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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю визначення
теоретичних аспектів правового регулювання транскордонної сек’юритизації
активів на даному етапі його розвитку, дослідження особливостей правового
закріплення сек`юритизації активів у законодавствах різних держав та
запровадження механізмів її правового регулювання на законодавчому рівні в
Україні. Враховуючи економічну значимість сек’юритизації активів для
банківської системи та фінансової системи загалом та, як наслідок, важливість
забезпечення належного правового регулювання сек’юритизації активів як на
національному рівні держави, так і на міжнародному рівні, виникає необхідність
проведення комплексного наукового дослідження, яке б охоплювало правові
особливості здійснення кожного з етапів сек’юритизації активів із іноземним
елементом, визначення права, яке підлягає застосуванню при здійсненні такого
роду трансакцій, проблемні аспекти врегулювання колізій між різними
правопорядками та можливі шляхи вдосконалення українського законодавства у
цій сфері на основі аналізу особливостей регулювання сек’юритизації активів у
правових системах інших держав.

Сек’юритизацію активів прийнято вважати однією із найвизначніших
фінансових інновацій ХХ ст. Сек’юритизація активів є свого роду плацдармом
для банків та фінансових установ, що дозволяє останнім отримати доступ до
більшого обсягу ресурсів внутрішнього та міжнародного фінансових ринків.
Трансформуючи неліквідні фінансові активи у цінні папери, обіг яких вільно
здійснюється на фондовому ринку, сек’юритизація активів створює низку
регуляторних та фінансових переваг для фінансових установ, у такий спосіб
сприяючи значному економічному розвитку. Запровадження правового поля, яке
б створювало умови для здійснення сек’юритизації активів та враховувало б усі
притаманні сек’юритизації активів особливості, є вкрай важливим для
впровадження нормативних механізмів регулювання сек’юритизації активів у
вітчизняну правову систему.

Правові аспекти сек’юритизації активів знаходять своє нормативне
закріплення як на рівні національних правопорядків, так і на міжнародному рівні.
На сьогодні спеціальне законодавство у сфері сек’юритизації активів мають,
зокрема, Франція, Італія, Іспанія, Португалія, Греція, Люксембург. У США та
Великобританії правове регулювання сек’юритизації активів не обмежується
одним спеціальним законом, правові норми містяться в різних нормативно-
правових актах. Правове регулювання сек’юритизації активів наявне також на
теренах СНД, зокрема в Росії, Казахстані, Вірменії. У рамках Європейського
Союзу 12 грудня 2017 р. було прийнято Регламент № 2017/2402, основні
положення якого націлені на стандартизацію, відкритий характер інформації та
спрощення умов у сфері сек’юритизації активів. Як бачимо, країни не
зупиняються на досягнутому та продовжують вносити все нові та нові корективи



2

на шляху вдосконалення правового регулювання у сфері сек’юритизації активів з
метою створення оптимальних умов для її здійснення.

Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 р.,
затверджена Постановою Національного банку України від 18.06.2015 р. № 391,
також не оминає питання сек’юритизації активів та передбачає необхідність
запровадження в Україні інституту сек’юритизації проблемних активів
фінансових установ. Хоча в цьому випадку мова йде лише про проблемні активи
фінансових установ, що не є повною мірою сумісним з традиційними проектами
сек’юритизації активів, але сама націленість регулятора на запровадження такого
інституту дає надії, що в майбутньому сек’юритизація активів стане можливою в
Україні за українським законодавством.

У вітчизняній правовій науці дослідженням питань, пов’язаних з
визначеною тематикою, займалися О. І. Виговський (комплексне дослідження
правових аспектів сек’юритизації активів), С. В. Глібко (в частині правового
регулювання операцій банків з іпотечними облігаціями), М. О. Глотов (деякі
аспекти синтетичної сек’юритизації), І. А. Колосінський (деякі аспекти
сек’юритизації активів), І. Л. Нурзад (правове регулювання діяльності банків на
ринку цінних паперів), А. О. Приступко (особливості правового регулювання
фондового ринку).

Серед зарубіжних науковців важливий внесок у розвиток правової науки у
сфері транскордонної сек’юритизації активів зробили Т. Альбрехт, С. Базінас,
Т. Баумс, Р. Верхаген, Ф. Вуд, М. С. Гамбро, В. В. Драгунов, Д. А. Лопатіна,
К. Пістор, Д. Рамос Муньос, А. С. Селівановський, С. Сміт, А. О. Солдатова,
Н. Соулес, М. Є. Толстухін, Н. Фалеріс, Т. Франкель, А. Хадсон, Т. Хартлі,
С. Хоффман,  А. В. Шамраєв, С. Шварц, К. Шулер та інші науковці. Дослідження
деяких юридичних та економічних аспектів сек’юритизації активів знайшли своє
відображення у наукових працях П. Алі, Х. П. Бера, Ж. Ж. де Вріз Роббе.

Деякі правові аспекти сек’юритизації активів було досліджено також
такими вченими, як Т. І. Афанасьєва, А. Ю. Бушев, Д. Блюменталь, В. Бавосо,
Дж. Барратт, Дж. Г. Варгас-Ернандес, Д. Галегос-Паніагуа, Г. Гортон,
Л. Н. Дробишевська, О. М. Іванов,  О. М. Кондрат, Т. В. Конєва, М. Мельникас,
А. Метрік, О. Є. Молотников, Ю. С. Осадча, Дж. Уолш, К. Страссер, К. Сушкова,
Ю. Є. Туктаров, М. Б. Фокс, А. Хейнс, Х. Чавла.

У рамках даного наукового дослідження також аналізувалися праці таких
вчених у сфері цивільного права та міжнародного приватного права, як
Л. П. Ануфрієва, М. М. Богуславський, М. І. Брагінський, В. В. Вітрянський,
Є. Годеме, Г. К. Дмитрієва, А. С. Довгерт, Ю. І. Єрьоміна, В. П. Звєков,
М. К. Ільяс, О. С. Іоффе, В. О. Канашевський, Х. Кьотц, О. Р. Кибенко, О. О. Кот,
Л. А. Лунць, Т. Н. Нешатаєва, І. Б. Новицький, О. С. Прокоф’єв, В. І. Пушай,
Н. В. Тараба, Є. М. Фролкіна, Г. С. Фединяк, Л. С. Фединяк, К. Цвайгерт,
Г. Ф. Шершеневич.

