам шкоди відображають 
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властивості погіршення такої інвестиційної привабливості. 

4. Залежно від конкретного змісту названих посягань і повноти їх нормативної 

регламентації у кримінальному законі можна виділити декілька їх типів. До першого 

типу (на так званому «загальному рівні») відносяться групи загальних видів 

злочинів, які можуть посягати на фондовий ринок (прикладом є передбачене ч. 4 

ст. 358 КК використання завідомо підробленого документа, пов’язане з діяльністю 

учасників фондового ринку, або підкуп службової особи учасника фондового ринку 

(ст. 368
3
 КК), провокація підкупу на фондовому ринку (ст. 370 КК) та ін.). До 

другого типу відносяться злочини, які посягають у тому числі на фондовий ринок 

(наприклад, передбачений у ст. 199 КК злочин посягає на порядок грошового 

обороту, а «у частині» виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, 

пересилання, ввезення в Україну з метою збуту, а також збуту державних цінних 

паперів – є посяганням на фондовий ринок). Третій тип посягань охоплює лише 

групи спеціальних видів посягань на фондовий ринок, зокрема, злочини, 

передбачені статтями 199, 222
1
, 223

1
, 223

2
, 224, 232

1
 та 232

2
 КК України. 

Це, своєю чергою, передбачає з’ясування впливу таких посягань на «обсяг» 

кримінально-правової охорони фондового ринку принаймні на двох відносно-

самостійних «рівнях»: а) виходячи із змісту визначених кримінальним законом 

посягань, що вважаються злочинами певних видів, які в КК представлено повністю 

(загальний рівень); б) виходячи із змісту тих посягань і заподіяної ними шкоди на 

фондовому ринку, які в кримінальному законі представлено лише частково або 

зовсім не визначено (спеціальний рівень). Такий підхід дозволяє пов’язати цілісність 

кримінально-правової охорони з групами посягань на фондовий ринок, які 

стосуються лише виділеного вище третього типу. 

У своєму дослідженні дисертант зосередився на спеціальному рівні 

кримінально-правової охорони фондового ринку, оскільки саме він пов’язується з 

необхідністю «усунення» прогалин у регулятивному законодавстві, а також у 

правозастосуванні. За такого підходу саме дослідження спеціального рівня 

кримінально-правової охорони фондового ринку дозволить вирішити проблеми 

бланкетності змісту норм, які забезпечують кримінально-правову охорону 
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фондового ринку. 

5. У дослідженні змісту складів злочинів, що посягають на фондовий ринок, 

дисертант виходив з того, що їх видовим об’єктом є такі близькі, подібні соціальні 

цінності, як: 1) права, свободи та правоохоронювані інтереси учасників фондового 

ринку; 2) потерпілі (учасники фондового ринку); 3) соціальні зв’язки між 

учасниками фондового ринку з приводу реалізації їхніх прав, свобод та інтересів, що 

набувають форми правовідносин. 

Існування в КК самостійного розділу VII Особливої частини, присвяченого 

злочинам у сфері господарської діяльності, виглядає виграшним кроком, що певною 

мірою полегшує з’ясування властивостей злочинних посягань на економічний 

устрій держави та є більш прийнятним передусім з огляду на особливості 

кримінально-правової охорони фондового ринку, її цілісності, оскільки фондовий 

ринок виступає предметом правового регулювання як фінансового, так і 

господарського права. Водночас розділ VII Особливої частини КК потребує, на мій 

погляд, більш точної назви, яка дозволить охопити всю систему цінностей, 

поставлених під кримінально-правову охорону. 

Незважаючи на бланкетність кримінально-правових норм, що забезпечують 

охорону фондового ринку, український законодавець під час реформування 

регулятивного законодавства у цій сфері взагалі залишив поза увагою відповідні 

кримінально-правові заборони, незважаючи на те що вони також потребують 

відповідних змін. У результаті такої бездіяльності окремі статті, які передбачають 

кримінальну відповідальність за посягання на фондовий ринок, перетворюються на 

«мертві» норми та потребують суттєвої «ревізії» з боку науковців і належної уваги з 

боку суб’єктів законодавчої ініціативи.  

Більшість посягань на фондовий ринок сконструйовано як злочини з 

матеріальним складом. Проте з метою забезпечення належної кримінально-правової 

протидії цим злочинам та узгодження кримінально-правових норм у цій сфері із 

суміжними кримінально-правовими нормами, ряд складів цих злочинів мають бути 

сконструйовані як злочини з формальним складом.  

Здебільшого злочини, що посягають на фондовий ринок, цілком природно, 
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вчинюються умисно. У формулюванні окремих із цих складів злочинів взагалі 

відсутня пряма або непряма вказівка на форму вини, що, безумовно, є недоліком. З 

метою його усунення запропоновано вдосконалити законодавчу регламентацію 

суб’єктивної сторони складів злочинів, що посягають на фондовий ринок, та чітко 

закріпити те, що вони можуть бути вчинені лише умисно. 

У процесі запровадження інституту кримінальних проступків злочини, що 

посягають на фондовий ринок, мають бути віднесені не до категорії кримінальних 

проступків, а до злочинів відповідної тяжкості. 

Серед заходів кримінально-правового характеру за злочини, що посягають на 

фондовий ринок, які застосовуються в межах кримінальної відповідальності особи, 

пріоритет має надаватися покаранням майнового характеру, проте не виключені 

випадки, коли мають бути передбачені покарання, пов’язані з обмеженням особистої 

свободи злочинця. Своєю чергою, застосування такого заходу, як звільнення від 

покарання та його відбування, має бути обмежено. 

Серед заходів кримінально-правового характеру за злочини, що посягають на 

фондовий ринок, які застосовуються поза межами кримінальної відповідальності 

особи, в окремих випадках слід передбачити звільнення від кримінальної 

відповідальності, спеціальну конфіскацію та заходи кримінально-правового 

характеру, що застосовуються до юридичних осіб.  

Посягання на фондовий ринок, які кримінальним законом не передбачено, 

пов’язуються насамперед із порушенням механізму встановлення ринкової ціни 

емісійного цінного папера на фондовій біржі; порушення встановленого порядку 

розміщення цінних паперів; порушення порядку використання різноманітних видів 

інформації на фондовому ринку (зокрема, інсайдерської, інформації про діяльність 

емітента). 

6. З’ясування проблем кримінально-правової охорони фондового ринку 

дозволяє застосувати комплексний підхід у визначенні основних напрямів 

вдосконалення нормативної регламентації кримінальної відповідальності за 

посягання на фондовий ринок і на їх основі розробити цілісну теоретичну модель 

такої регламентації. У межах зазначених напрямів пропонується реалізувати такі 
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зміни в КК України: 

– назву розділу VII Особливої частини КК викласти в такій редакції: «Злочини 

проти ринкової економіки»; 

– у назві та ч. 1 статті 199 КК слова «державних цінних паперів» виключити; 

– на підставі положень Директиви 2014/57/EU Європейського Парламенту та 

Ради ЄС від 16 квітня 2014 року про кримінальні санкції за зловживання на ринку та 

з урахуванням положень кримінального законодавства зарубіжних країн 

пропонується викласти ст. 222
1
 («Маніпулювання на фондовому ринку») КК у такій 

редакції: 

«1. Умисне укладення службовою особою учасника фондового ринку біржового 

контракту (договору) з метою формування неправильного уявлення про попит, 

пропозицію або ринкову ціну фінансового інструменту або з метою встановлення 

ціни на фінансовий інструмент, яка явно не відповідає дійсній ціні, а так само 

укладення біржового контракту (договору) із застосуванням обману, поширення у 

засобах масової інформації або будь-яким іншим способом завідомо недостовірних 

відомостей про фінансовий інструмент, якщо такі дії призвели до отримання 

професійним учасником фондового ринку або іншою особою прибутку у значних 

розмірах, або уникнення такою особою збитків у значних розмірах, або якщо такі 

дії заподіяли значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам або інтересам 

фізичних і юридичних осіб, державним або громадським інтересам, – 

карається штрафом від двох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

2. Та сама дія, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, або 

якщо вона спричинила тяжкі наслідки, – 

карається штрафом від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або 

позбавленням волі на той самий строк. 

3. Особа, яка вчинила дію, передбачену частиною першою або другою цієї 

статті (якщо вона вчинена за попередньою змовою групою осіб, або якщо вона 
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спричинила тяжкі наслідки), звільняється від кримінальної відповідальності, а 

також якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину сприяла 

його припиненню або розкриттю вчинених злочинів, у разі одержання незаконного 

прибутку повернула його, та, у випадку завдання шкоди охоронюваним законом 

правам, свободам або інтересам фізичних і юридичних осіб, державним або 

громадським інтересам, відшкодувала таку шкоду»; 

– доповнити Особливу частину КК статтею 222
2
 такого змісту: 

«Стаття 222
2
. Незаконне розміщення цінних паперів 

Незаконне розміщення цінних паперів службовою особою емітента, якщо це 

заподіяло значну шкоду інвесторові в цінні папери, – 

карається штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого». 

Примітка. Шкода, передбачена цією статтею, вважається значною, якщо 

вона в триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян»; 

– викласти ст. 223
1
 КК у новій редакції, визначивши «значну матеріальну 

шкоду інвесторові в цінні папери» не як конститутивну ознаку складу злочину за 

ч. 1 ст. 223
1
 КК, а як кваліфікуючу ознаку складу злочину за ч. 2 цієї статті: 

«Стаття 223
1
. Підроблення документів, які подаються під час емісії цінних 

паперів 

1. Внесення уповноваженою особою завідомо неправдивих відомостей в 

документ, який подається для реєстрації випуску цінних паперів, та/або в звіт про 

результати публічного розміщення цінних паперів, та/або в зміни до проспекту 

емісії цінних паперів, – 

карається штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

2. Дія, передбачена частиною першою цієї статті, якщо вона завдала значної 

шкоди інвестору в цінні папери, –  
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карається штрафом від чотирьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Примітка. Шкода, передбачена цією статтею, вважається значною, якщо 

вона в триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян»; 

– викласти ст. 223
2
 КК у такій редакції: 

«Стаття 223
2
. Порушення порядку здійснення депозитарної діяльності 

1. Умисне невнесення службовою особою Центрального депозитарію цінних 

паперів, Національного банку України або депозитарної установи змін до системи 

депозитарного обліку цінних паперів або внесення до нього завідомо недостовірних 

змін, а так само інше умисне порушення порядку здійснення депозитарної 

діяльності, яке призвело до втрати або викривлення інформації у системі 

депозитарного обліку цінних паперів, – 

карається штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, якщо воно завдало 

істотної шкоди, –  

карається штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Примітка. Істотною у цій статті, якщо вона полягає в заподіянні 

матеріальних збитків, вважається шкода, яка в п’ятсот і більше разів перевищує 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян»; 

– викласти ст. 224 КК у такій редакції: 

«Стаття 224. Підроблення, переміщення, використання та збут 

підроблених цінних паперів у документарній або бездокументарній формі 

1. Підроблення, придбання, зберігання, переміщення підроблених цінних паперів 

з метою їх збуту або іншого використання, а так само збут чи інше використання 
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підроблених цінних паперів, – 

карається штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років або 

позбавленням волі на строк до трьох років. 

