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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, в 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, особливості правового 

статусу учасників та правочини, які вчиняються за їх участю в рамках проектів 

сек’юритизації. На підставі порівняльного аналізу сек’юритизації активів з 

такими правовими категоріями як факторинг, випуск забезпечених цінних 

паперів, забезпечене кредитування визначено особливу правову природу 

сек’юритизації активів. Особливу увагу приділено аналізу іноземних елементів, 

що мають місце в проектах транскордонної сек’юритизації активів. За 

результатами аналізу автором запропоновано визначення сек’юритизації 

активів.  

У рамках дисертаційного дослідження особлива увага приділена 

особливостям правового статусу спеціальної цільової організації як основного 

учасника сек’юритизації активів, зокрема визначено найбільш сприятливі 

організаційно-правові форми для спеціальної цільової організації, механізми 

захисту спеціальної цільової організації від ризиків банкрутства (зокрема, 

банкрутства ініціатора сек`юритизації), обмеження щодо діяльності спеціальної 

цільової організації, підходи до визначення особистого закону спеціальної 

цільової організації в проектах транскордонної сек’юритизації активів. 
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Доведено необхідність передбачення на рівні національних правопорядків 

спеціальних правових норм в частині визначення особливостей правового 

статусу спеціальної цільової організації для можливості здійснення ефективної 

сек’юритизації активів. 

В дослідженні проаналізовано особливості правового регулювання 

продажу активів в проектах сек’юритизації, зокрема розглянуто такі способи 

переходу прав на активи до спеціальної цільової організації, як: цесія, новація, 

факторинг. Визначено, що для цілей сек’юритизації активів найбільш 

оптимальним способом є цесія. Автором детально проаналізовано умови, 

дотримання яких є необхідним для реалізації принципу дійсного продажу 

активів та принципу захисту від ризиків банкрутства в проектах сек’юритизації 

активів, а також розроблено пропозиції щодо їх забезпечення. Відповідно до 

результатів здійсненого аналізу автором запропоновано визначення понять 

принципу дійсного продажу активів та принципу захисту від ризиків 

банкрутства як основоположних принципів сек’юритизації активів.  

Здійснено аналіз умов випуску цінних паперів у проектах транскордонної 

сек’юритизації активів, на підставі якого визначено перелік інформації, яка 

підлягає обов’язковому розкриттю та доведенню до відома інвесторів. У рамках 

дисертаційного дослідження автором розглянуто існуючий стан правового 

регулювання в Україні на предмет можливості здійснення сек’юритизації 

активів, а також передумови введення сек’юритизації активів в національне 

законодавство України.  

Аналізуючи питання колізійно-правового регулювання, що виникають в 

проектах сек’юритизації активів на етапі продажу активів, автор приходить до 

висновку, що доцільно надати можливість 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 запропоновано застосовувати право держави 

місцезнаходження цедента на момент здійснення відповідного відступлення. У 
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рамках наукового дослідження визначено, в яких сферах здійснюється 

уніфікація правових норм, що забезпечують правове регулювання 

сек’юритизації активів.  

Ключові слова: банкрутство, дійсний продаж, забезпечені цінні папери, 

ініціатор сек’юритизації, іпотечні облігації, колізійне регулювання, міжнародне 

фінансове право, неспроможність, сек’юритизація активів, спеціальна цільова 

організація, транскордонна сек’юритизація, фінансові активи, цесія.  

 

SUMMARY 

 

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

Qualified scientific manuscript.  

Thesis for a Candidate of Science (Law) degree, 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 
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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 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 
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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.  

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

1. Дідовець О. Питання захищеності від банкрутства в угодах 

сек’юритизації активів. Європейський політико-правовий дискурс. 2015. №4. 

С. 307 – 311. 

2. Дідовець О. Умова повідомлення боржника при здійсненні 

відступлення права вимоги в угодах транскордонної сек’юритизації. 

Український часопис міжнародного права. 2016. №1. С. 108 – 113. 

3. Дідовець О. Деякі аспекти правового статусу спеціальної юридичної 

особи як основного учасника сек’юритизації активів. Юридична Україна. 2016. 

№ 11-12. С. 36-45.  

4. Дідовець О. Сек’юритизація активів як правова категорія: поняття та 

основні ознаки. Юридична Україна. 2017.№ 2-3.С. 39-48. 

5. Дідовець О. Правові механізми зниження ризиків банкрутства в 

проектах сек’юритизації активів. Право і суспільство. 2017. № 2. С. 137-144. 

6. Дідовець О. Передумови формування універсального права 

транскордонної сек’юритизації. Журнал східноєвропейського права. 2018. № 56. 

С. 55-60. 

7. Дедовец Е. Цессия и факторинг как способы передачи активов в 

проектах секьюритизации. Legea si Viata. 2018. № 11. С. 34-38. 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію результатів дисертації 

8. Дідовець О. Питання можливості звернення стягнення на активи, 

відчужені у процесі сек’юритизації, у разі банкрутства ініціатора 



7 
 
сек’юритизації. Проблеми модернізації в Україні: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції «Правова держава та демократичне 

суспільство: фактори розвитку та взаємодії». Київ: ДП «Видавничий дім 

«Персонал», 2016. Вип. 2. С. 297 – 299. 

9. Дідовець О. Правові аспекти визначення активів, які можуть бути 

об’єктом сек’юритизації. Шевченківська весна: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. Київ: 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут 

міжнародних відносин, 2016. Ч. 1. С. 131 – 134. 

10. Дідовець О. Особливості правового статусу спеціальної фінансової 

компанії в угодах секʼюритизації. Актуальні проблеми міжнародних відносин: 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і 

молодих вчених. Київ: Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2016. Ч. 1. С. 144 – 147. 

11. Дідовець О. Колізійні питання правового статусу спеціальної цільової 

організації в проектах сек'юритизації активів. Концептуальні напрями розвитку 

наукових знань: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ: 

МЦНД, 2018. Ч. 3. С. 41 – 43. 

12. Дідовець О. М. Деякі колізійні питання відступлення права грошової 

вимоги в проектах транскордонної сек’юритизації активів. Тридцять другі 

економіко-правові дискусії:  матеріали міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції. Львів: Наукова спільнота, 2018. С. 57 – 60. 



8 
 
 

ЗМІСТ 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ..…………………………………...........10 

ВСТУП……………………………………………………………………………...12 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ТРАНСКОРДОННОЇ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ…………………………...23 

1.1. Поняття, учасники та основні етапи сек’юритизації активів……….............23 

1.2. Види сек’юритизації активів. Правові аспекти транскордонної 

сек’юритизації активів……………………………………………………………..50 

1.3. Спеціальна цільова організація: правовий статус та організаційно-правові 

форми………………………………………………………………..……………....62 

Висновки до Розділу 1.………………………………………………………....…77 

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ АСПЕКТИ КЛАСИЧНОЇ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ: 

ДОСВІД ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ ТА ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ……………………………………………………..81 

2.1. Особливості правового регулювання продажу активів у проектах 

сек’юритизації активів……………………………………………………………. 81 

2.2. Правові механізми захисту від ризиків банкрутства в проектах 

сек’юритизації активів ………………………………………………….………..106 

2.3. Деякі аспекти правового регулювання цінних паперів у проектах 

транскордонної сек’юритизації активів…………………………..……………..119 

2.4. Проблеми правового регулювання сек’юритизації активів в 

Україні…………………………………………….…………..………….………..127 

Висновки до Розділу 2.…………………………………………………………..136 

РОЗДІЛ 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСКОРДОННОЇ 

СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ 

ПРАВІ………………………………………………………………..………….....139 

3.1. Колізійні питання правового регулювання відступлення права вимоги при 

здійсненні транскордонної сек’юритизації активів………………………….....139 



9 
 
3.2. Колізійні питання правового статусу спеціальної цільової організації в 

проектах сек'юритизації активів…………………………………………………156 

3.3. Передумови формування універсального права транскордонної 

сек’юритизації активів ………………………..……………….…………….…...164 

Висновки до Розділу 3.…………….……………….....…………….…………...177 

ВИСНОВКИ………………………………………………………………….…...181 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………...187 

ДОДАТОК……………………………………………………………….………..214 

 



10 
 
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ  

 

ЄС Європейський Союз 

  

Закон про іпотечні облігації Закон України «Про іпотечні 

облігації» № 3273-IV від 22 грудня 

2005 року 

  

Закон про банкрутство 

 

Закон України «Про відновлення 

платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом» № 2343-

XII від 14 травня 1992 року 

  

Закон про МПрП Закон України «Про міжнародне 

приватне право» № 2709-IV від 23 

червня 2005 року 

  

Закон Вірменії про сек’юритизацію Закон Республіки Вірменія «Про 

сек’юритизацію активів та 

забезпечені активами цінні папери» 

№ЗР-96 від 21 червня 2008 року 

  

Закон Казахстану про 

сек’юритизацію 

Закон Республіки Казахстан «Про 

проектне фінансування та 

сек’юритизацію» № 126-III ЗРК від 

20 лютого 2006 року 

  

Конвенція ЮНСІТРАЛ 

  

Конвенція ЮНСІТРАЛ про 

відступлення прав грошової вимоги в 



11 
 
 міжнародній торгівлі від 12 грудня 

2001 року 

  

Конвенція про факторинг Конвенція УНІДРУА про 

міжнародний факторинг від 28 травня 

1988 року 

  

Регламент Рим 1 

 

Регламент (ЄС) №593/2008 

Європейського Парламенту і Ради ЄС 

про право, що підлягає застосуванню 

до договірних зобов’язань від 17 

червня 2008 р. (Рим І) 

  

Регламент про сек’юритизацію 

 

Регламент ЄС 2017/2402 від 12 

грудня 2017 р. про загальні принципи 

сек’юритизації та особливі умови для 

здійснення простої, прозорої та 

стандартизованої сек’юритизації, а 

також про внесення змін до Директив 

2009/65/ЕС, 2009/138/ЕС та 

2011/61/EU та регламентів № 

1060/2009 та № 648/2012 

  

Римська конвенція 

 

Конвенція про право, що 

застосовується до договірних 

зобов’язань від 19 червня 1980 року  

  

ЦКУ  Цивільний кодекс України 
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ВСТУП 

 

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 
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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 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 
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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, 

що тематика даного наукового дослідження також значною мірою знаходить 

своє відображення в узагальнюючих матеріалах юристів-практиків, що 
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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») 
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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; 

 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 
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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:  

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 
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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 
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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 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 
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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 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 
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«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. 
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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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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ТРАНСКОРДОННОЇ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ 

 

1.1. Поняття, учасники та основні етапи сек’юритизації активів 

 

В одній із своїх публікацій відомий дослідник у сфері міжнародного 

фінансового права С. Шварц порівняв сек’юритизацію активів з алхімією, яка 

дійсно працює [227, с. 133]. Розглядаючи сек’юритизацію активів як у 

правовому, так і в економічному значенні, з ним важко не погодитися. Адже 

сек’юритизація активів дозволяє банкам не лише вигідно позбутися неліквідних 

активів, звільнивши простір для залучення нових на більш сприятливих умовах, 

а й отримати у зв’язку з продажем таких активів кошти та спрямувати їх, 

наприклад, на погашення існуючих боргових зобов’язань.  

Серед науковців, які займалися дослідженням окремих аспектів, 

пов’язаних із сек’юритизацією активів можна виділити наступних: Т. Альбрехт 

[112], Т. І. Афанасьєва [2, 3], В. Бавосо [121], А. Батчваров [120], Х. П. Бер [4], 

Дж. Барратт [125], А. Ю. Бушев [7], Д. Блюменталь [119], Дж. Г. Варгас-

Ернандес [156], О. І. Виговський [8; 246], Ж. Ж. Вріз Роббе [9], Ф. Вуд [249; 

250; 251], Д. Галегос-Паніагуа [156], Г. Гортон [161], Л. Н. Дробишевська [29], 

А. Деліворіас [138], Т. В. Конєва [29], І. Колосінський [53; 54], О. М. Кондрат 

[56], Т. С. Конг Кевін [184], С. Козак [184], О. М. Кузьмак [58], М. Мельникас 

[65], А. Метрік [161], А. Оркун [115], П. Дж. Раджапаксе [212], 

Д. Рамос Муньос [204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211], А. Селівановський 

[89], Є. О. Синиця [90], К. Страссер [234], Д. І. Тогонідзе [95], Ю. Є. Туктаров 

[97; 98], С. Улюкаєв [100], Дж. Уолш [248], Н. Дж. Фалеріс [150], М. Б. Фокс 

[151], Т. Франкель [152; 153; 154; 155], А. Хейнс [166], Х. Чавла [135], 

С. Шварц [225; 226; 227; 228; 229; 230] та інші. Однак, складність проектів 

сек’юритизації активів зумовлює необхідність здійснення комплексного 

наукового дослідження за визначеною тематикою, розпочати яке пропонуємо з 
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визначення поняття сек’юритизації активів, основних учасників таких проектів 

та їх основних етапів. 

Існує думка, що термін сек’юритизація походить від англ. «security», що 

першочергово в англійському праві мало значення «способу забезпечення 

зобов’язання», а пізніше в XIX столітті набуло також значення «цінних 

паперів» [47, с. 59]. Місцем, з яким пов’язують початок розвитку 

сек’юритизації, вважається США, де іпотечні кредити почали використовувати 

для випуску облігацій. Вперше термін «сек’юритизація» знайшов своє 

документарне закріплення в Wall Street Journal в 1977 році. Вважається, що 

першим запропонував використовувати цей термін Льюїс Ранієрі (Lewis S. 

Ranieri) – голова іпотечного департаменту Salomon Brothers, висловивши 

пропозицію репортеру Wall Street Journal використовувати саме термін 

сек’юритизація при здійсненні опису проекту з випуску цінних паперів, 

забезпечених заставою прав вимоги за іпотечними кредитами, що був 

організований Salomon Brothers [60, с. 1290].  

Перші сек’юритизації датуються 60 роками ХХ століття та були здійснені 

у США щодо активів, забезпечених іпотекою [256, с. 269]. Починаючи з 80-х 

років ХХ ст. сек’юритизаційні техніки були також застосовані не тільки щодо 

іпотечних активів, а й щодо інших видів активів [126]. Це стало поштовхом для 

багатьох держав передбачити на законодавчому рівні особливості правового 

регулювання сек’юритизації різних видів активів. 

За класичної сек’юритизації проекти, як правило, здійснюються за 

наступною схемою. Ініціатором сек’юритизації (англ. «originator») виступає 

банк, фінансова установа або інша особа, яка отримує постійні грошові 

надходження від фінансових активів, до яких зазвичай відносять іпотечні 

кредити, автокредити, карткові кредити або права вимоги за іншими 

грошовими зобов’язаннями. Зазначені активи відчужується спеціальній 

цільовій організації (англ. «special purpose vehicle») з метою повного 

відокремлення даних активів від активів ініціатора сек’юритизації. Після чого 

спеціальна цільова організація здійснює випуск та продаж цінних паперів, 
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забезпеченням за якими виступають відчужені активи, з метою перерахування 

отриманих від продажу цінних паперів коштів ініціатору сек’юритизації в 

рахунок оплати відчужених активів. З метою підвищення рейтингу цінних 

паперів, який визначається відповідними рейтинговими агентствами, можливим 

є отримання додаткового забезпечення, а також використання акредитивів, 

кредитно-дефолтних свопів. Інколи здійснюється випуск двох або більше класів 

цінних паперів: цінні папери вищого класу (мають високий рейтинг) та так 

звані субординовані цінні папери (мають нижчий рівень порівняно з цінними 

паперами вищого класу та виплати за якими здійснюється після виплат за 

цінними паперами вищого класу). При сек’юритизації важливо чітко слідувати 

вимогам щодо забезпечення принципу дійсного продажу активів (англ. «true 

sale of assets») (у т.ч. з метою уникнення можливого визнання відступлення 

прав недійсним або удаваним у зв’язку з його «перекваліфікацією» як 

забезпеченого правочину), створювати умови для уникнення можливих ризиків 

банкрутства ініціатора сек’юритизації та спеціальної цільової організації 

(англ. «bankruptcy remoteness principle»).  

У рамках даного наукового дослідження аналізуються саме особливості 

класичної сек’юритизації активів. Оглядова характеристика інших видів 

сек’юритизації активів буде здійснена виключно в підрозділі 1.2. дисертації 

«Види сек’юритизації активів. Правові аспекти транскордонної сек’юритизації 

активів». З огляду на це терміни «сек’юритизація активів», «проект 

сек’юритизації активів» в тексті даного дисертаційного дослідження 

використовуються в значенні класичної сек’юритизації активів. 

Зупиняючись на питанні цілей та переваг сек’юритизації, А. Хадсон вміло 

відмічає, що проекти сек’юритизації активів дають виключну можливість 

учасникам ринку із значними потоками фінансових надходжень перетворити 

такі надходження в основний капітал [172, с. 1379]. Підтримуючи цю думку 

А. Хадсона, Ф. Вуд виділяє окрему групу переваг сек’юритизації активів для 

ініціатора сек’юритизації, зокрема зосереджуючи особливу увагу на таких із 

них: (1) переваги в сфері бухгалтерської звітності; (2) залучення інвестицій та 



26 
 
капіталу; (3) переваги в сфері регулятивного капіталу. Покращення картини 

бухгалтерської звітності ініціатора сек’юритизації здійснюється завдяки 

поліпшенню фінансових нормативів ініціатора сек’юритизації, зокрема 

показника відношення існуючої заборгованості ініціатора сек’юритизації до 

його активів [251, с. 455]. Так, кошти від продажу фінансових активів у процесі 

сек’юритизації можуть бути направлені на погашення існуючих боргових 

зобов’язань ініціатора сек’юритизації. Таким чином, сек’юритизація має 

наслідком зменшення на балансі ініціатора сек’юритизації як кількості 

неліквідних активів (у зв’язку з їх продажем у процесі сек’юритизації), так і 

боргових зобов’язань останнього (у зв’язку з їх погашенням за рахунок коштів, 

отриманих від продажу активів), та, як результат, створює можливість 

залучення додаткових боргових зобов’язань.  

Для банків та фінансових установ особливо гостро постає питання 

достатності капіталу, вимоги щодо якого визначаються законодавствами низки 

держав та міжнародними стандартами. Завдяки сек’юритизації у її класичній 

формі фінансові активи шляхом їх продажу виводяться з балансу ініціатора 

сек’юритизації, і, як наслідок, ініціатор сек’юритизації може здійснювати 

надання нових кредитів без необхідності нести витрати на залучення 

додаткового капіталу, при цьому отримуючи дохід від активів, сек’юритизація 

яких здійснюється [168, с. 1125]. На додаток, неможливо оминути таку 

особливість сек’юритизації як передача ризику, основна ідея якої полягає в 

тому, що ініціатор сек’юритизації не несе ризик порушення умов 

сплати/несплати боржниками платежів за відчуженими в процесі 

сек’юритизації активами після їх продажу. Такий ризик переходить до 

інвесторів - власників цінних паперів. 

З іншої сторони, проекти сек’юритизації активів є 

складноструктурованими та затратними в силу залучення значної кількості 

учасників, у т.ч. організаторів, рейтингових агентств, юридичних радників і т.п. 

Внаслідок сек’юритизації відбувається зниження якості кредитного портфеля 

ініціатора сек’юритизації у зв’язку із виведенням з балансу його кращих 
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активів. Чому саме кращі активи можуть бути об’єктами сек’юритизації? Саме 

якісні активи повинні використовуватися в процесі сек’юритизації, інакше мета 

проекту не буде досягнута. Якщо активи не будуть генерувати постійні грошові 

потоки, спеціальна цільова організація стане неспроможною виконувати свої 

зобов’язання перед інвесторами. Як наслідок, останні звернуть стягнення на 

передані в забезпечення активи, що стане завершенням проекту. До цього 

навіть може не дійти, оскільки якість активів враховується при визначенні 

рейтингу цінних паперів, цінні папери з низьким рейтингом можуть не 

зацікавити інвесторів, що унеможливить отримання ініціатором сек’юритизації 

бажаного фінансування.  

Як зазначає Ф. Вуд, теоретично будь-який вид активу може бути 

сек’юритизований [251, с. 454]. «Життя після життя» - саме так характеризує 

А. О. Солдатова долю актива, який будучи сек’юритизованим, отримує нове 

народження на ринку цінних паперів [93, с. 31]. Під активами, сек’юритизація 

яких може здійснюватися, як правило, розуміють права вимоги за грошовими 

зобов’язаннями або інші фінансові активи (по тексту цього дисертаційного 

дослідження – «активи»).  

Найбільш поширеними є такі види активів, які можуть бути використані у 

процесі сек’юритизації: права вимоги за кредитами, забезпеченими житловою 

іпотекою; права вимоги за комерційними іпотечними кредитами; права 

грошової вимоги за споживчими кредитами (автокредити, кредити на інші 

транспортні засоби та техніку, карткові кредити, інші кредити на споживчі 

цілі), іншими зобов’язаннями споживачів (страхові виплата у разі страхування 

життя, плата за телефонне обслуговування); права вимоги за договорами 

оренди обладнання, суден та літаків; право вимоги за кредитами на проектне 

фінансування, державними позиками; право вимоги за податковими 

зобов’язаннями, що підлягають виконанню і т.д. [251, с. 454]. 

У такий спосіб простежується особливість, відповідно до якої при 

сек’юритизації активи повинні передбачати постійні потоки грошових 

надходжень у майбутньому. При цьому грошові надходження від активів 
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повинні здійснюватися у фіксованому вигляді на постійній основі та відповідно 

до визначеного графіку платежів [256, с. 273]. Для сек’юритизації, як правило, 

намагаються брати активи з достатньо значною історією для того, щоб 

спрогнозувати ймовірне надходження грошових потоків в майбутньому. 

Активи для цілей сек’юритизації повинні бути однорідними, що потребує 

стандартизації умов, на яких вони обслуговуються. Це означає, що такі умови 

кредитних договорів, як кінцевий строк кредитування, валюта боргу, порядок 

та характер щомісячних платежів, вид забезпечення, ступінь кредитного ризику 

і т.п. мають бути подібними. При сек’юритизації важливо також враховувати 

географічне та демографічне різноманіття, враховуючи значну кількість 

активів, які об’єднуються [20, c. 132]. 

Важливо зазначити про таку особливість як «відокремленість» активів, що 

є об’єктом сек’юритизації, від інших активів ініціатора сек’юритизації [256, 

с. 274]. Відокремити зазначені активи від інших активів ініціатора 

сек’юритизації вдається шляхом здійснення їх продажу спеціальній цільовій 

організації, що передбачає перехід права власності на активи та будь-яких 

пов’язаних з ними ризиків до останньої. Це здійснюється з метою уникнення 

ризику кваліфікації активів, що є об’єктом сек’юритизації, такими, що є 

пов’язаними з іншими активами ініціатора сек’юритизації, зокрема у випадку 

банкрутства останнього. Наприклад, ч. 1 ст. 6-1 Закону Республіки Казахстан 

«Про проектне фінансування та сек’юритизацію» № 126-III ЗРК від 20 лютого 

2006 р. (далі – «Закон Казахстану про сек’юритизацію») визначає, що 

формування виділених активів здійснюється в результаті відступлення прав 

вимоги ініціатора сек’юритизації на користь спеціальної цільової організації та 

в результаті укладання інших договорів, що передбачають формування 

додаткового забезпечення в проектах сек’юритизації. Відповідно до ч. 2 ст. 6-1 

Закону Казахстану про сек’юритизацію виділені активи відокремлені від 

власних активів спеціальної цільової організації та будь-яких інших активів, які 

належать будь-якій іншій особі чи стосуються будь-якого іншого проекту 

сек’юритизації, до моменту виконання спеціальною цільовою організацією 
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зобов’язань, забезпечених виділеними активами. Відмітимо, що Закон 

Казахстану про сек’юритизацію режим виділених активів поширює не лише на 

відчужені в процесі сек’юритизації активи, а й на кошти, отримані спеціальною 

цільовою організацією за такими активами, фінансові інструменти, придбані 

спеціальною цільовою організацією у зв’язку з інвестуванням зазначених 

коштів, додаткове забезпечення, що використовується в рамках проекту (див. п. 

5 ч. 1 ст. 1 Закону Казахстану про сек’юритизацію) [42].  

Важливо зазначити про ще одну характерну активам рису як допустимість 

відступлення певних активів та на таку безпосередньо пов’язану з ним умову як 

необхідність отримання згоди боржників на здійснення відступлення та/або 

повідомлення їх про факт відступлення та зміну кредитора [251, с. 454]. 

Враховуючи специфіку проектів сек’юритизації, досить часто держави на 

законодавчому рівні закріплюють умову щодо неможливості задоволення 

вимог кредиторів за рахунок відчужених активів у випадку банкрутства 

ініціатора сек’юритизації, окрім виключних випадків (наприклад, у випадку 

шахрайства). Така умова впливає на формування спеціального статусу таких 

активів [20, c. 133].  

На сьогодні законодавство США дозволяє здійснювати сек’юритизацію 

різного роду фінансових активів (заборгованість за кредитними картками, 

торгова заборгованість, споживчі кредити, автокредити, інші), не обмежуючись 

лише іпотечними. Право Люксембургу передбачає можливість сек’юритизувати 

будь-який актив, який передбачає отримання грошового надходження, у т.ч. 

той, що може виникнути в майбутньому. Подібний підхід до визначення 

активів, які можуть бути сек’юритизовані, закріплений також і в законодавстві 

Філіппін та Бельгії. У 2012 році був значно розширений перелік активів для 

сек’юритизації в Китаї. 1 липня 2014 році в Росії набув чинності закон, яким 

вносилися зміни до числа діючих нормативно-правових актів держави, та який 

ввів в правове поле сек’юритизацію різних активів, а не лише іпотечних, як 

було раніше. Досить широке коло активів, які можуть бути сек’юритизовані 

закріплено також в законодавстві Франції (у т.ч. право вимоги за грошовими 
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зобов’язаннями, що підпадають під дію як французького права, так й 

іноземного права, а також такі, що виникають як з діючих договорів, так із 

договорів, що можуть бути укладені в майбутньому, у т.ч. такі, що є предметом 

спору) [159].  

Крім ініціатора сек’юритизації, спеціальної цільової організації та 

інвесторів, до проектів сек’юритизації залучається значна кількість інших 

учасників, зокрема: обслуговуюча компанія, що націлена на здійснення 

обслуговування активів в проектах сек’юритизації; рейтингові агентства, що 

здійснюють присвоєння рейтингу цінним паперам; організатор (лід-менеджер); 

управляюча компанія (залежно від організаційно-правової форми спеціальної 

цільової організації може залучатися до проектів з метою здійснення функцій 

виконавчого органу останньої); бухгалтерська компанія, яка є відповідальна за 

здійснення бухгалтерської звітності спеціальної цільової організації; 

аудиторська компанія, що здійснює аудиторські перевірки діяльності 

спеціальної цільової організації; представник інвесторів (довірчий управитель, 

трасті), відповідальний за здійснення в інтересах інвесторів різноманітних 

функцій (моніторинг пулу активів та грошового потоку за ним, здійснення дій, 

спрямованих на звернення стягнення за активами з метою задоволення вимог 

інвесторів); контрагентів за деривативними фінансовими інструментами, у т.ч. 

угодами своп та інші [27, c. 37; 60, c. 1294-1295]. Крім зазначених вище 

учасників до проектів сек’юритизації можуть також залучатися податкові 

консультанти та радники, компанії, що забезпечують зберігання документів та 

інформації, що передається в процесі продажу та обслуговування активів, 

компанії, що надають послуги із створення спеціальних цільових організацій 

для цілей сек’юритизації [4, c. 107-110]. 

Основні функції обслуговуючої компанії головним чином зводяться до 

здійснення обліку, отримання, управління та здійснення стягнення дебіторської 

заборгованості (у разі потреби) [60, c. 1294]. Як правило, функції 

обслуговуючої компанії здійснює ініціатор сек’юритизації. У такому разі для 

боржників фактично нічого не змінюється, вони продовжують сплачувати 
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відповідні платежі ініціатору сек’юритизації, який виступав первісним 

кредитором за грошовими зобов’язаннями. Крім того, у такий спосіб, за умови 

відсутності законодавчих обмежень, можливо не здійснювати повідомлення 

боржників про фактичну зміну кредитора, що на практиці забезпечує економію 

як часу, так і коштів. 

Закріплення функції адміністрування грошових зобов’язань (активів) за 

ініціатором сек’юритизації здійснюється на підставі окремого оплатного 

договору між спеціальною цільовою організацією та ініціатором сек’юритизації 

[60, c. 1294]. Ініціатор сек’юритизації зобов’язується за визначену в договорі 

винагороду виконувати свої обов’язки із обслуговування активів належним 

чином, добросовісно та з таким розрахунком нібито активи й не були відчужені 

та належать йому [4, c. 101]. Крім зазначеного вище, в такому договорі, як 

правило, закріплюється обов’язок ініціатора сек’юритизації здійснювати 

регулярне направлення представнику інвесторів звітів із інформацією про 

грошові надходження, дострокові повернення, затримки платежів, випадки 

невиконання зобов’язань за активами, що виступають об’єктом сек’юритизації, 

та щодо виконання ним своїх функцій обслуговуючої компанії [4, c. 102].  

Договір щодо обслуговування активів може передбачати також умови 

заміни обслуговуючої компанії у разі настання певних випадків [60, c. 1294]. У 

той же час в США відома практика, за якої представник інвесторів може 

наділятися правом замінити ініціатора сек’юритизації у разі його 

дефолту/неспроможності та продовжувати виконувати функції з 

обслуговування активів. У такому разі він може або самостійно виконувати 

функції обслуговуючої компанії або обрати та призначити іншу обслуговуючу 

компанію, яка відповідає заздалегідь визначеним у договорі критеріям [4, c. 

104].  

Представник інвесторів здійснює захист та представництво інтересів 

інвесторів та відповідно до умов випуску обслуговує виплати процентів та 

основних платежів за цінними паперами за рахунок потоку платежів, що 

генерується активами. У разі настання визначених у договорі випадків, 
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пов’язаних з невиконанням платіжних зобов’язань, представник інвесторів 

здійснює оцінку активів, що виступають забезпеченням за випущеними 

цінними паперами, а також здійснює дострокове погашення випуску цінних 

паперів [4, c. 105-106].  

Досить часто представництво інтересів інвесторів здійснюється шляхом 

створення трасту на підставі трастової угоди між спеціальною цільовою 

організацією та довірчим управляючим - трасті [246, c. 390]. Так, спеціальна 

цільова організація передає права заставодержателя за активами довірчому 

управляючому, який, в свою чергу, здійснює свої функції виключно в інтересах 

інвесторів.  

З метою отримання фінансування для підтримки проекту можливе 

залучення осіб, які надають додаткове забезпечення/фінансування або так 

званих учасників, які підвищують кредитну якість проекту. Під підвищенням 

кредитної якості проекту розуміють систему засобів, що можуть бути 

інтегровані в структуру проекту з метою зменшення фінансових ризиків у тих 

випадках, за яких активів, задіяних в рамках проекту, недостатньо для 

присвоєння цінним паперам рейтингу, необхідного для їх поширення серед 

інституційних інвесторів [162, c. 26]. Цінні папери, при випуску яких були 

використані додаткові способи забезпечення зобов’язань та механізми 

підвищення кредитної якості, отримують більш високі кредитні рейтинги. 

Останнє дозволяє зменшити розмір процентної ставки, що сплачується за 

такими цінними паперами, та, як наслідок, знизити вартість фінансування в 

рамках проекту сек’юритизації [60, c. 1295].  

Механізми підвищення кредитної якості проекту переслідують дві ключові 

цілі: по-перше, підвищити кредитний рейтинг емітента цінних паперів та самих 

цінних паперів; по-друге, забезпечити захист інвесторів від випадків 

прострочення платежів та випадків дефолту емітента цінних паперів [162, c. 

25]. Додаткове забезпечення може надаватися ініціатором сек’юритизації, 

спеціальною цільовою організацією та/або третіми особами, зокрема банками-

емітентами акредитивів, поручителями, продавцями валютних чи інших 
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деривативів, гарантами, страховими компаніями і т.п. Наприклад, з метою 

підвищення кредитної якості активів ініціатор сек’юритизації може надати 

спеціальній цільовій організації субординований кредит [246, c. 387]. 

Одну з ключових ролей в проектах сек’юритизації займають рейтингові 

агентства, які забезпечують оцінку та присвоєння рейтингу цінним паперам, 

випущеним спеціальною цільовою організацією. Рейтингові агентства 

вимагають від емітентів не тільки інформацію щодо структури портфелю на 

момент випуску цінних паперів, але й статистичні дані, що передаються 

інвесторам [60, c. 1294]. Рейтингові агентства здійснюють оцінку наданої їм 

фінансової та іншої інформації, що стосується цінних паперів, та на її підставі 

надають свої висновки щодо кредитоспроможності емітента [246, c. 389]. 

Рейтинг цінних паперів в основному залежить від якості активів, які 

виступають забезпеченням за випущеними цінними паперами (у т.ч. вартість 

активів, ризики неплатоспроможності боржників, якість переданого 

забезпечення і т.п.), ризику банкрутства емітента, тобто спеціальної цільової 

організації, якості додаткового забезпечення, що використовується в рамках 

проекту. Власники цінних паперів у такий спосіб мають можливість дізнатися 

про пов’язані з портфелями ризики (наприклад, прострочення платежів та 

невиконання/неналежне виконання зобов’язань) [60, c. 1294]. Перевага 

надається значним міжнародним рейтинговим агентствам, які мають стійку 

репутацію та визнання серед інституційних інвесторів, які в силу певних 

законодавчих обмежень формують основну цільову базу в проектах 

сек’юритизації. До числа таких рейтингових агентств можна віднести Standard 

& Poor’s, Moody’s Investor Service, Fitch Ratings та інші.  

Організатором (лід-менеджером) в проектах сек’юритизації, як правило, 

виступає банк, який бере на себе зобов’язання з організації проекту, а також 

забезпечує здійснення його первинного фінансування. Організатор виконує 

функції з організації випуску цінних паперів, їх розміщення та виконує функції 

андерайтера [246, c. 389]. Крім того, він може надавати допомогу в підготовці 
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документації, необхідної для випуску цінних паперів (наприклад, проспекту 

емісії і т.п.). 

Не можливо оминути важливість ролі юридичних радників та 

консультантів в процесі здійснення проектів сек’юритизації. Їхня роль є 

ключовою не лише на етапі структурування проекту, а й під час визначення 

юридичних ризиків, пов’язаних із здійсненням проекту на транскордонному 

рівні, зокрема визначення права, що підлягає застосуванню на тому чи іншому 

етапі проекту, характеру взаємодії різних правопорядків. Крім того, 

враховуючи той факт, що деякі законодавства не мають спеціального 

регулювання у сфері сек’юритизації, багато в чому на ефективність проекту 

впливає вірна організація відносин та взаємозв’язків між різними учасниками 

проектів, особливо між ініціатором сек’юритизації та спеціальною цільовою 

організацією, зокрема з метою забезпечення реалізації належного рівня захисту 

інвесторів від ризиків банкрутства зазначених учасників, а також створення 

належних умов для здійснення дійсного продажу активів. Роль юридичних 

радників у таких випадках є вкрай важливою.  

Кількість учасників проектів сек’юритизації залежить від різних факторів, 

зокрема розміру та складності самого проекту, правових та адміністративних 

умов, характеристик пулу активів, ролі, яку може та хоче взяти на себе 

ініціатор сек’юритизації в рамках проекту.  

З огляду на зазначене, пропонуємо розділити учасників проектів 

сек’юритизації на дві групи: групу основних учасників (учасники, 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 (учасники, 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, переданими у забезпечення). До числа допоміжних 

учасників пропонуємо віднести організатора проекту, осіб, які надають 
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додаткове забезпечення/фінансування проекту, управляючу компанію, 

аудиторську компанію, рейтингові агентства, юридичних радників, 

бухгалтерську компанію, контрагентів за похідними фінансовими 

інструментами.  

Проекти сек’юритизації включають в себе значну кількість 

взаємозалежних елементів та стадій. На підготовчому етапі проекту основні 

учасники сек’юритизації розроблюють максимально детальну структуру 

проекту, яка включає визначення учасників, які будуть залучатися, та порядок 

взаємодії між ними, порядок продажу активів та їх обслуговування, способи 

залучення фінансування та його основні параметри, рух грошових потоків і т. п. 

На даному етапі вивчаються договори ініціатора сек’юритизації, права 

грошової вимоги за якими планується відступити в рамках проекту. Аналіз 

головним чином здійснюється на предмет наявності будь-яких обмежень на 

здійснення відступлення права вимоги, передачу в заставу/іпотеку, отримання 

додаткового фінансування від інших кредиторів і т.п. Крім того, особлива увага 

приділяється також умовам, за яких передбачається можливість зарахування 

будь-якої потенційної вимоги боржника проти вимоги ініціатора сек’юритизації 

[27, c. 39]. Такого права не повинно передбачатися. На цьому етапі до 

опрацювання зазначених моментів залучаються такі основні учасники, як: 

ініціатор сек’юритизації, організатор, юридичні радники та податковий 

консультант.  

Після узгодження структури та основних параметрів проекту учасники 

приступають до наступного етапу, спрямованого на реалізацію проекту. На 

цьому етапі розроблюються, погоджуються та укладаються договори, що 

оформлюються в рамках проекту, отримуються необхідні корпоративні дозволи 

та погодження, створюється спеціальна цільова організація, відкриваються 

необхідні банківські рахунки, надаються необхідні юридичні та податкові 

висновки, отримуються необхідні регуляторні погодження (наприклад, 

антимонопольних органів). На цьому етапі залучаються, як правило, більшість 

учасників, залучених до реалізації проекту [27, c. 38].  
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Розглянувши характерні риси сек’юритизації активів, її основні етапи та 

учасників, вважаємо за доцільне перейти до визначення поняття сек’юритизації 

активів у її класичній формі.  

А. Хадсон в процесі опрацювання визначення поняття «сек’юритизація» 

надає таке робоче визначення: «сек’юритизація є процесом, в якому права 

грошової вимоги або подібні активи акумулюються разом та пропонуються 

інвесторам у формі цінних паперів в рахунок отримання від інвесторів 

капіталовкладень» [172, с. 1380]. Для кращого розуміння А. Хадсон ілюструє 

сек’юритизацію на прикладі, який пропонуємо розглянути також і в рамках 

даного дослідження. Так, банк здійснює кредитування 10 000 позичальників 

шляхом видачі на подібних стандартних умовах кредитів, забезпеченням за 

якими виступає житлова нерухомість із строком кредитування 25 років, з 

однаковою процентною ставкою та сплатою платежів на постійній щомісячній 

основі. У такий спосіб дохід банку формується поступово протягом 25 років за 

рахунок отриманих платежів за процентами, комісіями. Несприятливим 

аспектом для банку є той факт, що йому необхідно чекати 25 років, щоб 

отримати позичений ним капітал та повний очікуваний прибуток. Банк може 

прийти до висновку про можливість отримання коштів одразу без необхідності 

очікувати 25 років шляхом продажу 10 000 прав вимоги за грошовими 

зобов’язаннями разом із існуючими забезпеченнями іпотекою третій особі, яка 

є спроможною заплатити за здійснену покупку та очікувати 25 років на 

отримання пропонованого доходу [172, с. 1380 - 1381]. Сек’юритизація матиме 

місце у разі, якщо 10 000 прав грошової вимоги із забезпеченням будуть 

відчужені спеціальній цільовій організації, яка здійснить випуск цінних 

паперів, забезпечених відчуженими активами, з наступним їх 

розповсюдженням серед інвесторів [14, с. 42].  

Х. П. Бер основною особливістю сек’юритизації вважає надання 

властивостей юридичної самостійності пулу активів та відокремлення процесу 

рефінансування від первісного власника активів, поєднане з випуском цінних 

паперів [4, с. 28]. Як перше, так і друге досягається шляхом залучення до 



37 
 
проектів класичної сек’юритизації спеціальної цільової організації. За 

Х. П. Бером можна виділити наступні найбільш важливі елементи, характерні 

для сек’юритизації: чітке виділення визначених активів шляхом їх юридичного 

відокремлення від господарських та операційних ризиків ініціатора 

сек’юритизації; використання активів та іншого додаткового забезпечення як 

забезпечення при здійсненні випуску цінних паперів (відступлення права 

вимоги та надання забезпечення на користь інвесторів); використання потоків 

платежів, що отримуються з активів для здійснення виплат за випущеними 

цінними паперами [4, с. 38].  