У процесі здійснення даного наукового дослідження були використані як
доктринальні та аналітичні, так і нормативні джерела. При цьому, враховуючи,
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що тематика даного наукового дослідження також значною мірою знаходить своє
відображення в узагальнюючих матеріалах юристів-практиків, що пояснюється її
практичною обумовленістю, у процесі даного наукового дослідження
використовувались також такі матеріали з метою здійснення всебічного аналізу
процесів сек’юритизації активів та визначення в правовій теорії шляхів вирішення
тих чи інших питань, що виникають на практиці.

Зв'язок роботи із науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження виконано в межах наукової теми № 16БФ048-01
«Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом:
політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти», яка є складовою
комплексної наукової програми Київського національного університету імені
Тараса Шевченка.

Мета і завдання дослідження. Метою наукового дослідження є здійснення
всебічного аналізу транскордонної сек’юритизації активів та визначення її місця в
системі міжнародного приватного права, а також виявлення існуючих прогалин в
українському законодавстві та визначення шляхів їх подолання.

Завданнями даного наукового дослідження, спрямованими на досягнення
зазначеної мети, є наступні:

- дослідити та розкрити поняття транскордонної сек’юритизації активів
шляхом проведення системного аналізу доктринальних, нормативних та
емпіричних матеріалів, а також тенденцій та особливостей здійснення проектів
сек’юритизації активів на практиці;

- розглянути правовий статус учасників транскордонної сек’юритизації
активів та запропонувати їх класифікацію;

- розкрити особливості правового статусу спеціальної цільової
організації (англ. «special purpose vehicle») як основного учасника сек’юритизації
активів та на підставі здійсненого аналізу визначити напрямки вдосконалення
національного законодавства в зазначеній сфері;

- на доктринальному рівні дослідити види сек’юритизації активів;
- визначити способи, за допомогою яких може здійснюватися

відчуження фінансових активів ініціатором сек’юритизації (англ. «originator») на
користь спеціальної цільової організації, та на підставі їх порівняльного аналізу
запропонувати найбільш оптимальний спосіб такого відчуження для цілей
сек’юритизації активів;

- дослідити особливості реалізації принципу дійсного продажу активів
та принципу захисту від ризиків банкрутства для цілей сек’юритизації активів;

- з’ясувати доцільність існування законодавчої вимоги щодо
повідомлення боржників про зміну кредитора у разі здійснення відступлення
права грошової вимоги для цілей сек’юритизації активів;

- дослідити особливості цінних паперів, що випускаються у проектах
сек’юритизації активів та визначити перелік інформації, яка підлягає
обов’язковому доведенню до відома інвесторів у рамках сек’юритизації активів;
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- здійснити порівняльний аналіз процедури випуску іпотечних
облігацій відповідно до українського законодавства із процедурою випуску
цінних паперів у рамках сек’юритизації активів;

- запропонувати шляхи вдосконалення українського законодавства на
шляху запровадження правового регулювання сек’юритизації активів;

- дослідити підходи до визначення права, що підлягає застосуванню до
дійсності відступлення права грошової вимоги для третіх осіб та до
пріоритетності прав цесіонарія щодо відступленої вимоги відносно інших
(наступних) цесіонаріїв в рамках проектів сек’юритизації активів;

- визначити найбільш оптимальний підхід до визначення особистого
закону спеціальної цільової організації.

Об’єктом дисертаційного дослідження є правовідносини, які виникають у
процесі здійснення транскордонної сек’юритизації активів.

У межах об’єкта можна виділити такий предмет дослідження, а саме:
особливості правового регулювання сек’юритизації активів на міжнародному
рівні та на рівні національних правових систем; підходи до розуміння та
регулювання окремих аспектів сек’юритизації активів, що існують у вітчизняній
та іноземній доктринах та судовій практиці.

Важливу роль у науковому дослідженні відіграє методологія.
Методологічну основу дослідження складають загальні та спеціальні наукові
методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та завдань у дослідженні
автором було використано діалектичний метод, який ґрунтується на виявленні
внутрішньої сутності явищ через характеристику динаміки їх розвитку. При
дослідженні історії запровадження та розвитку сек’юритизації активів був
використаний історичний метод. Формально-логічний метод було використано
для визначення поняття сек’юритизації активів, її видів та виділення характерних
ознак. Спеціально-юридичний метод був застосований автором для аналізу
нормативно-правових джерел у сфері сек’юритизації активів. Порівняльно-
правовий та догматичний методи використовувалися для з'ясування шляхів
вдосконалення чинного законодавства України на шляху запровадження
правового регулювання сек’юритизації активів на основі порівняльного аналізу
прогресивного досвіду інших держав. Також автором у ході наукового
дослідження були використані такі спеціально-наукові методи, як емпіричний,
системний, функціональний. На різних етапах наукового дослідження акцент було
зроблено на тих чи інших методах.

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим в
українській юридичній науці комплексним науковим дослідженням, в рамках
якого проаналізовано, узагальнено та визначено особливості транскордонної
сек’юритизації активів з позиції її правового регулювання. На підставі
здійсненого аналізу в рамках дисертаційного дослідження сформульовано такі
положення, що мають елементи наукової новизни та виносяться на захист як
особистий внесок дисертанта, зокрема:
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Уперше:
- запропоновано під сек’юритизацією активів вважати сукупність

правочинів, в рамках яких ініціатор сек’юритизації здійснює відступлення прав
вимоги за групою однорідних грошових зобов’язань створеній для цілей
сек’юритизації активів спеціальній цільовій організації, а остання випускає цінні
папери, забезпечені відступленими правами вимоги, з метою здійснення оплати
вартості таких прав вимоги ініціатору сек’юритизації;