2. Дія, передбачена частиною першою цієї статті, вчинена повторно або за 

попередньою змовою групою осіб, або якщо вона завдала значної шкоди, – 

карається штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або 

позбавленням волі на строк від двох до п’яти років. 

3. Дія, передбачена частинами першою або другою цієї статті, вчинена 

організованою групою, або якщо вона завдала шкоду у великих розмірах, – 

карається штрафом від десяти тисяч до п’ятнадцяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 

трьох до шести років. 

Примітки. 1. Повторним у цій статті визнається злочин, вчинений особою, 

яка раніше вчинила злочин, передбачений цією статтею або статтею 199 цього 

Кодексу. 

2. Відповідно до цієї статті шкода вважається значною, якщо вона у триста і 

більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а у великих 

розмірах – якщо вона у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний 

мінімум доходів громадян»; 

– доповнити Особливу частину КК статтею 224
1
 такого змісту: 

«Стаття 224
1
. Втручання у формування ринкової ціни емісійного цінного 

папера на фондовій біржі 

1. Вплив у будь-якій формі на учасника фондової біржі, що забезпечує 

визначення або фіксацію на фондовій біржі ринкової ціни емісійного цінного папера, 

з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися 

прийняття незаконного рішення, – 

карається штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1464120527087469#n1337
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2. Дія, передбачена частиною першою цієї статті, вчинена службовою особою 

з використанням свого службового становища або якщо вона завдала значної 

шкоди, – 

карається штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

Примітка. Відповідно до цієї статті шкода вважається значною, якщо вона у 

триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян»; 

– визнати необхідною кримінально-правову охорону прав власників цінних 

паперів, що є учасниками відповідних зборів на фондовому ринку, та доповнити 

Особливу частину КК статтею 224
2
 такого змісту: 

«Стаття 224
2
. Незаконне перешкоджання або обмеження здійснення прав 

власника цінних паперів 

1. Незаконна відмова в скликанні або ухилення від скликання загальних зборів 

власників цінних паперів, незаконна відмова зареєструвати для участі в таких 

загальних зборах власника цінних паперів або іншу особу, яка має право на участь у 

цих зборах, а також проведення загальних зборів власників цінних паперів за 

відсутності встановленого кворуму, якщо такі діяння заподіяли значну шкоду, – 

карається штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого». 

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене службовою 

особою з використанням свого службового становища або якщо воно заподіяло 

шкоду у великих розмірах, – 

карається штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  

Примітка. У цій статті шкода вважається значною, якщо вона у триста і 

більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а у великих 

розмірах – якщо вона у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний 
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мінімум доходів громадян»; 

– доповнити Особливу частину КК статтею 224
3
 такого змісту: 

«Стаття 224
3
. Порушення правил, що визначають процедуру, яка передує 

випуску цінних паперів 

1. Умисна публічна пропозиція щодо розміщення цінного папера як емісійного 

без проспекту емісії або за призупиненим проспектом емісії без отримання 

відповідного дозволу, що заподіяло значну шкоду, –  

карається штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

2. Дія, передбачена частиною першою цієї статті, вчинена службовою особою 

з використанням свого службового становища або якщо вона заподіяла шкоду у 

великих розмірах, – 

карається штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Примітка. Шкода вважається значною, якщо вона у триста і більше разів 

перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а у великих розмірах – 

якщо вона у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян»; 

– викласти ст. 232
1
 КК у такій редакції: 

«Стаття 232
1
. Незаконне використання інсайдерської інформації 

1. Умисне незаконне розголошення, передача або надання доступу до 

інсайдерської інформації, а так само надання з використанням такої інформації 

рекомендації стосовно придбання або відчуження цінних паперів або похідних 

(деривативів), або вчинення з використанням інсайдерської інформації правочину, 

спрямованого на придбання або відчуження цінних паперів або похідних 

(деривативів), яких стосується інсайдерська інформація, – 

карається штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи 
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займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, якщо воно призвело до 

отримання особою, яка вчинила зазначене діяння, або третіми особами 

необґрунтованого прибутку в значному розмірі, або уникнення учасником фондового 

ринку або третьою особою значних збитків, або якщо воно заподіяло істотну 

шкоду охоронюваним законом правам, свободам або інтересам фізичних і 

юридичних осіб, державним або громадським інтересам, – 

карається штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

3. Діяння, передбачене частинами першою або другою цієї статті, вчинене 

повторно або за попередньою змовою групою осіб або якщо воно спричинило тяжкі 

наслідки, – 

карається штрафом від десяти тисяч до п’ятнадцяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

4. Діяння, передбачене частинами першою, другою або третьою цієї статті, 

вчинене організованою групою, – 

карається штрафом від п’ятнадцяти тисяч до двадцяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 

п’яти років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

5. Особа, яка вчинила діяння, передбачені частиною першою або діяння, 

передбачені частиною другою чи третьою (якщо вони вчинені за попередньою 

змовою групою осіб, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки) цієї статті, 

звільняється від кримінальної відповідальності за таке діяння, якщо вона до 

повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину сприяла припиненню або 

розкриттю злочинів, передбачених цією статтею, у разі одержання 

необґрунтованого прибутку – передала його державі та, у випадку завдання шкоди 

охоронюваним законом правам, свободам або інтересам фізичних і юридичних осіб, 
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державним або громадським інтересам, відшкодувала таку шкоду. 

Примітки. 1. Значним у цій статті вважається розмір або збиток, який в 

п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

Істотною шкодою у цій статті, якщо вона полягає в заподіянні матеріальних 

збитків, вважається шкода, яка в п’ятсот і більше разів перевищує 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

2. Тяжкими наслідками у цій статті, якщо вони полягають у заподіянні 

матеріальних збитків, вважаються такі, які у тисячу і більше разів перевищують 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

3. Під особами, які вчинили діяння, передбачені цією статтею, розуміються: 

службові особи емітента, особи, які були службовими особами емітента на 

момент ознайомлення з інсайдерською інформацією; особи, які мають доступ до 

інсайдерської інформації у зв'язку з виконанням ними трудових (службових) 

обов'язків або договірних зобов'язань незалежно від відносин з емітентом, у тому 

числі співробітники професійних учасників фондового ринку; державні службовці, 

яким відома інсайдерська інформація внаслідок виконання ними посадових 

(службових) обов'язків; особи, які ознайомилися з інсайдерською інформацією 

неправомірним шляхом; аудитори, нотаріуси, експерти, оцінювачі, арбітражні 

керуючі або інші особи, які виконують надані законом публічні повноваження, 

акціонери»; 

– з метою забезпечення принципу єдності термінології в п. 3 примітки ст. 232
1
 

КК слово «посадові» слід замінити словом «службові»; 

– уточнити зміст п. 3 примітки статті 232
1
 КК. Замість словосполучення «у 

тому числі ті, які були посадовими особами емітента на момент ознайомлення з 

інсайдерською інформацією» в ній має бути вказано на таких суб’єктів злочину, як 

«особи, які були службовими особами емітента на момент ознайомлення з 

інсайдерською інформацією»; 

– визначити вичерпний перелік суб’єктів злочинів, передбачених ст. 232
1
 КК, 

який означає, що дія цієї статті не поширюється на акціонерів. При цьому акціонери 

зобов’язані не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 
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про діяльність товариства. Однак якщо акціонери не входять до керівних органів 

акціонерного товариства або не є акціонерами – працівниками товариства, то вони 

не охоплюються переліком суб’єктів незаконного використання інсайдерської 

інформації, закріпленим у п. 3 примітки до ст. 232
1
 КК. Враховуючи це п. 3 

примітки до ст. 232
1
 КК слід доповнити таким суб’єктом, як «акціонер»; 

– з урахуванням положень ст. 232
2
 КК та ст. 163

11
 КУпАП, а також здатності 

умисного нерозкриття інформації на фондовому ринку та розкриття на фондовому 

ринку завідомо недостовірної інформації заподіювати інвесторам у цінні папери 

шкоду викласти ст. 232
2
 у такій редакції: 

«Стаття 232
2
. Порушення порядку надання або розкриття інформації про 

діяльність емітента 

1. Умисне ненадання службовою особою емітента інвестору в цінні папери 

(у тому числі акціонеру) інформації про діяльність емітента в межах та/або на 

умовах, передбачених законом, або надання йому завідомо недостовірної 

інформації, а також розкриття на фондовому ринку такої інформації не в повному 

обсязі або несвоєчасне розкриття інформації, якщо це заподіяло інвестору в цінні 

папери (у тому числі акціонеру) значну шкоду, – 

карається штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

2. Умисне нерозкриття службовою особою емітента цінних паперів 

інформації на фондовому ринку, яка підлягає розкриттю, або розкриття завідомо 

недостовірної інформації, якщо це заподіяло інвестору в цінні папери (у тому числі 

акціонеру) шкоду у великих розмірах, – 

карається штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

3. Діяння, передбачене частиною першою або другою цієї статті, вчинене 

повторно, або якщо воно заподіяло інвестору в цінні папери (у тому числі 

акціонеру) шкоду в особливо великих розмірах, –  



391 

 

карається штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Примітка. У цій статті матеріальна шкода вважається значною, якщо її 

розмір у триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян, у великих розмірах – якщо її розмір у п’ятсот і більше разів перевищує 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а в особливо великих – якщо її розмір 

у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян»; 

– у ч. 1 ст. 96
1
 КК число «229» замінити числами «222

1
, 229, 232

1
»; 

– доповнити п. 1 ч. 1 ст. 96
3
 КК після вказівки на число «209» числами «222

1
, 

223
1
, 223

2
, 232

1
, 232

2
»; 

– доповнити ст. 96
9
 КК після вказівки на число «160» числами «222

1
, 223

1
, 223

2
, 

232
1
, 232

2
». 