Я. А. Максимкин пропонує визначати сек’юритизацію як складний 

фактичний склад, спрямований на отримання фінансування, в рамках якого 

відбувається передача майнових активів від уповноваженої особи в управління 

спеціалізованому товариству, що супроводжується об’єднанням та 

відособленням таких активів, а також поширенням на них імунітету на випадок 

ліквідації уповноваженої особи або звернення стягнення на її майно, за 

результатами якої спеціалізоване товариство емітує цінні папери та (або) інші 

фінансові інструменти, безпосередньо або опосередковано забезпечені 

зазначеними активами, із субординацією зобов’язань та ризиків за ними або без 

такої, з метою наступного відчуження випущених цінних паперів та (або) інших 

фінансових інструментів інвесторам [63, с. 56].  

Аналізуючи наведене визначення, виникає питання, що саме розуміється 

під «фактичним складом». З метою уникнення випадків тлумачення 

«отримання фінансування» як надання спеціальною цільовою компанією 

фінансових послуг вважаємо за доцільне уникати подібних формулювань при 

наданні визначення сек’юритизації активів. 

Досліджуючи закріплення поняття сек’юритизації на законодавчому рівні, 

відмітимо, що на сьогодні в українському законодавстві можна знайти 

визначення сек’юритизації в Методичних рекомендаціях щодо організації та 

функціонування систем ризик-менеджменту в банках України (затверджених 

Постановою Правління Національного банку України від 02.08.2004 р. № 361), 
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відповідно до якого сек’юритизація активів є способом трансформування 

боргових зобов’язань банку у ліквідні інструменти ринку капіталів шляхом 

випуску боргових цінних паперів, забезпечених пулом однорідних активів [67]. 

Як бачимо, таке визначення відображає лише економічну суть сек’юритизації, 

оминаючи її правові ознаки.  

Закон Республіки Вірменія «Про сек’юритизацію активів та забезпечені 

активами цінні папери» №ЗР-96 від 21 червня 2008 р. (далі – «Закон Вірменії 

про сек’юритизацію») визначає сек’юритизацію як процес, за допомогою якого 

ініціатор сек’юритизації або продавець продає активи фонду сек’юритизації 

шляхом передачі останньому всіх прав, необхідних для передачі таких активів, 

а фонд сек’юритизації випускає цінні папери, забезпечені викупленими 

активами та платежами, отриманими від таких активів [187]. Відмітимо, що під 

«продавцем» в наведеному визначенні Закон Вірменії про сек’юритизацію 

розуміє особу, яка здійснює продаж активів фонду сек’юритизації активів, 

викуплених у різних ініціаторів сек’юритизації. Продавцем може бути як 

ініціатор сек’юритизації, так і банк, кредитна організація або інвестиційна 

фірма. При цьому під ініціатором сек’юритизації розуміється першочерговий 

кредитор активів, який безпосередньо або опосередковано продає активи фонду 

сек’юритизації. Як бачимо, відповідно до Закону Вірменії про сек’юритизацію 

спеціальною цільовою організацією виступає фонд сек`юритизації, який є 

некомерційною організацією, створеною та зареєстрованою у порядку, 

визначеному законом [187]. На нашу думку, визначене в законодавстві Вірменії 

поняття сек’юритизації досить вдало виділяє основні стадії сек’юритизації та її 

основних учасників.  

Закон Казахстану про сек’юритизацію закріплює визначення поняття 

«сек’юритизація», відповідно до якого сек’юритизація є фінансуванням під 

відступлення грошового зобов’язання шляхом випуску облігацій, забезпечених 

виділеними активами. Крім того, Закон Казахстану про сек’юритизацію окремо 

надає визначення поняттю «угода сек’юритизації», відповідно до якого під 

останньою розуміється придбання спеціальною цільовою організацією (в Законі 
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Казахстану про сек’юритизацію використовується термін «спеціальна 

фінансова компанія») прав вимоги та випуск облігацій, забезпечених 

виділеними активами [42]. На нашу думку, таке визначення фактично зводить 

сек’юритизацію до факторингу з випуском цінних паперів, що значно спрощує 

сек’юритизацію як таку. Крім того, вважаємо, що в проектах сек’юритизації 

можливим є випуск не лише облігацій, а й інших цінних паперів.  

Регламент ЄС 2017/2402 від 12 грудня 2017 р., що визначає загальні 

принципи сек’юритизації та передбачає особливі умови для здійснення простої, 

прозорої та стандартизованої сек’юритизації, а також яким вносяться зміни до 

Директив 2009/65/ЕС, 2009/138/ЕС та 2011/61/EU, а також регламентів № 

1060/2009 та № 648/2012 (далі – «Регламент про сек’юритизацію»), закріплює 

визначення сек’юритизації як трансакції або проекту, в рамках якого кредитний 

ризик, пов’язаний з правом вимоги або сукупністю прав вимоги (пулом) 

розподіляється на транші, з притаманними наступними елементами: 

1) здійснення платежів в рамках такої трансакції або проекту залежить від 

виконання зобов’язань за правами вимоги або сукупністю прав вимоги (пулом); 

2) субординація траншів визначає розподіл збитків протягом строку такої 

трансакції або проекту; 3) така угода або проект не створює прав вимоги з 

характеристиками, визначеними в статті 147 (8) Регламенту (ЄС) № 575/2013 

[214]. Cт. 147 зазначеного регламенту присвячена методології присвоєння 

класів правам вимоги, які відповідають тим чи іншим критеріям 

(характеристикам), зокрема п. 8 зазначеної статті закріплює перелік 

характеристик, яким відповідають права вимоги, віднесені до корпоративного 

класу.  

Н. В. Тараба розглядає можливість включення сек’юритизації до групи 

зовнішньоекономічних угод з комерційним фінансуванням [94, с. 55]. При 

цьому науковець визначає, що зовнішньоекономічною угодою з комерційним 

фінансуванням є багатостороння угода, що укладається за участю сторін, місце 

постійного здійснення підприємницької діяльності хоча б однієї з яких 

знаходиться в іноземній по відношенню до інших сторін державі, та яка 
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передбачає виконання однією із сторін угоди зобов’язання з комерційного 

фінансування іншої сторони [94, с. 62]. 

Аналізуючи вищезазначену пропозицію автора, перш за все, пропонуємо 

з’ясувати, чи є сек’юритизацією угодою. Станом на сьогодні Цивільний кодекс 

України (далі – «ЦКУ») нормативно не закріплює поняття угоди. У рамках 

ЦКУ (частина 1 ст. 202) використовується поняття «правочину», відповідно до 

якого останній визначається як дія особи, спрямована на набуття, зміну або 

припинення цивільних прав та обов'язків [105]. Як бачимо, чинний ЦКУ 

замінив поняття угоди аналогічним за змістом поняттям правочину.  

В рамках сек’юритизації необхідним є вчинення значної кількості 

взаємопов’язаних правочинів та договорів. З огляду на зазначене, 

сек`юритизацію доцільно визначати як сукупність правочинів, які 

здійснюються учасниками задля досягнення спільної мети учасників, 

визначеної в рамках проекту. 

По-друге, вважаємо за доцільне дослідити, чи можливо віднести 

сек’юритизацію до категорії проектів, що мають зовнішньоекономічний 

характер.  

І. С. Зикін до зовнішньоекономічних договорів відносить договори, що 

укладаються в процесі здійснення підприємницької діяльності між особами, 

комерційні підприємства яких знаходяться в різних державах [5, с. 253]. 

Продовжуючи думку науковця, Т. Н. Нешатаєва визначає міжнародну 

комерційну угоду як угоду, що є формою здійснення підприємницької 

діяльності, здійснюваною комерційними підприємствами (підприємцями), які 

знаходяться на території різних держав і спрямована на здійснення 

транскордонних обмінів продуктами (предметами, об’єктами) підприємницької 

діяльності [71, с. 249-250].  

Як бачимо, зовнішньоекономічний або міжнародний комерційний характер 

угод (проектів) науковці прив’язують до підприємницької діяльності, що 

здійснюється комерційними підприємствами сторін. Як відомо, 

підприємницький характер пов’язують з такою ознакою як отримання 
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прибутку. У той же час в рамках проектів сек’юритизації це є спірним 

питанням, враховуючи той факт, що спеціальна цільова організація не є 

комерційним підприємством та не має за мету отримання прибутку в процесі 

купівлі-продажу активів у ініціатора сек’юритизації.  

Як зазначалося, Н. В. Тараба визначає, що зовнішньоекономічні угоди з 

комерційним фінансуванням передбачають виконання однією із сторін угоди 

зобов’язання з комерційного фінансування іншої сторони [94, с. 55]. У такому 

контексті комерційне фінансування є послугою, а якщо бути більш точним – 

фінансовою послугою, а це, в свою чергу, залежно від законодавства певної 

держави може мати наслідком необхідність наявності дозволу (ліцензії) для 

надання таких послуг. Крім того, якщо розглядати спеціальну цільову 

організацію як сторону, що таку послугу (комерційне фінансування) надає, 

логічним видається питання комісійної винагороди, яку остання повинна 

отримувати від ініціатора сек’юритизації. З огляду на вищезазначене, на нашу 

думку, визначення сек’юритизації через призму комерційного фінансування та 

віднесення сек’юритизації до категорії зовнішньоекономічних угод з 

комерційним фінансуванням не є доцільним.  

Враховуючи вищезазначене, пропонуємо визначити сек’юритизацію 

активів як сукупність правочинів, в 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. 

На сьогоднішньому етапі розвитку фінансового ринку набуває поширення 

використання різних фінансових технік, подібних до сек’юритизації, але таких, 

які у зв’язку з відсутністю тих чи інших елементів та/або ознак, притаманних 

сек’юритизації, важливо відрізняти від останньої. Пропонуємо зупинитися на 

порівняльному аналізі деяких з них.  
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У наукових колах можна зустріти думку, що залучення фінансування без 

випуску цінних паперів за рахунок банківського кредиту, що отримується 

спеціальною цільовою організацією з метою фінансування покупки пулу 

однорідних активів у їх первісного власника без праву регресу до останнього, 

також можна вважати сек’юритизацією [4, с. 35]. Однак, у даному випадку 

недостатньо підстав говорити про сек’юритизацію у зв’язку з відсутністю 

такого етапу сек’юритизації як випуск цінних паперів, тобто фактичного 

перетворення неліквідних активів у високоліквідні, які можуть вільно 

обертатися на ринку. Х. П. Бер підводить такі випадки під угоди, забезпечені 

активами (англ. «asset-backed transactions») [4, с. 35]. Важливо відрізняти 

зазначені угоди, забезпечені активи від можливих випадків залучення 

додаткового кредитування в проектах сек’юритизації, що здійснюється з метою 

підвищення надійності цінних паперів, що випускаються.  

Порівнюючи сек’юритизацію в деяких її аспектах з традиційною формою 

кредитування під забезпечення, одразу ж простежується очевидна відмінність в 

частині передачі кредитного ризику. Так, у разі надання забезпеченого кредиту, 

джерелом кредитного ризику стає позичальник, який такий кредит отримує. 

При сек’юритизації ж завдяки застосованому механізму розділення якості 

активів і надійності самого боржника джерелом кредитного ризику є сам пул 

активів, який передається [4, с. 57]. Надавши кредит та отримавши 

забезпечення натомість, банк-кредитор зможе здійснити передачу прав за 

кредитом третій особі лише разом із правами за забезпеченням, що потребує 

додаткових дій. Говорячи ж про проекти сек’юритизації, інвестор може 

відступити відповідні права іншій особі, просто передавши такій особі 

відповідний цінний папір [4, с. 58]. До того ж не буде зайвим в черговий раз 

зазначити про захист інвесторів від ризиків банкрутства як ініціатора 

сек’юритизації, так і самої спеціальної цільової організації, що є родзинкою 

саме проектів сек’юритизації активів.  

Досліджуючи відмінні ознаки сек’юритизації, не можемо не звернутися до 

порівняльного аналізу сек’юритизації та факторингу. Ф. Вуд при 
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характеристиці сек’юритизації приходить до висновку, що сек’юритизація за 

своєю природою є більш складною формою факторингу або обліку вимог [251, 

с. 450].  

Як зазначає С. Шварц, межа відмінностей між сек’юритизацією та 

факторингом є не завжди чіткою, оскільки відомі схеми сек’юритизації без 

випуску цінних паперів (наприклад, шляхом залучення кредитних коштів) та 

випадки, коли фактор здійснює випуск цінних паперів з метою залучення 

фінансування [227, с. 144]. Однак, з такою позицією погодитися важко, 

оскільки, як вже вище було розглянуто, угоди із залученням кредитів та без 

випуску цінних паперів певною мірою можуть мати подібні із сек’юритизацією 

ознаки, але позбавлені ключового її елементу – випуску цінних паперів, а тому, 

на нашу думку, не повинні підводитися під поняття сек’юритизації. Випуск 

фактором цінних паперів лише на перший погляд та лише за формою, а не за 

суттю, може здатися подібним до сек’юритизації. Адже остання 

характеризується наявністю такого особливого суб’єкта як спеціальна цільова 

організація – юридично відокремленого та незалежного від ініціатора 

сек’юритизації з притаманним йому високим рівнем захисту від банкрутства, 

що не можна сказати про фактора, який до того ж досить часто може виступати 

дочірньою компанією клієнта чи бути іншим чином пов’язаним з клієнтом.  

Безумовно сек’юритизація та факторинг мають спільне, але воно головним 

чином зводиться до притаманного обом цим категоріям відступлення прав 

грошової вимоги третій особі. Всі інші критерії подібності (однорідність та 

відокремленість активів, можливість здійснення відступлення і т.п.), як 

правило, слідують із особливостей здійснення відступлення як такого 

відповідно до законодавства певної держави. Їх об’єднує також ціль – 

отримання швидкого фінансування, але є низка відмінностей між факторингом 

та сек’юритизацією в тому, як така ціль досягається.  

Основною відмінною рисою між факторингом та сек’юритизацію, яку 

відмічає Ф. Вуд, є те, що фактор не є спеціальною цільовою організацією, 

створеною саме для цілей сек’юритизації та основною метою якої є випуск 
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цінних паперів, забезпечених активами [251, с. 451]. Фактором же виступає 

банк, фінансова установа або інша особа, яка відповідно до законодавства може 

здійснювати факторингові операції. При цьому на законодавчому рівні може 

передбачатися необхідність наявності у фактора спеціального дозволу (ліцензії) 

для здійснення факторингових операцій. Так, наприклад, відповідно до п. 2 ч. 1 

ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-

VIII від 2 березня 2015 р. надання фінансових послуг віднесено до видів 

господарських послуг, що підлягають ліцензуванню [40]. Відповідно до п. 11 ч. 

1 ст. 4 Закону України «Про фінансові послуги» № 2664-III від 12 липня 2001 р. 

факторинг є фінансовою послугою [41]. Крім наявності спеціальної цільової 

організації, сек’юритизація відрізняється від факторингу ще й наявністю інших 

учасників: інвестори, рейтингові агентства, трасті, які не залучаються при 

здійсненні факторингових операцій. 

Х. П. Бер до відмінностей між сек’юритизацією та факторингом також 

відносить строковість вимог (сек’юритизація – можуть бути як 

короткострокові, так і довгострокові вимоги; факторинг – як правило, 

короткострокові вимоги), вартість проектів (при сек’юритизації вартість 

проекту досить часто є значно більшою порівняно з факторинговими 

операціями), учасник, що здійснює обслуговування відступлених вимог (у 

проектах сек’юритизації, як правило, обслуговування активів продовжує 

здійснювати ініціатор сек’юритизації, а у разі факторингу такі функції 

покладаються на фактора), умова повідомлення боржників про відступлення 

права вимоги та заміну сторони (сек’юритизація: досить часто (залежно від 

законодавства держави здійснення проекту) повідомлення боржників не 

здійснюється; факторинг: як правило, згадане повідомлення вимагається 

(залежно від законодавства місця здійснення угоди та виду факторингу)) [4, 

с. 62-65]. Так, у разі відкритого факторингу здійснюється повідомлення 

боржників про здійснене відступлення та зміну кредитора. У разі ж закритого 

факторингу таке повідомлення не здійснюється, як і в проектах сек’юритизації 

[93, с. 135].  
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Х. П. Бер також звертає увагу на відмінності в націленості на отримання 

прибутку спеціальної цільової організації в проектах сек’юритизації та фактора 

в угодах факторингу. Так, спеціальна цільова організація не має за мету 

отримання прибутку, що не можна сказати про фактора при здійсненні 

факторингових операцій [4, с. 64]. Наприклад, Закон Вірменії про 

сек’юритизацію безпосередньо визначає, що спеціальна цільова організаціє є 

некомерційним утворенням (див. ч. ст. 3 Закону Вірменії про сек’юритизацію) 

[187]. 

Здійснюючи порівняння сек’юритизації та факторингу, О. І. Виговський 

доповнює згаданий вище перелік відмінностей, наведений науковцями, 

розбіжностями в схемі розподілу ризику (у факторингових операціях ризик 

неплатежу несе фактор або клієнт, а при сек’юритизації фактично такий ризик 

покладається на інвесторів) та в цільовому характері використання активів 

після їх відчуження, зокрема в проектах сек’юритизації відступлені активи 

використовуються виключно для фінансування виплат за цінними паперами. На 

додаток, О. І. Виговський наголошує на важливій ролі характеру переданих 

активів як джерела фінансування та на їх високоліквідності порівняно з 

активами у факторингових операціях [8, с. 74].  

Досить часто випуск боргових цінних паперів (як правило - облігацій) із 

забезпеченням (англ. «covered bonds») (далі – «забезпечені облігації») 

називають сек’юритизацією. При цьому незважаючи на деяку подібність 

зазначених категорій, вони не є тотожними. На відміну від сек’юритизації, 

забезпечені облігації були відомі ще в другій половині ХVIII століття [14, 

с. 44].  

Під забезпеченими облігаціями розуміють довгострокові цінні папери, які 

є забезпеченими певними активами емітента таких цінних паперів. Рисою, яка 

відрізняє забезпечені облігації від сек’юритизації та на яку особливу увагу 

звертає С. Шварц, є у разі випуску забезпечених облігацій, перш за все, 

можливість задоволення вимог інвесторів, що не покриваються забезпеченням 

за рахунок інших активів емітента (можливість подвійного регресу) [226, 
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с. 143]. Можливість подвійного регресу у разі випуску забезпечених облігацій 

означає, що власники зазначених облігацій при задоволенні своїх вимог не 

обмежені лише активами, що виступають забезпеченням за випущеними 

облігаціями. У разі, якщо зазначених активів недостатньо для забезпечення 

вимог інвесторів за облігаціями, їхні вимоги можуть бути задоволені за рахунок 

інших активів емітента. У разі сек’юритизації вимоги інвесторів обмежені 

виключно активами, переданими в забезпечення за цінними паперами 

відповідно до умов проекту та додатковим забезпеченням, якщо таке надається.  

Крім того, у разі випуску забезпечених облігацій досить часто активи, які 

виступають забезпеченням залишаються на балансі емітента. При цьому 

можливі випадки їх передачі спеціально створеній для таких цілей компанії, яка 

створюється емітентом, але така компанія, як правило, не відповідає всім 

ознакам притаманним спеціальній цільовій організації в проектах 

сек’юритизації. Таким чином, класична сек’юритизація є способом 

позабалансового фінансування, а забезпечені облігації (в більшості випадків) – 

балансовим.  

Подібним між сек’юртизацією та випуском забезпечених облігацій є те, що 

в обох випадках здійснюється випуск цінних паперів, які забезпечуються 

групою однорідних та відокремлених активів [226, с. 143]. Як в проектах 

сек’юритизації, так і при емісії забезпечених облігацій інвестори в різній мірі, 

але є захищеними від ризику банкрутства емітента. В обох випадках 

використовуються якісні активи [14, с. 45].  

Як бачимо, випуск забезпечених облігацій та сек’юритизація не є 

ідентичними поняттями та акумулюють низку відмінностей та особливостей, 

притаманних кожній із цих категорій. Зазначені категорії не є взаємозамінними 

та використовуються як самостійні інститути, але можуть взаємодоповнювати 

один одного та поєднуватися на практиці в рамках одних і тих самих проектів 

(наприклад, випуск в процесі сек’юритизації корпорацією Ahorro y Titulizacion 

(Іспанія) цінних паперів, забезпечених раніше випущеними іпотечними 

облігаціями) [9, с. 242-244; 14, с. 46].  
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Досліджуючи правові аспекти сек’юритизації, Т. Франкель порівнює 

сек’юритизацію активів із трастовими структурами, притаманними 

англосаксонській правовій системі. Обидва механізми ґрунтуються на 

принципах «розчеплення» правовідносин власності. У випадку із трастовими 

структурами має місце розділення права власності між різними особами в 

частині здійснення контролю та користування властивостями об’єктів 

власності. В частині сек’юритизації активів також має місце розділення 

функцій з реалізації прав, пов’язаних з відносинами власності на активи між 

різними учасниками. Знову ж таки – для трастів характерне виконання функцій 

з управління однією особою в інтересах іншої [153, c. 261]. В проектах 

сек’юритизації має місце аналогічна ситуація, коли ініціатор сек’юритизації 

продовжує виконувати функції обслуговуючої компанії щодо активів, право 

власності на які було передане спеціальній цільовій організації. Однак, 

незважаючи на певну подібність правової природи, траст можна розглядати 

лише як один із елементів сек’юритизації активів, враховуючи складність та 

багатогранність останньої.  

В рамках дослідження сек’юритизації як правового явища вважаємо 

доцільним зупинитися на питанні визначення місця сек’юритизації в системі 

права. Традиційно систему права складають галузі права, інститути права, 

норми права. В системі права також виділяють підгалузі, субінститути, правові 

принципи [1, с. 23]. Тож чи можна вважати сек’юритизацію інститутом права 

чи простою сукупністю правових норм? 

С. С. Алексєєв відмічає, що для структури інституту права характерними є 

наступні властивості: наявність комплексу «рівноправних» нормативних 

приписів, юридична різнорідність приписів, об’єднання всіх норм стійкими 

закономірними зв’язками, відображеними в загальних приписах, а головне – в 

юридичній конструкції [1, с.124].  

В. Лазарєв визначає інститут права як основний елемент системи права, 

представлений сукупністю правових норм, що регулюють однорідну групу 

суспільних відносин. Вчений виділяє такі ознаки інституту права, як: 
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однорідність фактичного змісту (регулювання окремої групи суспільних 

відносин); юридична єдність правових норм (норми формуються в єдиний 

комплекс, відображаючись в загальних принципах, положеннях); нормативна 

відособленість, тобто відособленість правових норм, що формують інститут, в 

главах, розділах, частинах, інших структурних частинах закону або іншого 

нормативно-правового акту; повнота правового врегулювання певної групи 

відносин [74, с. 112]. 

О. Ф. Скакун інститут права визначає як сукупність відносно відособлених 

правових норм у рамках певної галузі (галузей) права, що регулюють певну 

групу (вид) взаємозалежних суспільних відносин [91, с. 304].  

Враховуючи, що на сьогодні повноцінне спеціальне правове регулювання 

сек’юритизації в Україні фактично відсутнє, а існуючі правові норми в сфері 

випуску цінних паперів (зокрема, іпотечних облігацій), відступлення права 

вимоги, створення юридичних осіб, їх реорганізації /ліквідації / банкрутства 

розкидані в рамках різних галузей права, які не враховують притаманні 

проектам сек’юритизації особливості, підстав стверджувати про наявність в 

сек’юритизації всіх ознак такого структурного елемента системи права України 

як інститут права немає. Це пояснюється не лише відсутністю повноти 

врегулювання певної групи відносин, про яку зазначав науковець В. Лазарєв, а 

й у відсутності стійких зв’язків між існуючими нормами, які власне і формують 

так звану «юридичну конструкцію» за С. С. Алексєєвим. Як зазначає 

С. С. Алексєєв, якщо та чи інша група правових норм (навіть зовнішньо 

відокремлена в системі нормативних актів або в структурі окремого акту) не 

об’єднана в рамках стійкої юридичної конструкції (під юридичною 

конструкцією науковець має на увазі наявність загальних правових норм, які 

визначають взаємозв’язки в межах тільки одного інституту), то в такому 

випадку немає підстав говорити про наявність інституту права [1, с. 123]. 

С. С. Алексєєв виділяє ще один елемент правової системи – вторинні 

комплексні утворення, відмінний в т.ч. від міжгалузевого правового інституту. 

Вчений зазначає, що нормативні положення комплексних утворень мають 
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юридично різнорідний характер, загальні норми та положення таких утворень 

досить незначні, а їх зміст значною мірою покривається елементами головної 

структури – основними галузями та інститутами. Вторинні комплексні 

утворення в основному акумулюються не в будь-яких нормативно-правових 

актах, а в кодифікованих актах, формуючи міжгалузеве об’єднання правових 

норм. Вторинні комплексні утворення формують вторинну структуру, яка 

нашаровується над основною [1, с. 27-28]. 

На нашу думку, у разі подальшого розвитку системи законодавства 

України та розробки спеціальних комплексних нормативно-правових актів у 

сфері сек’юритизації, правові норми, що визначають аспекти регулювання 

сек’юритизації активів можна охарактеризувати як вторинні комплексні 

утворення в системі права.  

Таким чином, проекти сек’юритизації об’єднують низку правочинів, що 

укладаються між порівняно значною кількістю учасників та які незважаючи на 

їх, здавалося б, правову самостійність та визначеність, в проектах 

сек’юритизації набувають особливих ознак та повинні відповідати спеціальним 

вимогам, що породжує необхідність існування спеціального правового 

регулювання в сфері сек’юритизації. Залучення при здійсненні сек’юритизації 

спеціальної цільової організації, наділеної спеціальною правосуб’єктністю, 

юридично відокремленої від ініціатора сек’юритизації та такої, що 

користується захистом від ризику банкрутства є однією (але не єдиною) із тих 

ключових особливостей, яка відрізняє сек’юритизацію від інших способів 

залучення фінансування, таких як: забезпечене кредитування, факторинг, 

випуск забезпечених цінних паперів і т.п. Цінні папери, випущені такою 

спеціальною цільовою організацією, забезпечуються переданими активами, які, 

в свою чергу, завдяки поєднанню норм законодавства та договірного 

регулювання між учасниками (у т.ч. завдяки дотриманню принципу дійсного 

продажу активів (англ. «true sale»)) не можуть бути стягнуті кредиторами 

ініціатора сек’юритизації, у т.ч. у разі його банкрутства, забезпечуючи інтереси 

інвесторів – власників випущених цінних паперів. Враховуючи всі переваги 
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сек’юритизації, виведення її із правового вакууму в Україні відкрило б багато 

нових можливостей для потенційних учасників таких проектів. На сьогодні ж, 

на жаль, діюче законодавство України не містить того комплексу правових 

норм, які б забезпечили можливість здійсненні сек’юритизації відповідно до 

українського права, породжуючи, у такий спосіб, практику застосування 

суб’єктами транскордонної сек’юритизації.  

Основні наукові результати та висновки, висвітлені у цьому підрозділі 

дисертаційного дослідження, знайшли своє відображення в публікаціях автора 

«Сек’юритизація активів як правова категорія: поняття та основні ознаки» [14] 

та «Правові аспекти визначення активів, які можуть бути об’єктом 

сек’юритизації» [20].  

 

1.2. Види сек’юритизації активів. Правові аспекти транскордонної 

сек’юритизації активів 

 

Характерною рисою сек`юритизації активів є не лише її 

складноструктурований характер та значна кількість учасників, а й 

різноманітність її видів. На деяких з них пропонуємо зупинитися в рамках 

цього підрозділу дисертаційного дослідження.  

Залежно від факту передачі активів та пов’язаних з ними ризиків 

виділяють класичну (позабалансову) сек’юритизацію та синтетичну 

сек’юритизацію. 

У разі класичної сек’юритизації ініціатор сек’юритизації відчужує на 

умовах дійсного продажу активи спеціальній цільовій організації з метою 

повного відокремлення таких активів від активів ініціатора сек’юритизації. 

Після чого спеціальна цільова організація здійснює випуск та продаж цінних 

паперів, забезпеченням за якими виступають відчужені активи, з метою 

перерахування отриманих від продажу цінних паперів коштів ініціатору 

сек’юритизації в рахунок оплати за активи. Таким чином, ключовими ознаками 

класичної сек’юритизації є створення спеціальної цільової організації, яка 
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користується особливим ступенем захисту від ризиків банкрутства, здійснення 

відчуження активів ініціатором сек’юритизації спеціальній цільовій організації, 

випуск цінних паперів спеціальною цільовою організацією, забезпеченням за 

якими виступають відчужені активи. Враховуючи, що саме класична 

(позабалансова) сек’юритизація є об’єктом цього дисертаційного дослідження, 

більш детально особливості класичної (позабалансової) сек’юритизації 

розглядаються в п. 1.1. Розділу 1 та в інших структурних частинах цього 

дисертаційного дослідження.  

Альтернативою класичній сек’юритизації є синтетична сек’юритизація. Це 

пояснюється тим, що синтетична сек’юритизація є можливою навіть в тих 

випадках, за яких класична сек’юритизація не може здійснюватися, наприклад 

у разі існування певних законодавчих або інших перешкод. Дослідженням 

правових аспектів синтетичної сек’юритизації займалися М. Глотов [11], 

В. В. Дубовик [31], Шайлер К. Хендерсон [222, 223, 224] та інші. Пропонуємо 

зупинитися на деяких ключових аспектах синтетичної сек’юритизації.  

На відміну від класичної (позабалансової) сек’юритизації, у разі 

синтетичної сек’юритизації продаж фінансових активів не здійснюється. 

Кредитні ризики дебіторської заборгованості розміщуються на ринку таким 

чином, що самі активи продовжують обліковуватися на балансі ініціатора 

сек’юритизації. У зв’язку з чим, відпадає також й необхідність дотримуватися 

низки можливих законодавчих та договірних обмежень, зокрема повідомлення 

боржника про здійснене відступлення, договірні обмеження на здійснення 

відступлення, отримання згоди боржника на передачу персональних даних та 

розкриття банківської таємниці. При цьому при синтетичній сек’юритизації 

ініціатор сек’юритизації позбувається необхідності здійснювати резервування 

капіталу для покриття ризиків, пов’язаних з відповідними кредитами, оскільки 

ризики за ними перекладаються на третю особу [246, c. 407]. Зазначені цілі 

вдається досягти за рахунок використання різного роду деривативів, тобто 

ініціатор сек’юритизації («покупець захисту») передає певний ризик, 

пов'язаний з виконанням конкретного зобов’язання або портфеля зобов’язань 
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іншій особі – «продавцю захисту», використовуючи певний вид кредитного 

деривативу [60, с. 1291].  

Ще однією особливістю синтетичної сек’юритизації є відсутність 

фінансування ініціатора сек’юритизації, тобто у разі синтетичної 

сек’юритизації ініціатор сек’юритизації не отримує коштів за рахунок 

здійсненої угоди, а лише здійснює передачу ризиків [246, c. 406]. За класичної 

ж сек’юритизації активів перехід ризиків здійснюється одночасно з переходом 

права власності на відповідні активи спеціальній цільовій організації. 

У разі синтетичної сек’юритизації спеціальна цільова організація 

створюється не у всіх випадках [93, с. 93]. Однак, у разі її створення, спеціальна 

цільова організація зобов’язується здійснити відповідні виплати ініціатору 

сек’юритизації у разі неналежного виконання/невиконання своїх зобов’язань 

боржниками ініціатора сек’юритизації. Спеціальна цільова організація може 

здійснювати випуск цінних паперів, отримані платежі за якими можуть бути 

направлені в рахунок можливих збитків ініціатора сек’юритизації, понесених у 

зв’язку з неналежним виконанням його боржниками відповідних зобов’язань. 

За наданий захист від можливих ризиків ініціатор сек’юритизації сплачує 

спеціальній цільовій організації винагороду, яка в свою чергу використовується 

останньою для здійснення процентних виплат інвесторам за випущеними 

цінними паперами. Як бачимо, у даному випадку простежується пряма 

залежність спеціальної цільової організації від платоспроможності ініціатора 

сек’юритизації. Невиконання зобов’язань ініціатором сек’юритизації, 

спричинене його неспроможністю (банкрутством) або відмовою від виконання 

матиме наслідком неспроможність спеціальної цільової організації виконувати 

свої зобов’язання перед інвесторами за випущеними цінними паперами.  

Важливо відмітити, що у зв’язку з тим, що спеціальна цільова організація 

не отримує право власності на активи, інвестори не є забезпеченими та, 

відповідно, не можуть задовольнити свої вимоги за рахунок відповідних 

активів у разі неналежного виконання спеціальною цільовою організацією своїх 

зобов’язань за цінними паперами [246, c. 407]. У рамках синтетичної 
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сек’юритизації найчастіше використовуються кредитні ноти (облігації) (англ. 

«credit-linked notes») або кредитні дефолтні свопи (англ. «credit default swaps») 

[222, c. 404]. У разі випуску кредитних нот (облігацій), «покупець захисту» 

здійснює випуск зазначених облігацій з умовою, відповідно до якої у разі 

невиконання певного зобов’язання або настання іншого обумовленого випадку, 

зобов’язання за випущеними облігаціями зменшуються [60, с. 1291]. У разі, 

якщо спеціальна цільова організація не залучається, «покупцем захисту» 

виступає ініціатор сек’юритизації. У такому разі рейтинг кредитних нот 

(облігацій) залежить від кредитного рейтингу ініціатора сек’юритизації, що 

може бути небажаним у разі, якщо ініціатор сек’юритизації має невисокий 

кредитний рейтинг.  

Кредитно-дефолтний своп представляє собою угоду, відповідно до умов 

якої «продавець захисту», яким в проектах сек’юритизації виступатиме 

спеціальна цільова організація, за визначену винагороду у разі настання 

визначеного випадку (наприклад, невиконання названим боржником певного 

зобов’язання, порушення умов його виконання або настання іншого 

обумовленого випадку) зобов’язаний виплатити «покупцю захисту» визначену 

суму кредитного захисту, розмір якої визначається з урахуванням невиконання 

або зменшення ринкової ціни зобов’язання [60, с. 1291]. Така спеціальна 

цільова організація повинна відповідати всім умовам захисту від можливих 

ризиків банкрутства за аналогією із спеціальною цільовою організацією в 

проектах класичної сек’юритизації. Спеціальна цільова організація не 

зобов’язана сплачувати ініціатору сек’юритизації суму кредитного захисту до 

моменту, коли розмір втрат/збитків ініціатора сек’юритизації не перевищить 

визначену умовами кредитно-дефолтного свопу суму.  

З метою створення додаткового захисту для власників цінних паперів 

спеціальна цільова організація може інвестувати отримані за рахунок продажу 

цінних паперів кошти в державні облігації та укласти договір РЕПО із 

ініціатором сек’юритизації. У разі виникнення необхідності здійснити виплату 

суми кредитного захисту, у ініціатора сек’юритизації виникає зобов’язання 
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викупу державних облігацій відповідно до договору РЕПО на суму 

еквівалентну сплаченій сумі кредитного захисту. У такий спосіб за рахунок 

отриманих коштів спеціальна цільова організація може здійснити погашення 

зобов’язань за першими класами випущених облігацій [224, с. 507].  

В силу своєї природи кредитні деривативи мають подібні риси із 

страхуванням. У зв’язку з цим з метою уникнення випадків, за яких ініціатор 

сек’юритизації або спеціальна цільова організація будуть підпадати під 

законодавчі вимоги у сфері страхування, особливу увагу потрібно приділяти 

мові договорів (термінології, поняттям та основним положенням таких 

договорів), особливо в частині визначення поняття збитків. З огляду на 

зазначене, типові форми кредитних деривативів містять положення, відповідно 

до якого покупець захисту не зобов’язаний бути «володільцем» зобов’язання, 

щодо якого дериватив укладається, або понести певні збитки. Практики 

стверджують, що наявність такого положення є умовою для розрізнення між 

деривативом та договором страхування [223, c. 467].  

З урахуванням вищевикладеного можна прийти до висновку, що 

синтетична сек’юритизація має певні переваги порівняно із класичною 

сек’юритизацією, які більшою мірою зводяться до незастосування певних 

законодавчих та договірних обмежень, пов’язаних із характерним для 

класичної схеми сек’юритизації відступленням прав грошової вимоги. До 

переваг синтетичної сек’юритизації можна віднести також меншу кількість 

учасників, задіяних в таких проектах, а також порівняно з класичною схемою 

сек’юритизації меншу вартість таких проектів. Однак, використання 

балансового механізму, характерного для синтетичної сек’юритизації, не 

створює того ефекту, який можливий у разі здійснення класичної 

сек’юритизації. Синтетична сек’юритизація дозволяє ініціатору сек’юритизації 

здійснити хеджування кредитних ризиків за рахунок використання кредитних 

деривативів, але при цьому інвестори є значно меншою мірою захищеними у 

таких проектах, що має наслідком зменшення рейтингу та ціни цінних паперів, 

що випускаються.  
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Обрання синтетичної чи класичної сек’юритизації відноситься до 

компетенції ініціатора сек’юритизації. У випадку, якщо ініціатор 

сек’юритизації володіє дешевими та стабільними джерелами рефінансування, 

маючи за мету лише зменшити кредитний ризик свого портфелю, то найбільш 

оптимальним інструментом для нього стане синтетична сек’юритизація. 

Очевидними перевагами синтетичної сек’юритизації є швидкість та гнучкість 

структурування, а також досягнення будь-якого бажаного розподілу ризиків та 

строків завдяки використання різноманітних фінансових інструментів. 

Класична ж схема сек’юритизації активів є бажаною, коли ініціатор 

сек’юритизації бажає отримати додаткове джерело фінансування.  

Враховуючи той факт, що об’єктом сек’юритизації можуть виступати різні 

активи, залежно від об’єкта сек’юритизації, пропонуємо виділити 

сек’юритизацію банківських активів, сек’юритизацію інших (небанківських) 

активів, сек’юритизацію бізнесу / корпоративну сек’юритизацію. 

У разі сек’юритизації банківських активів, об’єктом сек’юритизації 

можуть виступати права вимоги за іпотечними кредитами, права вимоги за 

іншими видами банківських кредитів (автокредити, карткові кредити, споживчі 

кредити і т.п.), права вимоги за іншими банківськими продуктами, які можуть 

бути об’єктом сек`юритизації.  

При сек’юритизації інших (небанківських) активів, об’єктом 

сек’юритизації можуть виступати права вимоги за договорами поставки, 

договорами оренди, договорами лізингу, договорами факторингу, договорами 

страхування, зобов’язаннями із сплати податків, комунальних платежів і т.п.  

У разі сек’юритизації бізнесу (корпоративної сек’юритизації), 

забезпеченням не виступає окремий актив: таку функцію виконують всі 

грошові потоки певної компанії або їх частина [93, с. 168]. Вперше 

сек`юритизація бізнесу була практично реалізована в середині 90-х років ХХ ст. 

у Великобританії. Як і в класичній сек’юритизації, для цілей сек’юритизації 

бізнесу створюється спеціальна цільова організація. Спеціальна цільова 

організація здійснює надання кредиту компанії, яка потребує відповідного 
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фінансування. Кошти для надання кредиту спеціальна цільова організація 

отримує за рахунок продажу цінних паперів серед інвесторів. Забезпеченням за 

наданим кредитом виступають всі або частина постійних грошових надходжень 

від активів компанії, що отримує кредит. У випадку банкрутства компанії, 

відповідно до законодавства деяких держав, зокрема Великобританії, 

забезпечені кредитори можуть призначити особу, яка контролює та управляє 

компанією виключно в інтересах забезпечених кредиторів. Не кожна компанія 

може отримати фінансування шляхом використання такої схеми (необхідним є 

стабільна та довготривала господарська діяльність такої компанії, прозорі 

постійні надходження грошових коштів і т.п.). Крім того, реалізація такої схеми 

потребує наявності спеціального правового регулювання. Як бачимо, 

сек’юритизація бізнесу має риси як сек’юритизації, так і забезпеченого 

кредитування. К. А. Хілл пропонує відносити сек’юритизацію бізнесу до свого 

роду гібридної форми кредитування та сек’юритизації, що, на нашу думку, є 

доцільним [169, с. 525].  

Залежно від специфіки розподілу платежів та ризиків у разі випуску 

цінних паперів у проектах сек’юритизації можна виділити сек’юритизацію із 

структурою прямого розподілу (англ. «pass-through structure») та 

сек’юритизацію з управлінням платежами (англ. «pay-through structure»).  