- визначено, що транскордонна сек’юритизація активів має місце не лише у
випадку, якщо ініціатор сек’юритизації та спеціальна цільова організація
знаходяться на території (виступають резидентами) різних держав, а й у разі
наявності у проектах сек’юритизації активів будь-якого із таких іноземних
елементів: інвестори у цінні папери є резидентами держави (держав), відмінної
(відмінних) від держави місцезнаходження ініціатора сек’юритизації та/або
держави місцезнаходження спеціальної цільової організації; емісія цінних паперів
здійснюється спеціальною цільовою організацією за межами території держави,
резидентом якої вона є; якщо боржники за договорами, відступлення права
вимоги за якими здійснюються, на момент укладання таких договорів
знаходилися в державі (державах), відмінній (відмінних) від держави місця
знаходження ініціатора сек’юритизації;

- запропоновано під спеціальною цільовою організацією вважати
юридично відокремлену та незалежну від ініціатора сек’юритизації організацію,
яка залежно від законодавства держави місця її створення може як мати, так і не
мати правового статусу юридичної особи, наділену спеціальною
правосуб’єктністю у зв’язку з обмеженою сферою діяльності та цільовим
характером її створення, націленою на купівлю прав вимоги за грошовими
зобов’язаннями та випуск боргових цінних паперів в проектах сек`юритизації
активів, характеризується особливою структурою органів управління та
відсутністю штату працівників, а також користується особливим режимом
ініціювання банкрутства та реорганізації;

- обґрунтовано висновок про те, що найбільш оптимальним для цілей
сек’юритизації активів способом відчуження активів є цесія, оформлена шляхом
укладання договору купівлі-продажу;

- запропоновано під дійсним продажем активів розуміти ключовий
принцип проектів сек’юритизації активів, який акумулює низку правових та
економічних умов та заходів, дотримання яких є обов’язковим у проектах
сек’юритизації активів та які спрямовані на забезпечення юридичної дійсності
угоди з продажу активів, усунення ризиків оспорювання такої угоди або визнання
удаваною, виключення можливості зворотного викупу активів ініціатором
сек’юритизації з метою уникнення будь-яких випадків повернення відчужених
активів ініціатору сек’юритизації;

- запропоновано під принципом захисту від ризиків банкрутства в проектах
сек’юритизації активів розуміти сукупність правових гарантій, що можуть бути
закріплені на законодавчому рівні держав та визначатися сторонами в
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договірному порядку, та які спрямовані на уникнення ризику включення активів,
переданих в процесі сек’юритизації, до конкурсної маси ініціатора сек’юритизації
у разі його банкрутства, та обмеження можливості визнання спеціальної цільової
організації банкрутом з метою забезпечення прав та інтересів власників цінних
паперів, випущених в процесі сек’юритизації та забезпечених такими активами;

- доведено доцільність закріплення на законодавчому рівні спеціального
правового статусу спеціальної цільової організації та формулювання окремих
нормативних положень у сфері банкрутства спеціальної цільової організації та
ініціатора сек’юритизації.

Удосконалено:
- класифікацію сек’юритизації активів, зокрема запропоновано виділяти:

залежно від факту передачі активів та пов’язаних з ними ризиків - класичну
(позабалансову) сек’юритизацію та синтетичну сек’юритизацію; залежно від
об’єкта сек’юритизації - сек’юритизацію банківських активів, сек’юритизацію
інших (небанківських) активів, сек’юритизацію бізнесу / корпоративну
сек’юритизацію; залежно від специфіки розподілу платежів та ризиків у разі
випуску цінних паперів у проектах сек’юритизації - сек’юритизацію із
структурою прямого розподілу та сек’юритизацію з управлінням платежами;

- обґрунтування доцільності обрання цедентом та цесіонарієм у договорі
між ними права, що застосовується до грошової вимоги як права, що буде
визначати дійсність відступлення права вимоги щодо третіх осіб та пріоритетність
прав цесіонарія. У разі відсутності такого вибору права до зазначених
правовідносин запропоновано застосовувати право держави місцезнаходження
цедента на момент здійснення відповідного відступлення.

Набули подальшого розвитку:
- наукова позиція про те, що сек’юритизація активів є самостійним

правовим явищем, яке відрізняється від забезпеченого кредитування, факторингу
та випуску забезпечених цінних паперів за цілою низкою ознак;

- доктринальні положення щодо відступлення права вимоги як підстави для
заміни кредитора у зобов’язанні;

- теорії визначення особистого закону юридичної особи, аналіз яких дав
підстави для висновку про доцільність визначення особистого закону спеціальної
цільової організації у проектах сек`юритизації активів шляхом застосування теорії
інкорпорації;

- дослідження особливостей та тенденцій розвитку уніфікаційних процесів
у сфері сек`юритизації активів, зокрема, в рамках діяльності ЮНСІТРАЛ,
інституцій ЄС, Базельського комітету з питань банківського нагляду,
Національного центру права у сфері міжамериканської вільної торгівлі та ін., що
дали підстави сформулювати напрямки уніфікації правових норм у зазначеній
сфері.

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів дослідження
полягає у можливості подальшого використання результатів наукового
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дослідження при здійсненні розробки спеціального законодавства у сфері
сек’юритизації активів у національній правовій системі України та в рамках
вдосконалення правозастосовної практики. Результати дослідження можуть мати
цінність для практичної діяльності юристів, задіяних у проектах сек’юритизації
активів, в частині можливості більш чіткого розуміння тих чи інших особливостей
сек’юритизації активів. Наукове дослідження може бути використане у
навчальному процесі, зокрема при викладанні курсів «Міжнародне фінансове
право», «Банківське право», «Міжнародне приватне право», «Цінні папери».

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною
роботою, а всі положення дисертації, висновки, узагальнення та рекомендації є
особистим здобутком дисертанта, зробленим на основі дослідження та аналізу
нормативних документів та існуючих наукових концепцій. Використані тези й
джерела інших авторів як теоретична основа зазначені в посиланнях на них.

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного
дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри міжнародного приватного
права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.