2.2. Окремі з виділених у роботі напрямів удосконалення нормативної 

регламентації кримінальної відповідальності за посягання на фондовий ринок 

потребують зміни відповідних положень інших законодавчих актів. Найбільш 

значимими у цьому плані є такі зміни: 

– виключити з КУпАП ст. 163
9
 «Незаконне використання інсайдерської 

інформації»; 

– з метою системного узгодження положень ст. 223
2
 КК та КУпАП викласти 

диспозицію ст. 163
10

 КУпАП у такій редакції: 

«Порушення посадовою особою Центрального депозитарію цінних паперів, 

Національного банку України або депозитарної установи порядку провадження 

депозитарної діяльності, вчинене з необережності, –»; 

– з урахуванням визнання у чинному регулятивному законодавстві 

інсайдерською інформацією лише інформацію про такі фінансові інструменти, як 

емісійні цінні папери, та на підставі підписання Угоди про асоціацію між Україною, 

з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії та їхніми державами-членами, визначення поняття «інсайдерська 

інформація», закріплене в ч. 1 ст. 44 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
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ринок», розширити за рахунок віднесення до такої інформації відомостей не тільки 

про емісійні цінні папери, а й про фінансові інструменти взагалі. Паралельно 

відповідні зміни мають бути внесені до ст. 232
1
 КК; 

– із дефініції терміна «інсайдерська інформація» має бути виключена вказівка 

про перебування цінних паперів і похідних (деривативів) в обігу на фондовій біржі. 

У результаті цих змін інсайдерською інформацією визнаватиметься будь-яка 

неоприлюднена інформація про емітента, його цінні папери або правочини щодо 

них, оприлюднення якої може значно вплинути на вартість цінних паперів; 

– з урахуванням запропонованої зміни редакції ст. 232
2
 КК виникає потреба 

зміни існуючого порядку надання (одержання) інвесторам у цінні папери інформації 

про діяльність емітента цінних паперів. У зв’язку з цим пропонується доповнити 

розділ V («Розкриття інформації на фондовому ринку») Закону «Про цінні папери та 

фондовий ринок» окремою статтею, яка б визначала загальний порядок надання 

(одержання) інвесторам у цінні папери інформації про діяльність емітента цінних 

паперів; 

– з метою чіткого та однозначного визначення переліку осіб, відповідальних за 

достовірність відомостей, передбачених у документах, що подаються для реєстрації 

випуску та проспекту емісії цінних паперів, необхідно в останнє речення ч. 3 ст. 29 

Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» внести відповідні зміни та 

зазначити, що «відповідальність за достовірність відомостей, наведених у 

документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних 

паперів, несуть особи, які підписали та/або подали ці документи». 

Враховуючи те, що конкретні пропозиції, спрямовані на вдосконалення 

регулятивного законодавства про фондовий ринок, виходять за межі цього 

дослідження, у роботі подано лише напрями таких удосконалень без конкретних 

змін до регулятивного законодавства, які мають стати предметом спеціальних 

досліджень у цій сфері.  

7. Дисертантом запропоновано внести окремі пропозиції щодо поліпшення 

правозастосовної практики, яка стосується злочинів, що посягають на фондовий 

ринок. У формулюванні таких пропозицій взято до уваги: 



393 

 

– зміни підходу, згідно з яким окремі різновиди існуючих фінансових 

інструментів, з приводу яких виникають правовідносин на фондовому ринку, або 

предметів, що їх імітують, а також документів та інформації (відомостей), що 

використовуються на фондовому ринку, «випадають» із числа предметів злочинів 

проти фондового ринку; 

– положення прийнятого Закону «Про депозитарну систему України», згідно з 

яким перестала існувати система реєстру власників іменних цінних паперів, але 

продовжує існувати (в реформованому виді) лише система депозитарного обліку 

цінних паперів; такі положення дозволяють встановити причину незастосування або 

неправильного застосування правозастосовними органами ст. 223
2
 КК; 

– передбачені у відповідних статтях Особливої частини КК, що передбачають 

відповідальність за посягання на фондовий ринок, нормативних орієнтирів у 

визначенні форми вини; 

– критерії відмежування злочинів, що посягають на фондовий ринок, від 

суміжних злочинів й інших правопорушень; такими критеріями є: 

а) ознаки предмета злочину (їх виділення дозволило підтвердити існуючу 

неузгодженість тих норм Особливої частини КК, що мають забезпечувати 

кримінально-правову охорону фондового ринку, а також деяку роз’єднаність 

складових самої кримінально-правової охорони фондового ринку); 

б) ознаки об’єктивної сторони (їх врахування дозволило, зокрема, з’ясувати 

особливості співвідношення норм, передбачених ст. 232
2
 КК та ст. 222 КК, а також 

норм, передбачених статтями 361, 362, 363 КК та статтями 223
1
, 232

2
 КК); 

в) ознаки суб’єктивної сторони (встановлення таких ознак дозволило з’ясувати 

співвідношення норм, передбачених статтями 199, 124 КК та статтями 190, 192 КК); 

– найбільш типові ситуації співвідношення відповідних положень КК та 

КУпАП з приводу їх узгодженості між собою (кореспондування один одному), а 

саме ситуації, коли: 

а) норма КК містить ознаки, сформульовані в нормі КУпАП, але в КК взагалі не 

визначена; 

б) норма КК визначає ознаки, що є тотожними з ознаками, закріпленими у 
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нормі КУпАП; 

в) у нормі КУпАП взагалі не передбачаються «зменшені розміри» предмета 

правопорушення та/або заподіяної шкоди порівняно із суміжними ознаками складу 

злочину певного виду. 

Розгляд таких типових ситуацій дозволив сформулювати висновок, що у 

співвідношенні норм КК, які передбачають відповідальність за злочинні посягання 

на фондовий ринок, і відповідних норм КУпАП відсутні ситуації, коли: а) норма 

КУпАП визначає ознаки предмета правопорушення або шкідливих наслідків, але у 

нормах КК такі ознаки текстуально не враховано; б) має місце певне «дублювання» 

у КК і КУпАП різновидів діянь, що заподіюють шкоду фондовому ринку. 

Сформульовані у роботі висновки та запропоновані рекомендації дозволять по-

новому підійти до вирішення окремих, іноді доволі спірних і неоднозначних 

проблем кримінально-правової охорони фондового ринку, що існують нині на 

нормативному та правозастосовному рівнях і зрештою неодмінно впливатимуть на 

формування цілісної кримінально-правової охорони фондового ринку в Україні. 

 

  



395 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Адміністративні правопорушення в Україні у 2010 році: стат. бюл. / Держ. 

служба статистик України. Київ, 2010. 202 с. 

2. Адміністративні правопорушення в Україні у 2011 році: стат. бюл. / Держ. 

служба статистик України. Київ, 2011. 205 с. 

3. Адміністративні правопорушення в Україні у 2012 році: стат. бюл. / Держ. 

служба статистик України. Київ, 2012. 207 с. 

4. Адміністративні правопорушення в Україні у 2013 році: стат. бюл. / Держ. 

служба статистик України. Київ, 2013. 203 с. 

5. Адміністративні правопорушення в Україні у 2014 році: стат. бюл. / Держ. 

служба статистик України. Київ, 2014. 205 с. 

6. Адміністративні правопорушення в Україні у 2015 році: стат. бюл. / Держ. 

служба статистик України. Київ, 2015. 2045 с. 

7. Адміністративні правопорушення у 2016 році: стат. бюл. / Держ. служба 

статистик України. Київ, 2016. 205 с. 

8. Адміністративні правопорушення в Україні у 2017 році: стат. бюл. / Держ. 

служба статистик України. Київ, 2017. 223 с. 

9. Андрушко П. Злочини у сфері господарської діяльності за чинним 

Кримінальним кодексом та проектом КК: проблеми систематизації, криміналізації 

та декриміналізації. Предпринимательство, хозяйство и право. 1998. № 12. С.13–18.   

10. Андрушко П.П. До початку футбольного матчу залишалося півтори 

години…(Аналіз окремих норм (положень) проекту Закону «Про засади запобігання 

і протидії корупції»). Юридичний вісник України. 2011. 7–13 травня. № 19. 

11. Андрушко П.П. Злочини проти виборчих прав громадян та їх права брати 

участь у референдумі: об’єкт і система. Кримінальне право України. 2006. № 12. 

С. 3–63. 

12. Андрушко П.П. Злочини проти виборчих прав громадян та їх права брати 

участь у референдумі: кримінально-правова характеристика: монографія. Київ: КНТ, 

2007. 328 с. 



396 

 

13. Андрушко П.П. Кримінально-правова кваліфікація (правова кваліфікація 

кримінального правопорушення за термінологією КПК): поняття, види, принципи, 

форми об’єктивізації у процесуальних документах кримінального провадження. 

Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2017. № 5. С. 92–122.   

14. Андрушко П.П. Об’єкт кримінально-правової охорони, об’єкт злочину, 

об’єкт злочинного посягання та об’єкт злочинного впливу: основний зміст понять та 

їх співвідношення. Адвокат. 2011. № 12. С. 3–10.   

15. Андрушко П.П. Щодо запровадження заходів кримінально-правового 

характеру стосовно юридичних осіб за вчинення злочинів на їх користь чи в їх 

інтересах. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції в 

Україні: матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 19 квітня 2013 р.). Харків: МВС 

України, ХНУВС; Кримінологічна асоціація України, 2013. С. 30–35.   

16. Андрушко П.П., Задоя К.П. Дискусійні питання щодо змісту ознак «істотна 

шкода» та «тяжкі наслідки» у складах злочинів у сфері господарської діяльності. 

Вісник Верховного Суду України. 2016. № 6. С. 38–48.   

17. Андрушко П.П., Короткевич М.Є. Легалізація (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом: кримінально-правова характеристика. Київ: 

Юрисконсульт, 2005. 292 с.   

18. Андрушко П.П., Стрижевська А.А. Загальна характеристика злочинів у 

сфері службової діяльності. Законодавство України. Науково-практичні коментарі. 

2005. № 9. С. 28–87. 

19. Андрушко П.П., Стрижевська А.А. Злочини у сфері службової діяльності: 

кримінально-правова характеристика: навч. Посібник. Київ: Юрисконсульт, 2006. 

342 с. 

20. Ахмедов Т.Ч. Методы противодействия неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком в системе обеспечения 

экономической безопасности государства: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. Санкт-

Петербург, 2015. 155 с.   



397 

 

21. Багіров С.Р. Проблеми кваліфікації підроблення документів, які подаються 

для реєстрації випуску цінних паперів, за сукупністю зі службовим підробленням, 

що спричинило тяжкі наслідки. Юридична наука. 2015. № 2. С. 51–58.   

22. Балобанова Д.О. Загальні засади теорії криміналізації. Актуальні проблеми 

держави і права. 2009. Вип. 47. С. 145–148.   