Сек’юритизацію із структурою прямого розподілу можна 

охарактеризувати наступним чином. Платежі за активами та платежі інвесторам 

здійснюються відповідно до однакової черговості. Наприклад, у разі, якщо 

платежі за кредитами здійснюються на щомісячній основі, то платежі 

власникам цінних паперів також будуть здійснюватися щомісячно. Між такими 

платежами за кредитами та виплатами власникам цінних паперів може бути 

певний розрив у часі, але незначний. Інвесторам перераховуються регулярні 

процентні платежі, регулярні виплати сум основного боргу за кредитами, 

достроково повернуті суми. Достроково здійснені виплати за кредитами та, як 

наслідок, сплата відповідних сум інвесторам може змінити строк обігу цінних 

паперів. У зв’язку з чим у разі використання структур прямого розподілу, строк 
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обігу цінних паперів неможливо визначити заздалегідь [4, c. 141]. За таких схем 

купуючи цінні папери інвестори фактично не знають строку обігу цінних 

паперів, обсягу отриманих процентів та строку своїх капіталовкладень.  

Дещо інакшим є підхід, властивий сек’юритизації з управлінням 

платежами. У разі використання структури з управлінням платежами, 

достроково повернуті кошти за активами не повертаються інвесторам, а 

залишаються у спеціальної цільової організації до настання певного моменту. 

Наприклад, якщо сплата процентів та основної суми заборгованості за 

кредитами здійснюється щомісячно, то відповідні платежі інвесторам за 

випущеними цінними паперами здійснюється раз в рік або у півроку. Отримані 

кошти акумулюються спеціальною цільовою організацією на депозитних 

рахунках або інвестуються в попередньо погоджені інструменти фінансового 

ринку [4, c. 149]. З огляду на вищевикладене, структури з управлінням 

платежами є більш оптимальними порівняно із структурами із прямими 

платежами та створюють умови для задоволення інтересів як спеціальної 

цільової організації, так й інвесторів.  

Крім того, у різного роду проектах сек’юритизації можуть 

використовуватися різні структури та комбінації із учасників. Наприклад, 

відомі структури проектів із залученням двох спеціальних цільових організацій. 

Такі структури, як правило, використовуються у тому разі, якщо існують 

проблеми в частині захисту від ризиків банкрутства ініціатора сек’юритизації 

та спеціальної цільової організації або у разі наявності певних законодавчих 

обмежень (зокрема у разі, якщо сек’юритизація не може бути здійснена в країні 

у зв’язку із законодавчими обмеженнями щодо передачі активів спеціальній 

цільовій організації, створеній закордоном). У такому разі ініціатор 

сек’юритизації передає активи одній спеціальній цільовій організації, яка, в 

свою чергу, здійснює наступне відчуження таких активів другій спеціальній 

цільовій організації, яка здійснює випуск цінних паперів відповідно до умов 

проектів [211, c. 99].  
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Інколи можна зустріти поняття «кондуїтної сек’юритизації» [93, с. 164]. У 

разі кондуїтної сек’юритизації, спеціальне утворення («кондуїт») купує активи 

у декількох ініціаторів сек’юритизації за рахунок коштів, отриманих від емісії 

короткострокових боргових цінних паперів. До складу кондуїта може входити 

як одна організація, так і декілька. Враховуючи, що кондуїт має на меті 

отримання прибутку, створюється з метою участі в декількох проектах, не 

обмежуючись одним, то такого роду утворення не повною мірою підпадають 

під ознаки спеціальної цільової організації в проектах сек’юритизації. На нашу 

думку, враховуючи вищезазначене, кондуїтну сек’юритизацію слід розглядати 

як окремий фінансовий механізм, а не як різновид сек’юритизації в її 

класичному розумінні.  

У разі, якщо сек’юритизація застосовується з метою фінансування проекту 

в певній сфері інфраструктури, існує велика ймовірність того, що 

сек’юритизація буде пов’язана з проектним фінансуванням. У такому разі 

поряд із спеціальною цільовою організацією, створеною для цілей 

сек’юритизації, як правило, створюватиметься також ще одна спеціальна 

цільова організація для цілей проектного фінансування. Остання може набувати 

форми корпорації, партнерства і т.п. та засновуватися декількома спонсорами, 

що беруть участь у відповідному проекті та забезпечують його фінансування 

[211, c. 97].  

Неможливість здійснення проектів сек’юритизації відповідно до 

українського права у зв’язку з відсутністю належного правового регулювання 

такого роду трансакцій є однією з тих причин, що сприяє підпорядкуванню 

основних етапів сек’юритизації іноземному правопорядку (правопорядкам), 

створюючи передумови для транскордонної сек’юритизації. В проектах 

сек’юритизації простежуються практично ідеальні умови для набуття такими 

проектами транскордонного характеру [256, c. 269]. Це багато в чому 

пояснюється структурою проектів сек’юритизації активів, якій притаманні 

декілька етапів, які можуть бути реалізовані в різних юрисдикціях. 
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Транскордонний характер сек’юритизації проявляється завдяки наявності в 

структурі таких проектів іноземного елементу. Відповідно до пункту 2 частини 

першої статті 1 Закону України «Про міжнародне приватне право» № 2709-IV 

від 23 червня 2005 року (далі – «Закон про МПрП») іноземний елемент може 

виявлятися в одній або кількох з таких форм: 1) хоча б один учасник 

правовідносин є громадянином України, який проживає за межами України, 

іноземцем, особою без громадянства або іноземною юридичною особою; 

2) об’єкт правовідносин знаходиться на території іноземної держави; 

3) юридичний факт, який створює, змінює або припиняє правовідносини, мав 

чи має місце на території іноземної держави [36]. 

У складі правовідносин достатньо хоча б одного із наведених вище 

елементів, щоб вони мали міжнародний характер. Спробуємо дослідити, в яких 

випадках можна стверджувати про наявність іноземного елементу в проектах 

сек’юритизації та в якій формі він проявляється.  

А. О. Солдатова транскордонною називає сек’юритизацію, структура якої 

передбачає створення спеціальної цільової організації в юрисдикції, відмінній 

від юрисдикції ініціатора сек’юритизації [93, с. 162].  

Зупиняючись на дослідженні питання транскордонної сек’юритизації, 

А. В. Шамраєв визначає, що у разі транскордонної сек’юритизації створення 

спеціальної цільової організації та випуск цінних паперів зазвичай 

здійснюється в державі, відмінній від місця знаходження ініціатора 

сек’юритизації [107].  

Беручи до уваги вищезазначене та особливості структури проектів 

сек’юритизації, на нашу думку, стверджувати про транскордонний характер 

сек’юритизації можна у разі наявності хоча б одного із таких іноземних 

елементів: ініціатор сек’юритизації та спеціальна цільова організація 

знаходяться на території різних держав; інвестори в цінні папери є резидентами 

держави (держав), відмінної (відмінних) від держави місцезнаходження 

ініціатора сек’юритизації та/або спеціальної цільової організації; емісія цінних 
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паперів здійснюється спеціальною цільовою організацією за межами території 

держави, резидентом якої вона є. 

Ще одним питанням, яке б хотілося детальніше проаналізувати, є питання 

наскільки міжнародний характер прав вимоги, які відступаються в процесі 

сек’юритизації, є критерієм визначення сек’юритизації як транскордонної. В 

першу чергу вважаємо за доцільне визначити, в яких випадках є підстави 

стверджувати про міжнародний характер права вимоги.  

Конвенція ЮНСІТРАЛ про відступлення прав грошової вимоги в 

міжнародній торгівлі від 12 грудня 2001 р. (далі – «Конвенція ЮНСІТРАЛ») в 

ст. 3 визначає, що права грошової вимоги мають міжнародний характер у разі, 

якщо на момент укладання основного договору цедент і боржник мали 

місцезнаходження в різних державах [243].  

Конвенція УНІДРУА про міжнародний факторинг від 28 травня 1988 р. 

(далі – «Конвенція про факторинг») в ст. 2 закріплює критерієм, який визначає 

міжнародний характер факторингу, знаходження місця діяльності цедента та 

боржника за основним договором в різних державах [247].  

Враховуючи, що права вимоги в проектах сек’юритизації є об’єктом, щодо 

якого виникають правовідносини між основними учасниками – ініціатором 

сек’юритизації, спеціальною цільовою організацією та інвесторами, у разі, 

якщо вони мають міжнародний характер, на нашу думку, є підстави 

стверджувати про міжнародний характер проекту. Таким чином, ще одним 

іноземним елементом, який визначає транскордонну сек’юритизацію як таку 

слід вважати випадок, 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. 

Можна зауважити, якщо в проектах сек’юритизації наявна значна кількість 

правочинів, не обмежуючись відступленням права вимоги та випуском цінних 

паперів, із залученням багатьох учасників, в яких може бути наявним 

іноземний елемент в тій чи іншій формі, то у такому випадку чи можна 
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стверджувати про транскордонний характер сек’юритизації? На нашу думку, 

при визначенні транскордонного характеру сек’юритизації є доцільним 

визначати відносини між ініціатором сек`юритизації, спеціальною цільовою 

організацією, інвесторами та боржниками домінуючими для таких цілей 

порівняно із відносинами, які виникають між іншими учасниками проекту. 

Насамперед, це пояснюється тим, що відносини між зазначеними особами є 

визначальними для проекту, зокрема саме вони задіяні в основних етапах 

сек’юритизації. Крім того, всі інші учасники та правочини, як правило, 

пов’язані з місцем знаходження одного або декількох із зазначених осіб.  

Із викладеного слідує, що види сек’юритизації та критерії, що їх 

визначають є досить різноманітними та мають свою специфіку та притаманні їм 

риси. Існують проекти, які на перший погляд та за зовнішніми рисами здаються 

схожими із сек`юритизацію, але в силу відсутності тих чи інших елементів в їх 

структурі не є сек’юритизацією (наприклад, так звана «кондуїтна 

сек’юритизація») або є свого роду симбіозом сек’юритизації з різними 

методами фінансування (наприклад, сек’юритизація бізнесу).  

Синтетична сек’юритизація є простішою в реалізації порівняно із 

класичною сек’юритизацією, відрізняється від останньої відсутністю такого 

етапу як відступлення права вимоги, для неї є характерним застосування таких 

фінансових інструментів як деривативи.  

Транскордонна сек’юритизація матиме місце у разі наявності будь-якого із 

наступних іноземних елементів: ініціатор сек’юритизації та спеціальна цільова 

організація знаходяться на території різних держав; інвестори в цінні папери є 

резидентами держави (держав), відмінної (відмінних) від держави 

місцезнаходження ініціатора сек’юритизації та/або 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. 
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1.3. Спеціальна цільова організація: правовий статус та 

організаційно-правові форми 

 

На сьогоднішній день українська правова наука у сфері сек’юритизації 

активів як комплексного правового явища тільки починає розвиватися, 

свідченням чого є наявність лише незначної кількості досліджень в цій сфері, 

що досить часто торкаються лише деяких аспектів сек’юритизації активів. 

Водночас комплексність та багатоетапність проектів сек’юритизації активів 

поєднана із значною кількістю учасників таких трансакцій породжує низку 

правових питань та проблем, які потребують ґрунтовного дослідження, аналізу 

та вирішення на доктринальному рівні з метою наступного оптимального їх 

відображення в законодавстві та створення умов для ефективного застосування 

вже «української сек’юритизації» на практиці. Керуючись такою ідеєю, в 

рамках даного підрозділу дисертаційного дослідження пропонуємо розглянути 

особливості правового статусу спеціальної цільової організації як основного 

учасника класичної (позабалансової) сек’юритизації шляхом визначення 

основних ознак, що є характерними спеціальній цільовій організації, формуючи 

її спеціальну правосуб’єктність, організаційно-правових форм, в яких 

спеціальна цільова організація може створюватися, а також особливостей 

захисту спеціальної цільової організації від ризиків банкрутства в проектах 

сек’юритизації активів на підставі аналізу законодавства інших держав та його 

проекції на українське законодавство.  

Спеціальна цільова організація, як правило, є новоствореним утворенням 

для цілей сек’юритизації активів – купівлі прав вимоги за грошовими 

зобов’язаннями у ініціатора сек’юритизації та випуску боргових цінних паперів 

з метою фінансування такої купівлі. Як у нового утворення, у спеціальної 

цільової організації немає попередньої історії здійснення господарської 

діяльності, як і будь-яких попередніх зобов’язань та кредиторів. 

Д. Рамос Муньос відмічає, що використання спеціальної цільової організації 

дозволяє ізолювати певну групу активів чи грошових потоків від небажаних 
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ризиків, зокрема пов’язаних з діяльністю інших учасників сек’юритизації [207, 

c. 3]. Задля досягнення такої мети спеціальна цільова організація не повинна 

жодним чином бути пов’язаною з ініціатором сек’юритизації юридично та 

фактично, створюючи у такий спосіб умови, за яких як спеціальна цільова 

організація, так й інвестори уникають ризиків банкрутства ініціатора 

сек’юритизації [251, c. 458]. Спеціальна цільова організація завдяки 

відокремленості активів від кредитного ризику ініціатора сек’юритизації має 

можливість отримати значно вищий кредитний рейтинг порівняно з ініціатором 

сек’юритизації [194, c. 356]. В проектах сек’юритизації активів спеціальна 

цільова організація виконує три основні функції: 1) є утворенням, яке дозволяє 

здійснити сек’юритизацію активів ініціатора сек’юритизації та випуск цінних 

паперів, забезпечених такими активами; 2) забезпечує захист інвесторів від 

можливості її банкрутства; 3) захищає активи, що сек’юритизуються, від 

кредиторів ініціатора сек’юритизації [201, c. 183; 18, с. 37].  

Досить часто спеціальна цільова організація не здійснює жодної 

господарської діяльності, крім тієї, для цілей якої вона була створена, не має 

фізичного місцезнаходження та працівників. Як правило, спеціальна цільова 

організація створюється у такій формі, яка б створювала умови для випуску 

цінних паперів серед необмеженого кола інвесторів [251, c. 458]. Так, 

наприклад, в Італії спеціальна цільова організація повинна створюватися 

виключно з єдиною метою – здійснення сек’юритизації, створюючи у такий 

спосіб умови, за яких у спеціальної цільової організації будуть відсутні будь-які 

інші кредитори із значними вимогами, крім інвесторів у рамках сек’юритизації 

[240].  

У більшості випадків спеціальні цільові організації створюються саме в 

державах з низьким або нульовим рівнем оподаткування, сприятливим 

законодавством у сфері банкрутства, достатнім рівнем політичної та правової 

стабільності, низьким рівнем корпоративних витрат, мінімальними вимогами 

щодо розміру статутного капіталу та мінімальним рівнем відповідальності 

директорів. Першість займають такі юрисдикції, як: Кайманові острови, 
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Гібралтар, Британські Віргінські острови, Бермудські острови, Джерсі, а також 

Ірландія, Нідерланди, Люксембург [251, c. 459]. Для прикладу, у Люксембурзі 

спеціальні цільові організації практично не потребують отримання спеціальних 

дозволів для своєї діяльності та фактично не підпадають під будь-який 

додатковий контроль з боку наглядових органів, окрім випадків, коли вони 

здійснюють публічний випуск цінних паперів на тривалій основі [253]. 

У наукових колах зустрічаються різні точки зори щодо правової природи 

спеціальної цільової організації. Для прикладу, Д. Рамос Муньос розглядає 

можливість віднесення спеціальної цільової організації до категорії кредитних 

установ. В обґрунтуванні своєї позиції науковець відходить від технічної ролі 

спеціальної цільової організації в проектах сек’юритизації та розглядає 

фактичні дії спеціальної цільової організації: спеціальна цільова організація 

отримує кошти від широкого кола осіб (від інвесторів) та передає їх ініціатору 

сек’юритизації. При цьому, якщо не враховувати той факт, що активи були 

попередньо передані ініціатором сек’юритизації спеціальній цільовій 

організації, остання отримує регулярні платежі від активів та за їх рахунок 

виплачує кошти інвесторам. Науковець задається питанням, а чи не є така 

діяльність подібною до тієї, що здійснюється, для прикладу, банками [204, 

c. 221]. На нашу думку, спеціальна цільова організація не є кредитною 

установою та не може бути віднесена до такої категорії організацій, оскільки 

спеціальна цільова організація створюється виключно для цілей сек’юритизації, 

має обмежену правосуб’єктність та не надає фінансові послуги. Крім того, 

купівлю-продаж активів не слід розглядати як фінансову послугу в контексті 

сек’юритизації активів.  

Науковець знаходить також подібні риси спеціальної цільової організації із 

страховими компаніями, інвестиційними компаніями та інститутами спільного 

інвестування [204, c. 222]. Однак, на нашу думку, спеціальну цільову 

організацію слід розглядати як самостійний суб’єкт правовідносин із 

спеціальним правовим статусом. Наявність тих чи інших подібних ознак у 

функціональному відношенні між спеціальною цільовою організацією та 
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кредитними установами, страховими чи інвестиційними компаніями не означає 

їх тотожність. Особливості створення / припинення та діяльності спеціальної 

цільової організації є відмінними від кожної із перерахованих організацій, що 

ми й спробуємо довести в рамках даного підрозділу дисертаційного 

дослідження. 

Пропонуємо розпочати з аналізу особливостей організаційно-правових 

форм, в яких може створюватися спеціальна цільова організація в різних 

державах. Так, в деяких країнах спеціальна цільова організація може 

створюватися у формі трасту (для прикладу, Франція, Аргентина [251, c. 459], 

Канада [201, c. 194]), зокрема цільового або благодійного трасту [232, c. 555]. 

Як зазначає Ф. Вуд, з метою досягнення максимальної самостійності та 

незалежності спеціальної цільової організації від ініціатора сек’юритизації 

зазвичай учасниками спеціальної цільової організації виступають благодійні 

довірчі управителі або благодійні фонди [251, c. 458]. Для прикладу, в Європі 

спеціальна цільова організація може створюватися у формі корпорації з 

обмеженими цілями діяльності (англ. «limited purpose corporation»), 

засновником якої виступає благодійний траст [201, c. 194]. 

Відповідно до законодавства Люксембургу спеціальна цільова організація 

може створюватися у таких організаційно-правових формах, як: публічна 

компанія з обмеженою відповідальністю, приватна компанія з обмеженою 

відповідальністю, партнерство з обмеженою відповідальністю, кооператив, 

створений як публічна компанія з обмеженою відповідальністю. У Люксембурзі 

спеціальна цільова організація може також бути створена у формі 

сек’юритизаційного фонду, який не має правового статусу юридичної особи. За 

своєю природою сек’юритизаційний фонд є об’єднанням майна/активів його 

учасників без створення юридичної особи, функції з управління яким 

покладаються на спеціальну управлінську компанію, яка повинна бути створена 

в Люксембурзі. Однак, у переважній більшості випадків у Люксембурзі для 

спеціальної цільової організації обирають форму компанії з обмеженою 

відповідальністю [253].  
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В Італії спеціальна цільова організація може набувати різних 

організаційно-правових форм (інвестиційний фонд, трастова компанія, 

компанія з обмеженою відповідальністю, компанія з обмеженою 

відповідальністю з активами у формі акцій, кооперативна компанія), кожна з 

яких має свої особливості відповідно до корпоративного права Італії [240]. Як і 

в Люксембурзі, в Італії найбільш часто обраною організаційно-правовою 

формою для спеціальної цільової організації є компанія з обмеженою 

відповідальністю, що створюється із статусом компанії без бенефіціарного 

власника (англ. «orphan entity») задля уникнення можливості визнання такої 

компанії пов’язаною з іншими учасниками сек’юритизації, зокрема з 

ініціатором сек’юритизації [240]. 

Організаційно-правовими формами, що можуть бути обраними для 

спеціальної цільової організації в Казахстані є акціонерне товариство та 

товариство з обмеженою відповідальністю [42]. Аналогічні норми щодо 

організаційно-правових форм спеціальної цільової організації передбачені 

також і в Росії [99]. У США спеціальна цільова організація може набувати 

організаційно-правової форми корпорації з обмеженою відповідальністю (англ. 

«limited liability corporation»), трасту або партнерства з обмеженою 

відповідальністю (англ. «limited liability partnership») [201, c. 194].  

Вищенаведений аналіз дає підстави зробити висновок, що найбільш 

поширеними організаційно-правовими формами спеціальної цільової 

організації нарівні з трастами є акціонерні товариства та товариства з 

обмеженою відповідальністю. Не вважаємо за доцільне визначати можливість 

створення спеціальної цільової організації в організаційно-правовій формі 

публічного акціонерного товариства, оскільки у такому разі до управління 

спеціальною цільовою організацією матиме доступ фактично будь-яка особа, 

яка стала власником акцій такої спеціальної цільової організації. Необмежене 

коло осіб, які матимуть доступ до управління спеціальною цільовою 

організацією, може мати наслідком нехтування правами інвесторів за 

випущеними цінними паперами, а також може стати підставою для можливих 
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зловживань зі сторони таких акціонерів. Як слушно відмічає 

А. С. Селівановський, у такому разі спеціальна цільова організація нічим не 

відрізнятиметься від інших акціонерних товариств, що не відповідає цілі її 

створення як вузькоспеціалізованої організації [89]. Враховуючи особливості 

спеціальної цільової організації, в контексті українських правових реалій 

вбачаємо за доцільне на законодавчому рівні закріпити можливість створення 

спеціальної цільової організації в організаційно-правовій формі товариства з 

обмеженою відповідальністю або приватного акціонерного товариства. Це 

пояснюється необхідністю обмеження кола учасників спеціальної цільової 

організації та спрощення процедури контролю за ними.  

Продовжуючи розглядати спеціальну цільову організацію як основного 

учасника проектів сек’юритизації, відмітимо, що однією з особливостей 

спеціальної цільової організації є її ізоляція від ризику банкрутства (англ. 

«bankruptcy remoteness») як свого власного, так і банкрутства ініціатора 

сек’юритизації. Принцип ізоляції від ризику банкрутства є більшою мірою 

комерційним, ніж юридичним поняттям. Визначення поняття організації, яка 

характеризується відповідним рівнем захисту від ризиків банкрутства було 

надано у 2013 році в США у справі Re Doctors Hospital of Hyde Park Inc., де 

суддя прийшов до висновку, що незважаючи на відсутність визначення 

юридичної особи, яка користується захистом від банкрутства (англ. 

«bankruptcy-remote entity») в нормах законодавства, таке поняття набуло свого 

вжитку в комерційному світі та літературі та під ним слід розуміти утворення, 

створене з метою отримання у власність визначеної групи активів та захисту 

таких активів від можливого їх включення до ліквідаційної маси у разі 

банкрутства [175; 207, c. 3]. 

Розглядаючи особливості спеціальної цільової організації, слід 

підкреслити, що для цілей сек’юритизації спеціальна цільова організація 

повинна бути структурована таким чином, щоб унеможливити випадки 

ініціювання її добровільного та примусового банкрутства. Так, виділяють 

можливість використання таких обмежень щодо діяльності спеціальної цільової 
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організації, застосування яких дозволить максимально наблизитися до мети 

неможливості визнання такої організації банкрутом: (1) обмеження в 

повноваженнях та цілях; (2) обмеження можливості вступати в боргові 

зобов’язання; (3) обмеження чи заборона на злиття, об’єднання, поділ, 

ліквідацію, припинення діяльності, продаж активів, передача часток в 

управлінні, а також внесення змін до установчих документів щодо питання 

відокремленості компанії; (4) включення до установчих документів 

застережень, які обмежують будь-яку взаємодію між ініціатором 

сек’юритизації та спеціальною цільовою організацією; (5) наявність 

незалежного директора, згода якого є необхідною для початку процедури 

добровільного банкрутства спеціальної цільової організації; (6) наявність 

різного роду забезпечень зобов’язань спеціальної цільової організації; 

(7) застереження щодо неможливості ініціювання щодо спеціальної цільової 

організації процедури примусового банкрутства [232, с. 557].  

Пропонуємо більш детально зупинитися на застереженні щодо 

неможливості ініціювання щодо спеціальної цільової організації процедури 

примусового банкрутства. Так, під останнім мається на увазі застереження в 

договорах з кредиторами спеціальної цільової організації, відповідно до якого 

зазначені кредитори відмовляються від свого права ініціювати процедуру 

банкрутства щодо спеціальної цільової організації.  

Як свідчить аналіз, Закон про сек’юритизацію Люксембургу надає 

юридичне закріплення та визнання положень в договорах / установчих 

документах про неможливість примусового банкрутства спеціальної цільової 

організації [253]. Відповідно до права Люксембургу у разі, якщо кредитор 

звернеться до суду з позовом про визнання спеціальної цільової організації 

банкрутом, такий позов не буде взятий судом до розгляду за умови, якщо 

попередньо він у договірному порядку відмовився від такого права. Узаконення 

договірних положень про обмежене право вимоги кредиторів унеможливлює 

випадки задоволення позовів кредиторів про банкрутство спеціальної цільової 

організації, надаючи кредиторам можливість задовольнити свої вимоги лише 
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наявними активами спеціальної цільової організації без можливості ініціювати 

примусове банкрутство останньої.  

Італійське право, як і право Люксембургу, визнає застереження щодо 

неможливості примусового банкрутства спеціальної цільової організації та 

застереження про обмежену відповідальність в рамках певної групи активів за 

умови передбачення таких застережень в договорах із спеціальною цільовою 

організацією [240].  

Однак, відмітимо, що не у всіх державах визнається можливість 

обмеження дії норм про банкрутство в договірному порядку та юридична 

дійсність відмови від права на звернення до суду [209, c. 366]. Так, відповідно 

до діючого процесуального законодавства України відмова від права на 

звернення до суду за захистом свого законного права та/або інтересу є 

недійсною (див. ч. 4 ст. 4 Господарського процесуального кодексу України). На 

нашу думку, для цілей проектів сек`юритизації активів наявність такого роду 

застережень є важливим надбанням у сфері правового регулювання 

сек`юритизації активів, але не критичним, оскільки певною мірою бажаний 

ефект може бути досягнутий і за відсутності таких застережень, зокрема 

шляхом обмеження напрямків діяльності спеціальної цільової організації 

виключно виконанням функцій в рамках проектів сек`юритизації активів, 

відсутністю фактичного штату працівників спеціальної цільової організації та 

ін., тобто створення таких умов, за яких у спеціальної цільової організації 

фактично не може виникнути боргових зобов`язань, не пов`язаних з проектом 

сек`юритизації активів.  

З метою ілюстрації нормативного закріплення особливостей правовового 

статусу спеціальної цільової організації пропонуємо проаналізувати також 

діюче законодавство Російської Федерації у цій сфері. У рамках Федерального 

закону «Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації» від 

21 грудня 2013 р. №379-ФЗ (далі – «Закон Росії про сек’юритизацію») функції 

спеціальної цільової організації при здійсненні сек’юритизаціїї активів виконує 

спеціальне фінансове товариство (далі використовуватиметься назва 
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«спеціальна цільова організація»). Так, спеціальна цільова організація не може 

приймати рішення про зменшення свого статутного капіталу, у т.ч. шляхом 

викупу частини розміщених нею акцій / частки в статутному капіталі. 

Спеціальна цільова організація не може бути добровільно реорганізована. У 

разі наявності невиконаних зобов’язань за випущеними цінними паперами, 

добровільна ліквідація спеціальної цільової організації є можливою лише за 

згодою власників таких цінних паперів. Крім того, статут спеціальної цільової 

організації може містити й інші випадки, за яких вимагається згода власників 

цінних паперів та/або інших кредиторів спеціальної цільової організації. На 

спеціальну цільову організацію не поширюються вимоги російського 

корпоративного законодавства щодо відповідності вартості чистих активів 

товариства розміру статутного капіталу та щодо ліквідації товариства у разі, 

якщо розмір чистих активів є меншим від мінімального розміру статутного 

капіталу, а також правового регулювання правочинів із заінтересованістю та 

значних правочинів. Суттєвою особливістю організаційної структури 

спеціальної цільової організації відповідно до російського законодавства є те, 

що така юридична особа не має ради директорів (наглядової ради) та ревізійної 

комісії (ревізора), колегіальний виконавчий орган спеціальної цільової 

організації також не створюється. Повноваження одноосібного виконавчого 

органу спеціальної цільової організації передаються управляючій компанії, 

якою може бути комерційна організація із статусом господарського товариства 

за умови її включення Банком Росії до реєстру організацій, які можуть 

здійснювати діяльність управляючих компаній спеціальних товариств. При 

цьому управляючою компанією не може бути особа, яка здійснює контроль над 

спеціальною цільовою організацією або над ініціатором сек’юритизації або 

особою, підконтрольною ініціатору сек’юритизації. Як і в деяких інших 

юрисдикціях, в Росії спеціальна цільова організація не має штату працівників та 

не може укладати трудові договори [99].  

Ще однією нормою в російському законодавстві, на яку б хотілося 

звернути увагу, є можливість визнання судом угод, вчинених за участю 
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спеціальної цільової організації, недійсними, якщо такі угоди суперечать цілям 

та предмету діяльності спеціальної цільової організації, за умови, що інша 

сторона угоди знала чи повинна була знати про таке обмеження діяльності 

спеціальної цільової організації [99]. При цьому вважається, що інша сторона 

угоди знала про обмеження в діяльності спеціальної цільової організації, якщо 

повне найменування спеціальної цільової організації містить слова «спеціальне 

фінансове товариство». Враховуючи, що в російському законодавстві 

закріплено вимогу обов’язкового зазначення в найменування спеціальної 

цільової організації слів «спеціальне фінансове товариство», презюмується, що 

іншій стороні правочину у будь-якому разі відомо про обмежену 

правосуб’єктність спеціальної цільової організації. 

Як демонструє наведений аналіз норм російського законодавства в сфері 

сек’юритизації, модель російської спеціальної цільової організації у формі 

спеціального фінансового товариства є значною мірою адаптованою для 

здійснення сек’юритизації, відображаючи характерні спеціальній цільовій 

організації ознаки (наявність окремої управлінської компанії без зв’язку з 

ініціатором сек’юритизації, відсутність працівників, особлива структура 

органів управління, заборона добровільної реорганізації і т.д.) та формуючи у 

такий спосіб її спеціальну правосуб’єктність.  

Як вже зазначалося раніше, беззаперечним є той факт, що в проектах 

сек’юритизації активів одним із основних питань є ризик визнання банкрутом 

не тільки спеціальної цільової організації, а й ініціатора сек’юритизації та 

правові наслідки такого визнання. У разі банкрутства ініціатора сек’юритизації, 

спеціальна цільова організація завдяки дотриманню принципу дійсного 

продажу активів (англ. «true sale») та її юридичної відокремленості від 

ініціатора сек’юритизації не повинна відповідати за вимогами кредиторів 

ініціатора сек’юритизації, а передані в процесі сек’юритизації активи повинні 

бути захищені від можливості їх включення до ліквідаційної маси ініціатора 

сек’юритизації. Це ідеальний варіант, який через низку причин (зокрема, 

помилок при структуруванні проекту) у зв’язку із можливим зняттям судами 
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«корпоративної завіси» та консолідацією (об’єднанням) активів ініціатора 

сек’юритизації з активами спеціальної цільової організації (для прикладу, 

справа Bank of N.Y. Trust Co. v. Official Unsecured Creditors Comm.), не завжди 

може бути реалізований на практиці, що, в свою чергу, призводить до втрати 

основної економічної цілі, з якою спеціальна цільова організація, власне, 

створюється [18, c. 39]. 

Основна ідея принципу дійсного продажу активів (англ. «true sale») 

полягає в тому, що ініціатор сек’юритизації безумовно та безвідклично 

відступає та передає своє право вимоги за активами спеціальній цільовій 

організації, позбавляючись у такий спосіб будь-яких прав / інтересів щодо 

таких активів [201, c. 197] та зв’язку з такими активами (крім випадків, за яких 

ініціатор сек’юритизації продовжує здійснювати обслуговування активів після 

їх відчуження на підставі окремого договору). Інакше кажучи, угода купівлі-

продажу активів, що сек’юритизуються, не повинна містити ознак недійсного 

правочину, при цьому будучи максимально захищеною від ризику її 

«перекваліфікації» судами як фактичної застави або забезпеченого кредиту [8, 

с. 74]. Адже, у разі визнання недійсною угоди купівлі-продажу активів або її 

«перекваліфікації», передані активи вважаються такими, що продовжують 

перебувати у власності ініціатора сек’юритизації, а, отже, у разі банкрутства 

останнього включаються до його ліквідаційної маси. 

З метою забезпечення юридичної відокремленості спеціальної цільової 

організації від ініціатора сек’юритизації важливо дотримуватися наступних 

критеріїв. Так, ініціатор сек’юритизації не повинен володіти часткою в 

статутному капіталі спеціальної цільової організації, здійснювати контроль над 

спеціальною цільовою організацією чи мати інші ознаки особи, пов’язаної з 

спеціальною цільовою організацією [201, с. 206], а також надавати останній 

будь-які додаткові гарантії чи позики (крім субординованого кредиту) [8, с. 77]. 

Ініціатор сек’юритизації та спеціальна цільова організація не повинні мати 

спільних директорів, як й інших співробітників, які займають керівні посади. 

Відмітимо, що, наприклад, відповідно до законодавства Люксембургу ініціатор 
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сек’юритизації не може бути учасником спеціальної цільової організації та 

володіти часткою в її капіталі [18, c. 41]. 

Відокремленість спеціальної цільової організації від ініціатора 

сек’юритизації може бути порушена також у разі виконання ініціатором 

сек’юритизації фінансових зобов’язань спеціальної цільової організації (сплата 

заробітної плати співробітникам спеціальної цільової організації (якщо такі 

наявні), здійснення будь-яких інших виплат за зобов’язаннями спеціальної 

цільової організації) або якщо виконавчий орган спеціальної цільової 

організації діє не в інтересах спеціальної цільової організації, а керується 

рішеннями та вказівками ініціатора сек’юритизації, або ж мають місце інші 

обставини, які дають підстави для «змішування» активів та/або зобов’язань в 

ході діяльності ініціатора сек’юритизації та спеціальної цільової організації 

[201, с. 207]. Крім того, спеціальна цільова організація повинна мати власні 

банківські рахунки, вести власну фінансову звітність, мати відокремлений 

документообіг, вести офіційне листування з ініціатором сек’юритизації. 

У Законі Казахстану про сек’юритизацію, спеціальна цільова організація (в 

Законі Казахстану про сек’юритизацію використовується термін «спеціальна 

фінансова компанія») визначається як юридична особа, створена відповідно до 

закону для здійснення проектного фінансування та сек’юритизації, на користь 

якої здійснюється відступлення прав вимоги [42]. На противагу практиці 

здійснення сек’юритизації в інших державах ч. 1 ст. 4 Закону Казахстану про 

сек’юритизацію закріплює можливість створення спеціальної цільової 

організації ініціатором сек’юритизації, ігноруючи у такий спосіб принцип 

юридичної відокремленості спеціальної цільової організації від ініціатора 

сек’юритизації, що, нашу думку, є неприйнятним в рамках проектів 

сек’юритизації активів.  

Активи, що задіяні в рамках сек’юритизації, є відокремленими від власних 

активів спеціальної цільової організації та від будь-яких інших активів, які 

належать іншим особам або відносяться до інших проектів сек’юритизації, до 

виконання спеціальною цільовою організацією зобов’язань, забезпечених 



74 
 
такими активами. Спеціальна цільова організація веде бухгалтерський облік та 

надає фінансову звітність окремо щодо власних активів та активів, задіяних в 

рамках сек’юритизації, а також щодо випущених нею цінних паперів 

(облігацій). Звернення стягнення на активи, задіяні в процесі сек’юритизації, 

може здійснюватися виключно для виконання зобов’язань спеціальної цільової 

організації, що виникли у зв’язку із здійсненням проектів сек’юритизації. При 

цьому в першу чергу задовольняються вимоги за зобов’язаннями, 

забезпеченими такими активами, а в другу чергу – оплата послуг у зв’язку із 

здійсненням самої трансакції. У разі ліквідації спеціальної цільової організації, 

такі активи передаються інвесторам або їх правонаступникам відповідно до 

обсягу їх вимог.  

Аналіз українського законодавства свідчить про відсутність спеціальних 

норм, які б забезпечували належні правові умови для здійснення сек’юритизації 

в Україні, у т.ч. щодо спеціального правового статусу спеціальної цільової 

організації. У той же час, Законом України «Про іпотечні облігації» від 22 

грудня 2005 року N 3273-IV (далі – «Закон про іпотечні облігації») 

передбачається можливість випуску структурованих іпотечних облігацій 

спеціалізованою іпотечною установою, відповідальність якої за зобов’язаннями 

за такими іпотечними облігаціями обмежується отриманими від первісного 

кредитора іпотечними активами [34]. Такий механізм випуску структурованих 

іпотечних облігацій є подібним до сек’юритизації іпотечних активів, але, на 

жаль, правове регулювання ключових аспектів такого роду трансакцій не 

відповідає специфіці проектів сек’юритизації.  

Норми Закону про іпотечні облігації обмежуються лише деякими 

аспектами правового статусу спеціалізованих іпотечних установ, який не 

відповідає статусу спеціальної цільової організації. Спеціалізована іпотечна 

установа може бути виключно фінансовою установою, внесеною до 

Державного реєстру фінансових установ України та виключним видом 

діяльності якої є придбання іпотечних активів (їх продаж) та випуск 

структурованих іпотечних облігацій. Спеціалізована іпотечна установа може 
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створюватися на невизначений строк або на строк до повного погашення 

структурованих іпотечних облігацій. Спеціалізована іпотечна установа не може 

бути пов’язаною особою з особою, що здійснила відступлення прав вимоги за 

іпотечними активами, аудитором чи управителем іпотечним покриттям. Закон 

про іпотечні облігації містить також досить загальну норму, за якою до 

спеціалізованих іпотечних установ не застосовуються вимоги щодо достатності 

капіталу, ліквідності та ліцензування діяльності. До того ж, ліквідація 

спеціалізованої іпотечної установи до повного виконання зобов'язань за 

структурованими іпотечними облігаціями може здійснюватися виключно за 

рішенням суду.  

Разом з тим, Закон про іпотечні облігації та Закон України «Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом» № 2343-XII від 14 травня 1992 року (далі – «Закон про 

банкрутство») закріплюють деякі основоположні норми в сфері захисту 

переданих іпотечних активів у разі банкрутства одного з учасників (зокрема, 

безвідкличний характер придбання іпотечних активів, неможливість 

повернення іпотечних активів у разі банкрутства продавця таких активів, крім 

випадків, коли їх передача була здійснена внаслідок протиправних дій, про які 

спеціалізована іпотечна установа знала або повинна була знати, не включення 

іпотечних активів до ліквідаційної маси спеціалізованої іпотечної установи та 

управителя іпотечним покриттям) [39]. У той же час закріплення згаданих вище 

норм в діючому законодавстві України є явно недостатнім для належного 

створення та функціонування спеціальних цільових організацій в Україні 

(зокрема в частині захисту від банкрутства, юридичної відокремленості від 

ініціатора сек’юритизації, структури органів управління).  

Незважаючи на наявність положень діючого законодавства щодо 

можливості випуску структурованих цінних паперів за участі спеціалізованої 

іпотечної установи, на практиці учасники фінансового ринку не поспішають їх 

застосовувати. Насамперед, причиною цього є не лише відсутність інвесторів, 

комплексний характер такого роду трансакцій, а й відсутність правового поля 



76 
 
як для створення спеціальних цільових організацій в Україні, так і для 

здійснення такого роду трансакцій. Великі надії в фінансовому секторі 

покладалися на Державну іпотечну установу. Однак, особливості її правового 

статусу, як і характер діяльності, націлений на випуск звичайних іпотечних 

облігацій, не дають достатніх підстав відносити її до категорії спеціалізованих 

іпотечних установ в розумінні Закону про іпотечні облігації. 

На підставі здійсненого аналізу законодавства різних держав та 

враховуючи наведені теоретичні та практичні аспекти здійснення 

сек’юритизації, на завершення даного підрозділу дисертаційного дослідження 

зазначимо, що спеціальна цільова організація є юридично відокремленою та 

незалежною від ініціатора сек’юритизації організацією, яка залежно від 

законодавства держави її створення може як мати, так і не мати правового 

статусу юридичної особи, наділена спеціальною правосуб’єктністю у зв’язку з 

обмеженою сферою діяльності, націленою на купівлю прав вимоги за 

грошовими зобов’язаннями та випуск боргових цінних паперів, забезпечених 

такими правами вимоги, характеризується особливою структурою органів 

управління та відсутністю штату працівників, а також користується особливим 

режимом ініціювання банкрутства та реорганізації.  

Основні наукові результати та висновки, висвітлені у цьому підрозділі 

дисертаційного дослідження, знайшли своє відображення в публікаціях автора 

«Деякі аспекти правового статусу спеціальної юридичної особи як основного 

учасника сек’юритизації активів» [18] та «Особливості правового статусу 

спеціальної фінансової компанії в угодах сек’юритизації» [21].  
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Висновки до Розділу 1 

 

1. Сек’юритизація є сукупністю правочинів, в 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. Транскордонна сек’юритизація 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 

різних держав; інвестори в цінні папери є резидентами держави (держав), 

відмінної (відмінних) від держави місцезнаходження ініціатора сек’юритизації 

та/або 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.  