Одержані в рамках дисертаційного дослідження висновки та узагальнення
доповідалися та обговорювалися на таких науково-практичних конференціях:
Міжнародній науково-практичній конференції «Правова держава та демократичне
суспільство: фактори розвитку та взаємодії» (м. Київ, МАУП, 14 квітня 2016 р.),
Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих
вчених «Шевченківська весна» (м. Київ, 07 квітня 2016 р.), Міжнародній науково-
практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні
проблеми міжнародних відносин» (м. Київ, 27 жовтня 2016 р.), Міжнародній
науково-практичній конференції «Міжнародне приватне право: актуальні
проблеми та перспективи розвитку» (м. Київ, 21 грудня 2017 р.), Міжнародній
науково-практичній конференції «Концептуальні напрями розвитку наукових
знань» (м. Київ, 24-25 листопада 2018 р.), Міжнародній науково-практичній
інтернет-конференції «Тридцять другі економіко-правові дискусії» (м. Львів, 29
листопада 2018 р.).

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження
відображено у 12 публікаціях, із них 5 статей опубліковані у наукових фахових
виданнях, перелік яких затверджено МОН України, 2 статті в іноземних наукових
фахових виданнях та 5 тез доповідей на наукових конференціях.

Структура роботи обумовлена метою та завданнями дослідження. Дана
наукова робота складається із вступу, трьох розділів, які охоплюють десять
підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатку. Загальний обсяг
дисертації становить 216 сторінок, з них основного тексту – 175 сторінок. Список
використаних джерел включає 256 найменувань і займає 27 сторінок. Додаток
складається із 3 сторінок.
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У Вступі розкрито актуальність теми дослідження, його наукову новизну,
обґрунтовано теоретичне і практичне значення наукового дослідження, визначено
мету та завдання наукового дослідження, об’єкт, предмет, методи, сформульовано
положення, в яких розкривається наукова новизна дисертаційного дослідження,
описано апробацію результатів дослідження, а також надано характеристику
використаних джерел.

Перший розділ «Теоретичні аспекти правового регулювання
транскордонної сек’юритизації активів» складається із трьох підрозділів,
спрямованих на визначення основних теоретичних аспектів проектів
сек’юритизації активів та місця правового регулювання сек’юритизації активів в
системі права.

У рамках підрозділу 1.1. «Поняття, учасники та основні етапи
сек’юритизації активів» розроблено визначення сек’юритизації активів та
визначено основні етапи сек’юритизації активів. Доведено, що сек’юритизація
активів відрізняється від забезпеченого кредитування, факторингу, випуску
забезпечених цінних паперів та зовнішньоекономічних угод з комерційним
фінансуванням. Запропоновано категоризацію учасників сек’юритизації активів
на основних (ініціатор сек’юритизації, спеціальна цільова організація, інвестори,
обслуговуюча компанія, представник інвесторів (довірчий управляючий
активами, переданими в забезпечення) та допоміжних учасників (організатор
проекту, особи, які надають додаткове забезпечення/фінансування проекту,
управляюча компанія, рейтингові агентства, аудитори, юридичні радники,
бухгалтерська компанія, контрагенти за похідними фінансовими інструментами).
Визначено місце правового регулювання сек’юритизації активів в системі права.

У підрозділі 1.2. «Види сек’юритизації активів. Правові аспекти
транскордонної сек’юритизації активів» досліджено види сек’юритизації активів
та запропоновано їх класифікацію залежно від різних критеріїв. Визначено, що
синтетична сек’юритизація відрізняється від класичної сек’юритизації активів,
зокрема, відсутністю такого етапу, як відчуження активів спеціальній цільовій
організації, та використанням кредитних деривативів. Досліджено, що синтетична
сек’юритизація не завжди передбачає залучення спеціальної цільової організації
та здійснення випуску забезпечених цінних паперів. Досліджено особливості
транскордонної сек’юритизації активів та визначено форми іноземного елементу,
за наявності яких матиме місце транскордонна сек’юритизація активів.

У підрозділі 1.3. «Спеціальна цільова організація: правовий статус та
організаційно-правові форми» проаналізовано підходи в законодавстві іноземних
держав та позиції вітчизняних та іноземних вчених щодо особливостей правового
статусу спеціальної цільової організації у проектах сек’юритизації активів, а
також організаційно-правових форм останньої. Обґрунтовано, що спеціальна
цільова організація потребує визначення спеціального правового статусу на
законодавчому рівні держави, який, зокрема, полягає в обмеженні сфери
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діяльності спеціальної цільової організації виключно діяльністю, пов’язаною із
сек’юритизацією активів, особливій структурі органів управління, відсутності
штату працівників спеціальної цільової організації. Спеціальна цільова
організація повинна бути юридично відокремленою та незалежною від ініціатора
сек’юритизації. Визначено, що спеціальна цільова організація може не мати
правового статусу юридичної особи. Доведено, що спеціальна цільова організація
потребує визначення особливого режиму ініціювання банкрутства та
реорганізації.

Другий розділ «Правові аспекти класичної сек’юритизації активів:
досвід іноземних держав та проблеми правового регулювання в Україні», що
складається з чотирьох підрозділів, присвячений правовому аналізу основних
етапів та принципів сек’юритизації активів, а також особливостям впровадження
сек’юритизації активів в українське законодавство.

У підрозділі 2.1. «Особливості правового регулювання продажу активів у
проектах сек’юритизації активів» досліджено способи передачі активів для цілей
сек’юритизації активів, зокрема цесію, факторинг, новацію, субучасть (англ. «sub-
participation»). Запропоновано найбільш оптимальним способом передачі активів
для цілей сек’юритизації активів вважати цесію. На підставі здійсненого аналізу
наукових підходів вчених та існуючої судової практики досліджено ключові
особливості та передумови для забезпечення реалізації принципу дійсного
продажу активів в проектах сек’юритизації активів. На прикладі справи In re
Doctors Hospital of Hyde Park, Inc, що розглядалася федеральним судом у справах
про банкрутство США, узагальнено критерії дійсного продажу активів. У рамках
зазначеного підрозділу досліджено юридичні ризики, пов’язані з недотриманням
принципу дійсного продажу в проектах сек’юритизації активів, зокрема визнання
судом договору з продажу активів недійсним та/або удаваним у зв’язку з його
«перекваліфікацією» у судовому порядку в інший договір, наприклад, забезпечену
позику. На прикладі справи Re George Inglefield Ltd. [1933] Ch. 1, що розглядалася
в англійському суді, досліджено ключові відмінності між правочином продажу
активів та забезпеченим правочином (кредитним договором) для цілей проектів
сек’юритизації активів. На підставі аналізу законодавства іноземних держав та
судової практики доведено доцільність скасування вимоги щодо повідомлення
боржників про зміну кредитора або здійснення такого повідомлення шляхом
розміщення відповідної інформації в спеціальних реєстрах або спеціальних
засобах масової інформації в рамках проектів сек’юритизації активів.