23. Берзін П. Визначення покарання у виді штрафу за новою редакцією ст. 53 

Кримінального кодексу України. Юридичний вісник України. 2012. № 13 (31 березня 

– 6 квітня); № 14 (7-13 квітня).   

24. Берзін П. Деякі особливості визначення розміру покарання у виді штрафу за 

новою редакцією ст. 53 Кримінального кодексу України від 15 листопада 2011 року. 

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні 

науки. 2012. Вип. 90. С. 7–10. 

25. Берзін П.С. Визначення розміру покарання у виді штрафу за новою 

редакцією ст. 53 Кримінального кодексу України від 15 листопада 2011 року. Право 

і громадянське суспільство. 2012. № 1. С. 8–14. URL: http://lcslaw.knu.ua/2012-1.pdf 

(дата звернення: 12.06.2018). 

26. Берзін П.С. Злочинні наслідки в механізмі кримінально-правового 

регулювання: автореф. дис. … докт. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2010. 35 с. 

27. Берзін П.С. Злочинні наслідки: поняття, основні різновиди, кримінально-

правове значення: монографія. Київ: Дакор, 2009. 736 с. 

28. Берзін П.С. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник: у 3 т. 

Київ, 2018. Т. І. 404 с. 

29. Берзін П.С. Наслідки у складах злочинів у сфері господарської діяльності: 

кримінально-правова характеристика: навч. посібник. Київ: КНТ, 2007. 329 с.   

30. Берзін П.С. Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників 

господарського обороту, товарів і послуг: аналіз складів злочину, передбаченого 

ст. 229 КК України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2004. 311 с.   

31. Берзін П.С. Суспільна небезпечність діяння: загальна характеристика. 

Альманах кримінального права: збірник статей. 2009. Вип. 1. 424 с.   



398 

 

32. Берзін П.С., Подосінов А.О. Основні проблеми криміналізації 

маніпулювання на фондовому ринку (ст. 222-1 Кримінального кодексу України). 

Współpraca Europejska: podejŚ́cie naukowe & zastosowane technologie = European 

Cooperation: scientific approaches and applied technologies. 2015. Nr 6. S. 115–122. 

33. Берлач А.І. Біржове право України: навч. посіб. Київ: Університет 

«Україна», 2007. 348 с.   

34. Біржовий ринок: навч. посіб. Київ: Аграрна освіта, 2010. 565 с.   

35. Бірюков В.І. Правовий режим іменних пайових цінних паперів за 

законодавством України і Республіки Польща (порівняльно-правовий аспект): 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03.Київ, 2009. 212 с. 

36. Близнюк О.П., Сидорова Т.О., Шевчук І.Л., Зінченко Ю.О. Сучасний стан та 

проблеми розвитку ринку корпоративних цінних паперів в Україні. Економічна 

стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2009. Вип. 1. С. 601–

608. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2009_1(1)__86 (дата звернення: 

12.06.2018).    

37. Бойко А.М. Про поняття та систематизацію злочинів у сфері господарської 

діяльності. Новий кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення: 

матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 25–26 жовтня 2001 р.). Харків: Юрінком 

Інтер, 2002. С. 129–131. 

38. Брич Л.П. Розмежування складів злочинів: монографія. Львів: Львівський 

державний університет внутрішніх справ, 2013. 712 с.   

39. Брич Л.П., Навроцький В.О. Кримінально-правова кваліфікація ухилення 

від оподаткування в Україні: монографія. Київ: Атіка, 2000. 288 с.   

40. Бровко В.М. Кримінальна відповідальність за умисне порушення вимог 

законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму: дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.08. Київ, 2017. 232 с.   

41. Бровко В.М. Щодо визначення родового об’єкта злочинів, передбачених 

розділом VII Особливої частини Кримінального кодексу України. Науковий вісник 

Херсонського державного університету. 2016. № 2. Т. 2. С. 125–129.   



399 

 

42. Василяка О.К. Проблеми відмежування злочинів, передбачених статтями 

231, 232 КК України, від суміжних злочинів. Правова держава. 2013. № 16. С. 95–

100.   

43. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дот. і допов.) / 

уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. 1728 с.  

44. Венедиктова І.В. Юридична природа публічних послуг. Вісник Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. 2009. № 841. 

45. Виноградов Д.В., Дорошенко М.Е. Финансово-денежная экономика: учебн. 

пособие. Москва: ГУ ВШЭ, 2009. 828 с.   

46. Вирок Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 07.07.2016 р. у справі 

№ 334/7361/13-к / Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: 

http://www.reyestr. court.gov.ua/Review/58825244 (дата звернення: 12.06.2018).  

47. Вирок міськрайонного суду Волинської області від 07.06.2012 р. у справі 

№ 0308/2732/2012 / Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24991470 (дата звернення: 12.06.2018).  

48. Висіцька І. Нова депозитарна система України: перший погляд. 

Бухгалтерія. 2013. № 44 (1083). С. 63–67.   

49. Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом» від 21.03.2011 р. реєстр. № 8274 / Верховна Рада України. 

Офіційний веб-портал URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ 

webproc4_1?pf3511=39960 (дата звернення: 12.06.2018).   

50. Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на проект Закону України «про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 

кримінальних правопорушень» від 10.11.2017 р. реєстр. № 7279. / Верховна Рада 

України. Офіційний веб-портал URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62859 (дата звернення: 

12.06.2018).   



400 

 

51. Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 

кримінальних правопорушень» від 16.11.2017 р. реєстр. № 7279-1 / Верховна Рада 

України. Офіційний веб-портал URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62902 (дата звернення: 

12.06.2018).   

52. Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної 

Ради України на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 

кримінальних правопорушень» від 20.04.2018 р. реєстр. № 7279-д. / Верховна Рада 

України. Офіційний веб-портал URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63928 (дата звернення: 

12.06.2018). 

53. Відгук офіційного опонента О.О. Дудорова на дисертацію Родіонової Т.В. 

«Місце вчинення злочину за кримінальним правом України» /ДНДІ МВС України. 

URL: http://dndi.mvs.gov.ua/vidguki.html (дата звернення: 12.06.2018). 

54. Вітко О.Ю. Об’єкт і предмет злочинів у сфері емісії, розміщення або видачі 

цінних паперів та їх обігу: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2014. 252 с.   

55. Волгіна Н.О. Конспект лекцій̆ з дисципліни «Фінансовий ринок» (для 

студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності «Економіка 

підприємства»). Харків: ХНАМГ, 2009. 118 с.   

56. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по 

уголовному праву России. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2007. 765 с.   

57. Волинець Р.А. Адаптація законодавства України до законодавства 

Європейського союзу у сфері кримінальної відповідальності за маніпулювання на 

фондовому ринку. Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei 

la legislația Uniunii Europene», conferinţă internaţională ştiinţifico-practică: сonferinţa 

internaţională ştiinţifico-practică «Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova 



401 

 

și Ucrainei la legislația Uniunii Europene». (Chişinău, 23-24 martie 2018). Chişinău: 

Iulian, 2018. Р. 272–274. 

58. Волинець Р.А. Аналіз суб’єктивної сторони складів злочинів, що посягають 

на фондовий ринок. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 

Серія ПРАВО. 2018. Вип. 48. Т. 2. С. 53–59. 

59. Волинець Р.А. Аналіз суб’єктного складу злочинів, що посягають на 

фондовий ринок, передбачених статтями 223-2 та 232-2 Кримінального кодексу 

України. Приватне та публічне право. 2018. № 1. С. 113–117. 

60. Волинець Р.А. Деякі види посягань на фондовий ринок за кримінальним 

законодавством українських земель, що входили до складу РСФРР, УСРР, СРСР та 

УРСР. Тенденції та пріоритети реформування законодавства України: матеріали 

всеукр. наук.-практ. конф. (Херсон, 8-9 грудня 2017 р.). Херсон: Гельветика, 2017. 

С. 86–89. 

61. Волинець Р.А. Деякі рекомендації щодо кваліфікації окремих злочинів, які 

посягають на фондовий ринок, та їх розмежування із суміжними злочинами. 

ПРАВО.UA. 2017. № 3. С.169–175. 

62. Волинець Р.А. Дискусійні питання визначення основних безпосередніх 

об’єктів злочинів, які посягають на фондовий ринок. Право і суспільство. 2018. № 1. 

С. 239–246. 

63. Волинець Р.А. Заходи кримінально-правового характеру, що 

застосовуються в межах кримінальної відповідальності за злочини проти фондового 

ринку: напрями вдосконалення нормативної регламентації. Актуальні питання 

сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Вінниця, 20 березня 2018 р.). 

Обухів: Друкарик, 2018. Т.1. С. 57–59. 

64. Волинець Р.А. Заходи кримінально-правового характеру, що 

застосовуються до юридичних осіб за законодавством України та інших країн, та 

перспективи їх розвитку у сфері захисту фондового ринку. Modern jurisprudence of 

the European Union: the interaction of law, rulemaking and practice: іnternational 

scientific and practical conference. (Lublin, April 17, 2018). Publishing House: 



402 

 

Izdevnieciba «Baltija Publishing». Fundacja Instytut spraw administracji publicznej, 2018. 

Р. 119–123. 

65. Волинець Р.А. Звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення 

злочинів, що посягають на фондовий ринок. International scientific-practical 

conference «The development of legal sciences: problems and solutions»: сonference 

Proceedings. (Kaunas, April 27–28, 2018). Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 

2018. P. 79–82. 

66. Волинець Р.А. Злочини та адміністративні правопорушення проти 

фондового ринку: окремі аспекти співвідношення. Європейські перспективи. 2018. 

№ 1. С. 105–111. 

67. Волинець Р.А. Казначейські злочини та казначейські проступки проти 

валютного обігу за карним казначейським кодексом Республіки Польща. Wspolpraca 

Europejska. European Cooperation Scientific Approaches and Applied Technologies. 

2015. № 5 (12). С. 120–127. 

68. Волинець Р.А. Кримінальна відповідальність за деякі нетипові форми 

посягань на фондовий ринок за зарубіжним законодавством. Вісник кримінального 

судочинства. 2018. № 1. С. 90–97. 

69. Волинець Р.А. Кримінальна відповідальність за деякі типові форми 

посягань на фондовий ринок за зарубіжним законодавством. Вісник кримінального 

судочинства. 2017. № 3. С. 99–108.  

70. Волинець Р.А. Кримінальна відповідальність за порушення бюджетного 

законодавства України (ст. 210 КК України): монографія. Київ: Дакор, 2012. 184 с.   