3. Сек’юритизація активів є відмінною від забезпеченого кредитування, 

трастових структур, факторингу, випуску забезпечених цінних паперів за цілою 

низкою ознак. Сек’юритизація не є зовнішньоекономічною угодою з 

комерційним фінансуванням.  

4. 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 (права 

вимоги за кредитами, забезпеченими житловою іпотекою; права вимоги за 

комерційними іпотечними кредитами; права грошової вимоги за споживчими 

кредитами (автокредити, кредити на інші транспортні засоби та техніку, 
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карткові кредити, інші кредити на споживчі цілі) і т.п.) за умови відсутності 

законодавчих та договірних обмежень щодо здійснення його відчуження.  

5. Проекти сек’юритизації активів передбачають залучення значної 

кількості різних учасників. Пропонуємо розділити учасників проектів 

сек’юритизації на дві групи: групу основних учасників (учасники, 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 (учасники, 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, переданими в забезпечення). До числа допоміжних 

учасників пропонуємо віднести організатора проекту, осіб, які надають 

додаткове забезпечення/фінансування проекту, управляючу компанію, 

аудиторську компанію, рейтингові агенства, 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 як правове явище не є 

інститутом права. У разі подальшого розвитку системи законодавства України 

у сфері сек’юритизації активів, правові норми, що визначають аспекти 

регулювання сек’юритизації активів можливо буде охарактеризувати як 

вторинні комплексні утворення в системі права. 

7. Існують різні види сек`юритизація активів. Залежно від факту передачі 

активів та пов’язаних з ними ризиків виділяють класичну (позабалансову) 

сек’юритизацію та синтетичну сек’юритизацію. Залежно від об’єкта 

сек’юритизації, пропонуємо виділяти 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 
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можна виділити сек’юритизацію із структурою прямого розподілу та 

сек’юритизацію з управлінням платежами. 

8. У разі синтетичної сек’юритизації перехід права власності на активи до 

спеціальної цільової організації не здійснюється. У рамках таких проектів 

використовуються кредитні деривативи: кредитні ноти (облігації) або кредитні 

дефолтні свопи. Синтетична сек’юритизація не завжди передбачає створення та 

залучення спеціальної цільової організації. Випуск забезпечених цінних паперів 

не є обов’язковим етапом синтетичної сек’юритизації.  

9. Пропонуємо під спеціальною цільовою організацією вважати 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, характеризується особливою структурою органів управління та 

відсутністю штату працівників, а також користується особливим режимом 

ініціювання банкрутства та реорганізації.  

10. Для цілей сек’юритизації активів доцільним є закріплення на 

законодавчому рівні таких норм: 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 всіх зобов’язань за 

випущеними цінними паперами; обмеження щодо 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; можливість визнання правочинів, 

вчинених за межами визначених предмету та цілей діяльності спеціальної 
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цільової організації недійсними за умови, якщо інша сторона такого правочину 

(у разі її наявності) знала або повинна була знати про обмеження діяльності 

спеціальної цільової організації; відсутність штату працівників спеціальної 

цільової організації.  
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РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ АСПЕКТИ КЛАСИЧНОЇ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ 

АКТИВІВ: ДОСВІД ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ ТА ПРОБЛЕМИ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

2.1. Особливості правового регулювання продажу активів у 

проектах сек’юритизації активів 

 

Важливим та основним етапом сек’юритизації є продаж активів 

ініціатором сек’юритизації спеціальній цільовій організації, що здійснюється з 

метою повного відокремлення активів, що сек’юритизуються, від активів 

ініціатора сек’юритизації. У рамках даного підрозділу дисертаційного 

дослідження вважаємо за доцільне дослідити способи передачі активів в 

проектах сек’юритизації, та на підставі здійсненого аналізу сформулювати 

пропозиції щодо найбільш оптимального способу передачі активів для цілей 

сек’юритизації активів. Крім того, особливе місце в проектах сек’юритизації 

активів займає принцип «дійсного продажу активів» (англ. «true sale of assets»), 

ключові особливості якого також будуть нами досліджені в рамках даного 

підрозділу дисертаційного дослідження.  

Досить часто зазначений продаж здійснюється шляхом відступлення права 

вимоги за грошовими зобов’язаннями – цесії, у зв’язку з чим пропонуємо 

розпочати дослідження саме із особливостей передачі активів у проектах 

сек’юритизації шляхом цесії.  

Відповідно до українського цивільного законодавства відступлення права 

вимоги (цесія) є підставою для заміни кредитора у зобов’язанні (ч. 1 ст. 512 

ЦКУ) [105]. М. І. Брагінський зазначає, що заміна кредитора у разі цесії 

відбувається безумовно та остаточно. Цесією не може бути визнане 

відступлення прав, в якому в основному зобов’язанні продовжує брати участь 

кредитор, який відступив свої права. Цесія передбачає перехід всіх (за об’ємом 

та умовами) прав, які належали первісному кредитору (якщо інше не 

передбачено законом або договором) [6, с. 270-271]. 
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О. С. Іоффе відмічає, що загальним правилом, цесія можлива в будь-яких 

зобов’язаннях. Виключення встановлюються лише щодо зобов’язань, 

відступлення права вимоги за якими суперечить закону або договору [49, с. 80]. 

Прикладом законодавчого обмеження щодо здійснення цесії є заборона на 

відступлення права вимоги, пов’язаного з особистістю кредитора. Неможливо, 

наприклад, здійснити відступлення права вимоги, що слідує із аліментних 

зобов’язань або із зобов’язань із завдання шкоди життю чи здоров’ю і т.п. 

Відмітимо, що під договірними обмеженнями на заміну кредитора мається на 

увазі безпосередня заборона в договорі на здійснення відступлення права за 

ним. Подібні норми знаходять своє відображення також і в положеннях 

українського цивільного законодавства, зокрема в ст. 515 ЦКУ, ч. 3 ст. 512 

ЦКУ.  

Як зазначає В. І. Пушай, предметом цесії виступає зобов’язальне право 

вимоги, що носить майновий характер [86, с. 50]. Відповідно до 

ч. 3 ст. 656 ЦКУ предметом договору купівлі-продажу може бути право вимоги, 

якщо вимога не має особистого характеру [105]. До договору купівлі-продажу 

права вимоги застосовуються положення про відступлення права вимоги, якщо 

інше не встановлено договором або законом. У такий спосіб українське 

законодавство закріплює можливість здійснення цесії шляхом укладання 

договору купівлі-продажу права вимоги, положення законодавства про 

відступлення права вимоги підлягають застосуванню до такого договору, але 

фактично їх застосування може бути обмежене в договірному порядку.  

Вищезазначене знаходить своє підтвердження також в наукових колах. 

Так, Є. Годеме стверджує, що цесія може мати місце у разі здійснення продажу 

та будь-якого іншого договору про відчуження, зокрема: міни, дарування і т.п. 

[12, с. 463]. У той же час Г. Ф. Шершеневич відмічає, що акт передачі права, 

який називається цесією, відмінний від угоди, що слугує йому підставою, від 

безоплатного або оплатного відчуження, хоча частіше всього обидва акти 

зливаються в одне. Однак, за своєю суттю вони відрізняються один від одного 

як передача матеріальних речей та договір, що лежить в основі такої передачі 
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[108, с. 42]. Цесію як правовий результат угоди про передачу права вимоги 

розглядає також й О. О. Кот [57, с. 75]. В. І. Пушай притримується позиції, 

відповідно до якої під цесією розуміється правова конструкція (механізм), що 

складається в силу укладання певного правочину (купівлі-продажу, міни, 

дарування, факторингу тощо), предметом якого є зобов’язальне право вимоги 

[86, с. 38]. 

Варто відмітити, що з огляду на норми податкового законодавства 

відступлення права вимоги трактується судами не як господарська операція, 

відмінна від продажу товарів, а саме як операція з продажу товарів. Причому 

продавцем відповідних товарів є особа, яка здійснює відступлення права 

вимоги за компенсацію. Зазначена позиція була озвучена Вищим 

адміністративним судом України в постанові від 19.11.2013 р. у 

справі N К/800/17433/13 [80]. 

Як бачимо, цесію як вид сингулярного правонаступництва доцільно 

розглядати через призму існуючих цивільно-правових договорів, в рамках яких 

здійснюється передача такого об’єкта цивільно-правового обігу як право 

вимоги. Одним із таких договорів виступає договір купівлі-продажу, який для 

цілей сек’юритизації, на нашу думку, є одним з найоптимальніших способів 

відчуження активів, який забезпечує їх повноцінне відокремлення від активів 

ініціатора сек`юритизації. Це пояснюється тим, що договір купівлі-продажу 

забезпечує перехід як права власності, так і всіх пов’язаних з ним ризиків до 

нового власника, яким в проектах сек’юритизації активів виступає спеціальна 

цільова організація [25, c. 35].  

Англійському праву відомо два види цесії: цесія за загальним правом 

(англ. «legal assignment») та цесія за правом справедливості (англ. «equitable 

assignment»). Цесія за загальним правом підпадає регулюється ст. 136 Закону 

про права власності Англії 1925 р. (англ. «Law of Property Act 1925»), 

відповідно до якого можливо виділити такі особливості: 1) відступлення має 

бути абсолютним; 2) відступлення має бути вчинене в письмовій формі та за 

підписом цедента; 3) боржник в письмовій формі має бути обов’язково 
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повідомлений про здійснене відступлення; 4) відступлення набуває юридичної 

сили з дати відповідного повідомлення [188]. Під абсолютним характером 

відступлення мається на увазі те, що, по-перше, воно є повним, а не частковим, 

тобто передача частини боргу не допускається; по-друге, таке відступлення не 

повинне здійснюватися лише з метою передачі у такий спосіб права вимоги в 

заставу; та, насамкінець, відступлення має бути безумовною передачею прав, 

без будь-яких застережень та умов [190].  

Якщо наведені вище вимоги щодо цесії за загальним правом не 

дотримуються, це не обов’язково митиме наслідком недійсність такої цесії 

відповідно до англійського права. Така цесія може бути кваліфікована як цесія 

за правом справедливості. У разі цесії за правом справедливості не 

обов’язковим є здійснення повідомлення боржників про здійснене 

відступлення. Більш того, англійське право допускає можливість здійснення 

цесії за правом справедливості навіть в усній формі [190].  

До розбіжностей між зазначеними видами цесії відносять обсяг прав, що 

відступається. Так, у разі цесії за загальним правом цесіонарію передаються всі 

права за активами, а у разі цесії за правом справедливості – можуть 

передаватися виключно права на отримання доходу від активів [219, c. 64]. 

Продовжуючи зазначену думку, існує дві концепції щодо цесії за правом 

справедливості. Відповідно до першої концепції цесія за правом справедливості 

передбачає здійснення передачі прав, та, відповідно, цесіонарій може 

самостійно без залучення цедента звертатися із вимогою до боржника. 

Відповідно до іншої концепції – цесія за правом справедливості не має 

наслідком передачу прав від однієї особи до іншої, а в такий спосіб має місце 

створення нових прав за правом справедливості, пов’язаних з існуючими 

правами цедента або такими, що їх обтяжують. В останньому випадку 

відступлення за правом справедливості прирівнюють до трастових структур 

[147, с. 1-2]. 

На перший погляд, цесія за правом справедливості може здатися більш 

придатним механізмом для здійснення передачі активів в проектах 
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сек’юритизації, оскільки вимоги до такого виду цесії є менш жорсткими та 

дозволяють не здійснювати повідомлення боржників. Однак, така передача 

може бути пов’язана з певними ризиками в рамках проектів сек’юритизації. 

Так, у разі цесії за правом справедливості існує ризик, пов'язаний з можливістю 

трактування судами такої цесії як такої, що передбачає не абсолютну передачу 

активів до спеціальної цільової організації, тобто у такому разі фактично 

активи залишаються на балансі ініціатора сек’юритизації. Крім того, 

наприклад, у разі розгляду справи українськими судами, останні можуть не 

визнати цесію за правом справедливості відповідно до англійського права як 

цесію в її класичному розумінні. Як свідчить судова практика, українські суди 

можуть, посилаючись на ст. 76 Закону про МПрП, прийняти до свого 

провадження навіть ті справи, щодо яких сторонами була визначена договірна 

підсудність, відмінна від підсудності українським судам (наприклад, див. 

справу № 910/32074/15 від 06 червня 2016 року (постанова суду апеляційної 

інстанції), позиція апеляційного суду була підтверджена Вищим господарським 

судом України шляхом прийняття відповідної постанови 14 вересня 2016 року) 

[81; 82].  

Відступлення права вимоги може здійснюватися також в рамках 

факторингу. Поняття договору факторингу визначається у ч. 1 ст. 1077 ЦКУ, 

відповідно до якої за договором факторингу (фінансування під відступлення 

права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується 

передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, а 

клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової 

вимоги до третьої особи (боржника) [105]. Так, Н. В. Тараба під факторингом 

розуміє правочин з надання комплексних послуг із фінансування під 

відступлення права грошової вимоги, як такий що враховує наявність як 

зобов’язань із відступлення, так і зобов’язань із фінансування [94, с. 139-140]. 

Зазначені послуги за договором факторингу надаються фактором клієнту за 

плату, розмір якої визначається договором. При цьому сама грошова вимога, 

передана клієнтом фактору, не може розглядатись як плата за надану останнім 
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фінансову послугу. Відповідно до Постанови Вищого господарського суду 

України № 5020-4/210 від 03 березня 2011 р. питання наявності ознак договору 

факторингу виникає лише тоді, коли йдеться про професійну діяльність 

(наприклад, банку) по викупу боргових зобов'язань за суму, значно нижчу 

номіналу, крім того, така послуга може бути платною [83].  

Крім фінансування, відповідно до ч. 2 ст. 1077 ЦКУ зобов’язання фактора 

за договором факторингу може передбачати надання клієнтові послуг, 

пов’язаних із грошовою вимогою, право якої він відступає [105]. У той же час 

Конвенція про факторинг обов’язковою умовою міжнародного факторингу 

визначає необхідність виконання фактором принаймні двох з таких функцій: 

фінансування клієнта, включаючи надання позики та здійснення авансових 

платежів; ведення обліку(головної бухгалтерської книги) щодо дебіторської 

заборгованості; пред'явлення до сплати грошових вимог; захист від несплат 

боржників [247]. Як бачимо, у разі міжнародного факторингу лише самого 

фінансування клієнта недостатньо, у такому випадку фактор повинен 

виконувати хоча б ще одну із перерахованих вище послуг. Відмітимо, що для 

проектів сек’юритизації спеціальна цільова організація (а саме остання у 

такому разі виконуватиме функції фактора), як правило, не здійснює ані 

ведення обліку дебіторської заборгованості, ані пред’явлення до сплати 

грошових вимог, ані захист від несплати боржників. Як бачимо, у рамках 

проектів сек’юритизації важливим є факт передачі активів (відступлення права 

грошової вимоги), а не надання будь-яких супутніх послуг, пов’язаних з цим. З 

огляду на вищезазначене абсолютно логічним видається твердження 

А. О. Солдатової, яка зазначає, що факторинг є складнішою операцією 

порівняно з цесією. Факторинг є комплексом послуг [93, с. 107].  

Варто зазначити, що українське законодавство підводить факторинг під 

категорію фінансових послуг, надання яких може здійснюватися лише 

суб’єктом, який має відповідний дозвіл (ліцензію) на їх здійснення. Відповідно 

до п. 11 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про фінансові послуги» № 2664-III від 12 

липня 2001 р. факторинг є фінансовою послугою [41]. Відповідно до ч. 3 ст. 
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1079 ЦКУ фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка 

відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції [105]. У той 

же час відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності» № 222-VIII від 2 березня 2015 р. надання фінансових 

послуг віднесено до видів господарських послуг, що підлягають ліцензуванню 

[40]. Враховуючи той факт, що спеціальна цільова організація в проектах 

сек’юритизації може не мати статусу фінансової установи (точніше не 

обов’язково повинна такий статус мати), така особливість факторингу зменшує 

його привабливість для проектів сек’юритизації. Крім того, як в попередніх 

підрозділах цього дисертаційного дослідження вже зазначалося, спеціальна 

цільова організація, як правило, створюється виключно для цілей реалізації 

одного проекту сек’юритизації та після його завершення підлягає ліквідації, 

тому обмеження можливості викупу активів у ініціатора сек`юритизації 

необхідністю отримання ліцензії для здійснення факторингових операцій, на 

нашу думку, є обтяжливим та зайвим кроком в контексті сек’юритизації 

активів.  

Можливо виділити декілька видів факторингу. Залежно від факту 

повідомлення боржника про зміну кредитора факторинг може бути відкритим 

(зазначене повідомлення боржників здійснюється) або закритим (повідомлення 

боржників не здійснюється) [93, c. 44]. Норми українського законодавства у 

сфері факторингу не створюють зобов’язань із обов’язкового повідомлення 

боржника про зміну кредитора, але у разі нездійснення такого повідомлення 

можливе настання певних негативних наслідків. Так, без такого повідомлення 

боржник може виконати своє зобов’язання на користь клієнта, а не фактора. 

Моментом повідомлення боржника визначається також обсяг вимог, які 

боржник може заявити фактору до заліку (ст. 1085 ЦКУ) [105]. 

Залежно від наявності послуг фактора із захисту від неплатежів боржників 

виділяють факторинг з правом регресу та факторинг без права регресу [93, c. 

45]. Ч. 3 ст. 1081 ЦКУ визначає, що у разі, якщо сторони не домовилися про 

інше в договорі, клієнт за договором факторингу не відповідає за невиконання 
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боржником пред’явленої фактором вимоги [105]. Це означає, що фактично за 

замовчуванням на законодавчому рівні в Україні закріплюється факторинг без 

права регресу, але сторони можуть в договорі передбачити також й 

відповідальність клієнта за невиконання боржником зобов’язання перед 

фактором.  

Якщо зазначені види факторингу перенести на призму відносин 

сек’юритизації активів, то більшою мірою придатним для цілей сек`юритизації 

є застосування закритого факторингу без права регресу. Це пояснюється тим, 

що для проектів сек’юритизації не є характерним здійснення повідомлення 

боржників про зміну кредитора, а також з метою забезпечення повного та 

безумовного відчуження активів ініціатор сек’юритизації не повинен брати на 

себе жодних додаткових зобов’язань перед спеціальною цільовою організацією, 

крім пов’язаних з продажем активів [25, c. 37].  

Розглядаючи сприятливі для сек’юритизації особливості факторингу, 

доцільно зупинитися на наступному. У разі факторингу законодавством чітко 

закріплюється можливість здійснення відступлення права вимоги, що можуть 

виникнути в майбутньому (ст. 1078 ЦКУ) [105]. Крім того, договір факторингу 

не може бути визнаний недійсним на тій підставі, що в договорі між клієнтом 

та боржником наявне положення про заборону відступлення права грошової 

вимоги або його обмеження (ст. 1080 ЦКУ) [105].  

Як бачимо, порівнюючи факторинг із цесією для цілей сек’юритизації, 

можна фактично виділити лише одну перевагу факторингу – договір 

факторингу не може бути визнаний недійсним у зв’язку з наявністю заборони 

на відступлення в договорі між клієнтом та боржником. Однак, враховуючи 

правову природу факторингу та особливості його історичного розвитку 

першочергово як механізму в сфері торговельних відносин, на нашу думку, 

факторинг не слід розглядати як оптимальний варіант для передачі активів у 

проектах сек’юритизації активів. Останнє обґрунтовується також тим, що, по-

перше, факторинг передбачає надання фінансових послуг, що, в свою чергу, 

вимагає особливого суб’єктного складу та наявності ліцензії (зокрема 
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відповідно до законодавства України). По-друге, механізм факторингу може 

передбачати надання додаткових супутніх послуг додаткового до фінансування, 

які в проектах сек’юритизації не є необхідними. По-третє, той факт, що у разі 

факторингу фактор здійснює фінансування клієнта, на нашу думку, є не повною 

мірою доцільним в проектах сек’юритизації, в яких мова йде в першу чергу про 

передачу активів від ініціатора сек’юритизації до спеціальної цільової 

організації, а не про здійснення фінансування ініціатора сек’юритизації [25, c. 

37].  

Для цілей передачі активів в проектах сек`юритизації пропонуємо 

дослідити також новацію. Як зазначає Є. Годеме, новація відбувається 

внаслідок юридичного акту, який називається делегацією (передачею). Новація 

передбачає виникнення нового права вимоги замість попереднього, внаслідок 

чого: 1) новий кредитор не є сингулярним правонаступником первісного 

кредитора: його право вимоги є новим правом вимоги; забезпечення за 

попереднім правом вимоги до нього не переходять; засоби захисту боржника 

щодо первісного кредитора не можуть бути застосовані до нового кредитора; 2) 

боржник повинен надати згоду на виникнення зобов’язання перед новим 

кредитором [12, с. 462]. Концепція, яку описує науковець, в більшій своїй мірі є 

притаманною і для України. Важливо лише відмітити, що у разі новації 

відповідно до ч. 2 ст. 604 ЦКУ новація передбачає, що заміна первісного 

зобов’язання новим зобов’язанням здійснюється між тими ж сторонами [105].  

На додаток, в Україні законодавчо передбачається, що новація припиняє 

додаткові зобов'язання, пов'язані з первісним зобов'язанням, якщо інше не 

встановлено договором (див. ч. 4 ст. 604 ЦКУ) [105]. Це означає, що у разі 

відсутності відповідного застереження в договорі, необхідним буде укладання 

нових договорів забезпечення (іпотека, застава, порука), оскільки попередні 

припинять свою дію у зв’язку з новацією. Крім того, навіть наявність 

відповідного застереження в самому договорі новації не усуне необхідність 

внесення змін до існуючих договорів забезпечення в частині зміни опису, 

розміру та характеристик основного зобов’язання, забезпечення якого 
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здійснюється. Зазначене значно ускладнить процедуру реалізації проектів 

сек’юритизації. 

О. О. Кот наводить дві ключові відмінні риси між інститутом переходу 

прав кредитора та новацією, а саме: характерну для новації заміну одного 

зобов’язання іншим та ідентичність суб’єктного складу первісного 

зобов’язання, яке припинилося внаслідок новації, та нового зобов’язання, що 

виникло у зв’язку з нею [57, с. 49]. 

З вищенаведеного слідує, що концепція новації в розумінні українського 

законодавства є неприйнятною для проектів сек’юритизації активів перш за все 

у зв’язку із притаманним їй збереженням первісного складу учасників та 

необхідністю укладання нових договорів забезпечення. 

Англійському праву відомий дещо інший підхід щодо новації. Так, у разі 

новації первісний контракт замінюється новим, в якому третя особа бере на 

себе права та обов’язки, аналогічні правам і обов’язкам однієї із первісних 

сторін договору. Новація є можливою лише у разі надання згоди на її 

здійснення первісними сторонами договору та новою стороною. У зв’язку з чим 

новація, як правило, здійснюється шляхом підписання трьохстороннього 

договору [114]. Ключовою відмінністю між новацією та цесією відповідно до 

англійського права, яка була зафіксована у судовій справі Davies & Ors v Jones 

and Anr (2009), є те, що у разі новації відбувається перехід як прав, так й 

обов’язків до нової сторони, а у разі цесії відбувається передача лише прав, що 

засвідчують певну вимогу [136].  

Як зазначалося раніше, проекти сек’юритизації охоплюють значну 

кількість активів (пул активів), залучити боржників за всіма з них для 

укладання трьохсторонніх договорів новації на практиці є неможливим. Крім 

того, спеціальна цільова організація в силу обмеженої сфери діяльності просто 

не зможе виконувати обов’язки (у разі їх фактичної наявності), що можуть бути 

покладені на неї у зв’язку з первісними договорами, у разі укладання договору 

новації відповідно до англійського права. З огляду на зазначене, англійська 
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концепція новації, на нашу думку, також не зможе врахувати всі особливості 

проектів сек’юритизації.  

Узагальнюючи вищевикладене, відмітимо, що новацію недоцільно 

використовувати на етапі передачі активів в проектах сек’юритизації у зв’язку з 

тим, що у такому разі необхідним є отримання згоди боржників на здійснення 

такого правочину; перехід права вимоги не здійснюється (має місце 

припинення одного зобов’язання та виникнення нового); забезпечення за 

первісним договором припиняються та виникає потреба в укладанні нових 

договорів забезпечення; відповідно до українського права у разі новації зміна 

суб’єктного складу не відбувається.  

Англійському праву відомий також інститут суб-участі (англ. «sub-

participation»), на деяких аспектах якого пропонуємо зупинитися. У разі вибору 

інституту суб-участі для цілей передачі активів в проектах сек’юритизації між 

ініціатором сек’юритизації та спеціальною цільовою організацією укладається 

договір, умови якого є аналогічними умовам кредитних договорів із 

боржниками, а грошові зобов’язання ініціатора сек’юритизації щодо 

спеціальної цільової організації безпосередньо залежать від розмірів платежів 

боржників, що надходять ініціатору сек’юритизації [219, c. 65]. У такому разі 

спеціальна цільова організація не стає стороною кредитного договору, 

відступлення права грошової вимоги також не здійснюється. Такий договір 

передбачає сплату спеціальною цільовою організацією ініціатору 

сек’юритизації певної суми боргу, повернення якої здійснюється у разі 

належного виконання боржником зобов’язань за кредитним договором [8, c. 

77]. Такі договори є характерними не для всіх правових систем. Так, в Україні 

відсутнє правове регулювання подібних видів договорів. Крім того, відкритим 

залишається питання переходу права власності на активи, яке є одним із 

ключових для проектів класичної (позабалансової) сек’юритизації. У зв’язку з 

чим суб-участь не створює умов для здійснення передачі активів, так 

необхідних для сек’юритизації активів. 
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Як вже зазначалося, передача активів від ініціатора сек’юритизації до 

спеціальної цільової організації повинна бути здійснена на умовах дійсного 

продажу (англ. «true sale of assets»). Як зазначають практики, дійсний продаж є 

одним із основних механізмів ізоляції активів від ризиків ініціатора 

сек’юритизації [28, c. 69]. Варто зазначити, що поняття дійсного продажу не є 

нормативно закріпленим та використовується більшою мірою в наукових колах 

та серед практиків у сфері сек’юритизації [219, c. 63]. Під дійсним продажем 

розуміється передача активів спеціальній цільовій організації саме з метою їх 

продажу, а не з метою залучення фінансування (позики) під забезпечення 

(наприклад, під заставу). В дослідженнях зустрічається визначення зазначеного 

терміну, відповідно до якого дійсний продаж матиме місце у тих випадках, за 

яких у разі здійснення ініціатором сек’юритизації продажу або передачі активів 

спеціальній цільовій організації, така передача не може бути оскаржена, 

визнана недійсною або скасована будь-яким іншим способом третьою особою 

(наприклад, кредитором, арбітражним керуючим і т.п.) у випадку банкрутства 

ініціатора сек’юритизації або в будь-яких інших випадках, не передбачених 

умовами проекту сек’юритизації [28, c. 70].  

Термін «дійсний продаж» використовується для позначення продажу прав 

вимоги, які є об’єктом сек’юритизації, у спосіб, що забезпечує їх повну 

ізоляцію від ризику банкрутства чи неспроможності ініціатора сек’юритизації 

[8, c. 75-76]. 

Поясненням того, чому в проектах сек’юритизації особливо гостро 

постають питання дійсного продажу активів є, перш за все, особливості 

структурування таких проектів. Адже після здійсненого продажу активів 

ініціатор сек’юритизації досить часто продовжує здійснювати обслуговування 

переданих активів, у т.ч. збирає платежі від боржників з наступним їх 

направленням спеціальній цільовій організації.  

Як бачимо, принцип дійсного продажу представляє собою низку правових 

вимог, дотримання яких є необхідним з метою уникнення ризику визнання 

судом договору з продажу/передачі активів недійсним та/або удаваним у 
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зв’язку з його «перекваліфікацією» у судовому порядку в інший договір, 

наприклад забезпечену позику. Пропонуємо дослідити можливі випадки 

визнання договорів з продажу активів недійсними та можливої їх 

«перекваліфікації» в інші правочини.  

О. І. Виговський визначає передумови для забезпечення реалізації 

принципу дійсного продажу активів, зокрема ініціатор сек’юритизації не 

повинен брати на себе будь-яку додаткову відповідальність, крім звичайної 

відповідальності продавця за якість товару; не повинен брати на себе 

зобов’язання щодо зворотного викупу активів або заміни/надання нових 

активів; не повинен гарантувати виконання зобов’язань боржниками за 

кредитними договорами; спеціальна цільова організація стає повноцінним 

власником переданих їй активів та може ними вільно розпоряджатися 

(продавати, обмінювати, обтяжувати і т.п.) [8, c. 76]. 

Характеризуючи принцип дійсного продажу, Д. Рамос Муньос звертає 

особливу увагу на право регресу - можливість зворотного викупу ініціатором 

сек’юритизації переданих активів та здійснення обслуговування переданих 

активів після їх продажу (збирання платежів від божників за активами як 

обслуговуюча компанія). Так, у разі укладання правочинів із можливим 

регресом, покупець активів може звернутися із вимогами щодо якості таких 

активів до продавця після здійсненого продажу. Науковець розглядає позицію 

щодо проектів сек’юритизації, відповідно до якої у разі, якщо навіть зазначений 

ризик, пов'язаний з якістю переданих активів, залишається за ініціатором 

сек’юритизації, то умови дійсного продажу є недотриманими та існує ризик 

перекваліфікації правочину з продажу активів в забезпечений правочин [211, 

c. 352]. Тобто, незважаючи на те, що в проектах сек’юритизації досить часто 

ініціатор сек’юритизації може надавати певні кошти як кредит в рамках 

проекту або допускати можливість зворотного викупу активів з метою 

забезпечення належного здійснення трансакції, такі дії останнього можуть 

зумовити невизнання факту дійсного продажу. Як варіант, з метою 

недопущення вищезазначеного можливе залучення додаткового кредитування 
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та гарантій від інших учасників сек’юритизації, оминаючи ініціатора 

сек’юритизації, або шляхом використання схем сек’юритизації із залученням 

декількох (двох) спеціальних цільових організацій [211, c. 354].  

«Перекваліфікація» є ризиком того, що правова кваліфікація, надана 

сторонами певного правочину, не визнаватиметься або спростовуватиметься 

судом або іншим органом, зокрема податковим чи наглядовим [8, c. 74]. 

Проводячи паралелі з українським законодавством, перекваліфікація за своєю 

суттю матиме місце у випадку визнання правочину удаваним [61].  

Виконання ініціатором сек’юритизації функцій обслуговуючої компанії 

часто має місце в проектах сек’юритизації. Це пояснюється не лише певними 

формальними причинами, а й тим, що саме у такий спосіб з практичної точки 

зору забезпечується уникнення необхідності повідомлення боржників про зміну 

кредитора. Однак, у такому разі функції ініціатора сек’юритизації як 

обслуговуючої компанії повинні чітко визначатися в договірному порядку та за 

такі свої послуги обслуговуюча компанія повинна отримувати винагороду 

(наприклад, справа Bear v Coben (Re Golden Plan of Calif, Inc)) [211, c. 356]. 

Додатково може також передбачатися можливість здійснення контролю зі 

сторони учасників проекту за здійсненням ініціатором сек’юритизації функцій 

обслуговуючої компанії.  

Аналіз судової практики у сфері можливого ризику перекваліфікації 

свідчить про те, що суди при розгляді справ з позиції можливої 

перекваліфікації продажу активів як забезпеченого правочину досить часто 

акцентують свою увагу на наявності справедливої винагороди, отриманої 

ініціатором сек’юритизації за передані активи, прискіпливо аналізують мову 

договорів, на підставі яких здійснюється трансакція та справжній намір сторін. 

Так, при розгляді справи In re Doctors Hospital of Hyde Park, Inc суд звернув 

особливу увагу, що в договорі між ініціатором сек’юритизації та спеціальною 

цільовою організацією про відчуження активів зазначалося, що спеціальна 

цільова організація з моменту передачі активів стає абсолютним їх власником, 

до якого переходить право власності на такі активи та всі пов’язані з ним права 
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та інтереси. Перехід права власності на активи підтверджувався балансовою 

звітністю спеціальної цільової організації, яка засвідчувала наявність 

відповідних активів на балансі спеціальної цільової організації. При першому 

розгляді справи судом також досліджувалося, чи є спеціальна цільова 

організація «alter ego» ініціатора сек’юритизації та чи можливим є «зняття 

корпоративної завіси» (англ. «pierce the corporate veil») з метою об’єднання 

активів двох юридичних осіб [175, c. 195].  

Суддею Дж. Б. Шметтером у справі In re Doctors Hospital of Hyde Park, Inc 

були узагальнені наступні критерії дійсного продажу активів: 1) всі пов’язані з 

активами ризики (у т.ч. ризик виникнення збитків) повинні переходити до 

спеціальної цільової організації (обмеження можливості звернення спеціальної 

цільової організації з правом регресу за переданими активами до ініціатора 

сек’юритизації); 2) у ініціатора сек’юритизації мають бути правові підстави для 

здійснення обслуговування активів після їх відчуження спеціальній цільовій 

організації; у разі дефолту ініціатора сек’юритизації повинна передбачатися 

процедура його заміни як обслуговуючої компанії; 3) на балансі ініціатора 

сек’юритизації передача активів має відображатися як продаж; 4) винагорода, 

отримана ініціатором сек’юритизації у зв’язку з продажем активів, має 

відповідати ринковим умовам; 5) умови договору про передачу активів мають 

передбачати заяви сторін, які підтверджують їх наміри здійснити купівлю-

продаж активів [175, c. 214-215].  

Повертаючись до дещо формалістичного підходу при визначенні ризику 

перекваліфікації в проектах сек’юритизації, важливо відмітити, що в деяких 

країнах існують прямі вимоги щодо реєстрації обтяження у разі здійснення 

забезпеченого правочину, а не дотримання такої вимоги матиме наслідком 

недійсність такого правочину. Виходячи з цього, здавалося б, нескладно 

відрізнити фактичний продаж (відступлення) від забезпеченого правочину. 

Д. Рамос Муньос в процесі здійсненого аналізу ризику перекваліфікації 

приходить до висновку, що в цілому ризик перекваліфікації є більшою мірою 

теоретичним питанням ніж практичною проблемою [207, c. 11]. 
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Резюмуючи питання ризиків, пов’язаних з перекваліфікацією правочину з 

продажу активів, О. І. Виговський зазначає, що при кваліфікації правочину суд 

звертає увагу на його сутність, а не назву, на реальні наслідки, настання яких 

сторони справді бажали, а також на те, наскільки узгоджуються окремі частини 

правочину зі специфікою трансакції, що здійснюється на його підставі [8, c. 74-

75]. 

Показовою справою в Англії, висновки суду в якій багато в чому пролили 

світло на питання перекваліфікації є справа 

Re George Inglefield Ltd. [1933] Ch. 1. У зазначеній справі були виділені такі 

ключові відмінності між правочином продажу активів та забезпеченим 

правочином (кредитом): 1) у разі продажу активів продавець не має права 

здійснити зворотний викуп активів, продаж яких він здійснив, що фактично є 

можливим у разі забезпеченого правочину; 2) у разі продажу – продавець не 

має права на отримання залишку коштів після реалізації об’єкта продажу його 

покупцем, проте таке право наявне у заставодавця у разі реалізації предмета 

забезпечення; 3) для забезпеченого правочину є характерною можливість 

кредитора вимагати від боржника відшкодування різниці у разі, якщо вартості 

переданих у забезпечення активів недостатньо для покриття заборгованості. 

При цьому така ознака не є характерною для продажу [220; 207, с. 11]. 

Як бачимо, з метою уникнення ризиків перекваліфікації правочину з 

продажу активів в проектах сек’юритизації в забезпечений правочин необхідно 

обмежити можливість ініціатора сек’юритизації здійснювати зворотній викуп 

відчужених активів, виключати право ініціатора сек’юритизації на отримання 

залишку коштів після реалізації активів з метою виконання зобов’язань 

спеціальною цільовою організацією перед інвесторами, обмежити можливість 

спеціальної цільової організації вимагати від ініціатора сек’юритизації передачі 

додаткових активів або коштів у разі, якщо коштів після реалізації активів 

недостатньо для покриття зобов’язань перед інвесторами.  

У справі Orion Finance Ltd v Crown Financial Management Ltd (No.1) була 

відображена спрямованість суддів на вияснення того факту, чи наявний 
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удаваний характер трансакції. Лише після спростування цього факту суди 

звертаються до з’ясування дійсного наміру сторін та того, наскільки такий 

намір сторін відповідає мові укладених договорів. Мова договорів має бути у 

відповідності до дійсних намірів сторін, тобто у тому разі, якщо мова договору 

характеризує такий договір як договір продажу, але дійсні наміри сторін 

вказують на те, що був укладений все ж таки забезпечений правочин, то 

переважним аргументом є наміри сторін. Два озвучені елементи були поєднані 

в дослідженні істинної природи правочину судом при розгляді згаданої справи 

Orion Finance Ltd v Crown Financial Management Ltd, де результати вивчення 

«архітектури» проекту підтвердилися термінологією, що використовувалася в 

договорах (в договорах використовувалися терміни «забезпечення за 

зобов’язаннями», «обтяження») [199].  

Аналізуючи питання продажу активів в процесі сек’юритизації активів, 

особливого розгляду потребує умова, яка знаходить своє відображення в 

законодавстві різних держав, як необхідність повідомлення боржників за 

договорами, право вимоги за якими відступається про здійснення відступлення 

та заміну кредитора. Підходи щодо необхідності повідомлення боржників у разі 

відступлення права вимоги в у проектах сек’юритизації в законодавстві різних 

держав мають свої особливості. Пропонуємо розглянути деякі із них.  

Цивільне право Нідерландів передбачає можливість здійснення 

відступлення без повідомлення боржників, але обов’язковою умовою у такому 

разі є реєстрація угоди із відступлення права вимоги в податкових органах 

держави. Значна кількість проектів сек’юритизації реалізується саме за такою 

схемою. Відмітимо, що відповідно до законодавчих змін 2011 р. було 

запроваджено вимогу обов’язкового повідомлення боржника у випадку 

відступлення права вимоги за споживчим кредитом, крім випадків, коли 

первісний кредитор продовжує здійснювати обслуговування активів, права 

вимоги за якими було відступлене. При цьому зазначена вимога не 

поширюється на випадки відступлення права вимоги за кредитами, 

забезпеченими іпотекою [159, с. 94].  
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Відповідно до права Франції у разі здійснення передачі активів у рамках 

спеціального законодавства у сфері сек’юритизації, як правило, повідомлення 

боржників не вимагається [236]. У той же час, у разі здійснення відступлення 

права вимоги відповідно до цивільного законодавства, обов’язковим є 

повідомлення боржників про здійснене відступлення права вимоги через 

судового виконавця. Враховуючи вищезазначене, відступлення відповідно до 

цивільного законодавства при здійсненні сек’юритизації набуває меншого 

застосування на практиці та використовується, як правило, в тих випадках, коли 

сек’юритизація обмежується незначною кількістю активів [159, с. 58].  

Подібно до норм загального цивільного права Франції, раніше Цивільний 

кодекс Бельгії містив норму, відповідно до якої для надання юридичної сили 

відступленню права вимоги перед третіми особами боржника необхідно було 

повідомляти про таке відступлення через судового виконавця, або згода 

боржника на таке відступлення підлягала нотаріальному засвідченню [126, с. 

14]. Наразі ж цивільне законодавство Бельгії дозволяє здійснювати 

повідомлення боржників у будь-якій формі (усна, письмова), без обов’язкового 

нотаріального засвідчення або звернення до судового виконавця [159, с. 34].  

Незважаючи на те, що цивільне законодавство Італії містить вимогу щодо 

повідомлення боржників про відступлення права вимоги або отримання їх 

згоди на передбачуване відступлення із залученням до такого процесу судового 

виконавця чи нотаріуса для засвідчення факту згоди, положення Закону про 

сек’юритизацію Італії для випадків сек’юритизації активів передбачає 

спеціальне регулювання, зокрема і в частині повідомлення боржників. Так, 

відповідно до згадуваного вище закону повідомлення боржників забезпечується 

шляхом розміщення інформації про здійснене відступлення в спеціальному 

офіційному виданні, а також шляхом внесення відомостей про здійснене 

відступлення до спеціального реєстру [159, с. 72].  