У підрозділі 2.2. «Правові механізми захисту від ризиків банкрутства у
проектах сек’юритизації активів» досліджено та проаналізовано правові аспекти
захисту спеціальної цільової організації від ризиків банкрутства самої спеціальної
цільової організації та ініціатора сек’юритизації. На прикладі справи In re Doctors
Hospital of Hyde Park Inc. визначено, що активи, які передаються в процесі
сек’юритизації, повинні мати особливий правовий режим, зокрема, вони не
можуть бути включені до конкурсної маси учасників сек’юритизації активів у разі
ініціювання їх процедури банкрутства. У рамках зазначеної справи було також
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досліджено критерії юридичної відокремленості спеціальної цільової організації
від ініціатора сек’юритизації. На підставі практики іноземних судів та підходів
науковців визначено випадки, за яких можлива консолідація активів ініціатора
сек’юритизації з активами спеціальної цільової організації у проектах
сек’юритизації активів. За результатами аналізу справи Coeur Défense, що
розглядалася французькими судами, встановлено, що залежно від особливостей
законодавства певної держави право інвесторів у проектах сек’юритизації на
звернення стягнення на передані в забезпечення активи може бути обмежене,
зокрема у разі застосування захисних заходів відповідно до французького права
(франц. «procedures de sauvegarde»). У рамках підрозділу 2.2. запропоновано
запровадження законодавчих механізмів, спрямованих на реалізацію принципу
захисту від ризиків банкрутства в проектах сек’юритизації активів. Розроблено
визначення принципу захисту від ризиків банкрутства при здійсненні
сек’юритизації активів.

У підрозділі 2.3. «Деякі аспекти правового регулювання цінних паперів у
проектах транскордонної сек’юритизації активів» досліджено особливості
цінних паперів, що випускаються в процесі сек’юритизації. Встановлено, що
вимоги щодо розкриття інформації, які визначаються у рамках загального
законодавства у сфері цінних паперів, повною мірою не відповідають інформації,
потреба в доступі до якої виникає у інвесторів у процесі купівлі-продажу цінних
паперів в рамках проектів сек’юритизації активів. Визначено перелік інформації,
яка підлягає доведенню до відома інвесторів у разі випуску забезпечених цінних
паперів в процесі сек’юритизації активів.

Підрозділ 2.4. «Проблеми правового регулювання сек’юритизації активів в
Україні» присвячений можливостям введення сек’юритизації активів в українське
правове поле. На підставі порівняльного аналізу доведено, що визначений чинним
українським законодавством випуск звичайних та структурованих іпотечних
облігацій відрізняється від класичної сек’юритизації активів. З’ясовано, що
правовий статус спеціалізованої іпотечної установи як емітента структурованих
іпотечних облігацій відрізняється від правового статусу спеціальної цільової
організації в проектах сек’юритизації активів.

У рамках даного підрозділу дисертаційного дослідження здійснено аналіз
проекту Закону №2784 від 06.05.2015 р. «Про облігації, забезпечені
відокремленими активами», за результатами якого встановлено, що зазначений
законопроект акумулює багато позитивних нововведень на шляху формування
національної правової бази в сфері сек’юритизації активів, які загалом
відповідають доктрині та практиці, що склалася в інших державах з розвиненим
законодавством у сфері сек’юритизації активів.

Третій розділ «Правове регулювання транскордонної сек’юритизації
активів у міжнародному приватному праві» складається із трьох підрозділів,
основні положення яких присвячені дослідженню деяких аспектів колізійного
регулювання в проектах сек’юритизації активів та основних напрямків уніфікації
правових норм у сфері сек’юритизації активів.
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У підрозділі 3.1. «Колізійні питання правового регулювання відступлення
права вимоги при здійсненні транскордонної сек’юритизації активів»
досліджуються правові норми іноземних держав, положення міжнародних
документів та підходи науковців щодо визначення права, яке застосовується до
дійсності відступлення права грошової вимоги щодо третіх осіб та пріоритетності
прав цесіонарія щодо відступленої вимоги по відношенню до інших (наступних)
цесіонаріїв. Доведено, що на даний момент відсутній єдиний підхід щодо
визначення права, яке застосовується до дійсності відступлення права грошової
вимоги щодо третіх осіб та до пріоритетності прав цесіонарія щодо відступленої
вимоги по відношенню до інших (наступних) цесіонаріїв. Обґрунтовано, що в
рамках проектів сек’юритизації доцільно дозволити цеденту та цесіонарію у
договорі між ними обирати право, що застосовується до грошової вимоги як
право, що буде визначати дійсність відступлення права вимоги щодо третіх осіб
та пріоритетність прав цесіонарія. У разі відсутності такого вибору права до
зазначених правовідносин запропоновано застосовувати право держави
місцезнаходження цедента на момент здійснення відповідного відступлення.

У підрозділі 3.2. «Колізійні питання правового статусу спеціальної цільової
організації в проектах сек'юритизації активів» проаналізовано існуючі підходи
до визначення особистого закону юридичної особи на предмет доцільності їх
застосування при визначенні особистого закону спеціальної цільової організації в
проектах сек’юритизації. З’ясовано, що найбільш оптимальним підходом до
визначення особистого закону спеціальної цільової організації є теорія
інкорпорації. У рамках даного підрозділу здійснено аналіз підходів, визначених у
Гаазькій конвенції про право, що застосовується до трастів та про їх визнання, від
1 липня 1985 року, щодо права, яке підлягає застосуванню до правового статуту
спеціальної цільової організації, створеної у формі трасту. Доведено положення
про те, що правом, яке підлягає застосуванню до такого трасту, повинно бути
право держави місця створення трасту.