71. Волинець Р.А. Кримінальна відповідальність за посягання на фондовий 

ринок у Російській імперії: порівняльно-історичні аспекти. Visegrad Journal on 

Human Rights. 2017. № 4 (volume 2). С. 44–49. 

72. Волинець Р.А. Кримінальні правопорушення, що посягають на фондовий 

ринок: кримінальні проступки чи злочини. Актуальні проблеми держави і права. 

2018. Вип. 80. С. 27–35. 



403 

 

73. Волинець Р.А. Кримінально-правові санкції, передбачені за злочини, що 

зазіхають на фондовий ринок. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Сер.: Юриспруденція. 2018. № 31. С. 117–120. 

74. Волинець Р.А. Механізм заподіяння шкоди фондовому ринку та його 

основним елементам: кримінально-правові аспекти. Recht der Osteuropäischen 

Staaten (ReOS).  2017. № 3  С. 87–122. URL: http://www.reos.uni-goettingen.de/wp-

content/uploads/ReOS-2017-03-87-122.pdf (дата звернення: 12.06.2018).  

75. Волинець Р.А. Напрями вдосконалення кримінально-правової охорони 

фондового ринку в Україні, що пов’язані з поліпшенням правозастосовної практики.  

Наше право. 2018. № 1. С. 111–116. 

76. Волинець Р.А., Берзін П.С. Напрями вдосконалення нормативної 

регламентації кримінальної відповідальності за порушення прав та інтересів 

учасників фондового ринку. Актуальні питання кримінального права, кримінального 

судочинства та кримінології, з нагоди 280 річниці з дня народження Чезаре 

Беккаріа: матеріали регіон. наук.-практ. конф. (Київа, 2018 р.). Київ: ДУІТ, 2018. 

С. 13–15. 

77. Волинець Р.А. Нетипові форми злочинних посягань на фондовий ринок за 

зарубіжним законодавством. Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному 

суспільстві: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 29–30 грудня 2017 р.). 

Одеса: Гельветика, 2017. С. 192–195. 

78. Волинець Р.А. Об’єктивна сторона злочинів проти фондового ринку, що 

порушують порядок емісії та обліку цінних паперів. Судова та слідча практика в 

Україні. 2018. № 6. С. 97–105. 

79. Волинець Р.А. Кримінально-правова охорона фондового ринку: сучасний 

стан та перспективи вдосконалення: монографія. Київ: Дакор, 2018. 452 с. 

80. Волинець Р.А. Окремі види посягань на фондовий ринок за Уложенням про 

покарання кримінальні та виправні 1845 року. Новітні тенденції сучасної юридичної 

науки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 1–2 грудня 2017 р.). Дніпро: 

Правовий світ, 2017. Ч. 2. С. 83–86. 



404 

 

81. Волинець Р.А. Особливості розмежування незаконного використання 

інсайдерської інформації, передбаченого ст. 232-1 КК України та ст. 163-9 КУпАП 

України. Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та 

перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.  (Херсон. 9–10 лютого 

2018 р.). Херсон: Гельветика, 2018. С. 98–100. 

82. Волинець Р.А. Особливості розмежування порушень системи 

депозитарного обліку цінних паперів та діяльності депозитарних установ за КК 

України та КУпАП. Верховенство права у процесі державотворення та захисту 

прав людини в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 9–10 лютого 

2018 р.). Одеса: Причорноморська фундація права, 2018. С. 77–79. 

83. Волинець Р.А. Питання законодавчого закріплення предметів складів 

злочинів, які посягають на фондовий ринок, і тлумачення їхніх ознак. Юридичний 

науковий електронний журнал. 2018. № 1 С. 158–164. URL: 

http://lsej.org.ua/1_2018/1_2018.pdf (дата звернення: 12.06.2018). 

84. Волинець Р.А. Посягання на фондовий ринок за кримінальним 

законодавством українських земель, що входили до складу РСФРР, УСРР, СРСР та 

УРСР. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 4. С. 80–88. 

85. Волинець Р.А. Посягання на фондовий ринок за кримінальним уложенням 

1903 року. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 1. С. 137–140. 

86. Волинець Р.А. Посягання на фондовий ринок за уложенням про покарання 

кримінальні та виправні 1845 року. Підприємництво, господарство і право. 2017. 

№ 12. С. 244–248. 

87. Волинець Р.А. Про визнання фондового ринку об’єктом кримінально-

правової охорони. Wspolpraca Europejska. European Cooperation Scientific Approaches 

and Applied Technologies. 2017. № 9 (28). С. 9–15. 

88. Волинець Р.А. Проблеми відмежування злочинів, що посягають на 

фондовий ринок, від адміністративних правопорушень. ПРАВО.UA. 2018. №1. 

С. 110–118. 



405 

 

89. Волинець Р.А. Проблеми конкретизації ознак предмета злочину у складах 

злочинів у сфері господарської діяльності. Європейські перспективи. 2014. № 3. 

С. 146–150. 

90. Волинець Р.А. Проблемні аспекти законодавчого закріплення об’єктивної 

сторони незаконного використання інсайдерської інформації. Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2017. Вип. 6. 

Т. 3. С. 62–67. 

91. Волинець Р.А. Система злочинів проти фондового ринку за законодавством 

України та деяких європейських країн. Правові новели. 2017. № 3. С.125–130. 

92. Волинець Р.А. Система злочинів у сфері господарської діяльності з 

урахуванням останніх змін кримінального законодавства. Підприємництво, 

господарство і право. 2017. № 11. С. 184–189. 

93. Волинець Р.А. Службова особа учасника фондового ринку, як суб’єкт 

злочину проти фондового ринку, передбаченого статтею 222-1 КК України. Вісник 

Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2018. 

№ 1. С. 86–95. 

94. Волинець Р.А. Співвідношення підроблення документів, які подаються для 

реєстрації випуску цінних паперів (ст. 223-1 КК), та розміщення цінних паперів без 

реєстрації їх випуску (ст. 163 КУпАП), а також діяльності на фондовому ринку без 

ліцензії (ст. 163-7 КУпАП). Правова держава: історія, сучасність та перспективи 

формування в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Ужгород. 16–

17 лютого 2018 р.). Ужгород: Ужгородський національний університет, 2018. 

С. 126–128. 

95. Волинець Р.А. Типові форми посягань на фондовий ринок за кримінальним 

законодавством зарубіжних держав. Місце юридичних наук у формуванні правової 

культури сучасної людини: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 22–23 

грудня 2017 р.). Запоріжжя: Істина, 2017. Ч. ІІІ. С. 66–69. 

96. Волинець Р.А. Уповноважена особа як суб’єкт злочину, передбаченого 

ст. 223-1 КК України. Реформування національного та міжнародного права: 



406 

 

перспективи та пріоритети: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 19–20 

січня 2018 р.). Одеса: Причорноморська фундація права, 2018. С. 97–100. 

97. Волинець Р.А. Фондовий ринок: поняття, структура, загальна 

характеристика. Wspolpraca Europejska. European Cooperation Scientific Approaches 

and Applied Technologies. 2017. № 6 (25). С. 60–78. 

98. Волинець Р.А. Щодо визначення додаткових безпосередніх об’єктів 

злочинів, що посягають на фондовий ринок. Право як ефективний суспільний 

регулятор: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Львів 16–17 лютого 2018 р.). 

Львів: Центр правничих ініціатив, 2018. С. 20–23. 

99. Волинець Р.А. Щодо визначення змісту суб’єктивної сторони приховування 

інформації про діяльність емітента. Сучасні наукові дослідження представників 

юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього: матеріали міжнар. 

наук.-практ. конф. (Дніпро, 12-13 січня 2018 р.). Дніпро: Правовий світ, 2018. С. 98–

101. 

100. Волинець Р.А. Щодо визначення інсайдерської інформації як предмета 

складу злочину, передбаченого ст. 232-1 КК України. Право і держава: проблеми 

розвитку та взаємодії у ХХІ ст.: тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. 

(Запоріжжя, 26–27 січня 2018 р.). Запоріжжя: ЗНУ, 2018. С. 90–93. 

101. Волинець Р.А. Окремі види посягань на фондовий ринок за Кримінальним 

уложенням 1903 року. Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові 

дискусії: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 1–2 грудня 2017 р.). Харків: 

Східноукраїнська наукова юридична організація, 2017. Ч 2. С. 49–52. 

102. Волинець Р.А. Щодо зміни назви розділу VII особливої частини КК 

України. Suprematia Dreptului («Верховенство права» Міжнародний науковий 

журнал). 2017. № 5. С. 85–92. 

103. Волинець Р.А. Щодо уточнення предмета злочину, передбаченого статтею 

223-2 Кримінального кодексу України. Нові завдання та напрями розвитку 

юридичної науки у ХХІ столітті: матеріали всеук. наук.-практ. конф. (Одеса. 19–20 

січня 2018 р.). Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2018. С. 32–38. 



407 

 

104. Волинець Р.А. Щодо факультативних ознак суб’єктивної сторони злочинів, 

що посягають на фондовий ринок. Роль права та закону в громадянському 

суспільстві: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ. 9–10 лютого 2018 р.). Київ: 

Центр правових наукових досліджень, 2018. С. 53–55. 

105. Волинець Р.А. Напрями вдосконалення нормативної регламентації 

кримінальної відповідальності за посягання на фондовий ринок / Право і 

громадянське суспільство. 2018. № 2. С. 52–66. URL: 

http://lcslaw.knu.ua/images/2142016.pdf (дата звернення: 12.06.2018). 

106. Волощенко Л., Воротнікова Ю. Особливості державного регулювання 

інвестиційної привабливості ринку цінних паперів в Україні. Схід. 2012. № 1 (115). 

С. 30–35. 

107. Волынец Р.А. Конкретизация признаков способа совершения преступления 

в составах преступлений в сфере хозяйственной деятельности. Legea si Viata. 2014. 

№ 8. С. 34–36. 

108. Габов А.В. Ценные бумаги: вопросы теории и правового регулирования 

рынка. Москва: Статут, 2011. 1104 с.   

109. Гавриш С.Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні: Проблеми 

теорії, застосування і розвитку кримінального законодавства. Київ: Інститут 

законодавства Верховної ради України, 2002. 634 с.   

110. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: учебник. Москва: ИНФРА-М, 2007. 

379 с.   

111. Галенко Н.О. Міжнародний фондовий ринок в контексті глобальної 

фінансової системи: специфіка взаємодії. URL: 

http://perspektyva.dp.ua/files/articles/04.03.2013.pdf. (дата звернення: 12.06.2018). 

112. Гаухман Л.Д. Максимов С.В. Преступления в сфере экономической 

деятельности. Москва: Юр Инфор, 1998. 296 с.   