Цікавим для розгляду є порядок повідомлення боржників при відступленні 

права вимоги в Японії. Так, відповідно до Цивільного кодексу Японії для 

юридичного завершення відступлення необхідним є повідомлення боржника 
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кредитором про здійснене відступлення та заміну кредитора. Причому, факт та 

дата повідомлення боржника підлягають засвідченню поштовою службою або 

нотаріусом. Зазначений порядок повідомлення для проектів сек’юритизації є 

значно обтяжливим та фактично унеможливлює їх проведення. З метою 

вирішення цього питання було розроблено та прийнято закон про передачу 

рухомого майна та прав грошової вимоги, завдяки якому стало можливим 

здійснювати відступлення значної кількості активів одночасно без здійснення 

індивідуального повідомлення боржників, а шляхом використання спеціальної 

реєстраційної системи [159, с. 85]. Передбачений законодавством у сфері 

передачі рухомого майна та прав грошової вимог порядок визначає правове 

поле для проектів сек’юритизації в Японії та забезпечує у такий спосіб умови 

для здійснення таких проектів [17, c. 110]. 

В Україні питання повідомлення боржників у разі відступлення права 

вимоги регулюється нормами цивільного законодавства. Відповідно до ч. 2. ст. 

516 ЦКУ «якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора 

у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього 

наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному 

кредиторові є належним виконанням» [105]. З даної норми слідує, що факт 

відступлення права вимоги та зміни кредитора стає зобов’язуючим (зокрема, в 

частині виконання своїх зобов’язань новому кредитору) для боржника лише з 

моменту його повідомлення про це. Якщо боржник, якого не повідомили про 

заміну кредитора, до пред'явлення йому вимоги новим кредитором виконав свій 

обов'язок на користь первісного кредитора, таке виконання буде вважатися 

належним. Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 517 ЦКУ «боржник має право не 

виконувати свого обов'язку новому кредиторові до надання боржникові доказів 

переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні» [105].  

Положення ст. 518 ЦКУ надають боржнику право висувати проти вимоги 

нового кредитора у зобов'язанні заперечення, які він мав проти первісного 

кредитора на момент одержання письмового повідомлення про заміну 

кредитора. У той же час, якщо боржник не був письмово повідомлений про 
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заміну кредитора у зобов'язанні, він має право висунути проти вимоги нового 

кредитора заперечення, які він мав проти первісного кредитора на момент 

пред'явлення йому вимоги новим кредитором або, якщо боржник виконав свій 

обов'язок до пред'явлення йому вимоги новим кредитором, - на момент його 

виконання [105].  

Особливу увагу необхідно звернути на умови, викладені в ст. 603 ЦКУ, 

відповідно до якої у разі зміни кредитора боржнику надається право пред'явити 

проти вимоги нового кредитора свою зустрічну вимогу до первісного 

кредитора. При цьому, можливість такого зустрічного зарахування залежить від 

моменту виникнення підстави для зустрічної вимоги боржника до первісного 

кредитора. Так, якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну 

кредитора, зарахування проводиться, якщо вимога виникла на підставі, що 

існувала на момент пред'явлення боржникові вимоги новим кредитором або, 

якщо боржник виконав свій обов'язок до пред'явлення йому вимоги новим 

кредитором, - на момент його виконання [105]. Така норма створює ризик 

зменшення вартості вимоги, права за якою були відступлені [17, c. 111].  

Навіть у тому випадку, якщо законодавство держави не містить 

обов’язкової вимоги повідомляти боржників при відступленні права вимоги, 

все рівно важливо враховувати, що таке неповідомлення може мати негативні 

наслідки, які можуть набувати різних варіацій залежно від законодавства 

держави, право якої застосовується.  

Негативним наслідком може стати повторне відступлення права вимоги 

первісним кредитором, тобто ініціатором сек’юритизації [126, с. 8]. У такому 

разі для боржників буде вважатися дійсним перше відступлення, про яке вони 

були повідомлені (зокрема, така умова знаходить своє закріплення в 

законодавстві Чехії) [159, с. 46]. У такий спосіб новий кредитор, яким в 

проектах сек’юритизації виступає спеціальна цільова організація, втрачає 

пріоритетність своїх вимог до боржників [251, с. 465].  

У випадку неповідомлення боржників про здійснене відступлення, 

боржники можуть продовжувати виконувати свої зобов’язання по відношенню 
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до ініціатора сек’юритизації, а не спеціальної цільової організації, яка вже 

виступатиме у якості нового кредитора [126, с. 9]. Для проектів сек’юритизації 

такий випадок не завжди є критичним, оскільки досить часто саме ініціатор 

сек’юритизації продовжує здійснювати обслуговування активів навіть після їх 

відчуження [249, с. 465].  

Одним із ризиків неповідомлення боржників для спеціальної цільової 

організації може також стати зарахування вимог боржників, як тих, що виникли 

до моменту відступлення, так і після, проти зустрічних однорідних вимог 

ініціатора сек’юритизації [126, с. 9]. Якщо таке зарахування матиме місце після 

того, як відступлення було здійснене, то це може призвести до зменшення 

вартості вимоги, що була відступлена. У такому разі для проектів 

сек’юритизації це означатиме необхідність передбачення додаткового 

забезпечення (англ. “credit enhancement”), що, як наслідок, підвищує вартість 

проекту для його учасників.  

Дослідники англійського права зазначають, що у разі неповідомлення 

боржника, відповідно до англійського права спеціальна цільова організація не 

зможе подати позов безпосередньо до самого боржника, тобто необхідним буде 

залучення ініціатора сек’юритизації до розгляду справи [251, с. 465].  

Розглядаючи питання повідомлення боржників про зміну кредитора в 

проектах сек’юритизації активів, доцільно звернутися до особливостей 

колізійного регулювання даного питання.  

Відповідно до ст. 12 (2) Конвенції про право, що застосовується до 

договірних зобов’язань 1980 р. (далі – «Римська конвенція») право, що регулює 

вимогу, відступлення права за якою здійснюється, визначає також допустимість 

такого відступлення, відносини між новим кредитором та боржником, умови, за 

яких новий кредитор може висувати набуту ним вимогу до боржника, а також 

питання належного виконання боржником своїх зобов’язань [132]. 

Регламент (ЄС) №593/2008 Європейського Парламенту і Ради ЄС про 

право, що підлягає застосуванню до договірних зобов’язань (Рим І) (далі – 

«Регламент Рим 1») у статті 14 (2) відображує зазначену вище норму Римської 
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конвенції щодо права, що застосовується у разі відступлення права вимоги 

[213].  

Зазначене вище можна резюмувати наступним чином: (а) відносини між 

первісним кредитором та боржником регулюються правом, відповідно до якого 

виникло зобов’язання між ними (наприклад, відповідний договір між ними); (б) 

відносини між первісним кредитором та новим кредитором регулюються 

правом, що застосовується до договору, відповідно до якого здійснюється 

відступлення (відповідно до ч. 1 ст. 14 Регламенту Рим 1); (в) відносини між 

боржником і новим кредитором регулюються правом, що застосовується до 

зобов’язання, відступлення права вимоги за яким здійснюється (теж право, що 

застосовується до відносин між первісним кредитором та боржником) [167, с. 

35].  

З вищевикладеного слідує, що у випадку невизнання відступлення 

боржником, наприклад, з підстав неповідомлення його про таке відступлення, 

дане питання підлягає регулюванню відповідно до права основного 

зобов’язання (вимоги, відступлення права за якою було здійснено) [17, с. 111]. 

Умови щодо права, що застосовується при відступленні права вимоги, 

відображені в Римській конвенції та Регламенті Рим 1, знайшли своє 

закріплення і в англійському праві, зокрема в частині визначення права, 

відповідно до якого буде визначатися необхідність повідомлення боржників у 

разі відступлення права вимоги. Так, відповідно до англійського права 

необхідність повідомлення боржників буде визначатися правом, яке 

застосовується до вимоги, відступлення права за якою здійснюється [251, с. 

559].  

Для практичної ілюстрації варто розглянути справу Raiffeisen Zentralbank 

Österreich AG v Five Star Trading LLC (2001). Five Star, компанія, створена в 

Дубаї (далі – «Компанія»), здійснила купівлю морського судна за рахунок 

коштів, отриманих в кредит від Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (далі – 

«Банк») [127]. При цьому у якості забезпечення виконання зобов’язань 

Компанії за кредитом в заставу Банку було передано морське судно, купівля 
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якого і була здійснена за рахунок кредитних коштів. Морське судно було 

застраховане в групи страховиків, що знаходилися у Франції, у т.ч. страхове 

покриття поширювалося і на ризик зіткнення суден. Додатково Компанія 

здійснила відступлення права вимоги за договорами страхування Банку. 

Застосовуваним правом за договорами страхування було англійське право, так 

само як і право, що застосовувалося до відступлення.  

При здійсненні перевезення вантажу судно потрапило в аварію, що 

визначалося страховим випадком за договорами страхування та було підставою 

для здійснення страхової виплати. Аварія судна спричинила низку позовів з 

боку кредиторів Компанії, зокрема власників вантажу, перевезення якого 

здійснювалося судном та який був втрачений у зв’язку з аварією. Власники 

вантажу подали позови до судів Франції з метою визнання страхової виплати 

такою, що належить Компанії, а не Банку у зв’язку з недійсністю відступлення 

вимоги за договорами страхування, а також у такий спосіб домогтися 

можливого задоволення своїх вимог до Компанії за рахунок страхової виплати. 

Недійсність відступлення обґрунтовувалася тим, що страховики як боржники в 

частині виплати страхового відшкодування за договорами страхування не були 

належним чином відповідно до права Франції повідомлені про здійснене 

відступлення права вимоги. Повідомлення було здійснене через факс, а не через 

судового виконавця, як того вимагає право Франції. Судами Франції було 

прийнято рішення про попередній арешт коштів, а Банк в свою чергу подав 

позов в апеляційний суд Англії (англ. “Court of Appeal”) проти Компанії та 

страховиків на предмет належності йому страхових виплат та дійсності 

відступлення. У процесі розгляду справи власники вантажу приєдналися до 

розгляду, та всі сторони визнали підвідомчість справи судам Англії.  

Основним обґрунтуванням позову зі сторони Банку було те, що правом, 

яке регулює основне зобов’язання, є англійське право, а, отже, порядок 

повідомлення боржників про зміну кредитора також підлягає регулюванню 

відповідно до англійського права, як це визначає Римська конвенція.  
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У той же час, вантажовласники наполягали, що у рамках даної справи 

необхідним є розгляд питання дійсності відступлення щодо третіх осіб. 

Особлива увага суду акцентувалася на тому, що у даному випадку має місце 

спір майнового характеру (а не зобов’язання), а тому дана справа не підпадає 

під сферу дії Римської конвенції. При цьому, право вимоги регулюється lex situs 

основного зобов’язання, тобто правом Франції, відповідно до якого 

відступлення є недійсним у зв’язку з неналежним повідомленням боржників. 

Своїм рішенням апеляційний суд Англії спростував доводи 

вантажовласників та Компанії в частині застосування права Франції та 

постановив, що у даному випадку, виходячи із статті 12 (2) Римської конвенції, 

підлягає застосуванню право, що регулює вимогу, відступлення права за якою 

здійснюється, тобто в даному випадку - англійське право, яке визначає 

правомірним такий порядок повідомлення боржників [127; 167, с. 45-46]. Суд 

підтвердив дійсність відступлення права вимоги у даному випадку. 

Незважаючи на те, що більшість юрисдикцій при визначенні 

компетентного правопорядку, який визначатиме необхідність повідомлення 

боржників про здійснення відступлення права вимоги, притримуються позиції, 

закріпленої в Римській конвенції та Регламенті Рим 1, визначаючи, що до таких 

відносин застосовується право, яке регулює основне зобов’язання, відступлення 

права вимоги за яким здійснюється [194, с. 62], суди Франції продемонстрували 

дещо інакше бачення. Так, французькі суди при розгляді такого роду справ 

можуть застосувати право місцезнаходження боргу (місце здійснення 

основного бізнесу боржника). Відповідно до права Франції (у випадку 

відступлення відповідно до цивільного законодавства), якщо боржник 

знаходиться у Франції та ініціатор сек’юритизації визнається банкрутом, то у 

разі неналежного повідомлення боржників про здійснене відступлення, 

відступлення може бути визнане недійсним та місцеві кредитори можуть 

задовольнити свої вимоги за його рахунок [251, с. 560]. Така позиція у Франції 

спрямована на захист не лише незабезпечених кредиторів, а й боржників.  



105 
 

Узагальнюючи викладене вище, варто відмітити, що багато держав на 

законодавчому рівні намагаються закріплювати спеціальні норми щодо 

повідомлення боржників при відступленні права вимоги в проектах 

сек’юритизації, які б, враховуючи специфіку такого роду проектів, сприяли їх 

здійсненню. Залежно від правової норми держави таке сприяння може 

проявлятися як у відмові від вимоги обов’язкового повідомлення боржників 

при відступленні права вимоги, поєднаної з необхідністю реєстрації угоди з 

відступлення права вимоги в спеціальних державних органах (Нідерланди) або 

спеціальних реєстрах (Японія), так і у відсутності законодавчого закріплення 

обов’язкової форми такого повідомлення (Бельгія). Крім того, повідомлення 

щодо здійснення заміни кредитора може здійснюватися шляхом його 

розміщення в спеціальних офіційних виданнях (Італія). Право деяких держав у 

визначених випадках взагалі не передбачає вимоги щодо обов’язкового 

повідомлення боржника при здійсненні відступлення (Німеччина, Франція 

(крім випадків відступлення відповідно до цивільного права), Англія (у разі 

відступлення по праву справедливості)). Хоча законодавство деяких держав 

може не містити обов’язкової вимоги повідомлення боржників про зміну 

кредитора, але неповідомлення у таких випадках може мати досить негативні 

наслідки як для учасників, так і для самого проекту сек’юритизації (зокрема, 

Україна). При визначенні права, яке регулює питання повідомлення боржників 

про зміну кредитора, найбільш оптимальною позицією, якої притримуються 

більшість держав, є позиція, закріплена в Римській конвенції та Регламенті Рим 

1, а саме: питання повідомлення боржника про зміну кредитора регулюється 

правом, що застосовується до самої вимоги, відступлення права за якою 

здійснюється.  

Деякі основні наукові результати та висновки, висвітлені у цьому 

підрозділі дисертаційного дослідження знайшли своє відображення в 

публікаціях автора «Умова повідомлення боржника при здійсненні 

відступлення права вимоги в угодах транскордонної сек’юритизації» [17], 
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«Цесія та факторинг як способи передачі активів в проектах сек’юритизації» 

[25]. 

 

2.2. Правові механізми захисту від ризиків банкрутства у проектах 

сек’юритизації активів 

 

Розпочати дослідження, присвячене питанням банкрутства в проектах 

сек’юритизації, хотілося б словами науковця, який зробив значний внесок у 

розвиток правової науки в сфері сек’юритизації активів. Так, в одній із своїх 

публікацій Д. Рамос Муньос зазначив, що сек’юритизація не може більше 

розцінюватися як спірний чи «маргінальний» випадок, не застосовуватися через 

припущення про її недостатню важливість чи змальовуватися в яскравих 

фарбах як негативна інновація. Натомість вже час визнати, що сек’юритизація 

заслуговує на головну роль, складність якої породжує не менш суттєві 

суперечки щодо застосування правових норм, принципів та доктрин в сфері 

банкрутства зокрема [207, с. 7]. 

Дослідженням питань банкрутства в проектах сек’юритизації активів 

займалися Х. П. Бер [4], О. І. Виговський [8], О. М. Іванов [47], Ю. С. Осадча 

[75], А. С. Селівановський [88], Д. Рамос Муньос [206; 207; 208; 209], 

Т. Кірякос [183], Дж. А. Пірс II [201] та інші. 

Здійснення сек’юритизації активів охоплює різні аспекти правовідносин, 

які підпадають під регулювання різних галузей та інститутів права, зокрема 

цивільного права, корпоративного права, фінансового та банківського права, 

права в сфері банкрутства. Водночас важко не погодитися з тим, що особливо 

гостро при здійсненні сек’юритизації постає питання банкрутства учасників 

проекту та захисту інтересів інвесторів – власників цінних паперів від 

можливих наслідків банкрутства учасників сек’юритизації та пов’язаних з ним 

ризиків. У рамках даного підрозділу дисертаційного дослідження буде зроблена 

спроба дослідити та проаналізувати правові аспекти захисту як спеціальної 

цільової організації, яка виступає покупцем активів та емітентом цінних 
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паперів в проектах сек’юритизації, так і самих таких активів від ризиків 

банкрутства ініціатора сек’юритизації та спеціальної цільової організації. 

Маємо за мету також визначити, наскільки застосування певних законодавчо 

закріплених механізмів дозволяє забезпечити захист від ризиків банкрутства в 

проектах сек’юритизації, а також в якій мірі такий захист може бути 

досягнутий завдяки обмеженню можливості ініціювати банкрутство 

спеціальної цільової організації в договірному порядку та наскільки таке 

обмеження є дієвим в правовому полі.  

Основним принципом сек’юритизації є принцип захисту від ризиків 

банкрутства (англ. «bankruptcy remoteness principle»). Деякі дослідники та 

науковці робили спроби ввести поняття даного принципу в наукову площину. 

Так, О. М. Іванов принцип захисту від ризиків банкрутства зводить до 

наявності визначених правових гарантій, які забезпечують захист кредиторів 

спеціальної цільової організації від її ліквідації (банкрутства) проти волі 

кредиторів [47, с. 68].  

Як зазначає Д. Рамос Муньос, принцип захисту від ризиків банкрутства 

доречно розглядати з позиції двох підходів: класичного та ускладненого. У разі 

класичного підходу під даним принципом розуміють сукупність правових 

механізмів, спрямованих на уникнення ризиків банкрутства ініціатора 

сек’юритизації шляхом відокремлення активів, що передаються у процесі 

сек’юритизації, від активів ініціатора сек’юритизації, що здійснюється шляхом 

дійсного продажу таких активів (англ. «true sale»). Таким чином, у разі 

банкрутства ініціатора сек’юритизації передані активи не можуть бути 

повернуті ініціатору сек’юритизації та включені до складу конкурсної маси 

останнього [208, с. 9 - 10].  

З огляду на ускладнений підхід, принцип захисту від банкрутства в 

проектах сек’юритизації включає в себе як описані вище аспекти класичного 

підходу, так і сукупність норм та механізмів, які унеможливлюють ініціювання 

процедури банкрутства щодо самої спеціальною цільової організації [208, с. 

10]. Зазначений результат можливо досягнути шляхом поєднання низки 
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законодавчих норм, що закріплюються державами на законодавчому рівні для 

цілей здійснення сек’юритизації активів, та договірних механізмів. У рамках 

даного дослідження ми пропонуємо не розділяти класичний та ускладнений 

підходи, а об’єднати їх під спільним поняттям принципу захисту від 

банкрутства в проектах сек’юритизації. 

Питання ступеню захисту від банкрутства в проектах сек’юритизації 

береться до уваги на всіх етапах трансакції, але особливо прискіпливо 

аналізується рейтинговими агентствами в процесі реалізації їх основної функції 

– визначення та присвоєння рейтингу цінним паперам. При здійсненні оцінки 

якості структури рейтингові агентства виходять із припущення, що після 

здійснення продажу активів ініціатор сек’юритизації може бути визнаний 

банкрутом (такий ризик не можна виключати), тому варто переконатися в тому, 

що у разі ініціювання процедури банкрутства щодо ініціатора сек’юритизації, 

активи спеціальної цільової організації у жодному разі не будуть включені до 

його конкурсної маси [4, с. 120].  

Головним чином рейтингові агентства зосереджують увагу на наступному. 

По-перше, передача активів спеціальній цільовій організації повинна 

здійснюватися на умовах дійсного продажу (англ. «true sale») та відповідати 

вимогам діючого законодавства, що застосовується до трансакції. По-друге, 

спеціальна цільова організація має отримувати юридично дійсні права на 

передані активи та у разі неплатоспроможності боржників мати можливість у 

такий спосіб користуватися щодо них правами кредитора. По-третє, якщо 

ініціатор сек’юритизації після продажу активів продовжує здійснювати їх 

обслуговування, то грошові потоки, отримані за рахунок переданих в процесі 

сек’юритизації активів, не повинні змішуватися з іншими грошовими потоками 

ініціатора сек’юритизації від його господарської діяльності [4, с. 121].  

До можливих ризиків, які можуть проявитися з особливо критичними 

наслідками у разі банкрутства ініціатора сек’юритизації (зокрема включення 

переданих активів до конкурсної маси ініціатора сек’юритизації) слід віднести 

недійсність правочину з продажу переданих активів (наприклад, як наслідок 
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вчинення шахрайських дій) або визнання судом такого правочину удаваним та 

здійснення так званої його «перекваліфікації» як забезпеченого кредиту або 

застави [8, с. 74]. Умови дійсного продажу активів (англ. «true sale») та ризик 

«перекваліфікації» потребують окремого детального аналізу, а тому виведені за 

межі предмета дослідження даного підрозділу дисертаційного дослідження.  

У рамках дослідження умов захисту від ризиків банкрутства пропонуємо 

зупинитися на умові, відповідно до якої правочин з продажу активів в процесі 

сек’юритизації не повинен ставити в невигідне фінансове становище ініціатора 

сек’юритизації [4, с. 120] (у т. ч. мати наслідком його неплатоспроможність). 

Недотримання зазначеної умови стає помітним з огляду на наслідки, що 

можуть мати місце у разі початку процедури банкрутства ініціатора 

сек’юритизації. Так, законодавство деяких держав містить норми, які 

допускають у рамках процедури банкрутства можливість включення до 

конкурсної маси активів, які були відчужені протягом визначеного проміжку 

часу до початку процедури банкрутства продавця таких активів (англ. «suspect 

period») у зв’язку з визнанням недійсним договору продажу таких активів [16, 

с. 307]. Для прикладу, у Франції договір в силу закону є недійсним, якщо за 

таким договором зобов’язання сторони, щодо якої буде розпочато процедуру 

банкрутства, явно є більшими за зобов’язання іншої сторони такого договору. 

Договір, укладений на оплатній основі, може бути визнаний судом недійсним, 

якщо сторона договору на момент його укладання знала про фінансову 

неспроможність іншої сторони. Зазначені умови недійсності можуть бути 

реалізовані, якщо договори між сторонами укладалися протягом фіксованого 

судом періоду (максимально можливим є визначення періоду - 18 місяців) до 

моменту початку провадження про банкрутство однієї із сторін [241].  

Подібні умови знаходять своє відображення в українському законодавстві 

також. Відповідно до частини 1 статті 20 Закону про банкрутство договори, 

укладені за участі боржника протягом одного року, що передував порушенню 

справи про банкрутство, можуть бути відповідно визнані недійсними або 

спростовані господарським судом у межах провадження у справі про 
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банкрутство за заявою арбітражного керуючого або конкурсного кредитора з 

визначених у цій статі підстав. Договір може бути визнаний недійсним також у 

разі, якщо відчуження майна за ним було здійснено за нижчими або вищими 

цінами від ринкових цін, що існують на дату здійснення такого відчуження, за 

умови, що в момент прийняття зобов’язання або внаслідок його виконання 

майна боржника було (стало) недостатньо для задоволення вимог кредиторів 

[39].  

Ще одним із найбільш яскраво виражених ризиків у випадку банкрутства 

ініціатора сек’юритизації є консолідація активів останнього із активами 

спеціальної цільової організації. Як концепція, консолідація активів є відомою 

лише праву США, будучи за своєю суттю багато в чому подібною до концепції 

зняття корпоративної завіси (англ. «piercing the corporate veil»), притаманної 

англійському праву [208, с. 32]. Остання, як правило, застосовується судами у 

разі наявності ознак шахрайства або введення в оману [15, с. 140]. 

Д. Рамос Муньос схиляється до думки, що випадки консолідації активів є 

можливими лише у разі явного «змішування» активів осіб або у тому разі, якщо 

кредитори сприймають осіб як одного господарюючого суб’єкта. У таких 

випадках консолідація активів є необхідною з метою захисту законних 

очікувань та інтересів кредиторів та унеможливлення незаконного виведення 

активів. Що ж стосується проектів сек’юритизації із залученням спеціальної 

цільової організації, якій притаманний високий рівень захисту від банкрутства, 

то ризик консолідації активів спеціальної цільової організації та ініціатора 

сек’юритизації у разі банкрутства останнього є мінімальним, за умови 

дотримання всіх необхідних умов при створенні спеціальної цільової 

організації та структуруванні проекту (спеціальна цільова організація не є 

пов’язаною особою з ініціатором сек’юритизації, здійснення діяльності від 

свого власного імені, здійснення розрахунків із своїх фондів, ведення окремої 

бухгалтерської звітності, наявність власних банківських рахунків, обмеження 

діяльності із ініціатором сек’юритизації та пов’язаними з ним особами) [207, с. 

18].  
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У разі здійснення аналізу обставин справи на предмет наявності підстав 

для консолідації активів суди звертають увагу на наміри сторін та їхні 

очікування під час здійснення трансакції. Так, у справі In Re Central European 

Industrial Development Co. LLC, 288 B.R. 572 суд надав відмову в частині 

можливості застосувати консолідацію активів з мотивів несправедливості 

застосування консолідації активів у випадку, коли сторони під час здійснення 

правочину покладалися на відокремленість та самостійність учасників такої 

трансакції, не розглядаючи останніх як одного господарюючого суб’єкта [176].  

Для здійснення сек’юритизації активів ключовим критерієм є уникнення 

можливості визнання банкрутом спеціальної цільової організації. Порушення 

зазначеної умови може піддати сумніву весь проект та стати основною 

перешкодою на шляху досягнення визначеної мети сек’юритизації. З метою 

мінімізації можливості визнання спеціальної цільової організації банкрутом 

застосовуються різні законодавчі механізми та договірні техніки, спрямовані на 

блокування можливості ініціювання добровільного (органами самої спеціальної 

цільової організації) та примусового банкрутства (кредиторами) спеціальної 

цільової організації.  

У деяких державах передбачається можливість створення спеціальної 

цільової організації у такій організаційно-правовій формі, яка б не могла в силу 

своєї правової природи виступати боржником [232, с. 557]. Наприклад, в Англії 

у разі створення спеціальної цільової організації у формі трасту, щодо неї не 

може бути ініційована процедура банкрутства у зв’язку з тим, що траст не 

відноситься до категорії тих осіб, щодо яких процедура банкрутства може бути 

застосована [209, с.368].  

Не можемо оминути в рамках дослідження питання захисту від 

банкрутства в проектах сек’юритизації справу Coeur Défense [218].  

SAS Heart of La Défense (надалі – HOLD) здійснив купівлю Coeur Défense – 

39-поверхової офісної будівлі, яка вважається однією з найбільших офісних 

центрів у Європі. Фінансування покупки було здійснене з використанням 

позичкових коштів – іпотечного кредиту, який в подальшому був 
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сек’юритизований. У зв’язку з банкрутством Lehman Brothers International та 

Lehman Brothers Inc, які виступали контрагентами по свопу та гарантами в 

процесі здійснення фінансування проекту, HOLD необхідно було знайти їм 

заміну під загрозою дефолту за кредитним договором. Здійснити відповідну 

заміну у зв’язку з фінансовою кризою не вдалося, спеціальна цільова 

організація, що виступала емітентом цінних паперів в рамках проекту 

сек’юритизації, ініціювала проведення зборів інвесторів з питанням щодо 

можливої дострокової виплати за кредитом та початку процедури примусового 

стягнення забезпечення. HOLD разом із холдинговою компанією звернулися до 

суду з позовом про застосування захисних заходів (франц. «procedures de 

sauvegarde»). Під procedures de sauvegarde у французькому праві розуміють 

процедуру, в рамках якої до юридичної особи, яка є ще платоспроможною, але 

такою, що не може повною мірою належним чином виконувати свої 

зобов’язання, може бути застосований план реструктуризації (до якого можуть 

входити заходи з реструктуризації боргу, зміна структури капіталу компанії, 

заміна боргових зобов’язань на акції, продаж активів, частковий продаж 

бізнесу) як превентивний захід на підставі рішення суду та під його контролем 

[239].  

За результатами першого розгляду справи суд прийшов до висновку, що 

фінансова ситуація, що склалася, ставить HOLD в таке становище, за якого 

останній не може належним чином виконувати свої фінансові зобов’язання, що 

може мати наслідком зупинення сплати платежів, було погоджено план із 

застосування захисних заходів, в рамках якого кредитори HOLD повинні були 

зупинити будь-які ініційовані щодо нього процедури та були погоджені умови 

реструктуризації боргу за кредитом. Зазначене рішення було оскаржене в 

апеляційному суді за позовом спеціальної цільової організації, яка повинна 

була вдатися до таких заходів з метою захисту власних інтересів та інтересів 

інвесторів. Апеляційний суд прийшов до висновку про необґрунтованість 

рішення суду першої інстанції та скасував його, основуючись на тому, що щодо 

HOLD недостатньо підстав ініціювати процедуру вжиття захисних заходів, 
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оскільки витрати на хеджування не зачіпають його основних доходів та 

значною мірою не впливають на основний бізнес HOLD. Однак, після розгляду 

даної справи судом касаційної інстанції, рішення апеляційного суду було 

переглянуто та суд прийшов до висновку, що процедура застосування захисних 

засобів може застосовуватися до будь-якого боржника, що зіштовхнувся із 

проблемами у сфері виконання зобов’язань, які він неспроможний вирішити, 

незалежно від їх природи та незалежно від того, чи є такий боржник 

операційною чи холдинговою компанією, чи спеціальною цільовою 

організацією (у т.ч. в проектах сек’юритизації) [15, с. 141].  

Як бачимо, у даному випадку у зв’язку із застосуванням до боржника 

захисних заходів спеціальна цільова організація та інвестори були фактично 

обмежені судом у діях, спрямованих на отримання від боржника передбачених 

виплат, та позбавлені можливості звернути стягнення на предмет забезпечення, 

переданий в процесі сек’юритизації активів. Таке рішення французького суду 

стало проявом захисту боржників від ризиків їх банкрутства, але обмежило 

права інвесторів та спеціальної цільової організації в проекті сек’юритизації 

активів. Важливим у цій справі є також те, що відповідно до французького 

права зазначені захисні засоби можуть бути застосовані не лише щодо 

боржників з місцезнаходження на території Франції, а й щодо іноземних 

юридичних осіб, якщо центр їх основних інтересів, на думку суду, 

зосереджується у Франції.  

Справа Coeur Défense є цікавою для проектів сек’юритизації також тим, що 

в процесі її розгляду суд прийшов до висновку про те, що до спеціальної 

цільової організації також можуть застосовуватися захисні заходи відповідно 

до французького права.  

Як уже зазначалося раніше, спеціальна цільова організація повинна бути 

юридично відокремленою від ініціатора сек’юритизації та вести свою 

діяльність самостійно та незалежно від останнього. Певною мірою питання 

юридичної відокремленості спеціальної цільової організації від ініціатора 

сек’юритизації було розкрито у справі In Re Doctors Hospital of Hyde Park, при 



114 
 
розгляді якої суд апеляційної інстанції піддав сумніву ступінь відокремленості 

спеціальної цільової організації від ініціатора сек’юритизації та її захист від 

ризиків банкрутства. Підставами для виникнення таких підозр стали наступні 

факти або відсутність їх спростування: відсутність фактичного 

місцезнаходження спеціальної цільової організації, телефонного номеру, 

банківських рахунків, відкритих на ім’я спеціальної цільової організації, 

представницької документації спеціальної цільової організації (листування 

спеціальної цільової організації оформлювалося на бланках ініціатора 

сек’юритизації) тощо. Повторний розгляд справи спеціалізованим судом після 

здійснення додаткового вивчення доказів та фактичних обставин справи все ж 

таки підтвердив відповідність спеціальної цільової організації стандартам 

такого роду утворень, що склалися на фінансовому ринку в частині юридичної 

відокремленості та захисту від банкрутства, та суд прийшов до висновку, що 

відсутність адреси та представницької документації є меншою мірою важливим 

фактом порівняно з наявністю окремих рахунків, які забезпечують ведення 

самостійної діяльності [175; 207, с. 21-22]. 

Ще одним із способів забезпечення захисту спеціальної цільової 

організації від банкрутства є визначення в її установчих чи інших 

корпоративних документах умови про неможливість добровільного 

банкрутства спеціальної цільової організації. Однак, у такому разі залишається 

ризик оскарження такої умови в частині її юридичної дійсності [232, с. 557]. 

Більшою мірою прийнятним способом блокування можливості добровільного 

банкрутства спеціальної цільової організації є обмеження повноважень 

директорів спеціальної цільової організації щодо можливості добровільного 

банкрутства спеціальної цільової організації. Це забезпечується шляхом 

призначення незалежного директора та закріплення в корпоративних 

документах умови щодо одностайності прийняття рішення щодо добровільного 

банкрутства. Такі обмеження не є панацеєю від добровільного банкрутства 

спеціальної цільової організації, але можуть певною мірою ускладнити 

ініціювання такої процедури без наявності суттєвих підстав. При розгляді 
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питання повноважень директорів в частині ініціювання процедури банкрутства 

наводять справу In Re Kingston Square, у якій суд піддає сумніву належне 

виконання своїх функцій незалежним директором, який в обставинах дефолту 

та ініціювання процедури звернення стягнення утримався від прийняття 

рішення щодо банкрутства [208, с. 58]. Відомою є також справа In Re General 

Growth Properties, Inc., 409 B.R. 43 (S.D.N.Y. 2009), де структура залучених 

учасників була досить складною та включала значну кількість спеціальних 

цільових організацій. При ініціюванні процедури банкрутства незалежні 

директори спеціальних цільових організацій (якими були одні і ті ж особи у 

всіх спеціальних цільових організаціях) повинні були надати свою згоду, що і 

було ними зроблено. Наслідком такого рішення незалежних директорів стали 

позови кредиторів тих спеціальних цільових організацій, які, на їхню думку, 

були повною мірою платоспроможними та не було необхідності розпочинати 

процедуру банкрутства щодо них. Аргументація суду була дещо неочікуваною: 

такі вимоги та аргументи кредиторів не були враховані судом з тих підстав, що 

банкрутство інших компаній, що входили до складу групи, на думку суду, мало 

безпосередній зв'язок з даними спеціальними цільовими організаціями та могло 

здійснити безпосередній вплив на платоспроможність останніх. Крім того, 

судом було відмічено, що директори незалежно від факту банкрутства компанії 

повинні діяти в інтересах акціонерів (учасників) такої компанії, а не її 

кредиторів [177].  

Золотим правилом в проектах сек’юритизації є обмеження вимог 

інвесторів – держателів цінних паперів, які, в свою чергу, виступають 

основними (а в ідеальному варіанті – єдиними) кредиторами спеціальної 

цільової організації, лише тими активами, які передані як забезпечення за 

випущеними цінними паперами. Це також означає, що вимоги інвесторів не 

повинні задовольнятися за рахунок інших активів спеціальної цільової 

організації (якщо такі взагалі наявні) (англ. «limited recourse»), у такий спосіб 

фактично унеможливлюючи ініціювання інвесторами процедури банкрутства 

спеціальної цільової організації. Зазначені умови реалізуються на практиці 
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шляхом закріплення відповідних положень у договірному порядку та в 

документації з випуску цінних паперів. Однак, можливі й інші варіації 

обмеження вимог кредиторів лише визначеною групою активів, показовою у 

даному випадку є справа BNY Corporate Trustee Services Ltd v Eurosail-UK 2007-

3BL PLC & 7 Ors [2010] EWHC 2005 (Ch). У даній справі при розміщенні 

цінних паперів було закріплено можливість використання опціону “кол” після 

здійснення процедури звернення стягнення на предмет забезпечення (англ. 

“post-enforcement call option”) (надалі – “PECO”), який передбачав, що у разі, 

якщо забезпечення недостатньо для покриття всіх зобов’язань за випущеними 

цінними паперами, пов’язана із спеціальною цільовою організацією компанія 

здійснить реалізацію свого права за PECO та викупить всі випущені цінні 

папери за їх номінальною вартістю. Цікавими були також висновки суду в цій 

справі, зокрема було відмічено, що захист від ризиків банкрутства та настання 

події невиконання зобов’язань за договором – дефолту є різними понятійними 

категоріями. У той час, як PECO може певною мірою вплинути на перше, то 

жодним чином не може здійснити вплив на останнє. Водночас судом було 

зазначено, що PECO є дієвим методом захисту емітента від банкрутства, 

незважаючи на те, що PECO може не вплинути на критерії балансового обліку 

юридичної особи (що було доведено в процесі розгляду даної справи) [197]. 

Ще одним важливим договірним механізмом захисту спеціальної цільової 

організації від банкрутства є передбачення в договірному порядку умов про 

відмову кредиторів від ініціювання процедури банкрутства спеціальної цільової 

організації (так звані «no-action clauses», «non-petition clauses»). Однак, 

зазначені умови часто піддаються критиці з підстав їх дійсності та можливого 

оскарження [209, с. 367]. Центральне місце серед таких договірних застережень 

посідають застереження про колективні дії (англ. “collective action clauses”) 

[209, с. 380]. Керуючись такими застереженнями, є можливим ініціювати 

банкрутство компанії лише на підставі колективного позову всіх кредиторів, а 

не на підставі індивідуальних позовів кредиторів. Так, така відмова може бути 

розцінена як відмова від права на звернення до суду, яка відповідно до 
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українського права є недійсною (див. ч. 4 ст. 4 Господарського процесуального 

кодексу України). 

Зупиняючись на питанні захисту спеціальної цільової організації від 

банкрутства, Х. П. Бер зосереджує свою увагу на тому, що діяльність 

спеціальної цільової організації повинна зводитися лише до придбання активів 

в процесі сек’юритизації та випуску цінних паперів. Права спеціальної цільової 

організації щодо вступу в будь-які інші зобов’язання, крім зазначених вище, 

повинні бути чітко обмежені (за виключенням деяких випадків, наприклад, 

якщо черговість виконання нових зобов’язань є нижчою за зобов’язаннями 

перед власниками цінних паперів). Спеціальна цільова організація не має права 

здійснювати наступний продаж переданих активів третім особам, крім 

виключних випадків та за умови, що такі треті особи користуються таким 

самими рівнем захисту від банкрутства як спеціальна цільова організація. При 

цьому, право застави власників цінних паперів та права щодо реалізації 

переданих активів не повинні піддаватися змінам. Х. П. Бер зазначає, що 

спеціальна цільова організація після випуску цінних паперів не може бути 

ліквідована або іншим чином реорганізована [4, с. 122-123].  

Підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що саме дотримання принципу 

захисту від ризиків банкрутства є однією із тих основних «життєво важливих» 

умов для здійснення сек’юритизації активів, які безпосередньо впливають на 

успішність таких трансакцій. Принцип захисту від ризиків банкрутства в 

проектах сек’юритизації забезпечується шляхом використання різних 

законодавчо закріплених новел та договірних механізмів, які можуть дещо 

відрізнятися залежно від застосовуваного права, але в обов’язковому випадку 

мають поєднуватися з метою ефективної реалізації цього принципу. Це 

пояснюється тим, що відсутність спеціальних правових норм, закріплених на 

законодавчому рівні держави у сфері сек’юритизації, не може бути 

альтернативно компенсовано за рахунок договірного регулювання між 

учасниками проекту, зокрема в частині питань банкрутства. Зокрема, доцільним 

видається закріплення на рівні спеціального законодавства у сфері 
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сек’юритизації положення, яке обмежувало б можливість включення 

відчужених в процесі сек’юритизації активів до конкурсної маси ініціатора 

сек’юритизації у разі ініціювання процедури банкрутства щодо нього. При 

цьому відмітимо, що не всі договірні механізми можуть бути беззастережно 

застосовані з метою мінімізації ризиків банкрутства з огляду на законодавчі 

особливості на рівні різних держав та імперативні норми права. Навіть 

враховуючи вищезазначене, повною мірою виключити можливість банкрутства 

спеціальної цільової організації не можна (наприклад, у спеціальної цільової 

організації може виникнути заборгованість перед державою, зокрема щодо 

сплати податків), але обмеження видів діяльності спеціальної цільової 

організації, ускладнення процедури ініціювання її добровільного та 

примусового банкрутства, відсутність контрагентів та штату працівників 

зводять можливість настання банкрутства до мінімуму. Водночас юридична 

відокремленість спеціальної цільової організації від ініціатора сек’юритизації 

та дотримання умови дійсного продажу активів забезпечать захист переданих в 

процесі сек’юритизації активів від можливого їх повернення ініціатору 

сек’юритизації у разі банкрутства останнього, створивши всі умови для 

забезпечення прав та інтересів інвесторів.  

З огляду на вищезазначене, пропонуємо визначити принцип захисту від 

ризиків банкрутства при здійсненні сек’юритизації активів як сукупність 

правових гарантій, що можуть бути закріплені на законодавчому рівні держав 

та / або 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 [15, с. 143-144].  