У підрозділі 3.3. «Передумови формування універсального права
транскордонної сек’юритизації» розглянуто основні міжнародні інституції, в
рамках яких здійснюється уніфікація правових норм, що торкаються окремих
аспектів сек’юритизації активів, та проаналізовано розроблені ними міжнародні
документи у зазначеній сфері. На підставі аналізу Конвенції ЮНСІТРАЛ про
відступлення прав грошової вимоги в міжнародній торгівлі від 12 грудня 2001 р.
доведено, що низка її положень має важливе значення для проектів
сек’юритизації активів та деякі з них є вартими інкорпорації в національне
законодавство в сфері сек’юритизації активів.

Розглянуто види договорів, які укладаються між учасниками на різних
етапах сек’юритизації активів. Обґрунтовано, що lex juris недоцільно розглядати
як концепцію формування права транскордонної сек’юритизації активів.
Доведено, що сек’юритизація активів потребує правового регулювання як на
національному рівні держав, так і на міжнародному рівні.
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ВИСНОВКИ

Висновки до наукового дослідження, які грунтуються на детальному
правовому аналізі сек’юритизації активів, закріплюють основні теоретичні
узагальнення та практичні результати, пов’язані з правовим регулюванням
сек’юритизації активів. У висновках пропонуються шляхи вирішення наукової та
практичної проблеми, пов’язаної з регулюванням ключових аспектів
транскордонної сек’юритизації активів, із врахуванням особливостей міжнародно-
правового регулювання та практики іноземних держав.

1) Запропоновано під сек’юритизацією активів розуміти сукупність
правочинів, у рамках яких ініціатор сек’юритизації здійснює відступлення прав
вимоги за групою однорідних грошових зобов’язань створеній для цілей
сек’юритизації спеціальній цільовій організації, а остання випускає цінні папери,
забезпечені відступленими правами вимоги, з метою здійснення оплати вартості
таких прав вимоги ініціатору сек’юритизації.

2) З’ясовано, що транскордонна сек’юритизація активів має місце у разі
наявності в проектах сек’юритизації активів будь-якого із таких іноземних
елементів: ініціатор сек’юритизації та спеціальна цільова організація знаходяться
на території (виступають резидентами) різних держав; інвестори в цінні папери є
резидентами держави (держав), відмінної (відмінних) від держави
місцезнаходження ініціатора сек’юритизації та/або держави місцезнаходження
спеціальної цільової організації; емісія цінних паперів здійснюється спеціальною
цільовою організацією за межами території держави, резидентом якої вона є;
якщо боржники за договорами, за якими здійснюються відступлення права
вимоги, на момент укладання таких договорів знаходилися в державі (державах),
відмінній (відмінних) від держави місця знаходження ініціатора сек’юритизації.

3) Доведено, що сек’юритизація активів відрізняється від забезпеченого
кредитування, факторингу, випуску забезпечених цінних паперів за цілою низкою
ознак. Вважаємо, що сек’юритизацію активів не варто відносити до категорії
зовнішньоекономічних угод з комерційним фінансуванням.

4) Визначено, що будь-який фінансовий актив, за яким здійснюються
постійні грошові надходження та який відповідає певним стандартизованим
умовам для його включення в групу (пул) активів, може стати об’єктом
сек’юритизації, за умови відсутності законодавчих та договірних обмежень щодо
здійснення його відчуження.

5) Запропоновано здійснити поділ учасників проектів сек’юритизації на дві
групи: групу основних учасників (учасників, які виконують ключові функції в
рамках проекту та/або участь яких є обов’язковою на всіх його етапах протягом
всієї тривалості проекту) та групу допоміжних учасників (учасників, які
виконують допоміжні обслуговуючі функції та/або залучаються на окремих
етапах проекту). До групи основних учасників відносимо ініціатора
сек’юритизації, спеціальну цільову організацію, інвесторів, обслуговуючу
компанію, представника інвесторів (довірчого управляючого активами,
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переданими в забезпечення). До числа допоміжних учасників пропонуємо
віднести організатора проекту, осіб, які надають додаткове
забезпечення/фінансування проекту, управляючу компанію, рейтингові агентства,
аудиторську компанію, юридичних радників, бухгалтерську компанію,
контрагентів за похідними фінансовими інструментами.

6) Досліджуючи питання визначення місця сек’юритизації активів в системі
права, встановлено, що сек’юритизація активів не є інститутом права. У разі
подальшого розвитку системи законодавства України у сфері сек’юритизації
активів, правові норми, що регулюють сек’юритизацію активів, можливо буде
охарактеризувати як вторинні комплексні утворення в системі права.

7) Залежно від факту передачі активів та пов’язаних з ними ризиків,
запропоновано виділити класичну (позабалансову) сек’юритизацію та синтетичну
сек’юритизацію. Залежно від об’єкта сек’юритизації, пропонуємо виділяти
сек’юритизацію банківських активів, сек’юритизацію небанківських активів,
сек’юритизацію бізнесу / корпоративну сек’юритизацію. Залежно від специфіки
розподілу платежів та ризиків у разі випуску цінних паперів у проектах
сек’юритизації, можна виділити сек’юритизацію із структурою прямого розподілу
та сек’юритизацію з управлінням платежами.

8) Запропоновано під спеціальною цільовою організацією розуміти
юридично відокремлену та незалежну від ініціатора сек’юритизації організацію,
яка, залежно від законодавства держави її створення, може як мати, так і не мати
правового статусу юридичної особи, наділену спеціальною правосуб’єктністю у
зв’язку з обмеженою сферою діяльності, націленою на купівлю прав вимоги за
грошовими зобов’язаннями та випуск боргових цінних паперів в проектах
сек`юритизації активів, що характеризується особливою структурою органів
управління та відсутністю штату працівників, а також користується особливим
режимом ініціювання процедури банкрутства та реорганізації.