113. Гацелюк В.О. Ризики бланкетного способу визначення ознак об’єктивної 

сторони складу злочину (в контексті криміналізації маніпулювання на фондовому 

ринку). Кримінальний кодекс України: 10 років очікувань: тези доповідей та 



408 

 

повідомлень учасників Міжнародного симпозіуму. (Львів, 23–24 вересня 2011 р.). 

Львів: ЛьДУВС, 2011. С. 103–107. 

114. Гельфер М.А. Объект преступления. Москва: Госюриздат, 1960. 20 с.   

115. Глушков В.О., Коваленко П.М. Шахрайство на фінансових ринках у 

біржовій торгівлі. Правовий та кримінологічний аналіз. Київ: Ін Юре, 2008. 280 с.   

116. Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере 

экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Красноярск: Краснояр. гос. ун-т., 1998. 200 с.   

117. Городніченко Ю.В. Фондовий ринок як механізм забезпечення 

економічного розвитку країни: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.08. Київ, 

2016. 20 с. 

118. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV / Верховна Рада 

України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення: 01.06.2018). 

119. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII / 

Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 (дата 

звернення: 12.06.2018). 

120. Готін О.М. Випуск або реалізація недоброякісної продукції в умовах 

ринкової економіки: проблеми кримінальної відповідальності: монографія. 

Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. 288 с.   

121. ГПУ выявила «мусорные» ценные бумаги на 25 млрд грн. // ЛІГА. 

Финансы. URL: http://finance.liga.net/economics/2017/10/13/news/55172.htm (дата 

звернення: 12.06.2018).  

122. Грачева Ю.В. Судейское усмотрение в реализации уголовно- правовых 

норм: проблемы законотворчества, теории и практики: дис. … доктора юрид. наук: 

12.00.08. Москва, 2011. 425 с.   

123. Грищук В.К. Доктринальне розуміння форм реалізації кримінальної 

відповідальності людини. Актуальні проблеми кримінальної відповідальності: 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 10–11 жовт. 2013 р.). Харків: Право, 

2013. С. 93–98.   



409 

 

124. Грищук В.К. Кримінальне право України: Загальна частина: навч. посіб. 

для студентів юрид. фак. вищ. навч. закл. Київ: Ін Юре, 2006. 568 с.   

125. Гутафель В.В. Фондовий ринок у системі економічного розвитку країни: 

автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08. Київ, 2014. 20 с. 

126. Гутафель В.В., Галушко Н.К. Завдання та функції фондового ринку в 

сучасних умовах. Економічний вісник Донбасу. 2010. № 3. С. 86–89.   

127. Гуторова Н.А. Преступления в сфере хозяйственной деятельности: Раздел 

VII Особенной части Уголовного кодекса Украины с научно-практическим коммен-

тарием. Харьков: Одиссей, 2003. 256 с.     

128.   Гуторова Н.А. Уголовное право Украины. Особенная часть. Конспект 

лекций. Харьков: Одиссей, 2003. 320 с.   

129. Гуторова Н.О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України: 

монографія. Харків: Вид-во нац. університету внутр. справ України, 2001. 384 с. 

130. Гуторова Н.О. Проблеми кримінально-правової охорони державних 

фінансів України: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2002. 429 с. 

131. Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее 

установление. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1974. 243 с. 

132. Демидова Л.М. Проблеми кримінально-правової відповідальності за 

заподіяння майнової шкоди в Україні (майнова шкода як злочинний наслідок): 

теорія, закон, практика: монографія. Харків: Право, 2013. 752 с.   

133. Дзюба В.Т. Потерпілий від злочину у сфері господарської діяльності: його 

види та юридичні ознаки. Відповідальність за злочини у сфері господарської діяль-

ності: матер. наук.-практ. конф. (Харків, 2006 р.). Харків: Кроссроуд, 2006. С. 54–

60.   

134. Дмитрук М.М. Кримінальний проступок: правова природа та ознаки: 

монографія. Одеса: Юридична література, 2014. 224 с.   

135. Дорохин Д.В. Уголовно-правовая характеристика способов совершения 

преступлений на рынке ценных бумаг: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Москва, 

2008. 221 с.   



410 

 

136. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально- 

правова характеристика: монографія. Київ: Юридична практика, 2003. 924 с.   

137. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: особливості 

кримінальної відповідальності. Вісник Асоціації кримінального права України. 2014. 

№ 1 (2). С. 169–175. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/07/2_12.pdf 

(дата звернення: 12.06.2018).  

138. Дудоров О.О. Ухилення від сплати податків: кримінально-правові аспекти: 

монографія. Київ: Істина, 2006. 648 с.   

139. Дудоров О.О., Зеленов Г.М. Ґенеза кримінально-правового статусу 

окремих категорій осіб, які здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням 

публічних послуг та питання кваліфікації їх діяльності. Вісник Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2012. № 3. С. 79–

96. 

140. Дудоров О.О., Зеленов Г.М. Істотна шкода і тяжкі наслідки як ознаки 

складів злочинів у сфері службової діяльності: проблеми тлумачення кримінального 

закону. Право України. 2015. № 12. С. 69–81.   

141. Дудоров О.О., Зеленов Г.М. Помилка законодавця чи його усвідомлене 

рішення? (дещо про зміст кримінально-правових понять «істотна шкода» і «тяжкі 

наслідки»). Антикорупційна політика України: актуальні проблеми забезпечення 

ефективності: збірник матеріалів інтернет-конф. (Київ, 29 травня 2015 р.). Київ, 

2015. С. 180–192. 

142. Дудоров О.О., Каменський Д.В. У пошуках оптимальної назви розділу VII 

Особливої частини Кримінального кодексу України. Юридичний науковий 

електронний журнал. 2015. №2. С. 179–189. URL: http://www.lsej.org.ua2_201551.pdf   

143. Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. Злочини у сфері 

підприємництва: навч. посібн. Київ: Атіка, 2001. 608 с.   

144. Дудоров О.О., Мовчан Р.О. Законодавство України про кримінальну 

відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності – час визначитися зі 

стратегією розвитку. Вісник Асоціації кримінального права України. 2015. № 2 (5). 

С. 215–263. 



411 

 

145. Дудоров О.О., Тертиченко Т.М. Протидія відмиванню «брудного» майна: 

європейські стандарти та Кримінальний кодекс України: монографія. Київ: Ваіте, 

2015. 392 с. 

146. Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право: навч. посібн. Київ: 

Ваіте, 2014. 944 с.   

147. Еш С.М. Фінансовий ринок: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 

2009. 528 с.   

148. Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа 
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2007. 610 с.   

439. Філей Ю.В. Вплив принципу диференціації кримінальної відповідальності 

на побудову кримінально-правових санкцій. Кримінальний кодекс України 2001р.: 

проблеми застосування і перспективи удосконалення. Диференціація кримінальної 

відповідальності: матеріали міжнар. симпозіуму (Львів, 11–12 вересня 2009 р.). 

Львів: ЛьДУВС, 2009. С. 240–243.   

440. Фондовий ринок: підручник / О.М. Мозговий, А.Ф. Баторшина, 

О.Г. Величко та ін.; за ред. О.М. Мозгового. Київ: КНЕУ, 2013. 543 с.   

441. Фондовий ринок: підручник: у 2 кн. / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, 

В.В. Вірченко та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. Київ: Знання, 2015. Кн. 1. 621 с.   

442. Франчук В.В. Кримінально-правові засоби охорони економіки України: 

дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Львів, 2015. 272 с.   



443 

 

443. Фредерик C. Мишкин. Экономическая теория денег, банковского дела и 

финансовых рынков = The Economics of Money, Banking and financial market. 

Москва: Вильямс, 2006. С. 880.   

444. Фріс П.Л. До питання про кримінальну відповідальність юридичної особи. 

Юридичний вісник. 2015. № 2. С. 152–156. 

445. Фріс П.Л. Нарис історії кримінально-правової політики України: 

монографія. Київ: Атіка, 2005. 124 с.   

446. Хавронюк М.І. Заходи кримінально-правового впливу: які вони бувають? 

(частина 1). Юридичний вісник України. № 21 (934) 25–31 травня 2013 р.   

447. Харицький В.П. Державні цінні папери як об’єкти цивільних прав: дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2006. 239 с.   

448. Харламова С.О. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з відомостя-

ми, що становлять комерційну або банківську таємницю: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.08. Київ, 2007. 221 с.   

449. Харченко В.Б. Визначення істотної шкоди та тяжких наслідків за новою 

редакцією примітки до ст. 364 КК України. Форум права. 2015. № 2. С. 169–176. 

URL: 

http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/598/FP_ХАРЧЕНКО_2015

.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 14.06.2018).   

450. Харченко В.Б., Перекрестов Б.Ф. Уголовное право Украины. Особенная 

часть: новое законодательство в вопросах и ответах. Конспект лекций. Харків: 

Скорпион, 2001. 272 с.   

451. Хохлова І.В., Шем’яков О.П. Кримінальне право України (Загальна 

частина): навч. посібн. для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти. Донецьк: 

Норд-Пресс, 2005. 217 с.   

452. Хуснутдинов Р.М. Рынок ценных бумаг как объект уголовно-правовой 

охраны. Вестник Удмуртского университета. 2017. Т. 27.  Вып. 1. С. 147–153.   

453. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV / Верховна Раду 

України. Офіційний веб-портал. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата 

звернення: 14.06.2018). 



444 

 

454. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV / 

Верховна Раду України. Офіційний веб-портал. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (дата звернення: 14.06.2018). 

455. Цінні папери: підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та 

ін.; за ред. В.Д. Базилевича. Київ: Знання, 2011. 1094 с.   

456. Шаповалова О.А. Штраф як вид покарання за злочини у сфері 

господарської діяльності. Питання боротьби зі злочинністю: Збірник наук. праць. 

Вип. 11. Харків: Кроссроуд, 2006. С. 56–61.   

457. Шапченко С.Д. Механізм кримінально-правового регулювання в правовій 

системі України: поняття та структура. Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2000. Вип. 40. С. 63–67.   

458. Шевчук А.В., Дякур М.Д. Кримінальне право України (Особлива частина): 

навч. посіб. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. 472 с.   

459. Щавінський В.Р. Кримінальна відповідальність за порушення порядку 

емісії недержавних цінних паперів: навч. посіб. Київ: Укрархбудінформ, 2006. 200 с.   

460. Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / ред. 

В.К. Сенчагова. Москва: Дело, 2005. 896 с.   

461. Энциклопедия уголовного права. Преступления в сфере экономической 

деятельности. Т. 19. Санкт-Петербург: СПб ГКА, 2012. 1215 с.   