Основні наукові результати та висновки, висвітлені у цьому підрозділі 

дисертаційного дослідження, знайшли своє відображення в публікаціях автора 

«Правові механізми зниження ризиків банкрутства в проектах сек’юритизації 
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активів» [15], «Питання захищеності від банкрутства в угодах сек’юритизації 

активів» [16], «Питання можливості звернення стягнення на активи, відчужені у 

процесі сек’юритизації у разі банкрутства ініціатора сек’юритизації» [19].  

 

2.3. Деякі аспекти правового регулювання цінних паперів у проектах 

транскордонної сек’юритизації активів 

 

Дослідженням деяких аспектів забезпечених цінних паперів та правового 

регулювання ринку цінних паперів займалися такі науковці: К. Альтомонте 

[113], Дж. Арнхольц [111], Р. Д. Ауербах [111], Т. І. Афанасьєва [2], 

М. Брейлсфорд [124], О. І. Виговський [246], М. С. Гамбро [157], Е. Е. Гейнор 

[111], С. Глібко [10], С. Е. Дінка [139], К. Дьомушкіна [13], Н. М. Квіт [51], 

М. А. Маккормак [157], О. Є. Молотников [70], І. Л. Нурзад [73] та інші. 

Враховуючи наявність особливостей випуску забезпечених цінних паперів в 

рамках проектів сек’юритизації, вважаємо за доцільне детальніше зупинитися 

на дослідженні таких особливостей в рамках цього підрозділу дисертаційного 

дослідження. 

Цінні папери, випуск яких здійснюється в процесі сек’юритизації активів, 

відрізняються від звичайних цінних паперів. Першою характерною відмінністю 

є те, що зобов’язання за цінними паперами, що випускаються в проектах 

сек’юритизації, забезпечуються відповідними видами активів, що 

використовуються при здійсненні сек’юритизації. Крім того, платежі за 

забезпеченими цінними паперами в першу чергу залежать від грошового 

потоку, який формується за рахунок пулу грошових вимог, а також гарантій або 

інших способів забезпечення виконання зобов’язань, задіяних в проектах [4, 

c. 483].  

Д. Рамос Муньос зазначає, що потреба в спеціальному правовому 

регулюванні цінних паперів, випуск яких здійснюється в проектах 

сек’юритизації, є очевидною та пояснюється специфікою таких проектів. 

Випуск цінних паперів в проектах сек’юритизації активів основується не на 
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можливостях господарської діяльності емітента, а на фінансовій стабільності 

активів, що передаються у забезпечення, досвіді учасників та прозорості 

структури проекту [211, с. 375].  

Відмінності наявні також щодо обсягу інформації, яка доводиться до 

відома інвесторів у процесі випуску цінних паперів у рамках проектів 

сек’юритизації активів. Для цінних паперів із забезпеченням відсутня 

необхідність у здійсненні опису господарської діяльності емітента, оскільки, як 

зазначалося, емітент, яким виступає спеціальна цільова організація, жодної 

господарської діяльності, крім випуску самих цінних паперів, не здійснює. Для 

забезпечених цінних паперів важливою інформацією для інвесторів є 

інформація щодо 1) структури проекту сек’юритизації активів; 2) якості пулу 

активів; 3) досвіду та ролі учасників сек’юритизації активів, зокрема ініціатора 

сек’юритизації, обслуговуючої компанія, депозитарія, управляючої компанії, 

учасників, що надають забезпечення у рамках проекту. Норми щодо розкриття 

інформації повинні бути розраховані на те, щоб надати змогу інвесторам 

ознайомитися із найбільш важливою та корисною для них інформацією [4, 

c. 483].  

Як бачимо, правові норми щодо розкриття інформації, що стосується 

боргових цінних паперів, як правило, не розраховані на розкриття тієї 

інформації, потреба в отриманні якої виникає в інвесторів у процесі здійснення 

сек’юритизації активів. 

Ще однією особливістю цінних паперів, що випускаються у процесі 

сек’юритизації, є те, що вони, як правило, розділені між собою на класи. 

Створення зазначених класів здійснюється з метою розподілу ризиків та 

управління ними, які є характерними для пулу договірних грошових вимог 

(дострокове погашення, прострочення платежів або невиконання боржниками 

своїх зобов’язань взагалі). Зазначені ризики знімаються з одного класу цінних 

паперів та переносяться на інший, як правило, для цього використовуються 

різні строки та/або черговість виконання зобов’язань за цінними паперами. У 
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такому разі серед цінних паперів здійснюється поділ на якісні (привілейовані) 

та менш якісні (абсорбуючі) класи [4, c. 484].  

В американському праві можна зустріти наступне визначення цінних 

паперів із забезпеченням, що використовуються у проектах сек’юритизації, а 

саме: цінні папери, обслуговування яких в першу чергу здійснюється за 

рахунок грошових потоків, що виникають із пулу прав грошової вимоги або 

інших фінансових активів (пул активів може бути як фіксованим, так і 

змінним), умови яких передбачають отримання грошових коштів протягом 

визначеного періоду часу, а також будь-які інші права чи інші активи, здатні 

забезпечити обслуговування або вчасне отримання грошових коштів 

обтяжувачем [211, c. 369]. 

При визначенні поняття цінних паперів із забезпеченням в американському 

праві важлива роль приділяється характеристиці самих активів, які виступають 

забезпеченням за відповідними цінними паперами. Так, у разі, якщо активи не 

генерують постійних грошових потоків у зв’язку з неспроможністю боржників 

здійснювати платежі, тобто якщо має місце залучення неякісних активів, то 

цінні папери, забезпечені такими активами не будуть підпадати під дефініцію 

забезпечених цінних паперів, що використовуються в проектах сек’юритизації 

активів у розумінні американського права.  

З огляду на норми американського права, у разі випуску цінних паперів із 

забезпеченням певна інформація потрапляє під вимогу обов’язкового 

розкриття. Трансакційні документи повинні містити підтвердження, що всі 

потенційні інвестори отримають всю необхідну інформації щодо випуску 

цінних паперів, надання якої вимагається відповідно до законодавства про 

забезпечені цінні папери, незалежно від того, чи підпадає такий випуск під 

умови звільнення від обов’язку його реєстрації. Інформація, яка не може бути 

доведена до відома інвесторів у зв’язку з неможливістю її надання, може не 

подаватися лише в тому випадку, якщо застереження про неможливість її 

надання з певних причин безпосередньо зазначається емітентом в документації 

про випуск. Перед здійсненням випуску забезпечених цінних паперів така 
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інформація підлягає розкриттю: структура проекту сек’юритизації, включаючи 

інформацію про транші, пріоритетність платежів за ними, та випадки, які 

можуть змінити пріоритетність платежів; інформація про заяви та гарантії, а 

також умови відновлення порушених прав у разі їх порушення, інформація про 

додаткове забезпечення/фінансування, що надається в рамках проекту, умови 

врегулювання випадків порушення зобов’язань та відшкодування завданих 

збитків. Трансакційні документи повинні передбачати право власників цінних 

паперів до моменту погашення цінних паперів на отримання інформації щодо 

будь-яких змін, що стосуються активів, що виступають забезпеченням за 

цінними паперами, та цінних паперів, у т.ч. щодо можливих збитків, пов’язаних 

із певними траншами цінних паперів [111, c. 162-163].  

У момент здійснення пропозиції цінних паперів відкритою та доступною 

має бути інформація про природу та розмір винагороди, що відповідно до умов 

проекту сплачується ініціатору сек’юритизації, організатору, рейтинговим 

агентствам та радникам, обслуговуючій компанії, а також інформація щодо 

обсягу відповідальності кожного з учасників у разі виникнення затрат, 

пов’язаних з пулом активів в рамках проекту [111, c. 163]. 

Проекти сек’юритизації, які підпадають під регулювання права США 

повинні здійснюватися із дотриманням положень Закону про цінні папери 

США 1933 р. (із змінами) (далі – «Закон про цінні папери»). Закон про цінні 

папери вимагає здійснення реєстрації випуску цінних паперів в Комісії з цінних 

паперів та бірж США за виключенням випадків, за яких законодавчо 

дозволяється такої реєстрації не здійснювати. За загальним правилом заява про 

реєстрацію повинна бути подана до Комісії з цінних паперів та бірж США до 

моменту пропонування цінних паперів інвесторам. Дозволяється здійснення 

реєстрації з правом затримки фактичного випуску. Зазначене право дозволяє 

емітенту пропонувати інвесторам цінні папери без здійснення реєстрації 

кожного випуску, здійснивши це лише один раз [158, c. 115]. Більшість цінних 

паперів із забезпеченням в США випускається за спрощеною процедурою 

реєстрації в Комісії з цінних паперів та бірж США. Такого роду цінні папери 
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можуть розміщуватися в приватному порядку для цілей поширення серед 

великих інституційних інвесторів. У такому разі реєстрація в Комісії з цінних 

паперів та бірж США не вимагається [116].  

Рейтинг забезпечених цінних паперів повинен визначатися, виходячи з 

кредитної якості активів, що передаються в забезпечення, незважаючи на 

кредитний рейтинг емітента або будь-якої іншого учасника проекту 

сек’юритизації активів. Завданням ініціатора сек’юритизації є забезпечення 

належного рівня захисту емітента цінних паперів та випущених цінних паперів 

від ризику банкрутства будь-якого із учасників проектів сек’юритизації, 

банкрутство якого може негативно відобразитися на проекті та інвесторах.  

У квітні 2010 р. Комісією з цінних паперів та бірж США було розроблено 

низку нормативних змін в частині випуску цінних паперів із забезпеченням, 

зокрема в частині нормативного закріплення зобов’язань емітентів із розкриття 

інформації про активи, що включені до забезпечення як на момент здійснення 

сек’юритизації активів, так і на регулярній основі протягом обігу зазначених 

цінних паперів, вимоги щодо розміщення на офіційному сайті Комісії з цінних 

паперів та бірж США комп’ютерної програми, що забезпечує інвесторів 

можливістю постійного ознайомлення із зазначеною інформацією про активи 

(таке програмне забезпечення повинне дозволяти інвесторам відстежувати 

порядок надходження платежів, що здійснюється боржниками в рахунок 

платежів інвесторам за цінними паперами, порядок розподілу втрат у разі 

відсутності або недостатності відповідних платежів від боржників), надання 

інвесторам більше часу для прийняття інвестиційного рішення щодо 

випущених цінних паперів із забезпеченням [116; 117]. Також частина змін 

стосувалася розширення принципу прозорості у разі приватного розміщення 

цінних паперів, зокрема в частині вимоги повідомлення Комісії з цінних 

паперів та бірж США щодо підстав звільнення від обов’язку здійснення 

реєстрації випуску цінних паперів, а також передбачення в трансакційних 

договорах зобов’язання щодо надання інвесторам такого ж обсягу інформації 

щодо цінних паперів як і в разі публічного розміщення цінних паперів [116].  
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Розкриття інформації є одним із ключових питань у разі здійснення 

випуску цінних паперів, націленим на захист інтересів інвесторів як менш 

захищених учасників цього процесу. З огляду на це внутрішнє законодавство 

держав у сфері регулювання фондового ринку та випуску цінних паперів 

спрямоване на створення сприятливих умов для інвесторів з метою їх 

максимально повного ознайомлення з необхідною інформацією перед 

здійсненням купівлі цінних паперів. У тому ж випадку, якщо інвестори є 

здатними самостійно оцінити всі можливі ризики, на законодавчому рівні 

можуть передбачатися виключення із загального правила щодо розкриття 

інформації. Так, наприклад, Закон про цінні папери не поширює вимогу щодо 

розкриття інформації на випуски цінних паперів визначеному колу 

інституційних інвесторів або інших категорій інвесторів (пенсійні фонди, 

банки, страхові компанії), визначених на законодавчому рівні [211, c. 364]. 

Логіка законодавця пояснюється тим, що потреба таких категорій інвесторів у 

додатковому захисті з боку держави є меншою.  

Регламент Комісії ЄС № 809/2004 від 29 квітня 2004 р., яким вносилися 

зміни до Директиви 2003/71/ЄС (про проспект емісії) під цінними паперами із 

забезпеченням розуміє цінні папери, що закріплюють право на активи, 

включаючи будь-які права, що забезпечують отримання обтяжувачами таких 

активів грошових сум, що підлягають сплаті; або цінні папери, зобов’язання за 

якими забезпечуються певними активами, що передбачають здійснення 

платежів, розрахованих по відношенню до існуючих активів або таких, що 

можуть виникнути в майбутньому, але містять критерії для їх ідентифікації 

[142].  

У ЄС існують такі основні документи, які визначають особливості випуску 

цінних паперів: Директива Європейського парламенту та Ради 2001/34/EC від 

28 травня 2001 р. про допуск цінних паперів до торгівлі на фондовій біржі та 

про інформацію, що підлягає опублікуванню про такі цінні папери (далі – 

Директива про допуск цінних паперів) [141], Директива 2003/71/EC 

Європейського парламенту та Ради від 4 листопада 2003 р. про проспект емісії, 
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що підлягає опублікуванню у разі, якщо цінні папери пропонуються 

невизначеному колу осіб або допущені до торгівлі [142], Директива 

2004/109/EC від 15 грудня 2004 р. про гармонізацію вимог щодо прозорості 

інформації про емітентів, цінні папери яких допущені до торгівлі на 

організованому ринку [143], Директива 2014/57/EU від 16 квітня 2014 р. про 

заходи кримінально-правової відповідальності у зв’язку із зловживаннями на 

ринку [144], Регламент ЄС № 1606/2002 від 19 червня 2002 р. про застосування 

міжнародних стандартів бухгалтерської звітності, Директива 2014/65/EU про 

ринки фінансових інструментів від 15 травня 2014 р. [216]. Перші три 

документи безпосередньо торкаються особливостей правового регулювання 

цінних паперів, у той же час як два наступних більшою мірою стосуються 

правового регулювання фінансового ринку загалом. 

Директива про допуск цінних паперів не регулює всі аспекти випуску 

цінних паперів. Директива про допуск цінних паперів визначає процедуру 

допуску для здійснення офіційного лістингу на фондових біржах на противагу 

приватному випуску цінних паперів на загальних умовах без здійснення 

офіційного лістингу. Директива спрямована на здійснення гармонізації норм 

внутрішнього законодавства держав учасниць у сфері застосування засобів 

захисту інвесторів у разі купівлі ними цінних паперів [141]. 

Регламент про сек’юритизацію (Регламент ЄС № 2017/2402 від 12 грудня 

2017 р.), який націлений на стандартизацію та спрощення умов у сфері 

сек’юритизації, вміщує норми щодо обсягу інформації, яка має бути доступною 

для інвесторів, державних органів та інших учасників сек’юритизації як перед 

здійсненням пропозиції цінних паперів, так і на періодичній основі протягом 

обігу цінних паперів [214].  

Так, з метою забезпечення принципу прозорості ініціатор сек’юритизації 

та спонсор повинні забезпечити доступ інвесторів до інформації щодо випадків 

дефолту та погіршення фінансових показників щодо активів, подібних до тих, 

сек’юритизація яких здійснюється, за період як мінімум п’яти років. 

Достовірність такої інформації повинна бути перевірена та підтверджена 
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зовнішнім незалежним експертом перед пропозицією цінних паперів 

інвесторам [214].  

Крім зазначеного вище, ініціатор сек’юритизації або спонсор повинні 

забезпечити інвесторів доступом до інформації щодо моделі розподілу 

відповідальності та грошових потоків, що виникає на підставі відношення між 

сек’юритизованими активами та платежами між ініціатором, спонсором, 

інвесторами, іншими третіми особами та спеціальною цільовою організацією. У 

подальшому така модель має бути доступною для інвесторів на постійній 

основі, а для потенційних інвесторів – на їх запит. 

Узагальнюючи норми Регламенту про сек’юритизацію у сфері розкриття 

інформації, додатково до зазначеної вище доступною має бути така інформація: 

про активи, які є об’єктами сек’юритизації; про трансакційні документи 

(договори, трастові угоди) в рамках проекту з можливістю ознайомлення з 

ними; у разі відсутності опублікованого проспекту емісії (можливо у випадках, 

визначених Директивою № 2003/71/EC), огляд ключових аспектів проекту 

сек’юритизації (структура проекту, розподіл відповідальності та грошових 

потоків, ризики, що можуть вплинути на виконання проекту та здійснення 

платежів за цінними паперами) і т.п. [214]. Залежно від характеру інформації, її 

повідомлення здійснюється одноразово або на періодичній основі. 

Цінні папери із забезпеченням, що випускаються в процесі здійснення 

сек’юритизації активів, мають свої особливості, а тому умови їх випуску та 

обслуговування потребують спеціального нормативного регулювання, зокрема 

в частині інформації, яка підлягає розкриттю інвесторам як на етапі здійснення 

пропозиції, так і протягом їх обігу, оскільки така інформація є відмінною 

порівняно з обсягом інформації, що розкривається у разі випуску інших видів 

боргових цінних паперів. У разі випуску ціних паперів в рамках проектів 

сек’юритизації особливої уваги інвесторів потребує інформація щодо структури 

проекту сек’юритизації; інформація щодо активів, що виступають об’єктом 

сек’юритизації, у т.ч. щодо порушення платежів за ними; інформація щодо 

додаткового забезпечення/фінансування, що надається в рамках проекту, умови 
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врегулювання випадків порушення зобов’язань та відшкодування завданих 

збитків; інформація щодо особливостей розподілу відповідальності між 

учасниками проекту сек’юритизації активів. 

 

2.4. Проблеми правового регулювання сек’юритизації активів в 

Україні 

 

В Україні відсутнє спеціальне законодавство у сфері сек’юритизації 

активів, але передбачена процедура випуску іпотечних цінних паперів, зокрема 

іпотечних облігацій. Як зазначає С. Глібко, для інвесторів іпотечні облігації є 

привабливими у зв’язку з наявністю визначених законодавством умов 

публічного випуску, забезпеченням зобов’язань іпотечним покриттям, 

невключенням до ліквідаційної маси емітента іпотечних облігацій та 

управителя іпотечним покриттям активів, внесених до складу іпотечного 

покриття іпотечних облігацій [10, c. 119].  

Закон про іпотечні облігації іпотечними облігаціями визначає іменні цінні 

папери – облігації, виконання зобов'язань емітента за якими забезпечене 

іпотечним покриттям (ч. 1 ст. 3 Закону про іпотечні облігації). Особливості 

процедури випуску іпотечних облігацій регулюються Законом про іпотечні 

облігації, відповідно до якого передбачається можливість випуску двох видів 

іпотечних облігацій: звичайних та структурованих облігацій [34]. Особливості 

випуску звичайних іпотечних облігацій підпадають також під регулювання 

Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, 

проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, 

погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій, 

затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку № 1143/25920 від 19 вересня 2014 р., Положення про іпотечне покриття 

звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття 

та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій, 

затверджене Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 



128 
 
ринку № 1902 від 27.12.2012 р. (далі – «Положення про іпотечне покриття 

звичайних іпотечних облігацій»). На нашу думку, ані випуск звичайних 

облігацій, ані випуск структурованих облігацій не є сек’юритизацією активів в 

її класичному розумінні з огляду на наступне.  

Звичайні іпотечні облігації випускаються самим банком без відчуження 

наявних у нього фінансових активів третій особі. Відповідальність за 

зобов’язаннями за іпотечними облігаціями банк несе як в рамках наданого 

забезпечення, так і всім своїм майном. У разі випуску звичайних іпотечних 

облігацій передані в забезпечення за облігаціями активи (далі – «іпотечне 

покриття») за певних визначених в проспекті емісії умов можуть бути замінені 

на активи кращої якості. Так, банк має право включати, виключати або 

замінювати окремі активи у складі іпотечного покриття звичайних іпотечних 

облігацій за умови, що іпотечне покриття за результатами таких дій 

відповідатиме вимогам, установленим Законом про іпотечні облігації (п. 7 гл. 2 

розділу ІІ Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій). 

Більш того, в силу умов Положення про іпотечне покриття звичайних 

іпотечних облігацій банк-емітент зобов’язаний виключити іпотечні активи із 

складу іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій у разі: виявлення 

невідповідності окремих іпотечних активів встановленим вимогам або 

звернення стягнення на предмет іпотеки/дострокового припинення іпотеки з 

інших підстав, або прострочення боржником строку сплати чергових платежів 

за кредитним договором більше як на три місяці, або ініціювання процедури 

банкрутства проти боржника [77].  

Відповідно до п. 5 гл. 1 розділу ІІ Положення про іпотечне покриття 

звичайних іпотечних облігацій на момент включення іпотечних активів до 

складу іпотечного покриття, а також протягом усього строку перебування цих 

активів у складі іпотечного покриття права емітента як кредитора за 

відповідними іпотечними активами не можуть бути предметом договірних чи 

позадоговірних обмежень чи обтяжень, які передбачають виникнення в інших 
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осіб, крім власників звичайних іпотечних облігацій, прав на отримання 

задоволення їх вимог до емітента за рахунок таких іпотечних активів [77]. 

Перевірка іпотечного покриття у рамках випуску звичайних іпотечних 

облігацій здійснюється аудитором, управителем, а також на вимогу 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Управління 

іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій покладається на 

управителя. Відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону про іпотечні облігації управителем 

може бути фінансова установа, яка має відповідну ліцензію та на підставі 

договору з емітентом про управління іпотечним покриттям уповноважена на 

здійснення певних дій в інтересах власників іпотечних облігацій (зокрема, 

здійснює контроль за поточним станом іпотечного покриття, у т.ч. заміни чи 

включення нових іпотечних активів, представляє інтереси власників цінних 

паперів у відносинах з емітентом, обслуговує іпотечне покриття у разі 

звернення стягнення і т.п.). Управитель, емітент та аудитор не можуть бути 

пов'язаними особами. Управитель не може бути гарантом виконання 

зобов'язань емітента за відповідним випуском звичайних іпотечних облігацій, 

бути стороною договору про збереження реальної вартості іпотечного покриття 

відповідного випуску звичайних іпотечних облігацій [34]. Загалом функції 

управителя є подібними із функціями, які виконує представник інвесторів у 

проектах сек’юритизації.  

На відміну від звичайних іпотечних облігацій, випуск структурованих 

іпотечних облігацій здійснюється через третю особу – спеціалізовану іпотечну 

установу, відповідальність якої за іпотечними облігаціями обмежується лише 

іпотечним покриттям [34]. Так, відповідно до ст. 18 Закону про іпотечні 

облігації спеціалізована іпотечна установа може бути виключно фінансовою 

установою, внесеною до Державного реєстру фінансових установ України та 

виключним правом діяльності якої є придбання іпотечних активів (їх продаж) 

та випуск структурованих іпотечних облігацій. Спеціалізована іпотечна 

установа може створюватися на невизначений строк або на строк до повного 

погашення структурованих іпотечних облігацій. Спеціалізована іпотечна 
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установа не може бути пов’язаною особою з особою, що здійснила 

відступлення прав вимоги за іпотечними активами, аудитором чи управителем 

іпотечним покриттям. Закон про іпотечні облігації містить також досить 

загальну норму, за якою до спеціалізованих іпотечних установ не 

застосовуються вимоги щодо достатності капіталу, ліквідності та ліцензування 

діяльності [34].  

Відмітимо, що відповідно до ч. 5 ст. 18 Закону про іпотечні облігації 

ліквідація спеціалізованої іпотечної установи до повного виконання зобов'язань 

за структурованими іпотечними облігаціями може здійснюватися виключно за 

рішенням суду. Як бачимо, на відміну від спеціальної цільової організації в 

проектах сек’юритизації активів, спеціалізована іпотечна установа може 

продовжувати свою діяльність після погашення випуску цінних паперів. Чинне 

українське законодавство не містить норм, які б визначали організаційно-

правові форми, в яких можуть створюватися спеціалізовані іпотечні установи, 

особливості формування органів управління таких установ та рівень їх захисту 

від банкрутства.  

Активи вважаються переданими спеціалізованій іпотечній установі у 

безвідкличному порядку. Однак, законодавчо закріплюється можливість заміни 

або викупу активів банком-продавцем у разі, якщо на момент включення таких 

активів до складу іпотечного покриття такі активи не відповідали вимогам, 

визначеним в проспекті емісії. За загальним правилом на випадок банкрутства 

банка-продавця активів такі активи не можуть бути йому повернуті. У той же 

час таке повернення активів можливе у разі, якщо їх передача була здійснена 

внаслідок протиправних дій, про які спеціалізованій іпотечній установі було 

відомо або вона повинна була знати. При цьому передані в забезпечення активи 

є відокремленими від іншого майна емітента та не включаються до конкурсної 

маси емітента (характерна особливість як для звичайних іпотечних облігацій, 

так і для структурованих іпотечних облігацій) [34]. 

Як бачимо, випуск звичайних та структурованих іпотечних облігацій має 

на меті подібні із сек’юритизацією активів цілі – отримання грошових коштів за 
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рахунок випуску цінних паперів. Однак, класична схема сек’юритизації є 

позабалансовим методом фінансування, тобто має місце дійсна передача 

активів третій особі, що не можна сказати про випуск звичайних іпотечних 

облігацій. У разі випуску звичайних іпотечних облігацій принцип дійсного 

продажу активів, притаманний сек’юритизації активів, не реалізується. Для 

звичайних та структурованих іпотечних облігацій характерним є певний рівень 

захисту власників цінних паперів від ризиків банкрутства банка-емітента, але в 

проектах сек’юритизації активів такий рівень захисту є значно вищим. У разі 

випуску звичайних іпотечних облігацій простежується мобільність іпотечного 

покриття, тобто можливість заміни одних активів на інші або включення нових 

протягом строку обігу цінних паперів, що не є притаманним для проектів 

сек’юритизації активів [226, с. 143]. Часткова заміна активів може бути 

характерною також і для структурованих іпотечних облігацій у виключних 

випадках. Ще однією відмінною рисою між сек’юритизацією активів та 

випуском звичайних іпотечних облігацій є характерна для звичайних іпотечних 

облігацій можливість задоволення вимог власників іпотечних облігацій не 

лише за рахунок іпотечного покриття, а й за рахунок активів самого банка, що 

виступає емітентом відповідних цінних паперів. Крім того, у разі 

сек’юритизації активів об’єктом можуть виступати різні види активів, зокрема 

права грошової вимоги за іпотечними кредитами, автокредитами, картковими 

кредитами. У той же час для іпотечних облігацій коло таких активів зводиться 

виключно до іпотечних активів - прав вимоги за забезпеченими іпотекою 

грошовими зобов'язаннями. 

Механізм випуску структурованих іпотечних облігацій є більшою мірою 

подібним до сек’юритизації іпотечних активів (відокремлений характер активів, 

відступлення активів та випуск облігацій третьою особою, обмеження випадків 

заміни та зворотного викупу активів, переданих в забезпечення, захист активів 

від банкрутства продавця активів), але у зв’язку з відсутністю правового 

регулювання у сфері правового статусу спеціалізованих іпотечних установ, 

можливістю здійснення заміни активів та іншими прогалинами у сфері 
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правового регулювання, процедуру випуску структурованих іпотечних 

облігацій не варто ототожнювати із сек’юритизацією активів у її класичній 

формі.  

Українське законодавство не містить спеціальних норм у сфері 

неспроможності/банкрутства, які б створювали особливі (сприятливі) умови 

для здійснення сек’юритизації активів. Винятком є правове регулювання щодо 

іпотечного покриття іпотечних облігацій. Однак, як вже зазначалося, випуск 

іпотечних облігацій не є тотожним сек’юритизації, та обмежується можливістю 

використання лише прав вимоги за зобов’язаннями, забезпеченими виключно 

іпотечним покриттям, оминаючи будь-які інші варіації з активами. Крім того, 

діюче українське законодавство у сфері банкрутства передбачає можливість 

визнання договору про відступлення недійсним на тій підставі, що такий 

договір надає цесіонарію певні переваги та права порівняно з іншими 

кредиторами цедента [39]. Для проектів сек’юритизації це створює непевність 

та ризики, зокрема у разі банкрутства ініціатора сек’юритизації або спеціальної 

цільової організації та застосування норм українського права у сфері 

банкрутства. 

Питання визначення правового статусу спеціальної цільової організації 

також потребує особливого регулювання на законодавчому рівні держав. Як 

зазначалося вище, на сьогодні українське законодавство не містить таких 

спеціальних норм. Норми у сфері правового статусу юридичних осіб мають 

імперативний характер. У тому разі, якщо можливість створення тієї чи іншої 

організаційно-правової форми юридичної особи (організації) безпосередньо не 

передбачено на законодавчому рівні, суб’єкти права позбавлені можливості 

самостійно створити таке утворення. Одним із перших запитань є питання щодо 

організаційно-правової форми спеціалізованої іпотечної установи: чи може 

вона створюватися у формі товариства з обмеженою відповідальністю, 

акціонерного товариства та інших організаційно-правових формах юридичних 

осіб, що визначаються чинним законодавством. На нашу думку, при розробці 

спеціального законодавства у сфері сек’юритизації необхідно чітко 
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передбачати організаційно-правові форми, в яких спеціальна цільова 

організація може створюватися, а також виключення яких норм корпоративного 

законодавства здійснюється у разі створення спеціальної цільової організації 

для цілей сек’юритизації. З огляду на зазначене, враховуючи спеціальну 

правосуб’єктність спеціальної цільової організації, організаційно-правова 

форма публічного акціонерного товариства не є прийнятною для такого 

суб’єкта, оскільки в такому разі доступ до управління необмежного кола осіб 

суперечитиме меті створення та діяльності спеціальної цільової організації [88]. 

Крім того, у такому разі фактично будь-яка особа може стати акціонером 

спеціальної цільової організації, що йде в розріз із особливостями проектів 

сек’юритизації, відповідно до яких спеціальна цільова організація не може бути 

пов’язаною особою із ініціатором сек’юритизації та іншими основними 

учасниками таких проектів. 

Українське законодавство визначає, що реорганізація/ліквідація юридичної 

особи може здійснюватися на підставі рішення учасників такого товариства, на 

підставі рішення суду або іншого компетентного органу (ст. 105 ЦКУ) [105]. 

Так, закріплюється можливість учасників юридичної особи самостійно 

вирішувати питання реорганізації та ліквідації такої юридичної особи. Порядок 

ліквідації та реорганізації товариства визначається у статуті/установчому 

документі товариства та прийняття такого рішення відноситься до компетенції 

вищого органу управління товариства. Існує думка, що учасники юридичної 

особи/організації є її фактичними «власниками», а корпоративне управління 

має зосереджуватися на проблемах, що виникають в результаті розподілу 

власності та контролю. Д. Міллон, наприклад, стверджує, що акціонери 

здійснюють управління товариством подібно до управління майном (реалізація 

права власності). Прихильники зазначеної концепції приходили до висновків, 

що права учасників товариства є подібними до права власності на речі [4, c. 

479]. За аналогією з правом власності за засновниками/учасниками юридичної 

особи закріплюється свобода розпоряджатися долею юридичної особи, тобто 

реорганізовувати або припиняти її [4, c. 480]. З огляду на особливості проектів 
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сек’юритизації активів права учасників спеціальної цільової організації щодо 

можливості її добровільної реорганізації та ліквідації мають бути обмежені, що 

може стати одним із ефективних механізмів на шляху створення в Україні 

правового поля для здійснення проектів сек’юритизації активів.  

Закон про іпотечні облігації визначає, що спеціалізована іпотечна установа 

може бути створена без обмеження строку існування або на строк до повного 

погашення структурованих іпотечних облігацій (ч. 2 ст. 18 Закону про іпотечні 

облігації). При цьому відповідно до існуючої практики сек’юритизації активів в 

інших країнах спеціальна цільова організація створюється, як правило, для 

купівлі активів та випуску цінних паперів для цілей лише одного проекту. Це є 

логічним та виправдовується тим, що з метою присвоєння кращого рейтингу 

цінним паперам емітент повинен мати якомога кращу попередню історію своєї 

діяльності, а краще її взагалі не мати.  

Однак, відсутність правового регулювання сек’юритизації активів 

відповідно до українського права не виключає можливість здійснення 

транскордонної сек’юритизації активів. Так, відомі випадки транскордонної 

сек’юритизації за участі українських суб’єктів права. Перша транскордонна 

сек’юритизація, здійснена за участі ініціатора сек’юритизації – резидента 

України, яким виступило ПАТ «ПриватБанк», мала місце у 2007 році. У цьому 

випадку була реалізована сек’юритизація з продажем активів в її класичному 

розумінні. ПАТ «ПриватБанк» здійснив відступлення права вимоги за 

кредитними договорами в іноземній валюті, забезпеченими іпотекою житлової 

нерухомості. Спеціальною цільовою організацією виступила компанія 

«Mortgage Loan Finance No.1», місцем інкорпорації якої була обрана Англія. 

Договірних чи законодавчих обмежень щодо відступлення права грошової 

вимоги за зазначеними зобов’язаннями не було, як і не вимагалося отримання 

згоди боржників для здійснення відступлення. У рамках даного проекту було 

здійснено випуск облігацій трьох класів на загальну суму 180 млн. доларів 

США [182, c. 93].  
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Відомий ще один випадок транскордонної сек’юритизації активів за участі 

українського банка, яким знову виступив ПАТ «ПриватБанк». У травні 2008 р. 

ПАТ «ПриватБанк» здійснив продаж портфелю автокредитів обсягом 105 млн. 

доларів США, що стало першою в Україні операцією з сек’юритизації 

портфелю автокредитів [30, c. 414]. 

На сьогодні в Україні наявні також законодавчі ініціативи у сфері 

сек’юритизації активів. Однією із таких ініціатив є проект Закону №2784 від 

06.05.2015 р. «Про облігації, забезпечені відокремленими активами», на 

основних положеннях якого вважаємо за доцільне зупинитися в рамках цього 

розділу дисертаційного дослідження [76].  

Законопроект передбачає умови випуску двох видів облігацій із 

забезпеченням: стандартних та субстандартних. Саме випуск субстандартних 

облігацій, умови якого закріплюються в законопроекті, є подібним до 

сек’юритизації активів. Це пояснюється тим, що, по-перше, у такому разі 

продаж фінансових активів спеціальній цільовій організації здійснюється 

ініціатором сек’юритизації без можливості зворотного викупу; по-друге, право 

вимоги за фінансовими активами відступаються у повному обсязі; по-третє, 

оплата придбаних активів здійснюється спеціальною цільовою організацією за 

рахунок коштів, отриманих у зв’язку з розміщенням випуску облігацій. Крім 

того, в законопроекті визначаються особливості правового статусу 

спеціалізованої установи, яка виступає в ролі спеціальної цільової організації, 

при здійсненні випуску субстандартних облігацій. Так, спеціалізована установа 

створюється в організаційно-правовій формі непідприємницького товариства, 

тобто закріплюється спеціальна організаційно-правова форма для такої 

установи. Спеціалізована установа може здійснювати тільки одну емісію 

субстандартних облігацій, після здійснення якої вона підлягає ліквідації. Крім 

того, щодо спеціалізованої установи не може бути порушена справа про 

банкрутство. Вона також не має штату працівників. Діяльність такої 

спеціалізованої установи забезпечується розпорядником, включаючи ведення 

бухгалтерського обліку, складання звітності, здійснення розпорядження 
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рахунком в цінних паперах та виконання дій емітента, визначених 

законодавством. Спеціалізована установа не має поточних рахунків в банках, а 

усі платежі та витрати, визначені проспектом емісії, здійснює розпорядник з 

ескроу рахунку. Законопроект також визначає особливий правовий режим для 

активів, зокрема вони не включаються до ліквідаційної маси ініціатора 

сек’юритизації, обслуговуючої компанії, резервної обслуговуючої компанії та 

спеціальної цільової організації. Передбачається також можливість відкриття 

номінальних рахунків та ескроу рахунків, а також визначаються режими їх 

використання. В цілому, проаналізувавши зазначений законопроект, можна 

прийти до висновку, що він акумулює багато позитивних нововведень на шляху 

формування національної правової бази в сфері сек’юритизації активів, які, 

відмітимо, загалом відповідають доктрині та практиці, що склалася в інших 

державах з розвиненим законодавством у сфері сек’юритизації активів. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. Враховуючи особливості проектів сек’юритизації, найбільш 

оптимальним способом відчуження активів є цесія, оформлена шляхом 

укладання договору купівлі-продажу.  

2. У проектах сек’юритизації активів необхідним є дотримання умов 

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 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, у т.ч. у разі банкрутства 

останнього.  
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3. В рамках спеціального законодавства у сфері сек’юритизації існує 

необхідність у передбаченні умови, відповідно до якої у разі здійснення 

відступлення прав грошової вимоги, повідомлення боржників про зміну 

кредитора не здійснюється взагалі або здійснюються шляхом розміщення 

відповідної інформації в спеціальних реєстрах або спеціальних засобах масової 

інформації. 

4. Додатково до принципу дійсного продажу активів ще одним ключовим 

принципом проектів сек’юритизації активів є принцип захисту від ризиків 

банкрутства. Принцип дійсного продажу активів та принцип захисту від 

ризиків банкрутства є взаємозалежними та взаємодоповнюючими принципами 

в рамках проектів сек’юритизації активів. Реалізація принципу захисту від 

ризиків банкрутства можливо досягнути шляхом використання визначених 

законодавчих та договірних механізмів. На законодавчому рівні пропонується 

передбачити такі умови: запровадити спеціальні умови у сфері визначення 

особливостей правового статусу спеціальної цільової організації, зокрема щодо 

обмеження сфери її господарської діяльності, кількості її працівників та 

можливості ініціювати добровільне банкрутство та реорганізацію спеціальної 

цільової організації її органами після випуску цінних паперів в рамках проекту 

сек’юритизації активів; закріпити заборону на наступний продаж активів 

спеціальною цільовою організацією третім особам.  

5. Пропонуємо визначити принцип захисту від ризиків банкрутства при 

здійсненні сек’юритизації активів як сукупність правових гарантій, що можуть 

бути закріплені на законодавчому рівні держав та / або 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. 
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6. Пропонуємо на законодавчому рівні визначити перелік інформації, яка 

підлягає доведенню до відома інвесторів у разі випуску забезпечених цінних 

паперів в процесі сек’юритизації (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 транші, 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.  

7. Випуск звичайних та структурованих іпотечних облігацій, що 

визначається чинним українським законодавством, не є сек`юритизацією в її 

класичному розумінні. З метою забезпечення можливості повноцінного 

використання всіх переваг сек’юритизації активів українське законодавство 

потребує реформування, зокрема розробки окремого нормативно-правового 

акту, умови якого б визначали всі особливості правового статусу спеціальної 

цільової організації, у т.ч. її можливі організаційно-правові форми, умови 

захисту від ризиків банкрутства, мінімальні вимоги щодо розміру статутного 

капіталу та реєстрації спеціальної цільової організації; визнання дійсним 

відступлення права вимоги за грошовими зобов’язаннями без здійснення 

повідомлення боржників про зміну кредитора; види активів, що можуть бути 

об’єктом сек`юритизації, вимоги до них, умови їх захисту від ризиків 

банкрутства та особливості їх формування в пул активів для цілей проекту; 

перелік інформації, яка підлягає доведення до відома інвесторів при здійсненні 

випуску цінних паперів у проектах сек`юритизації.  
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РОЗДІЛ 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСКОРДОННОЇ 

СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ У МІЖНАРОДНОМУ 

ПРИВАТНОМУ ПРАВІ 

 

3.1. Колізійні питання правового регулювання відступлення права 

вимоги при здійсненні транскордонної сек’юритизації активів 

 

Відступлення права вимоги за грошовими зобов’язаннями має досить 

значну історію та бере свій початок ще з часів стародавнього Риму. На 

сьогоднішній час відступлення права вимоги за грошовим зобов’язанням стає 

ще більш часто застосованим завдяки проектам сек’юритизації активів. 

Здійснене належним чином відступлення права грошової вимоги в проектах 

сек’юритизації активів, безспірно, є запорукою успіху такого проекту. 

Враховуючи той факт, що проекти сек’юритизації все частіше набувають 

транскордонного характеру, відступлення права грошової вимоги як основний 

етап класичної (позабалансової) сек’юритизації також стає транскордонним, а 

тому потребує особливого розгляду з позиції міжнародного приватного права.  

Питання визначення правової природи прав вимоги за грошовими 

зобов’язаннями залишається дискусійним і на сьогоднішній момент. Так, серед 

дослідників, науковців та практиків не існує єдиного «уніфікованого» підходу, 

який би дав однозначну відповідь на питання: регулювання прав грошової 

вимоги підпадає під відносини власності чи це є суто договірні відносини. 

Відсутність єдності щодо даного питання підкріплюється також різними 

підходами до регулювання даного питання на законодавчому рівні держав. 