9) Вважаємо за доцільне для цілей сек’юритизації активів в рамках
спеціального законодавства в сфері сек’юритизації закріпити такі положення:

- обмеження щодо можливості включення відчужених в процесі
сек’юритизації активів до конкурсної маси ініціатора сек’юритизації у разі
ініціювання процедури банкрутства останнього;

- обмеження прав засновників/учасників спеціальної цільової організації
щодо зменшення статутного капіталу та добровільної реорганізації/ліквідації
спеціальної цільової організації до моменту виконання останньою всіх
зобов’язань за випущеними цінними паперами;

- заборона участі ініціатора сек’юритизації в статутному капіталі
спеціальної цільової організації;

- обмеження предмету та цілей діяльності спеціальної цільової організації
виключно купівлею активів у ініціатора сек’юритизації та випуском цінних
паперів, забезпечених такими активами, а також можливість визнання правочинів,
вчинених за межами предмету та цілей діяльності спеціальної цільової організації,
недійсними;
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- заборона наступного продажу активів спеціальною цільовою організацією
третім особам;

- можливість створення спеціальної цільової організації в організаційно-
правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю або приватного
акціонерного товариства.

10) Визначено, що найбільш оптимальним способом для відчуження
ініціатором сек’юритизації активів в проектах сек’юритизації є цесія. При
здійсненні відчуження активів в проектах сек’юритизації активів необхідним є
дотримання принципу дійсного продажу активів. Пропонуємо під дійсним
продажем активів розуміти ключовий принцип проектів сек’юритизації активів,
який акумулює низку правових та економічних умов та заходів, дотримання яких
є обов’язковим та які спрямовані на забезпечення юридичної дійсності угоди з
продажу активів, усунення ризиків оспорювання такої угоди або визнання її
удаваною, виключення можливості зворотного викупу активів ініціатором
сек’юритизації з метою уникнення будь-яких випадків повернення відчужених
активів ініціатору сек’юритизації.

11) З’ясовано, що в рамках спеціального законодавства у сфері
сек’юритизації активів існує необхідність у передбаченні спеціальної норми,
відповідно до якої у разі здійснення відступлення прав грошової вимоги у рамках
реалізації проектів сек’юритизації активів, повідомлення боржників про зміну
кредитора не здійснюється взагалі або здійснюється шляхом розміщення
відповідної інформації в спеціальних реєстрах або спеціальних засобах масової
інформації.

12) Запропоновано визначити принцип захисту від ризиків банкрутства при
здійсненні сек’юритизації активів як сукупність правових гарантій, що можуть
бути закріплені на законодавчому рівні держав та визначатися сторонами в
договірному порядку, та які спрямовані на ізоляцію активів, переданих в процесі
сек’юритизації, від їх включення до конкурсної маси ініціатора сек’юритизації у
разі його банкрутства, та обмеження можливості визнання спеціальної цільової
організації банкрутом з метою забезпечення прав та інтересів власників цінних
паперів, випущених в процесі сек’юритизації та забезпечених такими активами.

13) Доведено необхідність визначення на законодавчому рівні переліку
інформації, яка підлягає доведенню до відома інвесторів у разі випуску
забезпечених цінних паперів в процесі сек’юритизації активів (додатково до
інформації, розкриття якої здійснюється у разі випуску інших видів боргових
цінних паперів), зокрема, інформації щодо структури проекту сек’юритизації
активів, включаючи інформацію про серії випуску цінних паперів, пріоритетність
платежів за ними та випадки, які можуть змінити пріоритетність платежів;
активів, що виступають об’єктом сек’юритизації, у т.ч. щодо випадків порушення
зобов’язань з оплати за активами; щодо додаткового забезпечення/фінансування,
що надається в рамках проекту, умови врегулювання випадків порушення
зобов’язань та відшкодування завданих збитків; розподілу відповідальності між
учасниками проекту сек’юритизації активів.
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14) Доведено, що випуск звичайних та структурованих іпотечних облігацій,
що визначається чинним українським законодавством, не є сек`юритизацією в її
класичному розумінні.

15) Встановлено, що на міжнародному та національному рівні держав немає
єдності у підходах щодо визначення права, яке підлягає застосуванню до умов
дійсності відступлення права грошової вимоги для третіх осіб та визначення
пріоритетності прав цесіонарія щодо відступленої вимоги по відношенню до
інших (наступних) цесіонаріїв. Враховуючи особливості цесії у рамках проектів
сек’юритизації, пропонуємо дозволити цесіонарію та цеденту у договорі між
ними обрати право, що застосовується до грошової вимоги як право, що буде
визначати дійсність відступлення права вимоги щодо третіх осіб та пріоритетність
прав цесіонарія. У разі відсутності такого вибору права, до зазначених
правовідносин пропонуємо застосовувати право держави місцезнаходження
цедента на момент здійснення відповідного відступлення.

16) Пропонуємо наступні з положень Конвенції ЮНСІТРАЛ про
відступлення прав грошової вимоги в міжнародній торгівлі від 12 грудня 2001
року інкорпорувати в національне законодавство в сфері сек’юритизації активів:
а) відступлення пулу активів та відступлення права вимоги за майбутніми
зобов’язаннями не може бути розцінене як підстава недійсності такого
відступлення як для самих сторін, так і для третіх сторін (у т.ч. кредиторів) за
умови, що права грошової вимоги можливо ідентифікувати; б) у випадку
відступлення права вимоги за зобов’язаннями, що виникнуть у майбутньому, не
вимагається будь-яке додаткове документарне оформлення після того, як
відповідне зобов’язання виникло; в) пріоритетність права цесіонарія на отримання
коштів від боржників за відступленими активами зберігається незалежно від того
факту, що такі кошти продовжує збирати цедент, але за умови, що такі дії
цедентом здійснюються в інтересах цесіонарія, а отримані грошові кошти
акумулюються відокремлено від активів цедента (на окремих банківських
рахунках); г) відступлення є дійсним навіть у разі договірного обмеження на
здійснення такого відступлення, закріпленого в договорі, на підставі якого право
грошової вимоги виникає.

17) З’ясовано, що найбільш оптимальним підходом до визначення
особистого закону спеціальної цільової організації є теорія інкорпорації. У разі
створення спеціальної цільової організації у формі трасту та застосування до
правовідносин Гаазької конвенції про право, що застосовується до трастів та про
їх визнання, від 1 липня 1985 року, пропонуємо, з метою уникнення можливих
колізій, правом, що застосовується до трасту, визначати право держави місця його
створення.