462. Яковенко Г.С. Фондовий ринок: сучасний стан та перспективи розвитку. 

Магістеріум. 2014. Вип. 56. С. 105– 108.  

463. Яремко Г.З. Система заходів кримінально-правового характеру. Часопис 

Академії адвокатури України. 2014. № 4. С. 89–96.   

464. Яріш О.В. Інвестиційна привабливість акцій відкритих акціонерних 

товариств (на матеріалах Полтавської області): дис. … канд. екон. наук: 08.04.01. 

Харків, 2005. 180 с.   

465. Ясинов О.Ю. Уголовная ответственность за изготовление или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество): автореферат 

дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Екатеринбург, 2006. 21 с.   



445 

 

466. Ященко А.М. Заходи кримінально-правового характеру: поняття, зміст і 

сутність. Форум права. 2013. № 3 С. 775–783. 

467. Ященко А.М. Класифікація заходів кримінально-правового характеру. 

Науковий вісник Херсонського державного університету. 2013. Вип. 3. Т. 3. С. 123–

127.   

468. Михайлов І.М. Кримінальна відповідальність за виготовлення, збут та інші 

незаконні дії, пов’язані зі збутом підроблених грошей, державних цінних паперів, 

білетів державної лотереї, марок акцизного податку та голографічних захисних 

елементів: дис. … канд. юрид. наук: Київ, 2015. 231 с. 

469. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: у 2 т. / 

заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. Київ: Алерта; КНТ; Центр 

учбової літератури, 2009. Т. 2. 624 с. 

470. Case of «Becker v. Norway» (no. 21272/12, 5 October 2017) / HUDOC. 

European Court of Human Rights. URL: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-177349%22]} (дата звернення: 

14.06.2018).  

471. Berzin, P. S. Volynets R. A. Mechanism features of damaging the stock market 

and its significance in criminal law. Науковий вісник Полісся. 2018. № 2 (14). Ч. 2. 

С. 93–98.  

472. Bhattacharya U., Daouk Y. The World Price of Insider Trading. Journal of 

Finance, 2002. № 57. Р. 75–108.   

473. Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council of 28 

January 2003 on insider dealing and market manipulation (market abuse) / EUR-Lex. 

Access to European Union law. URL: http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2003/6/oj (дата 

звернення: 14.06.2018). 

474. Directive 2014/57/EU of the European Parliament and of the Council of 16 

April 2014 on criminal sanctions for market abuse (market abuse directive) / EUR-Lex. 

Access to European Union law. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1529872561249&uri=CELEX:32014L0057 (дата звернення: 

14.06.2018). 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["21272/12"]}


446 

 

475. Insider Trading Policy (Last Amended February 9, 2016). URL: 

https://assets.contentful.com/qqswi6c8cvkj/6wiKQedn5S4Q6mCkmwmOyI/73ffa806c76d

4666924f49a7c44f 0b80/Insider_Trading_Policy__Feb_2016__-_English.pdf (дата 

звернення: 14.06.2018). 

476. Hayne E. Leland. Insider Trading: Should It Be Prohibited? The Journal of 

Political Economy. 1992. Vol. 100. №4. S. 859–887. 

477. Michael V. Seitzinger. Federal Securities Law: Insider Trading. March 1, 2016. 

Congressional Research Service. URL: https://fas.org/sgp/crs/misc/RS21127.pdf (дата 

звернення: 14.06.2018).  

478. Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 

16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 

2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 

2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC Text with EEA relevance / EUR-Lex. Access 

to European Union law. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1529873372016&uri=CELEX:32014R0596 (дата звернення: 

14.06.2018).  



447 

 

ДОДАТКИ 

Додаток А 

 



448 

 

Додаток Б 

 
 



449 

 

Додаток В 

 
 



450 

 

 
 

 



451 

 

Додаток Г 

 
 



452 

 

 

Додаток Ґ 

 



453 

 

 

Додаток Д 

Список публікацій 

Р.А. Волинця за темою дисертації 

Праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Волинець Р.А. Кримінально-правова охорона фондового ринку: сучасний 

стан та перспективи вдосконалення: монографія. Київ: «Дакор», 2018. 452 с. 

2. Волинець Р.А. Система злочинів у сфері господарської діяльності з 

урахуванням останніх змін кримінального законодавства. Підприємництво, 

господарство і право. 2017. № 11. С. 184–189. 

3. Волинець Р.А. Система злочинів проти фондового ринку за законодавством 

України та деяких європейських країн. Правові новели. 2017. № 3. С.125–130. 

4. Волинець Р.А. Посягання на фондовий ринок за уложенням про покарання 

кримінальні та виправні 1845 року. Підприємництво, господарство і право. 2017. 

№ 12. С. 244–248. 

5. Волинець Р.А. Деякі рекомендації щодо кваліфікації окремих злочинів, які 

посягають на фондовий ринок, та їх розмежування із суміжними злочинами. 

ПРАВО.UA. 2017. № 3. С.169–175. 

6. Волинець Р.А. Напрями вдосконалення нормативної регламентації 

кримінальної відповідальності за посягання на фондовий ринок. Право і 

громадянське суспільство. 2018. № 2. С. 52–66. URL: 

http://lcslaw.knu.ua/images/2142016.pdf (дата звернення: 14.06.2018). 

7. Волинець Р.А. Кримінальна відповідальність за деякі типові форми 

посягань на фондовий ринок за зарубіжним законодавством. Вісник кримінального 

судочинства. 2017. № 3. С. 99–108.  

8. Волинець Р.А. Посягання на фондовий ринок за кримінальним уложенням 

1903 року. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 1. С. 137–140. 

9. Волинець Р.А. Посягання на фондовий ринок за кримінальним 

законодавством українських земель, що входили до складу РСФРР, УСРР, СРСР та 

УРСР. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 4. С. 80–88. 



454 

 

10. Волинець Р.А. Кримінальна відповідальність за деякі нетипові форми 

посягань на фондовий ринок за зарубіжним законодавством. Вісник кримінального 

судочинства. 2018. № 1. С. 90–97. 

11. Волинець Р.А. Дискусійні питання визначення основних безпосередніх 

об’єктів злочинів, які посягають на фондовий ринок. Право і суспільство. 2018. № 1. 

С. 239–246. 

12. Волинець Р.А. Об’єктивна сторона злочинів проти фондового ринку, що 

порушують порядок емісії та обліку цінних паперів. Судова та слідча практика в 

Україні. 2018. № 6. С. 97–105. 

13. Волинець Р.А. Питання законодавчого закріплення предметів складів 

злочинів, які посягають на фондовий ринок, і тлумачення їхніх ознак. Юридичний 

науковий електронний журнал. 2018. № 1 С. 158–164. URL: 

http://lsej.org.ua/1_2018/1_2018.pdf (дата звернення: 14.06.2018). 

14. Волинець Р.А. Проблемні аспекти законодавчого закріплення об’єктивної 

сторони незаконного використання інсайдерської інформації. Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2017. Вип. 6. 

Т. 3. С. 62–67. 

15. Волинець Р.А. Аналіз суб’єктного складу злочинів, що посягають на 

фондовий ринок, передбачених статтями 223-2 та 232-2 Кримінального кодексу 

України. Приватне та публічне право. 2018 № 1. С. 113–117. 

16. Волинець Р.А. Аналіз суб’єктивної сторони складів злочинів, що 

посягають на фондовий ринок. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія ПРАВО. 2018. Вип. 48. Том 2. С. 53–59. 

17. Волинець Р.А. Службова особа учасника фондового ринку, як суб’єкт 

злочину проти фондового ринку, передбаченого статтею 222-1 КК України. Вісник 

Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2018. 

№ 1. С. 86–95. 

18. Волинець Р.А. Проблеми відмежування злочинів, що посягають на 

фондовий ринок, від адміністративних правопорушень. ПРАВО.UA. 2018. № 1. 

С. 110–118. 



455 

 

19. Волинець Р.А. Злочини та адміністративні правопорушення проти 

фондового ринку: окремі аспекти співвідношення. Європейські перспективи. 2018. 

№ 1. С. 105–111. 

20. Волинець Р.А. Кримінальні правопорушення, що посягають на фондовий 

ринок: кримінальні проступки чи злочини. Актуальні проблеми держави і права. 

2018. Вип. 80. С. 27–35. 

21. Волинець Р.А. Напрями вдосконалення кримінально-правової охорони 

фондового ринку в Україні, що пов’язані з поліпшенням правозастосовної практики. 

Наше право. 2018. №1. С. 111–116. 

22. Волинець Р.А. Кримінально-правові санкції, передбачені за злочини, що 

зазіхають на фондовий ринок. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Сер.: Юриспруденція. 2018. № 31. С. 117–120.  

23. Волынец Р.А. Конкретизация признаков способа совершения преступления 

в составах преступлений в сфере хозяйственной деятельности. Legea si Viata. 2014. 

№ 8. С. 34–36. 

24. Волинець Р.А. Казначейські злочини та казначейські проступки проти 

валютного обігу за карним казначейським кодексом Республіки Польща. Wspolpraca 

Europejska. European Cooperation Scientific Approaches and Applied Technologies. 

2015. № 5 (12). С. 120–127. 

25. Волинець Р.А. Фондовий ринок: поняття, структура, загальна 

характеристика. Wspolpraca Europejska. European Cooperation Scientific Approaches 

and Applied Technologies. 2017. № 6 (25). С. 60–78. 

26. Волинець Р.А. Механізм заподіяння шкоди фондовому ринку та його 

основним елементам: кримінально-правові аспекти. Recht der Osteuropäischen 

Staaten (ReOS). 2017. № 3 С. 87–122. URL: http://www.reos.uni-goettingen.de/wp-

content/uploads/ReOS-2017-03-87-122.pdf (дата звернення: 14.06.2018). 

27. Волинець Р.А. Про визнання фондового ринку об’єктом кримінально-

правової охорони. Wspolpraca Europejska. European Cooperation Scientific Approaches 

and Applied Technologies. 2017. № 9 (28). С. 9–15. 



456 

 

28. Волинець Р.А. Щодо зміни назви розділу VII особливої частини КК 

України. Suprematia Dreptului («Верховенство права» Міжнародний науковий 

журнал). 2017. № 5. С. 85–92. 

29. Волинець Р.А. Кримінальна відповідальність за посягання на фондовий 

ринок у Російській імперії: порівняльно-історичні аспекти. Visegrad Journal on 

Human Rights. 2017. № 4 (volume 2). С. 44–49. 

Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

1. Волинець Р.А. Окремі види посягань на фондовий ринок за Кримінальним 

уложенням 1903 року. Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові 

дискусії: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 1–2 грудня 2017 р.). Харків: 

Східноукраїнська наукова юридична організація, 2017. Ч 2. С. 49–52. 