Основуючись на договірному підході, відступлення права грошової вимоги є 

виключно договірним зобов’язанням, яке виникає та регулюється на підставі 

укладеного договору між цедентом та цесіонарієм. Відповідно до іншого 

підходу відступлення права грошової вимоги спричиняє зміну 

(припинення/виникнення) відносин власності, що з позиції міжнародного 

приватного права має наслідком застосування колізійного регулювання, що 
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застосовується до речей (у такий спосіб права вимоги за грошовими 

зобов’язаннями розглядаються як річ). На сьогодні держави більшою мірою 

схильні застосовувати договірний підхід, а не речовий підхід, основуючись на 

притаманних грошовій вимозі особливостям відмінним від матеріальної речі в 

її звичному розумінні [211, c. 864]. У той же час відповідно до англійського та 

німецького права простежується чітке розмежування між договірними 

відносинами та відносинами власності, що виникають у зв’язку із 

відступленням прав грошової вимоги [167, c. 31].  

Матеріальні норми, що регулюють порядок відступлення права вимоги в 

країнах ЄС значно відрізняються. Відмінності в правовому регулюванні 

простежуються в таких напрямках, як: дійсність відступлення щодо третіх осіб, 

правове регулювання пріоритетності прав (англ. «priority rules»), відступлення 

права вимоги, що може виникнути в майбутньому, допустимість відступлення 

[215]. У зв’язку з відсутністю серед держав єдності в підходах до правового 

регулювання згаданих вище питань, здійснення уніфікації як матеріально-

правових, так і колізійних норм у сфері відступлення права вимоги за 

грошовими зобов’язаннями стає все більш і більш важливим, а особливо – в 

контексті проектів сек’юритизації активів.  

Одним із основних документів з питань колізійного регулювання 

відступлення права вимоги за грошовим зобов’язанням є Регламент Рим 1 

[213]. Регламент Рим 1 визначає, що відносини між цедентом та цесіонарієм, 

що виникають у зв’язку із добровільним відступленням права вимоги за 

грошовим зобов’язанням регулюються правом, що застосовується до договору, 

на підставі якого відповідне відступлення здійснюється (ч. 1 ст. 14 Регламенту 

Рим 1). Як Регламент Рим 1, так і Римська конвенція закріплюють 

фундаментальний принцип міжнародного приватного права lex voluntatis, 

слідуючи якому сторони договору можуть самостійно обрати право, яке буде 

регулювати відносини між ними, що вникають на підставі відповідного 

договору. У разі відсутності вибору сторін щодо права, підлягає застосуванню 

право, що має найбільш тісний зв'язок із відповідним договором та 
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правовідносинами, що виникають на його підставі. Визначається, що найбільш 

тісний зв'язок має право тієї держави, де зосереджене місцезнаходження 

сторони договору, яка здійснює характерне виконання відповідно до умов 

договору. Відповідна норма щодо критерію характерного виконання знаходить 

своє відображення також і в ч. 2 ст. 4 Регламенту Рим 1. Виходячи з того, що 

характерним виконанням за договором прийнято вважати здійснення не 

грошового зобов’язання, то у випадку відступлення права грошової вимоги 

характерне виконання покладатиметься на цедента, а, тому, застосовуваним 

правом до договору цесії (у разі відсутності вибору сторін щодо 

застосовуваного права) буде правопорядок місцезнаходження цедента.  

З іншої сторони, право, що застосовується до вимоги, відступлення якої 

здійснюється, регулює відносини між цесіонарієм та боржником, допустимість 

відступлення, визнання відступлення боржником, виконання боржником 

зобов’язань перед цесіонарієм (ч. 2 ст. 14 Регламенту Рим 1). Таким чином, у 

даному випадку мова йде про право, що застосовується до первісного договору 

між цедентом та боржником. Для сек’юритизації активів це, як правило, 

різноманітні кредитні договори (іпотечні кредити, автокредити, карткові 

кредити, споживчі кредити і т.п.). У разі, якщо зазначені договори мають 

іноземний елемент та передбачають можливість вибору сторонами права, що 

буде до них застосовуватися, застосуванню підлягає відповідне обране 

сторонами право. У випадку відсутності обраного права, діє принцип найбільш 

тісного зв’язку, який відсилає до права держави місцезнаходження сторони, що 

здійснює характерне виконання, у даному випадку такою стороною 

виступатиме первісний кредитор (цедент), яким виступає ініціатором 

сек’юритизації [211, c. 867].  

Підсумовуючи вищезазначене, в рамках правового поля країн ЄС та 

усталеної практики у разі відсутності вибору сторін щодо застосованого права в 

договорі цесії та в договорі, на підставі якого відповідне право вимоги виникає, 

відносини між цедентом та цесіонарієм, відносини між цесіонарієм та 

боржником, допустимість відступлення, визнання відступлення боржником, 



142 
 
виконання боржником зобов’язань перед цесіонарієм підпадає під регулювання 

правопорядку місцезнаходження цедента, яким в проектах сек’юритизації 

виступає ініціатор сек’юритизації.  

У той же час незважаючи на важливість Регламенту Рим 1 у сфері 

договірних правовідносин, такі питання як дійсність відступлення права 

грошової вимоги щодо третіх осіб та визначення пріоритетності прав цесіонарія 

щодо відступленої вимоги по відношенню до інших (наступних) цесіонаріїв не 

знаходять свого врегулювання в рамках зазначеного документу. Римська 

конвенція також не вносить ясність щодо зазначених питань. Питання дійсності 

відступлення права грошової вимоги для третіх осіб, як і порядок визначення 

пріоритетності прав цесіонарія в міжнародних трансакціях, до числа яких 

входять проекти транскордонної сек’юритизації, є вкрай важливим та 

актуальним.  

В частині визначення права, що застосовується до дійсності відступлення 

для третіх осіб, то на національному рівні законодавства держав мають свої 

особливості. Так, право місцезнаходження цедента визначається вирішальним в 

частині дійсності відступлення для третіх осіб відповідно до законодавства 

Бельгії. Серед науковців в Італії також поширеною є думка щодо 

підпорядкування праву місцезнаходження цедента відносин з визначення 

дійсності відступлення для третіх осіб, у разі відступлення пулу активів, що 

формуються із великої кількості прав грошової вимоги, та у разі відступлення 

майбутніх вимог. У Люксембурзі, де є наявним спеціальне законодавство у 

сфері сек’юритизації активів, для випадків сек’юритизації активів 

застосовуваним правом до відносин з визначення дійсності відступлення для 

третіх осіб є право місця інкорпорації цедента. Аналогічна норма знаходить 

своє відображення також і в законодавстві США. В Іспанії та Польщі для 

визначених вище випадків пріоритетним є право, що застосовується до права 

грошової вимоги, відступлення якої здійснюється. Зазначений підхід 

знаходиться своє обґрунтування в судовій практиці та доктрині таких держав, 
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як: Сполучене Королівство, Німеччина. Такий підхід також спостерігається в 

Австралії, Канаді, Японії та Російській Федерації [215].  

Відмінним від згаданих вище способів регулювання є підхід, що є 

характерним для Греції та Швеції, відповідно до якого дійсність відступлення 

для третіх осіб визначається відповідно до колізійного принципу lex rei sitae. У 

Франції застосовуваним правом до зазначених випадків виступає право 

місцезнаходження боржника [215].  

Серед рекомендацій Європейської комісії простежується ідея процедуру 

набуття чинності відступлення для третіх осіб та визначення пріоритету вимог 

щодо відступлених прав підпорядкувати праву місцезнаходження цедента [211, 

c. 867; 22, c. 58].  

Порядок набуття чинності відступлення права грошової вимоги щодо 

третіх осіб може відрізнятися залежно від законодавства відповідної держави. 

Деякі держави мають спеціальні публічні ресурси/реєстри, розмістивши 

інформацію про здійснене відступлення в яких, таке відступлення вважається 

таким, що набуло чинності для всіх третіх осіб, кредиторів, зацікавлених осіб. 

В інших державах існують норми, які зобов’язують надсилати боржникам 

цедента повідомлення про здійснене відступлення прав вимоги за певними 

зобов’язаннями, що в розрізі проектів сек’юритизації є досить затратним та 

неефективним методом. 

Цікавим є той факт, що в США відступлення права грошової вимоги 

підлягає реєстрації в спеціальних публічних реєстрах. Даний порядок є 

подібним до реєстрації обтяжень. У даному випадку застосовується колізійна 

прив’язка права держави, де знаходиться цедент. Проблематичним виступає 

той випадок, коли цедент знаходиться за межами США. У такому разі колізійне 

відсилання діє лише в тому разі, якщо право держави, де цедент знаходиться 

передбачає також аналогічну процедуру реєстрації здійсненого відступлення. В 

іншому випадку вважається, що місцем здійснення діяльності цедента 

(місцезнаходженням) є округ Колумбія. Метою існування такої норми в США є 
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забезпечення визначеності та прозорості у сфері відступлення прав грошової 

вимоги [211, c. 874].  

Відсутність серед держав уніфікованого підходу до порядку визначення 

права, що підлягає застосуванню до дійсності відступлення щодо третіх осіб та 

пріоритетності прав цесіонаріїв породжує неоднозначну судову практику, 

застосування колізійного регулювання відповідно до національних 

правопорядків держав та, як наслідок, пов’язані з цим ризики, у т.ч. для 

проектів сек’юритизації активів. Проілюструємо це на прикладі деяких судових 

справ.  

У справі Brandsma qq v Hansa Chemie AG німецька компанія Hansa Chemie 

AG здійснила поставку товарів датській компанії Bechem, при цьому остання 

планувала здійснити перепродаж згаданих товарів контрагентам в Нідерландах. 

Враховуючи, що продаж товарів здійснювався на умовах з розстрочкою 

платежу Bechem надала Hansa Chemie AG у якості забезпечення оплати товарів 

права грошової вимоги за зобов’язаннями між Bechem та наступними 

покупцями товарів [167, c. 42]. Однак, неcподівано компанія Bechem була 

визнана банкрутом, у результаті чого як ліквідатор Bechem, і так Hansa Chemie 

AG пред’явили свої права на грошові кошти, що мали надійти від наступних 

покупців товарів у зв’язку з їх перепродажем.  

Для більш точного розуміння ситуації важливо відмітити, що зобов’язання 

між наступними покупцями товарів та Bechem підпадали під регулювання 

датського права. За рішенням суду правом, що підлягає застосуванню до 

регулювання відносин, що виникли на підставі договору про відступлення, 

було визначене німецьке право. У той же час здійснене відступлення прав 

вимоги за майбутніми зобов’язаннями було дійсним відповідно до права 

Німеччини та недійсним у разі застосування до нього датського права у зв’язку 

з недотримання спеціальних вимог, які відповідно до датського права є 

необхідними у разі відступлення права вимоги, що виникає в майбутньому. При 

визначенні питання чи підпадає даний випадок під регулювання Римської 

конвенція та, якщо так, чи діятиме у такому разі ч.1 або ч. 2 її статті 12 суд 
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прийшов до висновку, що ч.1 ст. 12 Римської конвенції регулює не лише 

договірні аспекти відступлення права вимоги, а й аспекти власності, що 

виникають у зв’язку із відступленням права грошової вимоги. В кінці-кінців 

відступлення було визнане дійсним та відступлені права вимоги не були 

включені до конкурсної маси первісного кредитора [167, c. 43]. Як бачимо, у 

рамках даної справи мало місце урегулювання як відносин власності на 

відступлені активи, так і договірних відносин з відступлення на підставі ч. 1 ст. 

12 Римської конвенції.  

У даному випадку ліквідатор компанії Bechem заявив про права на 

отримання грошових коштів за правом вимоги, відступлення якого було 

здійснено. Залежно від характеру вимог ліквідатора, його можливо було 

розглядати як третю сторону щодо здійсненого відступлення права грошової 

вимоги. Прийнявши таке рішення, суд фактично підпорядкував питання 

дійсності відступлення щодо третіх осіб праву, обраному сторонами у договорі 

про відступлення права вимоги, яке відповідно до ч. 1 ст. 12 Римської конвенції 

застосовується до взаємних прав та обов’язків цедента та цесіонарія.  

За результатами розгляду Raiffeisen Zentralbank Österreich AG v. Five Star 

General Trading LLC and others англійські суди використали інший підхід 

порівняно із Brandsma qq v Hansa Chemie AG в частині дійсності відступлення 

та прийшли дещо до інших висновків, відповідно до яких дійсність 

відступлення права вимоги була підведена під дію ч. 2 ст. 12 Римської 

конвенції, незалежно від заявлених прав третіх осіб щодо здійсненого 

відступлення [217]. 

Чому питання визначення права, що підлягає застосуванню при визначенні 

дійсності відступлення для третіх осіб та пріоритетності прав цесіонаріїв у разі 

наступного відступлення права вимоги є настільки актуальним для проектів 

транскордонної сек’юритизації активів та потребує окремого розгляду 

порівняно з випадками класичної цесії? Як вже неодноразово раніше 

зазначалося, в проектах сек’юритизації ключову роль відіграють принцип 

дійсного продажу активів та принцип захисту від ризиків банкрутства 
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учасників проекту. Так, при здійсненні купівлі цінних паперів для інвесторів 

принципово важливим буде питання, яким чином був здійснений продаж 

активів та умови його дійсності щодо третіх осіб (чи були такі умови 

дотримані). Крім того, важливо розуміти, яке право щодо визначення дійсності 

відступлення може бути застосоване ліквідатором (арбітражним керуючим) та 

кредиторами ініціатора сек’юритизації у разі ініціювання банкрутства щодо 

останнього, та які ризики для проекту можуть з цим бути пов’язані.  

Важливим аспектом відступлення права вимоги за грошовими 

зобов’язаннями є визначення пріоритетності прав цесіонарія щодо відступленої 

вимоги. Для проектів сек’юритизації це означає, що вимоги спеціальної 

цільової організації щодо відступлених активів мають мати виший пріоритет 

порівняно з вимогами будь-яких інших осіб щодо визначених активів. Як 

правило, пріоритетність вимог визначається відповідно до записів у публічних 

реєстрах. У випадках, якщо законодавство держави не містить зазначених 

реєстрів, то в такому разі інвесторам знову ж таки залишається задовольнитися 

лише тією інформацією, яку надає ініціатор сек’юритизації. 

Враховуючи складноструктурований характер проектів сек’юритизації та 

значну кількість його учасників, що вже само собою може мати наслідком 

множинність правопорядків, під дію яких може підпадати проект, в пошуках 

найбільш оптимального підходу до визначення права, що підлягає 

застосуватися до дійсності відступлення щодо третіх осіб та визначення 

пріоритетності прав цесіонаріїв щодо відступленого права вимоги важливо 

обмежитися тими правопорядками, які вже застосовуються до тих чи інших 

відносин з відступлення в рамках проекту. З тією ж метою та враховуючи 

подібну природу таких відносин, вважаємо за доцільне підпорядкувати одному 

правопорядку визначення дійсності відступлення щодо третіх осіб та 

визначення пріоритетності прав цесіонаріїв щодо відступленого права вимоги. 

Як свідчить аналіз, більшість держав при визначенні права, що підлягає 

застосуванню до дійсності відступлення щодо третіх осіб та визначення 

пріоритетності прав цесіонаріїв, використовують два основних підходи: право 
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держави місцезнаходження цедента та право, що застосовується до 

відступленої вимоги. Пропонуємо розглянути переваги та недоліки зазначених 

підходів для цілей їх застосовування в рамках проектів сек’юритизації.  

У разі, якщо права вимоги, відступлення яких здійснюється, є 

різнорідними в частині застосовуваного до них права, та проект передбачає 

наявність лише одного ініціатора сек’юритизації, то застосування права 

держави місцезнаходження цедента (ініціатора сек’юритизації) до визначення 

дійсності відступлення щодо третіх осіб та пріоритетності прав цесіонаріїв 

дозволить підпорядкувати зазначені правовідносини одному правопорядку. 

Крім того, зазначена перевага зменшення кількості застосованих правопорядків 

у транскордонних проектах досягається за рахунок зведення до одного 

правопорядку (права держави місцезнаходження цедента) регулювання 

зазначених правовідносин та, як було розглянуто вище, у разі відсутності 

відповідної згоди сторін правовідносин між цедентом та цесіонарієм, між 

цесіонарієм та боржником, відносин щодо допустимості відступлення, 

визнання відступлення боржником, виконання боржником зобов’язань перед 

цесіонарієм. Це є значною перевагою для проектів сек’юритизації, яка 

дозволить скоротити часові та фінансові затрати, а також мінімізувати певні 

ризики.  

Іншою перевагою вибору зазначеної колізійної прив’язки є те, що 

цесіонарію (спеціальній цільовій організації), кредиторам цедента (ініціатора 

сек’юритизації) та боржнику, як правило, відомо місцезнаходження цедента 

(ініціатора сек’юритизації), а тому застосування саме права місцезнаходження 

цедента до регулювання зазначених правовідносин не стане для таких осіб 

несподіванкою: така колізійна прив’язка максимально прозоро вносить ясність 

у правовідносини між цедентом та третіми особами щодо здійсненого 

відступлення та ставить їх у рівні умови. Крім того, колізійна прив’язка 

держави місцезнаходження цедента є привабливою також тим, що в основному 

треті особи у проектах сек’юритизації зводяться до кредиторів цедента - 

ініціатора сек’юритизації (як було доведено в попередніх розділах спеціальна 
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цільова організація практично не має кредиторів), а тому, як правило, такі треті 

особи перебувають в договірних відносинах з ініціатором сек’юритизації та є 

обізнаними з особливостями правопорядку держави його місцезнаходження 

[238, c. 260].  

Використання колізійної прив’язки держави місцезнаходження цедента 

допоможе знизити затрати часу та фінансових ресурсів на проведення 

додаткового дослідження ще одного правопорядку в рамках проекту, оскільки в 

рамках аудиту завжди аналізується потенційний правопорядок, відповідно до 

якого може здійснюватися процедура банкрутства ініціатора сек’юритизації, а 

таким правопорядком в більшості випадків є саме правопорядок держави 

місцезнаходження цедента (ініціатора сек’юритизації). Так, Регламент ЄС 

2015/848 про процедуру неплатоспроможності від 20 травня 2015 року визначає 

колізійні норми, що застосовуються при здійснення процедури 

неплатоспроможності. За загальним правилом процедура неспроможності 

розпочинається в тій державі, де знаходиться центр основних інтересів цедента 

на момент початку процедури неплатоспроможності. Винятком із зазначеного 

правила є можливість розпочати додаткове провадження в державі іншій ніж 

та, в якій знаходиться місце основних інтересів цедента, але лише щодо тих 

активів цедента, які знаходяться на території відповідної держави. Право 

держави, в якій розпочато процедуру неплатоспроможності - lex concursus, - 

визначає, серед іншого: активи, які включаються в конкурсну масу, порядок 

розподілу коштів, отриманих від продажу активів, включених до конкурсної 

маси, черговість вимог кредиторів та їх дійсність, недійсність актів органів 

управління цедента, що не відповідають інтересам кредиторів, інші питання 

[167, c. 48]. 

Варто відмітити, що саме колізійна прив’язка права держави 

місцезнаходження цедента знайшла своє закріплення в Конвенції ЮНСІТРАЛ, 

в ст. 22 якої визначено, що з урахуванням обмежень встановлених Конвенцією 

ЮНСІТРАЛ право держав місцезнаходження цедента визначає пріоритетність 

прав цесіонарія щодо відступленого права вимоги порівняно з правами 
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конкуруючих кредиторів [243]. Тож, якщо держава бажає приєднатися до 

зазначеної конвенції, то є сенс привести національне законодавство у 

відповідність з її положеннями. 

В контексті проектів сек’юритизації недоліками використання колізійної 

прив’язки права держави місцезнаходження цедента для визначення дійсності 

відступлення щодо третіх осіб та визначення пріоритетності прав цесіонаріїв 

може бути можливість виникнення випадків множинності правопорядків, що 

застосовуються. Так, декілька ініціаторів сек’юритизації можуть здійснювати 

відступлення права вимоги за одним грошовим зобов’язанням. Це може мати 

місце, наприклад, якщо група банків (синдикат банків) спільно надала кредит 

позичальнику, а потім зобов’язання за таким кредитом були включені до пулу 

активів в рамках проекту сек’юритизації. У такому разі маємо фактично одне 

право вимоги, але декілька цедентів. Виникає питання: право місцезнаходження 

якого з ініціаторів сек’юритизації (цедентів) застосовувати в такому разі? 

В рамках проектів сек’юритизації можливий також інший сценарій: може 

мати місце декілька ініціаторів сек’юритизації з місцезнаходженням в різних 

державах, кожен з яких здійснює передачу власних активів спеціальній цільовій 

організації. У такому разі залежно від місцезнаходження кожного з цедентів 

різні права вимоги підпадатимуть під дію різних правопорядків в частині 

визначення дійсності їх відступлення щодо третіх осіб та пріоритетності прав 

цесіонаріїв. В теорії це можливо, але на практиці це матиме наслідком 

збільшення як вартості проектів сек’юритизації, пов’язане з необхідністю 

аудиту та дослідження особливостей різних правових систем, так й 

додатковими ризиками, пов’язаними з різним правовим регулюванням тих чи 

інших аспектів відступлення та його дійсності щодо третіх осіб. 

Ризик застосування декількох правопорядків до регулювання зазначених 

правовідносин у зв’язку із застосуванням колізійної прив’язки 

місцезнаходження цедента може виникнути у разі здійснення декількох 

відступлень одного і того ж права вимоги. В проектах сек’юритизації такі 

випадки виникають не часто, але таке можливе у разі використання декількох 
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спеціальних цільових організацій. З метою мінімізації певних ризиків проект 

може структуруватися таким чином, що одна спеціальна цільова організація 

відступає отримані від ініціатора сек’юритизації права вимоги іншій 

спеціальній цільовій організації.  

До числа переваг колізійної прив’язки, відповідно до якої питання 

дійсності відступлення щодо третіх осіб та визначення пріоритетності прав 

цесіонаріїв підпадає під регулювання права, що застосовується до самої 

вимоги, відступлення якої здійснюється, можна віднести фактичну відсутність 

ризику зміни зазначеного права. У разі наступного відступлення права вимоги, 

зміна правопорядку в контексті регулювання зазначених відносин також не 

здійснюється. Також обране у зв’язку з використанням цієї колізійної прив’язки 

право буде співпадати з правом, що застосовується до відносин між цесіонарієм 

та боржником, особливостей допустимості відступлення, умов визнання 

відступлення боржником, порядку виконання боржником зобов’язань перед 

цесіонарієм, що застосовується на підставі ч. 2 ст. 14 Регламенту Рим 1. У 

такий спосіб одне право буде застосовуватися до регулювання всіх зазначених 

правовідносин.  

Перевагою зазначеного підходу для цілей сек’юритизації є також те, що 

цедент (ініціатор сек’юритизації) може впливати на вибір права, яке буде 

застосовуватися до права вимоги, відступлення якого здійснюється, на етапі 

укладання основного договору з боржником (за умови, якщо має місце 

іноземний елемент та існує можливість вибору такого права). З огляду на це, 

можливим є врахування інтересів цедента (ініціатора сек’юритизації) щодо 

обрання того чи іншого правопорядку ще на етапі укладання основного 

договору. 

Розглядаючи недоліки підпорядкування зазначених відносин праву, що 

застосовується до самої вимоги, зазначимо, що дана колізійна прив’язка не є 

сприятливою у разі відступлення права вимоги за майбутніми зобов’язаннями, 

оскільки відступлення здійснюється зараз, а вимога - як може виникнути через 

певний час, так може й не виникнути взагалі.  
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Під правами грошової вимоги за зобов’язаннями, що виникнуть у 

майбутньому розуміють права грошової вимоги за зобов’язаннями, які ще не 

виникнули або права грошової вимоги за зобов’язаннями, що вже існують, але 

право вимоги за ними ще не настало [254, c. 318]. Наприклад, англійське право 

визнає можливість відступлення права вимоги за грошовим зобов’язанням, що 

виникає в майбутньому, але з певними особливостями. Таке відступлення права 

грошової вимоги має чинність лише по праву справедливості, та вступає в 

повну юридичну силу з моменту виникнення права вимоги за відповідним 

зобов’язанням. Відповідно до англійського права існує дві умови, дотримання 

яких є необхідним для дійсності відступлення права вимоги за зобов’язанням, 

що виникає в майбутньому, а саме: наявність зустрічного задоволення, а також 

можливість ідентифікації права вимоги за зобов’язаннями в майбутньому 

відповідно до договору цесії. За загальним правилом, в Англії у разі 

використання в проектах сек’юритизації права вимоги за майбутніми 

зобов’язаннями, здійснюється обтяження права вимоги за відповідними 

зобов’язаннями. Якщо місцезнаходження спеціальної цільової організації 

зосереджене в Англії, у такому разі реєстрація відповідного обтяження 

здійснюється відповідно до Акта про компанії 1985 р. В іншому разі, тобто 

якщо спеціальна цільова організація знаходиться в іншій країні, умова щодо 

здійснення обтяження права вимоги має бути дотримана, виходячи з норм 

права lex situs права грошової вимоги. Lex situs права грошової вимоги 

визначається залежно від місця, де відповідна вимога може бути здійснена, 

наприклад місцезнаходження боржника. По великому рахунку, важливо 

враховувати особливості правопорядку кожної держави, де знаходяться 

боржники за відповідними зобов’язаннями, права вимоги за якими можуть 

виникнути в майбутньому [254, c. 320, 322].   

До недоліків підходу, відповідно до якого питання дійсності відступлення 

щодо третіх осіб та визначення пріоритетності прав цесіонаріїв підпадає під 

регулювання права, що застосовується до самої вимоги, відступлення якої 

здійснюється, науковці та практики також відносять складнощі його 
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застосування у разі відступлення пулу активів, тобто групи активів (що й має 

місце в проектах сек’юриизації) [167, с. 53; 238, с. 391-392]. Адже в такому разі 

може застосовуватися різне право залежно від права, що застосовується до 

вимоги, що відступається. Однак, в контексті проектів сек’юритизації ініціатор 

сек’юритизації починає підготовку до проекту заздалегідь, в ідеалі – ще на 

етапі укладання основних договорів з позичальниками. Основною вимогою до 

активів, які плануються бути використані в проектах сек’юритизації, є їх 

однорідність та стандартизованість умов, зокрема це стосується також і 

застережень щодо права, яке кредитор (ініціатор сек’юритизації) та 

позичальники обирають в договорах, на підставі яких відповідні права вимоги 

виникають. З огляду на це, якщо ініціатор сек’юритизації є професійним 

учасником фінансового ринку, він, як правило заздалегідь готовить активи для 

можливості їх передачі спеціальній цільовій організації з метою здійснення 

ефективної реалізації сек’юритизації активів. Це означає, що за певних 

обставин зазначений недолік може бути усунений. У зв’язку з цим 

рекомендується забезпечити формування пулу активів, які підпадають під 

регулювання одного правопорядку, а також забезпечити, щоб право, що 

застосовується до основного договору, на підставі якого відповідна вимога 

виникає, співпадало з правом, що застосовується до договору цесії.  

До недоліків зазначеної колізійної прив’язки для цілей відступлення права 

грошової вимоги можна віднести також той факт, що треті особи не є 

сторонами договорів, на підставі яких виникають права вимоги, та їм може 

бути невідоме як саме право, що застосовується до відповідних прав вимоги, 

так і його особливості, зокрема в частині умов дійсності здійсненого 

відступлення щодо третіх осіб [238, с. 260]. Однак, з іншої сторони, з метою 

досягнення компромісу інтересів всіх учасників (цедента, цесіонарія, їх 

кредиторів) право, що застосовується до вимоги, може бути одним із найбільш 

оптимальних варіантів.  

Не зважаючи на наведені недоліки зазначеної колізійної прив’язки саме 

право, що застосовується до самої вимоги, пропонують використовувати в 



153 
 
проектах сек’юритизації для визначення дійсності відступлення щодо третіх 

осіб та визначення пріоритетності прав цесіонаріїв як науковці, так і практики 

[167, с. 56; 238, с. 390; 245, с. 10; 200].  

Пропонуємо розглянути деякі альтернативні підходи щодо визначення 

права, яке підлягає застосуванню до визначення дійсності відступлення щодо 

третіх осіб та пріоритетності прав цесіонаріїв. Серед пропозицій Європейського 

інвестиційного фонду було віднести питання визначення дійсності 

відступлення щодо третіх осіб та визначення пріоритетності прав цесіонаріїв 

для цілей проектів сек’юритизації до сфери права, що обирається цедентом та 

цесіонарієм самостійно в договорі між ними [238, с. 135]. У такий спосіб право, 

що застосовується до зазначених правовідносин, є передбачуваним для 

учасників проектів. Такий вибір права міг би знизити затрати учасників для 

проведення аудиту та мінімізувати ризики, пов’язані із застосуванням 

небажаних правопорядків (випадки, за яких застосоване право не є прийнятним 

для проектів сек’юритизації в силу відсутності правового регулювання, яке б 

враховувало специфіку таких проектів). Крім того, вибір права між ініціатором 

сек’юритизації та спеціальною цільовою організацією усунув би проблему 

множинності правопорядків, яка може існувати у зв’язку з відступленням пулу 

активів, що можуть об’єднувати різнорідні за застосованим правом активи, або 

у зв’язку з наявністю декількох цедентів з місцезнаходженням в різних 

юрисдикціях. Прихильником такої позиції виступає також науковець 

Р. Верхаген. На думку вченого, такий підхід внесе ясність та впевненість сторін 

щодо права, яке буде застосовуватися до визначених відносин з відступлення, 

допоможе зменшити кількість правопорядків, що використовуються в рамках 

проекту, а також сторони можуть бути певними, що всі умови для забезпечення 

дійсності відступлення ними були дотримані у відповідності до обраного 

правопорядку [245, с. 10]. 

На наше переконання, використання принципу lex voluntatis для 

визначення дійсності відступлення щодо третіх осіб та визначення 

пріоритетності прав цесіонаріїв є, мабуть, одним з найоптимальніших варіантів 
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в контексті інтересів учасників проектів сек’юритизації. Однак, вибір 

оптимального правопорядку для учасників проекту, не означає обізнаність з 

таким правом третіх осіб, безпосередній вплив на інтереси яких таке право 

здійснює. Використання принципу lex voluntatis є доцільним у разі поширення 

обраного у такий спосіб права на відносини між сторонами, які його обрали, а 

не на третіх осіб, які до обрання такого права не мають жодного відношення 

(більш того можуть навіть не знати про існування такого вибору).  

Не досить вдалим, але все ж таки варіантом, пропонують застосовувати 

право держави місцезнаходження/здійснення основної діяльності спеціальної 

цільової організації для регулювання зазначених правовідносин. Враховуючи 

той факт, що спеціальна цільова організація не здійснює жодної господарської 

діяльності, зв'язок із згаданим правопорядком є досить умовним. Важко уявити, 

що суди США, Франції, Німеччини або Іспанії визнають, що ввесь пул активів 

має найбільш тісний зв'язок з правом Бермудів, Ліхтенштейну чи Люксембургу 

[211, c. 810]. 

12 березня 2018 р. в рамках ЄС був опублікований Проект Регламенту 

Європейського парламенту та Ради ЄС про право, що застосовується до дії 

відступлення прав вимоги щодо третіх осіб (англ. «Proposal for a Regulation of 

the European Parliament and of the Councel on the law applicable to the third-party 

effects of assignment of claims») (далі – «Проект»), в рамках якого визначені 

основні норми щодо права, що застосовується до дійсності відступлення щодо 

третіх осіб, пріоритетності прав одного цесіонарія щодо прав іншого цесіонарія 

відносно одного права вимоги, пріоритетності прав цесіонарія щодо прав 

кредиторів цедента, пріоритетності прав цесіонарія щодо прав бенефіціара у 

зв’язку з передачею прав за договором щодо відступленого права вимоги, 

пріоритетність прав цесіонарія щодо прав бенефіціара у зв’язку з новацією 

договору відносно боржника щодо аналогічного права вимоги (далі разом 

«право, що застосовується до дії відступлення права вимоги щодо третіх осіб») 

[200; 22, с.58].  
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Ст. 4 Проекту  визначала правом, що застосовується до перерахованих 

вище випадків право місцезнаходження цедента на відповідний момент часу. 

Водночас, з огляду на положення ч. 3 ст. 4 Проекту в проектах сек’юритизації 

активів цедент та цесіонарій у договорі між ними можуть обрати право, що 

застосовується до вимоги, як право, що буде застосовуватися до дії 

відступлення права вимоги щодо третіх осіб. У такий спосіб  в рамках Проекту 

держави-учасниці ЄС визнали необхідність застосування комбінового підходу 

до регулювання зазначених правовідносин.  

Відповідно до роз’яснень дослідників можливість застосування права, що 

регулює саму вимогу для цілей проектів сек’юритизації була передбачена для 

великих учасників фінансового ринку, які можуть забезпечити організацію 

проекту так, щоб до пулу активів, продаж яких здійснюється, включалися права 

вимоги, підпорядковані одному правопорядку. З цього слідує, що спеціальна 

цільова організація повинна дотримуватися вимог права лише однієї держави з 

метою отримання права власності на передані активи, якими виступають права 

вимоги за грошовими зобов’язаннями. У багатьох випадках великі фінансові 

установи, які планують сек’юритизацію активів, знаходяться в різних державах, 

а тому застосування права держави місцезнаходження цедента може 

спричинити застосування множинності правопорядків. Водночас для невеликих 

ініціаторів сек’юритизації застосування права держави місцезнаходження 

цедента є більшою мірою сприятливим, оскільки в пул активів можуть входити 

права вимоги, підпорядковані різним правопорядкам [200].  

Як зазначалося вище, як колізійна прив’язка права держави 

місцезнаходження цедента, так і колізійна прив’язка права, що застосовується 

до вимоги, відступлення якої здійснюється, мають свої переваги та недоліки 

для цілей визначення дійсності відступлення щодо третіх осіб та визначення 

пріоритетності прав цесіонаріїв в проектах сек’юритизації. Однак, на нашу 

думку, автори Проекту досить вдало змогли їх поєднати, надавши у такий 

спосіб організаторам проектів сек’юритизації можливість обирати ту чи іншу 

колізійну прив’язку залежно від особливостей кожного конкретного проекту 
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сек’юритизації. Застосування принципу lex voluntatis в чистому вигляді до 

регулювання зазначених правовідносин, на нашу думку, не враховувало б 

інтереси третіх осіб, які позбавлені жодного впливу на такий вибір. Надання 

значної автономії сторонам може здійснити негативний вплив на третіх осіб. 

Колізійні прив’язки права держави місцезнаходження цедента та права, що 

застосовується до вимоги є найбільш тісно пов’язаними з правовідносинами 

відступлення та більшою мірою очікуваними для третіх осіб [22, c. 59].  

Деякі із основних результатів досліджень, висвітлених в рамках цього 

підрозділу знайшли своє відображення в публікації автора «Деякі колізійні 

питання відступлення права грошової вимоги в проектах транскордонної 

сек’юритизації активів» [22]. 

 

3.2. Колізійні питання правового статусу спеціальної цільової 

організації в проектах сек'юритизації активів 

 

У проектах сек’юритизації особливо важливо враховувати співвідношення 

обов’язкових імперативних норм та обраний сторонами правопорядок, що 

підлягає застосуванню до визначених правовідносин.  

Питання щодо права, яке буде застосовуватися при визначенні правового 

статусу спеціальної цільової організації, вимагає окремого розгляду з огляду на 

особливості створення та діяльності спеціальної цільової організації. У 

літературі можна зустріти ототожнення спеціальної цільової організації з так 

званими «компаніями поштової скриньки» (англ. «letterbox companies»), які 

здійснюють діяльність на території одних держав, будучи при цьому 

інкорпорованими за правом іншої держави, в якій мають лише поштову адресу 

[235, c. 1]. Однак, з таким погодитися важко, оскільки спеціальні цільові 

організації створюються не з метою обходу закону, що має місце у разі 

створення компаній поштової скриньки, а із законною метою – для цілей 

сек’юритизації активів. Спеціальний правовий статус спеціальної цільової 

організації, особливості якого досліджувалися в попередніх розділах цього 
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дисертаційного дослідження, закріплюється на законодавчому рівні держав, а, 

отже, такий суб’єкт є абсолютно легітимним. При визначенні місця створення 

спеціальної цільової організації важливу роль відіграють такі фактори, як: 

вимоги до розміру мінімального статутного капіталу, організаційно-правові 

форми, які можуть бути обрані для спеціальної цільової організації, вимоги до 

органів управління та персоналу, фінансової звітності, інші регуляторні вимоги, 

що законодавчо висуваються для такого роду утворень. Як правило, обирається 

той правопорядок, який є найбільш сприятливим та вигідним для цілей 

проекту.  

Беручи до уваги специфіку діяльності спеціальних цільових організацій, 

яка головним чином проявляється у відсутності будь-якої господарської 

діяльності, за винятком випуску цінних паперів, з практичної точки зору 

ймовірність виникнення конфліктів між різними правопорядками щодо 

правового статусу спеціальної цільової організації є мінімальною. Підсилює 

цей аргумент також той факт, що спеціальна цільова організація фактично не 

має кредиторів (загалом кількість кредиторів спеціальної цільової організації 

обмежується числом інвесторів за випущеними цінними паперами із 

забезпеченням) та працівників (або їх кількість зведена до мінімуму). Однак, 

враховуючи структурованість та складність проектів сек’юритизації, вважаємо 

за доцільне деталізувати деякі аспекти колізійного регулювання правового 

статусу спеціальної цільової організації в рамках даного питання.  

На сьогодні науці відомо декілька підходів до визначення особистого 

закону юридичної особи, зокрема: теорія інкорпорації, теорія осілості, теорія 

ефективного місця діяльності (теорія місця експлуатації) та теорія контролю 

[69, с. 142-144].  

Теорія інкорпорації визначає національність юридичної особи та її 

особистий статут за законом тієї держави, на території якої така юридична 

особа була створена (Велика Британія, Індія, Китай, Росія, США, Україна) [68, 

c. 311]. Як зазначає Л. П. Ануфрієва, основний зміст теорії і самого критерію 

інкорпорації зводиться до того, що компанія належить до правопорядку тієї 
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держави, в якій вона створена відповідно до її законодавства [64, с. 224]. 

Перевагою, а інколи й недоліком теорії інкорпорації вважають можливість 

вільного переміщення центру основних інтересів та органу управління 

юридичної особи на територію іншої держави (по відношенню до місця 

створення юридичної особи) [211, c. 834]. Можна зустріти думку, що теорія 

інкорпорації створює необмежені можливості для маніпуляцій, наприклад, 

створення фіктивних компаній за місцезнаходженням їх офісів, єдиною 

задачею яких є ведення ділової переписки [32, с. 91; 33]. Однак, на нашу думку, 

щодо спеціальної цільової організації дане твердження не варто застосовувати з 

огляду на обмежену сферу діяльності останньої в силу її спеціального 

правового статусу, який в більшості випадків регулюється на законодавчому 

рівні держав.  

Відповідно до теорії осілості особистий статут юридичної особи 

визначається законом тієї держави, де перебуває її адміністративно-

управлінський центр (Австрія, Бельгія, Німеччина, Франція, Швейцарія). 

Досить часто під поняттям адміністративно-управлінського центру розуміють 

основний орган управління юридичної особи, місцезнаходження якого 

визначається відповідно до установчих документів такої особи (критерій 

формальної осілості) або як фактичне місцезнаходження такого органу [68, 

c. 311]. Існує думка, що для застосування теорії осілості не має значення, де 

здійснюється ділова активність такої юридичної особи [64, c. 225]. 

М. М. Богуславський відносить підпорядкування національності юридичної 

особи закону місцезнаходження центра його управління до критерію 

місцезнаходження. При цьому у разі застосування такого критерію виникає 

ризик зловживання його умовами, зокрема у разі створення фіктивного центру 

управління [5, с. 148]. Як зазначалося в попередніх розділах даного 

дисертаційного дослідження, спеціальна цільова організація фактично не має 

органів управління, обмежуючись лише виконавчим органом, функції якого до 

того ж здійснює спеціальна управляюча компанія. З огляду на зазначене, 
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функціонально теорія осілості не зможе слугувати критерієм визначення 

національності спеціальної цільової організації.  

Під теорією ефективного місця діяльності юридичної особи, як правило, 

розуміють національність тієї держави, на території якої вона здійснює свою 

основну господарську діяльність [68, c. 311]. Л. П. Ануфрієва використовує 

дещо інший термін для визначення зазначеної теорії, називаючи її теорією 

центру експлуатації [64, c. 226]. В. П. Звєков зазначає, що теорія експлуатації 

отримала найменше підтримки та практичного застосування на законодавчому 

рівні держав, набувши свого поширення в більшій мірі серед держав, що 

розвиваються [43, c. 245-246]. Враховуючи, що спеціальна цільова організація 

фактично не здійснює жодної господарської діяльності, крім передбаченої в 

рамках проектів сек’юритизації, яка в більшості випадків обмежується межами 

юрисдикції її створення, розглядати теорію центру експлуатації як найбільш 

оптимальний критерій для визначення національності спеціальної цільової 

організації вважаємо недоцільним.  