18) Встановлено, що уніфікація правових норм у сфері сек’юритизації
активів головним чином здійснюється в таких сферах: правове регулювання
передачі фінансових активів (відступлення права грошової вимоги), вимоги щодо
розміру капіталу фінансових установ, інші регуляторні вимоги до ініціаторів
сек’юритизації, забезпечення належного захисту прав інвесторів та третіх сторін у
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разі випуску цінних паперів із забезпеченням у рамках проектів сек’юритизації
активів.
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АНОТАЦІЯ

Дідовець О. М. Правове регулювання транскордонної сек’юритизації
активів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за
спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса
Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 2018.

У дисертації вперше у вітчизняній правовій науці проведено комплексне
наукове дослідження, у рамках якого проаналізовано, узагальнено та визначено
особливості транскордонної сек’юритизації активів у сфері права. Автором
досліджено доктринальні підходи до визначення поняття сек’юритизації активів,
переваги та недоліки сек’юритизації активів як фінансового механізму, основні
види сек’юритизації активів, етапи її здійснення, способи переходу прав на активи
до спеціальної цільової організації, особливості правового статусу учасників, а
також особливості колізійного регулювання транскордонної сек’юритизації
активів. На підставі здійсненого аналізу автором визначено особливу правову
природу сек’юритизації активів та доведено необхідність передбачення на рівні
національних правопорядків спеціальних правових норм для можливості
здійснення ефективної сек’юритизації активів.

Ключові слова: дійсний продаж, забезпечені цінні папери, ініціатор
сек’юритизації, колізійне регулювання, міжнародне фінансове право,
сек’юритизація активів, спеціальна цільова організація, транскордонна
сек’юритизація активів, фінансові активи, цесія.

АННОТАЦИЯ

Дедовец Е. Н. Правовое регулирование трансграничной секьюритизации
активов. – Квалификационная научная работа на правах рукописи.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.03 - гражданское право и гражданский процесс; семейное
право; международное частное право. - Киевский национальный университет
имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины, Киев, 2018.

В диссертации впервые в отечественной правовой науке проведено
комплексное научное исследование, в рамках которого проанализированы,
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обобщены и определены особенности трансграничной секьюритизации активов в
сфере права. Автором исследованы доктринальные подходы к определению
понятия секьюритизации активов, преимущества и недостатки секьюритизации
активов как финансового механизма, основные виды секьюритизации активов,
этапы ее осуществления, способы перехода прав на активы к специальной
целевой организации, особенности правового статуса участников, а также
особенности коллизионного регулирования трансграничной секьюритизации
активов. На основании осуществленного анализа автором определена особая
правовая природа секьюритизации активов и доказана необходимость
определения на уровне национальных правопорядков специальных правовых
норм с целью осуществления эффективной секьюритизации активов.

Ключевые слова: действительная продажа, обеспеченные ценные бумаги,
инициатор секьюритизации, коллизионное регулирование, международное
финансовое право, секьюритизация активов, специальная целевая организация,
трансграничная секьюритизация активов, финансовые активы, цессия.

SUMMARY

Didovets O.M. Legal Regulation of Cross-Border Securitisation of Assets. –
Qualified scientific manuscript.

Thesis for the degree of Candidate of Science in specialty 12.00.03 – civil law
and civil process; family law; international private law. – Taras Shevchenko National
University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018.

The thesis is the first comprehensive research in the national law science aimed at
the analysis of the main features of cross-border securitisation of assets in the sphere of
law. The author examines the doctrinal approaches to the definition of the notion of
asset securitisation, the advantages and disadvantages of asset securitisation as a
financial mechanism, the main types of asset securitisation, the stages of its
implementation, particularities of the legal status of the participants and transactions
carried out by them in the securitisation projects. Based on the comparative analysis of
asset securitisation with such legal categories as factoring, covered bonds, secured
lending, the author identifies a special legal nature of asset securitisation. Special
attention is paid to the analysis of cases having a foreign element within cross-border
securitisation. According to the results of the analysis, the author elaborates the
definition of the notion of asset securitisation.

Within the framework of the thesis research, a particular attention is paid to the
peculiarities of the legal status of a special purpose vehicle as the main participant of the
asset securitisation, in particular the most appropriate organizational and legal forms for
the special purpose vehicle, peculiarities of the relations of the special legal vehicle with
the originator, mechanisms of protection of the special purpose vehicle from bankruptcy
risks, restrictions of the business activity of the special purpose vehicle, lex societatis of
the special purpose vehicle in cross-border securitisation projects. The author proves the
necessity to provide special legal regulation in relation to the peculiarities of the legal
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status of the special purpose vehicle with a view to the effectiveness of asset
securitisation.

Special focus in the research is made on the peculiarities of the legal regulation of
the sale of assets in the securitisation projects, in particular, the following means of
transferring rights on the assets are considered: cession, novation, factoring. The author
notes that for the purposes of securitisation the most appropriate method is an
assignment by way of cession. The author analyzes the terms and conditions required
for the fulfillment of the principle of true sale of assets and the bankruptcy remoteness
principle in securitisation transactions, as well as the considerations for their
implementation. Based on the analysis, the author proposes definitions of the notion of
the true sale and bankruptcy remoteness as the key principles of asset securitisation.

The thesis also focuses on the analysis of the terms and conditions of issue of the
asset-backed securities in cross-border asset securitisations, based on which a list of
information that is subject to mandatory disclosure is determined. Within the framework
of the thesis research, the author reviews the effective legal regulation in Ukraine
regarding the asset securitisation, as well as the reasons and preconditions for the
introduction of asset securitisation into the national legislation of Ukraine.

Analyzing the issues of conflict of laws arising in the projects of asset
securitisation at the stage of sale of assets, the author concludes that it is advisable to
provide the assignee and assignor with the right to choose the law applicable to the
monetary claim in the contract between them as the law governing the validity of the
assignment against third parties and priority rights. In the absence of such choice, it is
suggested to apply the law of the state of the assignor’s location at the time of the
assignment.Within the framework of the thesis research the author also defines the areas
of unification of legal rules specifying legal regulation of securitisation.

Key words: true sale, asset-backed securities, originator, conflict of laws,
international financial law, asset securitisation, special purpose vehicle, cross-border
securitisation, financial assets, assignment.