2.  Волинець Р.А. Деякі види посягань на фондовий ринок за кримінальним 

законодавством українських земель, що входили до складу РСФРР, УСРР, СРСР та 

УРСР. Тенденції та пріоритети реформування законодавства України: матеріали 

всеукр. наук.-практ. конф. (Херсон, 8-9 грудня 2017 р.). Херсон: Гельветика, 2017. 

С. 86–89. 

3. Волинець Р.А. Окремі види посягань на фондовий ринок за Уложенням 

про покарання кримінальні та виправні 1845 року. Новітні тенденції сучасної 

юридичної науки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 1–2 грудня 2017 

р.). Дніпро: Правовий світ, 2017. Ч. 2. С. 83–86. 

4. Волинець Р.А. Типові форми посягань на фондовий ринок за 

кримінальним законодавством зарубіжних держав. Місце юридичних наук у 

формуванні правової культури сучасної людини: матеріали міжнар. наук.-практ. 

конф. (Запоріжжя, 22–23 грудня 2017 р.). Запоріжжя: Істина, 2017. Ч. ІІІ. С. 66–69. 

5. Волинець Р.А. Нетипові форми злочинних посягань на фондовий ринок за 

зарубіжним законодавством. Тенденції розвитку юридичної науки в 

інформаційному суспільстві: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 29–30 

грудня 2017 р.). Одеса: Гельветика, 2017. С. 192–195. 

6. Волинець Р.А. Щодо доцільності запровадження заходів кримінально-

правового характеру до юридичних осіб за злочини, які посягають на фондовий 



457 

 

ринок. Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання суспільних 

відносин: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 19-20 січня 2018 р.). 

Харків: Асоціація аспірантів-юристів, 2018. С. 70–73. 

7. Волинець Р.А. Щодо визначення змісту суб’єктивної сторони 

приховування інформації про діяльність емітента. Сучасні наукові дослідження 

представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього: 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 12-13 січня 2018 р.). Дніпро: 

Правовий світ, 2018. С. 98–101. 

8. Волинець Р.А. Уповноважена особа як суб’єкт злочину, передбаченого 

ст. 223-1 КК України. Реформування національного та міжнародного права: 

перспективи та пріоритети: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 19–20 

січня 2018 р.). Одеса: Причорноморська фундація права, 2018. С. 97–100. 

9. Волинець Р.А. Щодо визначення інсайдерської інформації як предмета 

складу злочину, передбаченого ст. 232-1 КК України. Право і держава: проблеми 

розвитку та взаємодії у ХХІ ст.: тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. 

(Запоріжжя, 26–27 січня 2018 р.). Запоріжжя: ЗНУ, 2018. С. 90–93. 

10. Волинець Р.А. Щодо уточнення предмета злочину, передбаченого статтею 

223-2 Кримінального кодексу України. Нові завдання та напрями розвитку 

юридичної науки у ХХІ столітті: матеріали всеук. наук.-практ. конф. (Одеса. 19–20 

січня 2018 р.). Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2018. С. 32–38. 

11. Волинець Р.А. Співвідношення підроблення документів, які подаються для 

реєстрації випуску цінних паперів (ст. 223-1 КК), та розміщення цінних паперів без 

реєстрації їх випуску (ст. 163 КУпАП), а також діяльності на фондовому ринку без 

ліцензії (ст. 163-7 КУпАП). Правова держава: історія, сучасність та перспективи 

формування в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Ужгород. 16–

17 лютого 2018 р.). Ужгород: Ужгородський національний університет, 2018. 

С. 126–128. 

12. Волинець Р.А. Особливості розмежування незаконного використання 

інсайдерської інформації, передбаченого ст. 232-1 КК України та ст. 163-9 КУпАП 

України. Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та 



458 

 

перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.  (Херсон. 9–10 лютого 

2018 р.). Херсон: Гельветика, 2018. С. 98–100. 

13. Волинець Р.А. Щодо факультативних ознак суб’єктивної сторони злочинів, 

що посягають на фондовий ринок. Роль права та закону в громадянському 

суспільстві: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ. 9–10 лютого 2018 р.). 

Київ: Центр правових наукових досліджень, 2018. С. 53–55. 

14. Волинець Р.А. Щодо визначення додаткових безпосередніх об’єктів 

злочинів, що посягають на фондовий ринок. Право як ефективний суспільний 

регулятор: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Львів 16–17 лютого 2018 р.). 

Львів: Центр правничих ініціатив, 2018. С. 20–23. 

15. Волинець Р.А. Особливості розмежування порушень системи 

депозитарного обліку цінних паперів та діяльності депозитарних установ за КК 

України та КУпАП. Верховенство права у процесі державотворення та захисту 

прав людини в Україні:  матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 9–10 лютого 

2018 р.). Одеса: Причорноморська фундація права, 2018. С. 77–79. 

16. Волинець Р.А. Берзін П.С. Напрями вдосконалення нормативної 

регламентації кримінальної відповідальності за порушення прав та інтересів 

учасників фондового ринку. Актуальні питання кримінального права, 

кримінального судочинства та кримінології, з нагоди  280 річниці з дня 

народження Чезаре Беккаріа: матеріали регіон. наук.-практ. конф. (Київа, 2018 р.). 

Київ: ДУІТ, 2018. С. 13–15 (персональний внесок автора 70%). 

17. Волинець Р.А. Заходи кримінально-правового характеру, що 

застосовуються в межах кримінальної відповідальності за злочини проти 

фондового ринку: напрями вдосконалення нормативної регламентації. Актуальні 

питання сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Вінниця, 20 березня 

2018 р.). Обухів: Друкарик, 2018. Т.1. С. 57–59. 

18. Волинець Р.А. Адаптація законодавства України до законодавства 

Європейського союзу у сфері кримінальної відповідальності за маніпулювання на 

фондовому ринку. Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei 

la legislația Uniunii Europene», conferinţă internaţională ştiinţifico-practică: сonferinţa 



459 

 

internaţională ştiinţifico-practică «Particularitățile adaptării legislației Republicii 

Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene». (Chişinău, 23-24 martie 2018). 

Chişinău: Iulian, 2018. Р. 272–274. 

19. Волинець Р.А. Заходи кримінально-правового характеру, що 

застосовуються до юридичних осіб за законодавством України та інших країн, та 

перспективи їх розвитку у сфері захисту фондового ринку. Modern jurisprudence of 

the European Union: the interaction of law, rulemaking and practice: іnternational 

scientific and practical conference. (Lublin, April 17, 2018). Publishing House: 

Izdevnieciba «Baltija Publishing». Fundacja Instytut spraw administracji publicznej, 

2018. Р. 119–123. 

20. Волинець Р.А. Звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення 

злочинів, що посягають на фондовий ринок. International scientific-practical 

conference «The development of legal sciences: problems and solutions»: сonference 

Proceedings. (Kaunas, April 27–28, 2018). Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 

2018. P. 79–82. 

Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації: 

1 Волинець Р.А. Проблеми конкретизації ознак предмета злочину у складах 

злочинів у сфері господарської діяльності. Європейські перспективи. 2014. № 3. 

С. 146–150. 

2 Berzin, P. S. Volynets R. A. Mechanism features of damaging the stock market 

and its significance in criminal law. Науковий вісник Полісся. 2018. № 2 (14). Ч. 2. 

С. 93–98 (персональний внесок автора 80%); (індекс цитування ESCI у Web of 

Science (Thomson Reuters)). 

 

 

 

 

  



460 

 

Додаток Е 

 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

Результати наукових досліджень, висновки та пропозиції доповідалися 

Волинцем Р.А. на міжнародних науково-практичних конференціях, в тому числі й за 

кордоном, на всеукраїнських науково-практичних конференціях та на регіональній 

науково-практичній конференції, а саме: Актуальні питання юридичної теорії та 

практики: наукові дискусії» (м. Харків, 1–2 грудня 2017 р., заочна форма участі); 

Місце юридичних наук у формуванні правової культури сучасної людини 

(м. Запоріжжя, 22–23 грудня 2017 р., заочна форма участі); Новітні тенденції 

сучасної юридичної науки (м. Дніпро, 1–2 грудня 2017 р., заочна форма участі); 

Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному суспільстві (м. Одеса, 29–30 

грудня 2017 р., заочна форма участі); Сучасні наукові дослідження представників 

юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього (м. Дніпро, 12–13 

січня 2018 р., заочна форма участі); Теоретичні та практичні проблеми правового 

регулювання суспільних відносин (м. Харків, 19–20 січня 2018 р., заочна форма 

участі); Реформування національного та міжнародного права: перспективи та 

пріоритети (м. Одеса, Україна, 19–20 січня 2018 р., заочна форма участі); Право і 

держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст. (м. Запоріжжя, 26–27 січня 2018 

р., заочна форма участі); Правова держава: історія, сучасність та перспективи 

формування в Україні (м. Ужгород, 16–17 лютого 2018 р., заочна форма участі); 

Роль права та закону в громадянському суспільстві (м. Київ, 9–10 лютого 2018 р., 

заочна форма участі); Право як ефективний суспільний регулятор (м. Львів, 16–

17 лютого 2018 р., заочна форма участі); Верховенство права у процесі 

державотворення та захисту прав людини в Україні (м. Одеса, Україна, 9–10 лютого 

2018 р., заочна форма участі); Актуальні питання сьогодення (м. Вінниця, 20 березня 

2018 р., заочна форма участі); Особливості адаптації законодавства Молдови та 

України до законодавства Європейського Союзу (м. Кишинів, Республіка Молдова, 

23–24 березня 2018 р., заочна форма участі); Сучасна юриспруденція Європейського 

Союзу: взаємодія права, нормотворчості та практики (м. Люблін, Республіка 



461 

 

Польща, 17 квітня 2018 р., заочна форма участі); Розвиток юридичних наук: 

проблеми та рішення (м. Каунас, Литва, 27–28 квітня 2018 р., заочна форма участі); 

Тенденції та пріоритети реформування законодавства України  (м. Херсон, 8–9 

грудня 2017 р., заочна форма участі); Нові завдання та напрями розвитку юридичної 

науки у ХХІ столітті (м. Одеса, 19–20 січня 2018 р., заочна форма участі); 

Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку 

(м. Херсон, 9–10 лютого 2018 р., заочна форма участі); Актуальні питання 

кримінального права, кримінального судочинства та кримінології, з нагоди 280 

річниці з дня народження Чезаре Беккаріа (м. Київ, 15 березня 2018 р., очна форма 

участі). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