Відповідно до теорії контролю юридична особа має національність тієї 

держави, з території якої здійснюється контроль та управління її діяльністю. 

Такою державою зазвичай вважається держава «національності» засновників чи 

основних акціонерів компанії (держава «походження» статутного капіталу 

компанії). У наукових колах така теорія визнається найбільш ефективною при 

визначенні національності транснаціональних корпорацій [68, c. 311]. 

Першочергово дана теорія була сформульована ще за часів Першої світової 

війни і застосовувалась як спосіб боротьби з порушенням законодавства про 

«ворожих іноземців» [5, с. 151] Відомі випадки застосування зазначеної теорії 

як додаткової (субсидіарної) прив’язки в законодавствах деяких держав світу 

при визначенні правового статусу юридичних осіб [68, c. 312]. Характеризуючи 

теорію контролю, важливо відмітити, що склад капіталу юридичної особи може 

змінюватися, що у такому разі матиме наслідком зміну приналежності 

(національності) юридичної особи тому чи іншому правопорядку. Крім того, 

розглядаючи теорію контролю як опцію для визначення національності 
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спеціальної цільової організації, важливо звернути увагу на те, що спеціальна 

цільова організація досить часто може створюватися як компанія із статусом 

без бенефіціарного власника (англ. «orphan entity») або у формі трасту, що 

фактично унеможливлює визначення національності спеціальної цільової 

організації у разі застосування теорії контролю. 

У проектах сек’юритизації вибір місця створення спеціальної цільової 

організації, як правило, припадає на юрисдикції з найбільш сприятливими 

умовами (в частині вимог щодо формування статутного капіталу, створення та 

ліквідації юридичної особи, податкового регулювання і т.п.). Застосування 

критеріїв осілості, ефективного місця діяльності або теорії контролю до 

спеціальної цільової організації не видається вдалим з огляду на особливості її 

правового статусу, відсутність реальних органів управління, які б приймали 

управлінські рішення, та обмежений характер діяльності спеціальної цільової 

організації. Більш вдалим, на нашу думку, є підпорядкування особистого 

закону спеціальної цільової організації, яка має статус юридичної особи, праву 

місця її створення, тобто застосування теорії інкорпорації. Застосування такого 

підходу та обрання компетентного правопорядку для створення спеціальної 

цільової організації дозволить ще на етапі структурування проекту 

максимально враховувати такі важливі аспекти, як особливості статусу 

спеціальної цільової організації, обсяг правоздатності та деліктоздатності 

спеціальної цільової організації залежно від обраної організаційно-правової 

форми, особливості формування структури органів спеціальної цільової 

організації та особливості їх взаємодії між собою [24, с. 42]. 

Ще одним підходом до визначення особистого закону юридичної особи 

стала теорія, відповідно до якої створення юридичної особи прирівнювалося до 

укладення договору між засновниками такої юридичної особи та на цій підставі 

допускалася можливість здійснення засновниками вибору права, що підлягає до 

застосуванню до новоствореної юридичної особи. Цей підхід не набув свого 

поширення в науці та не був реалізований на практиці з огляду на імперативні 

норми, у т.ч. у сфері корпоративного права, та необхідність здійснення 
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контролю з боку держави над юридичними особами, які створюються та/або 

здійснюють діяльність на території такої держави. Адже у разі вибору права, 

відповідно до якого буде визначатися особистий закон юридичної особи, 

залишається відкритим питання регулювання відносин з третіми особами, які 

не пов’язані умовами такого "договору", наприклад кредиторами юридичної 

особи, та захисту їх інтересів [211, c. 834]. Як зазначає Ю. І. Єрьоміна, 

засновники автономні щодо вибору держави, де буде здійснюватися управління 

і діяльність юридичної особи, але вони не автономні настільки, щоб обирати ту 

державну приналежність, яку за ними не визнає національний законодавець [32, 

c. 92]. Однак, певною мірою зазначений підхід був реалізований на 

міжнародно-правовому рівні щодо трастових структур. Враховуючи, що 

спеціальні цільові організації можуть створюватися у формі трасту, пропонуємо 

зупинитися на деяких колізійно-правових аспектах трастових структур.  

Гаазька конвенція про право, що застосовується до трастів та про їх 

визнання, від 1 липня 1985 року визначає, що правовий статус трасту 

визначається правом, що було обране засновником трасту [133]. При цьому 

такий вибір права може бути як прямо вираженим, так і матися на увазі, 

виходячи із особливостей оформлення такого трасту. У разі, якщо такий вибір 

права відсутній та/або з певних підстав його неможливо встановити, підлягає 

застосуванню право, яке має найбільш тісний зв’язок з трастом, зокрема: право 

місця здійснення управління трастом, що було обране засновником трасту; 

право місця знаходження активів, переданих в управління трастом; право 

місцезнаходження або місця здійснення діяльності трастового керуючого; 

право місця здійснення цілей, задля досягнення яких траст створюється [133].  

Незважаючи на зазначені вище положення міжнародної конвенції щодо 

можливості засновника трасту обрати право, що підлягає застосуванню до 

трасту, практика вносить свої корективи. Так, вибір засновника щодо права не є 

абсолютним, а обране право може бути не застосоване судами як таке, що не 

має зв’язку із самим трастом (зокрема, така практика є характерною для 

американських судів) [211, c. 836]. 
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Озвучені вище критерії, за якими визначається право, що має найбільш 

тісний зв’язок з трастом, в проектах сек’юритизації є змінними, а тому у 

випадку відсутності прямо вираженого вибору права обґрунтовувати 

застосування того чи іншого права на підставі таких критеріїв найбільш тісного 

зв’язку не вдається можливим повною мірою. Так, виникає питання: критерій 

визначення місця здійснення управління трастом, закріплений в міжнародній 

конвенції, тяжіє до місця управління, вказаного в документації по створенню 

трасту, чи, оминаючи виключно формалістичний підхід, все ж таки до 

фактичного місця здійснення діяльності ініціатора сек’юритизації [211, c. 842]. 

Розглядаючи критерій місцезнаходження активів, переданих в трастове 

управління, якими виступають права грошової вимоги для цілей 

сек’юритизації, застосування принципу lex reі sitae в цьому конкретному 

випадку не видається вдалим з огляду на складність простежити 

місцезнаходження зазначених фінансових активів [211, c. 843]. Навіть у разі, 

якщо місцезнаходження фінансових активів визначити можливо, в проектах 

сек’юритизації акумулюється велика кількість таких активів та з теоретичної 

точки зору такі активи можуть бути локалізовані в різних державах.  

Визначення тісного зв’язку з правом місця діяльності трасту та досягнення 

його цілей у розрізі проектів сек’юритизації також може мати неоднозначне 

тлумачення. Це пояснюється тим, що спеціальна цільова організація в проектах 

сек’юритизації фактично не здійснює господарської діяльності, окрім купівлі-

продажу фінансових активів та випуску цінних паперів, забезпечених такими 

активами. В той же час можливе відсилання до права тієї держави, якому 

інститут трасту може бути не відомим, що створює небажані ризики для такого 

роду проектів.  

Відомі судові рішення, в яких трасти прирівнюються до корпорацій. Так, у 

справі Greenspun v. Lindley 36 n.y.2d 473 (1975), не зважаючи на зв'язок із 

правом штату Нью-Йорк, судом у справі було застосовано право штату 

Массачусетс, яке було правом місця створення трасту та визначалося як 

застосоване право в трастовій декларації [164]. При цьому суд прийшов до 



163 
 
висновку, що в даному конкретному випадку умови регулювання відносин між 

учасниками трасту є аналогічними умовам регулювання відносин між 

учасниками корпорації, створеної відповідно до права штату Массачусетс [164]. 

Як бачимо, можливість вибору права, яке буде застосовуватися до 

правового статусу трастових структур, є своєрідним відображенням принципу 

lex voluntatis у корпоративних відносинах. В силу існуючого міжнародного 

регулювання даного питання та особливостей, притаманних проектам 

сек’юритизації, у разі створення спеціальної цільової організації у формі 

трасту, здійснений вибір права не завжди може бути реалізований на практиці. 

Фактично суди можуть тлумачити закріплений принцип найбільш тісного 

зв’язку на власний розсуд та прирівнювати трасти за правовою природою до 

корпорацій. З огляду на зазначене, з метою уникнення можливих колізій обране 

право, що підлягає застосуванню до трасту повинно збігатися із правом місця 

створення трасту. У такому разі фактично буде реалізована теорія інкорпорації, 

але у відносинах щодо трастових структур.  

Деякі із основних результатів досліджень, висвітлених в рамках цього 

підрозділу знайшли своє відображення в публікації автора «Колізійні питання 

правового статусу спеціальної цільової організації в проектах сек'юритизації 

активів» [24]. 
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3.3. Передумови формування універсального права транскордонної 

сек’юритизації активів 

 

З огляду на складно структурований характер проектів сек’юритизації 

активів та схильність до набуття такими проектами транскордонного характеру, 

вартим особливої уваги та дослідження видається питання уніфікації 

матеріальних та колізійних норм у сфері сек’юритизації активів. Уточнюючи 

вищезазначене, в рамках даного дослідження буде зроблена спроба дати 

відповідь на питання: чи необхідна уніфікація норм, об’єктом регулювання 

яких є сек’юритизація активів, взагалі та, у разі ствердної відповіді, – у яких 

саме сферах. Орієнтуючись на озвучену мету, особлива увага буде приділена 

інституціям, які займаються нормотворчою діяльністю у фінансовому секторі, а 

також результатам їх діяльності, матеріалізованих у формі тих чи інших 

міжнародних документів. Задля чіткого розуміння етапів сек’юритизації 

активів та їх документарного оформлення, буде розглянуто комплекс договорів 

та інших документів, які є основою для такого роду проектів.  

Основними інституціями, які безпосередньо чи опосередковано 

займаються уніфікацією правових норм, що торкаються окремих аспектів 

сек’юритизації активів, є Національний центр права у сфері міжамериканської 

вільної торгівлі (National Law Center for Inter-American Free Trade), Організація 

з економічної співпраці (Organization for Economic Cooperation), Міжнародний 

інститут з уніфікації приватного права (UNIDROIT), Комісія ООН з 

міжнародного торгівельного права (UNCITRAL), робочі групи при ООН, 

Організація американських держав (Organization of American States), 

Базельський комітет з питань банківського нагляду (Basel Committee on Banking 

Supervision), Європейський банк з реконструкції та розвитку (European Bank for 

Reconstruction and Development). Особливої уваги заслуговує нормотворча 

діяльність у рамках ЄС, спрямована на гармонізацію та уніфікацію права 

держав-учасниць ЄС у сфері сек’юритизації активів та створення єдиних 

стандартів у рамках ЄС [153, c. 277]. 
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Національний центр права у сфері міжамериканської вільної торгівлі 

розробив значну кількість міжнародних договорів та модельних законів, які у 

т.ч. забезпечують регулювання деяких аспектів сек’юритизації активів, 

зокрема: Модельний закон Організації американських держав про забезпечені 

правочини 2002 р., Типове положення Організації американських держав про 

реєстри забезпечених правочинів 2009 р., участь в розробці Керівництва 

ЮНСІТРАЛ про напрямки вдосконалення законодавства держав у сфері 

забезпечених правочинів. Крім того, починаючи з 1993 р. Національний центр 

права у сфері міжамериканської вільної торгівлі брав участь в організації та 

здійсненні правотворчої діяльності, спрямованої на вдосконалення 

законодавства Мексики у сфері сек’юритизації [192].  

До числа міжнародних документів, які забезпечують правову 

регламентацію окремих аспектів транскордонної сек’юритизації, слід віднести 

розроблену в рамках ЮНСІТРАЛ Конвенція ООН про відступлення права 

грошової вимоги у міжнародній торгівлі, яка була прийнята у 2001 році у 

м. Нью-Йорк (Конвенція ЮНСІТРАЛ) [243]. Під дію Конвенції ЮНСІТРАЛ 

підпадають транскордонні відступлення прав грошової вимоги, а також 

відступлення транскордонних прав грошової вимоги. Конвенція ЮНСІТРАЛ 

забезпечує правове регулювання питань, які є особливо актуальними для 

проектів сек’юритизації, зокрема: закріплюється процедура відступлення 

значної кількості прав грошової вимоги, сформованих в пул, та прав грошової 

вимоги, які можуть виникнути в майбутньому; визначаються умови дійсності 

відступлення прав грошової вимоги для сторін, а також для боржників; 

визначається право, що підлягає застосуванню до основних аспектів 

відступлення та ін. Умовою для набуття чинності вказаною Конвенцією є її 

ратифікація як мінімум п’ятьма державами. Станом на сьогодні лише чотири 

держави приєдналися до конвенції, а саме: Ліберія, Люксембург (із 

застереженням), Мадагаскар та США. Дослідники звертають увагу на 

розбіжності в законодавстві різних держав, зокрема між державами 

континентальної правової системи та системи загального права, що й можуть 
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створювати перешкоди на шляху імплементації Конвенції ЮНСІТРАЛ [195, 

c. 401].  

На думку деяких науковців та практиків, розробка та прийняття Конвенції 

ЮНСІТРАЛ державами матиме визначний вплив, значною мірою спрямований 

на усунення бар’єрів на шляху розвитку фінансування у сфері міжнародної 

торгівлі [123, c. 366]. Конвенцію ЮНСІТРАЛ називають першим кроком на 

шляху гармонізації забезпеченого кредитування та сек’юритизації активів. 

Стаття 3 Конвенції ЮНСІТРАЛ визначає випадки, коли права вимоги за 

грошовим зобов’язанням та відступлення права вимоги за грошовим 

зобов’язанням набувають міжнародного або транскордонного характеру. Так, 

відступлення права вимоги набуває транскордонного характеру, якщо на 

момент укладання основного договору цедент та боржник знаходилися в різних 

державах. У той же час відступлення права вимоги за грошовим зобов’язанням 

є транскордонним у разі, якщо на момент укладання договору про відступлення 

цедент та цесіонарій знаходилися в різних державах [243].  

Багато правових систем не визнають відступлення права грошової вимоги 

за зобов’язаннями, що можуть виникнути в майбутньому або права грошової 

вимоги, що не можливо іншим чином ідентифікувати та виокремити на момент 

здійснення фактичного відступлення, зокрема у разі передачі пулу активів [123, 

c. 371]. Вартим особливої уваги є те, що Конвенція ЮНСІТРАЛ вперше на 

міжнародному рівні визначила, що відступлення пулу активів та відступлення 

права вимоги за майбутніми зобов’язаннями не може бути розцінена 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. Крім того, Конвенція ЮНСІТРАЛ звертає особливу увагу на 

той момент, що 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 [243]. Зазначене 

правило є досить важливим для проектів сек’юритизації активів, оскільки для 

таких проектів є характерним одночасне відступлення значної кількості 
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активів, об’єднаних в пул, а також можливість відступлення прав за майбутніми 

зобов’язаннями. 

Особливо важливим моментом є те, що Конвенція ЮНСІТРАЛ порівняно з 

національними правопорядками, які, як правило, оминають це питання, 

визначає право, яке регулюватиме питання пріоритетності вимог цесіонарія по 

відношенню до прав інших кредиторів щодо відступленого права грошової 

вимоги. У статті 22 Конвенції ЮНСІТРАЛ визначається, що пріоритетність 

права цесіонарія щодо відступленого права грошової вимоги порівняно з 

правами інших кредиторів визначається відповідно до права держави 

місцезнаходження цедента. Однак, у разі ініціювання процедури банкрутства 

імперативні норми держави, де справа про банкрутство ініціюється, можуть 

бути застосовувані також щодо визначення пріоритету прав цесіонарія [243]. 

При цьому, наприклад, у разі банкрутства ініціатора сек’юритизації, досить 

часто як в першому, так і в другому випадку це буде один і той же 

правопорядок.  

Враховуючи той факт, що в проектах сек’юритизації ініціатор 

сек’юритизації в переважній більшості випадків продовжує здійснювати 

обслуговування активів та отримувати кошти від боржників на підставі 

окремого договору про обслуговування активів із спеціальною цільовою 

організацією, Конвенція ЮНСІТРАЛ містить норму, за якою 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) (ч. 1 ст. 24 Конвенції ЮНСІТРАЛ) 

[243].  

Конвенція ЮНСІТРАЛ не передбачає спеціальні матеріальні норми, які б 

застосовувалися до форми та змісту договору, за яким здійснюється 

відступлення права грошової вимоги. При цьому, визначаються колізійні норми 

щодо форми договору, за яким здійснюється відступлення права грошової 
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вимоги (ст. 27 Конвенції ЮНСІТРАЛ), права, що застосовується до взаємних 

прав та обов’язків цедента та цесіонарія (ст. 28 Конвенції ЮНСІТРАЛ), права, 

що застосовується до прав та обов’язків цесіонарія та боржника (ст. 29 

Конвенції ЮНСІТРАЛ), права, що застосовується до пріоритетності прав 

цесіонарія щодо відступленого права грошової вимоги відносно прав інших 

осіб (кредиторів) (ст. 30 Конвенції ЮНСІТРАЛ).  

Порушення заборони відступлення, передбаченої основним договором між 

первісним кредитором та боржником, відповідно до законодавства деяких 

держав може бути підставою для недійсності відступлення. У такому випадку 

принцип свободи договору виправдовує такого роду договірні обмеження щодо 

можливості здійснення відступлення. Конвенція ЮНСІТРАЛ не зберігає 

мовчання в даному випадку та визнає дійсність такого відступлення навіть у 

разі договірного обмеження на його здійснення (ст. 9 Конвенції ЮНСІТРАЛ) 

[243]. Конвенція ЮНСІТРАЛ не звільняє цедента від відповідальності за 

порушення договірних зобов’язань, але при цьому здійснення відступлення 

права грошової вимоги за наявності договірного обмеження на здійснення 

такого відступлення не може стати підставою для недійсності такого 

відступлення або для здійснення боржником будь-яких зустрічних 

вимог/зарахувань проти платежів за відповідним грошовим зобов’язанням [123, 

c. 373]. На нашу думку, така норма для цілей проектів сек’юритизації активів є 

досить важливою з огляду на наступне. Як вже зазначалося в попередніх 

розділах даного наукового дослідження, в рамках проектів сек’юритизації для 

ефективної реалізації таких проектів та захисту прав інвесторів необхідно 

максимально забезпечити умови для уникнення можливості повернення 

переданих активів ініціатору сек’юритизації. У випадку ж недійсності 

здійсненого відступлення передані активи підлягатимуть поверненню 

ініціатору сек’юритизації, що створює ризики для інвесторів та всього проекту 

загалом, зокрема у разі банкрутства ініціатора сек’юритизації. Закріплення 

такої норми на національному та міжнародному рівні сприяло б також 

нормативному врегулюванню деяких аспектів принципу дійсного продажу 
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активів, який є основоположним принципом в рамках проектів сек’юритизації. 

При цьому сторона, права якої були порушені у зв’язку з порушенням 

договірної заборони про відступлення, може реалізувати договірні санкції щодо 

порушника її права, зокрема застосувавши неустойку (штраф, пеню), вимагати 

відшкодування завданих збитків і т.п.  

Як бачимо, Конвенція ЮНСІТРАЛ містить низку важливих положень в 

частині регулювання відступлення прав грошової вимоги в проектах 

сек’юритизації, які, на нашу думку, мають позитивний вплив для проектів 

сек’юритизації та є вартими бути інкорпорованими в національне 

законодавство в сфері сек’юритизації активів.  

Ще одним результатом роботи ЮНСІТРАЛ у 2010 р. стало розроблення 

Керівництва про напрямки вдосконалення законодавства держав у сфері 

забезпечених правочинів, основане на принципах Конвенції ЮНСІТРАЛ [244]. 

Зазначене Керівництво регулює низку питань у сфері фінансування, не 

оминаючи випадки сек’юритизації активів, зокрема не лише щодо 

особливостей здійснення забезпечених правочинів, а й щодо процедури 

відступлення права грошової вимоги та права, що підлягає застосуванню.  

На даний момент право ЄС у сфері сек’юритизації розгалужене та 

представлене нормативно-правовими актами у різних сферах, зокрема: у сфері 

регулювання банківської діяльності - Регламент (ЄС) № 575/2013 

Європейського парламенту та Ради ЄС від 26 червня 2013 р. про вимоги до 

кредитних інституцій та інвестиційних організацій та про внесення змін до 

Регламенту (ЄС) № 648/2012, у сфері страхування щодо вимог до страхових 

компаній – Директива 2009/138/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 

25 листопада 2009 р. та Делегований регламент Комісії ЄС від 10 жовтня 2014 

р., у сфері управління активами – Директива 2011/61/EU Європейського 

парламенту та Ради ЄС від 8 червня 2011р., у сфері визначення кредитного 

рейтингу – Регламент № 1060/2009 Європейського парламенту та Ради ЄС від 

16 вересня 2009 р. про кредитні рейтингові агентства, щодо вимог до проспекту 

емісії – Регламент Комісії ЄС №809/2004 від 29 квітня 2004 р. щодо зміни 
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положень Директиви 2003/71/ЕС Європейського парламенту та Ради ЄС в 

частині інформації, яка міститься в проспектах емісії, форми проспекту емісії, 

здійснення посилання на проспект емісії, публікації проспекту емісії та 

доведення його до відома громадськості шляхом опублікування [23, c. 57]. 

У 2015 р. восени Європейська комісія внесла пропозицію про необхідність 

розробки та затвердження нового регламенту, який би забезпечив регулювання 

сек’юритизації активів на принципах спрощеної, прозорої та стандартизованої 

процедури, що здійснюється в межах ЄС. Такий регламент замінив би існуючі 

норми ЄС щодо вимог до проведення аудиту, збереження ризику, прозорості та 

контролю у разі сек’юритизації активів, а також вимог щодо розміру капіталу 

потенційних учасників сек’юритизації.  

У жовтні 2017 р. Європейським парламентом був погоджений як проект 

регламенту у сфері сек’юритизації, так і регламенту щодо вимог до капіталу 

кредитних установ та інвестиційних організацій для цілей сек’юритизації 

активів. Регламент ЄС № 2017/2402 від 12 грудня 2017 р. про загальні 

принципи сек’юритизації та впровадження спеціального правового 

регулювання для здійснення простої, прозорої та стандартизованої 

сек’юритизації, а також внесення змін до Директив № 2009/65/EC, 2009/138/EC, 

2011/61/EU та Регламентів № 1060/2009 та № 648/2012 (Регламент про 

сек`юритизацію) набув чинності 1 січня 2019 р. та став важливим кроком в 

рамках права ЄС на шляху створення стандартизованих умов правового 

регулювання сек’юритизації активів. Регламент про сек`юритизацію закріплює 

визначення поняття сек’юритизації, особливості здійснення процедури аудиту 

(due-diligence) в рамках проектів сек’юритизації, особливості збереження 

ризику, вимоги щодо прозорості у відносинах між учасниками, що беруть 

участь в сек’юритизації, умови кредитування, вимоги до спеціальних цільових 

організацій, умови щодо розкриття інформації під час здійснення випуску 

цінних паперів в процесі сек’юритизації тощо [214].  

Розглядаючи питання уніфікації правових норм у сфері транскордонної 

сек’юритизації, не можемо, хоч і оглядово, не зупинитися на діяльності 



171 
 
Базельського комітету з питань банківського нагляду. Незважаючи на 

необов’язковий характер документів, випущених в рамках Базельського 

комітету з питань банківського нагляду, результати його нормотворчої 

діяльності є важливими в сфері банківської діяльності та фінансового сектору 

зокрема. Директиви та рекомендації Базельського комітету з питань 

банківського нагляду спрямовані на забезпечення належного регулювання 

банківської діяльності та визначають основні критерії та вимоги до 

банківського капіталу, дотримання яких створює здоровий клімат в 

банківському секторі та умови, за яких банки можуть належно нести 

відповідальність за взятими на себе зобов’язаннями, враховуючи їх ризиковий 

характер. Так, перша група принципів та правил щодо кредитних ризиків була 

об’єднана під назвою «Базель 1» та побачила світ в 1988 році [179, c. 1]. На 

додаток до стандартів, закріплених в Базелі 1, Базель 2, випущений в 2004 році, 

зосереджує увагу на оцінюванні кредитоспроможності кредитних установ, що 

здійснюється спеціальними кредитними агентствами, визначає спеціальні 

правила динаміки сек’юритизації активів та пов’язані з нею ризики [179, c. 2]. 

Закріплені в рамках Базелю 2 стандарти та правила були інкорпоровані в 

законодавство США та право ЄС. Як відповідь на фінансову кризу 2007-2008 

рр., Базельським комітетом з питань банківського нагляду у 2010-2011 рр. був 

розроблений документ Базель ІІІ, спрямований на підвищення якості 

управління ризиками в банківському секторі шляхом підсилення вимог щодо 

банківського капіталу та нормативних вимог з ліквідності [23, c. 58].  

Як слідує з вищевикладеного в цьому та попередніх розділах цього 

дисертаційного дослідження, а також із особливостей сек’юритизації активів як 

такої, питання уніфікації правових норм у сфері сек’юритизації на 

міжнародному рівні залишається актуальним у таких напрямках, як правове 

регулювання передачі фінансових активів (відступлення права грошової 

вимоги), у т.ч. щодо колізійного регулювання у сфері дійсності відступлення 

щодо третіх осіб та пріоритетності прав цесіонаріїв, правове регулювання 

деяких аспектів неспроможності учасників сек’юритизації активів, зокрема 
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ініціатора сек’юритизації та спеціальної цільової організації, вимоги щодо 

розміру капіталу фінансових установ, інші регуляторні вимоги до ініціаторів 

сек’юритизації, забезпечення належного захисту прав інвесторів та третіх 

сторін у разі випуску цінних паперів із забезпеченням і т.п.  

Певні аспекти сек’юритизації активів також підлягають обов’язковому 

правовому регулюванню зі сторони держави, зокрема щодо порядку передачі 

фінансових активів ініціатором сек’юритизації спеціальній цільовій організації, 

особливостей правового регулювання фінансових активів та правового статусу 

спеціальної цільової організації у випадку банкрутства одного із учасників 

сек’юритизації, процедури випуску цінних паперів та захисту прав інвесторів 

[152, c. 6]. Окрему групу відносин, які підпадають під регулювання з боку 

держави складають відносини із створення спеціальної цільової організації. 

При цьому залишається значна кількість аспектів у проектах сек’юритизації, які 

залишаються неврегульованими як на законодавчому рівні держав, так і на 

міжнародному рівні та відносяться до царини договірного права, тобто тих 

норм та правил, які сторони самостійно визначають у договорах, що 

укладаються між ними, в рамках існуючого правового поля.  

У рамках підготовки до реалізації проекту сек’юритизації виділяють дві 

основні стадії: розробка структури проекту та розробка всіх договорів разом із 

підготовкою інфраструктури для наступної взаємодії сторін. Незалежно від 

місця знаходження учасників сек’юритизації та місця випуску цінних паперів, 

договірна база будь-якого проекту сек’юритизації включає значну кількість 

договорів, що формують єдиний комплекс взаємопогоджених та 

взаємообумовлених правил поведінки для учасників таких проектів. 

Традиційно договори, що є задіяними в проектах сек’юритизації, можна 

об’єднати в такі групи: 

1) договори, що регулюють передачу та обслуговування активів (договір 

купівлі-продажу активів, договір про обслуговування активів, договір про 

зберігання документів та інформації щодо переданих активів); 
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2) договори, що регулюють надання фінансування, забезпечення виплат 

за цінними паперами, контроль пулу активів, а також обслуговування цінних 

паперів; 

3) інші угоди, спрямовані на обслуговування спеціальної цільової 

організації [28, c. 69]. 

До групи договорів, що регулюють надання фінансування, забезпечення 

виплат за цінними паперами, контроль пулу активів та обслуговування цінних 

паперів належать договір про організацію випуску цінних паперів (англ. 

«subscription agreement»), договір про надання ініціатором сек’юритизації 

субординованого кредиту спеціальній цільовій організації (англ. «subordinated 

facility agreement») (кредит надається до моменту здійснення повного 

погашення всіх цінних паперів, випуск яких був здійснений у процесі 

здійснення сек’юритизації), угоди про забезпечення вимог власників цінних 

паперів (англ. «security deed» або «deed of charge»), угода про умови випуску 

цінних паперів, договір про розрахунок та управління грошовими потоками 

(англ. «cash management agreement») [28, c. 71]. 

Запорукою ефективної реалізації цілей проектів сек’юритизації є якісна 

підготовка договірної бази, яка в основному покладається на юридичних 

радників та консультантів. Як показує наведений в попередніх розділах аналіз 

законодавства різних держав у сфері сек’юритизації, деякі важливі аспекти 

сек’юритизації не регулюються на законодавчому рівні держав, формуючи у 

такий спосіб простір для дій юристів у сфері договірного регулювання. Адже 

досягнення такого ключового принципу сек’юритизації як принцип дійсного 

продажу активів більшою мірою залежить від договірних механізмів та 

застережень, які розробляються та використовуються юридичними радниками. 

Мова договорів, формулювання, терміни та поняття, що використовуються в 

договорах є одними із перших критеріїв, які беруться до уваги та розглядаються 

судами при здійсненні аналізу угод на предмет їх можливої «перекваліфікації». 

Саме в проектах сек’юритизації, беручи до уваги мінімальне правове 

регулювання таких проектів на законодавчому рівні держав, найбільш чітко 
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простежується важлива роль правил поведінки, які сторони визначають у 

договорах, формуючи у такий спосіб своє право – право транскордонної 

сек’юритизації. С. Шварц одну із своїх публікацій, присвячену ключовим 

аспектам міжнародного фінансового права, завершив словами: «У разі 

конкретної угоди моєю основною порадою буде звернутися до юридичного 

радника за місцем здійснення угоди, який має значний досвід у цій сфері, та 

впевнитися в тому, що такий радник розуміє як питання, які вас хвилюють, так і 

їх основоположний зміст» [229, c. 254].  

Діяльність юристів у проектах сек’юритизації не зводиться лише до 

здійснення договірного оформлення проектів. Невід’ємним попереднім етапом 

сек’юритизації активів є отримання експертних юридичних висновків щодо 

низки аспектів [137, c. 103], зокрема щодо відповідності процедури створення 

та діяльності спеціальної цільової організації праву держави місця її 

інкорпорації; наявності належної правосуб’єктності спеціальної цільової 

організації для укладання договорів у рамках сек’юритизації активів, 

юридичної дійсності документів, що використовуються в проектах 

сек’юритизації, та їх зобов’язуючого характеру для всіх учасників проекту, у 

т.ч. спеціальної цільової організації в державі її інкорпорації, юридичної 

дійсності зобов’язань спеціальної цільової організації як емітента забезпечених 

активами цінних паперів, дійсності переходу права власності на активи від 

ініціатора сек’юритизації до спеціальної цільової організації, відсутності 

ризику перекваліфікації угоди з передачі активів як забезпеченого кредиту, 

дійсності забезпечення за цінними паперами, наявності всіх необхідних 

дозволів, ліцензій та погоджень, що вимагаються для здійснення проекту 

сек’юритизації відповідно до права, що застосовується.  

В одній із своїх робіт Т. Франкель приходить до думки, що теоретично 

сек’юритизація активів є можливою навіть у разі відсутності компетентного 

правопорядку, який би у правовому полі регламентував порядок здійснення 

такого роду проектів, а також у тому разі, якщо правове регулювання є слабким 

та недостатнім у цій сфері [153, c. 273]. На сьогодні як учасники ринку, так і 
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різні інституційні організації не можуть самостійно рухатися вперед без 

належної юридичної інфраструктури, завдяки якій формуються уніформовані, 

стабільні та чіткі правила поведінки. Т. Франкель схильна вважати, що те 

«право», яке створюється самими учасниками проектів та юристами є більш 

ефективним порівняно з правом, створеним державами, та для цілей 

сек’юритизації кращим є менше правове регулювання з боку держави та більша 

свобода дій для учасників таких проектів. Науковець вважає, що уніфіковане 

право не завжди здатне дати відповідь новим та інноваційним викликам та для 

нього є характерним відсутність гнучкості, що може покладати на учасників 

додаткові витрати, інколи не релевантні для цілей того чи іншого проекту [153, 

c. 274].  

Так, у наукових колах зустрічається підхід, відповідно до якого право 

транскордонної сек’юритизації прирівнюється до lex mercatoria [152, c. 1]. 

Подібно до lex mercatoria, яке створюється та формується торговцями в процесі 

здійснення ними комерційної діяльності, право транскордонної сек’юритизації 

створюється учасниками проектів сек’юритизації та більшою мірою 

юридичними радниками, які структурують такі проекти та формують договірні 

правила поведінки, обов’язкові для учасників таких проектів. У зв’язку з 

вищезазначеним право транскордонної сек’юритизації пропонують називати lex 

juris [152, c. 1]. Концепція щодо окремого правопорядку, який створюється за 

рахунок діяльності юристів лише починає розвиватися, та, на нашу думку 

наразі зарано стверджувати про правотворчий характер такої діяльності. У той 

же час за рахунок такої діяльності, яка здійснюється в рамках правового поля, 

створюються правила поведінки, права та обов’язки та норми, які стають 

обов’язковими для сторін на підставі їхньої згоди.  

У підтримку позиції Т. Франкель професор Е. Вимерш присвятив питанню 

lex juris окрему статтю, в рамках якої підтвердив позицію про те, що значна 

участь та роль юридичних радників в процесі структурування та договірного 

оформлення проектів сек’юритизації дає підстави говорити про нове право 

транскордонної сек’юритизації - lex juris [252]. 
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Б. Маркель не погоджується з такою позицією Т. Франкель щодо фактично 

правотворчої функції юридичних радників в проектах сек’юритизації. 

Безумовно, роль юристів у проектах сек’юритизації є значної, але їх діяльність, 

у т.ч. в процесі розробки договорів, завжди регулюється нормами права 

відповідної держави [195, с. 494].  

На наш погляд, позиція щодо формування концепції lex juris викликає 

зацікавленість, але стверджувати про те, що право транскордонної 

сек’юритизації фактично зводиться до діяльності юристів, яка має ознаки 

правотворчості, не варто. Адже яким б не були умови договору, вони повинні 

відповідати нормі закону. Крім того, існують питання, які все ж таки 

потребують правового закріплення як на рівні національних правопорядків, так 

і на міжнародному рівні, про що нами зазначалося вище. Обов’язковий 

характер зобов’язань для сторін договору може не створювати жодних 

наслідків для третіх осіб. Крім того, на нашу думку, враховуючи специфіку 

проектів сек’юритизації, нормативне регулювання сек’юритизації необхідне, 

зокрема у сфері визначення правового статусу спеціальної цільової організації, 

створення умов для забезпечення захисту від ризиків банкрутства у проектах 

сек’юритизації, випуску забезпечених активами цінних паперів, відступлення 

права грошової вимоги та його колізійного регулювання. У той же час розробка 

уніфікованих норм у сфері сек’юритизації на міжнародному рівні якраз 

зменшить витрати (часу, трудових та фінансових ресурсів) та ризики учасників 

таких проектів, пов’язані із можливим застосуванням неадаптованого для цілей 

сек’юритизації законодавства.  

Основні результати та висновки, висвітлені у цьому підрозділі 

дисертаційного дослідження, знайшли своє відображення в публікації автора 

«Передумови формування універсального права транскордонної 

сек’юритизації» [23]. 
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Висновки до Розділу 3 

 

1. На даний момент серед держав відсутній єдиний уніфікований підхід у 

сфері як колізійного, так і матеріально-правового регулювання щодо основних 

аспектів відступлення права вимоги за грошовими зобов’язаннями, зокрема в 

частині питань дійсності відступлення, пріоритетності прав, відступлення прав 

вимоги за майбутніми зобов’язаннями, допустимості відступлення як такого. 

На теренах ЄС ключовими міжнародними документами, що регулюють 

відступлення права грошової вимоги, є Римська конвенція та Регламент Рим 1. 

Зазначені документи опускають питання регулювання дійсності відступлення 

права грошової вимоги щодо третіх осіб та визначення пріоритетності прав 

цесіонарія щодо відступленої вимоги по відношенню до інших (наступних) 

цесіонаріїв. На рівні національних законодавств щодо питання дійсності 

відступлення права грошової вимоги пануючими є два підходи: 

підпорядкування зазначених відносин праву держави місцезнаходження 

цедента (Бельгія, Люксембург) та праву, що застосовується до права грошової 

вимоги, відступлення якої здійснюється (Іспанія, Польща, Німеччина). В 

частині пріоритетності прав цесіонарія зазначені підходи дублюються. 

Враховуючи особливості цесії, що здійснюється в рамках проектів 

сек’юритизації, для цілей визначення права, що застосовується до дійсності 

відступлення для третіх осіб та до визначення пріоритетності прав цесіонарія 

пропонуємо скомбінувати дві колізійні прив’язки: права держави 

місцезнаходження цедента на момент здійснення відповідного відступлення та 

права, що застосовується до вимоги, відступлення якої здійснюється. 

Враховуючи особливості цесії в 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 
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пропонуємо застосовувати право держави місцезнаходження цедента на момент 

здійснення відповідного відступлення.  

2. Конвенція ЮНСІТРАЛ закріплює положення, які мають визначальний 

вплив для проектів сек’юритизації, та наступні з них пропонуємо 

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. 

3. Спеціальна цільова організація як основний учасник проектів 

сек’юритизації має особливий правовий статус, який потребує нормативного 

закріплення на рівні законодавства держав. Специфіка правового статусу 

спеціальної цільової організації впливає на визначення підходу до регулювання 

особистого закону спеціальної цільової організації. На нашу думку, більшою 

мірою оптимальним підходом до визначення особистого закону для спеціальної 

цільової організації є теорія інкорпорації. Закріплений в Гаазькій конвенції про 

право, що застосовується до трастів та про їх визнання, від 1 липня 1985 року 

принцип lex voluntatis до визначення особистого закону спеціальної цільової 

організації у разі, якщо остання створюється у формі трасту, не у всіх випадках 
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може бути реалізований на практиці. З метою уникнення можливих колізій 

обране право, що підлягає застосуванню до трасту, повинно збігатися з правом 

держави місця створення трасту. У такому разі фактично буде реалізована 

теорія інкорпорації, але у відносинах щодо трастових структур. 

4. Питання правового регулювання аспектів сек’юритизації активів 

неодноразово ставало предметом розгляду як міжнародних урядових, так і 

міжнародних неурядових організацій. Результатами таких розглядів стало 

прийняття та розробка міжнародних документів як рекомендаційного 

(керівництв, модельних законів, проектів конвенцій, директив та рекомендацій 

Базельського комітету з питань банківського нагляду і т.п.), так і обов’язкового 

характеру (конвенцій, директив та регламенти ЄС). Зазначені міжнародні 

документи спрямовані на гармонізацію та уніфікацію правових норм головним 

чином щодо наступних аспектів сек’юритизації активів: 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 разі випуску цінних паперів із забезпеченням у рамках проектів 

сек’юритизації. 

5. До аспектів правового регулювання, які потребують закріплення на рівні 

національних правопорядків, враховуючи специфіку проектів сек’юритизації 

активів, слід віднести особливості передачі ініціатором сек’юритизації активів 

спеціальній цільовій організації, особливості правового регулювання 

фінансових активів та правового статусу спеціальної цільової організації, 

зокрема у випадку банкрутства одного із учасників сек’юритизації, процедуру 

випуску цінних паперів та захист прав інвесторів. 

6. У проектах сек’юритизації низка питань не забезпечується 

регулюванням на міжнародному чи національному рівні держав та відноситься 

до сфери договірного регулювання (правовідносини між учасниками проекту, 

формування та стандартизація пулу активів, реалізація принципу дійсного 

продажу активів, реалізація певних аспектів принципу захисту від ризиків 
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банкрутства) та залежить від особливостей структурування проектів. 

Запорукою ефективної реалізації цілей проектів сек’юритизації є якісна 

підготовка договірної бази, яка в основному покладається на юридичних 

радників та консультантів.  

 



181 
 

 

ВИСНОВКИ 

Висновки до наукового дослідження, які ґрунтуються 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.  
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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, 

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 
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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;  

- заборона наступного продажу активів спеціальною цільовою 

організацією третім особам; 
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- 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. 
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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. 

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 
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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 разі випуску цінних паперів із забезпеченням у рамках проектів 

сек’юритизації активів. 
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