
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 
 
 
 

КОВАЛКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 
 
 
 

УДК 347.457:336.273:336.763(043.3) 
 
 
 
 

БОРГОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ  

ЯК ОБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
 
 
 

Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право 

 
 
 
 

Автореферат  
дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ – 2020 



Ди
Ро

Шевче
 
Науко

 
Офіцій

 

 

 
За

спеціал
універс
вул. Во

 
З 

М. Мак
Шевче

 
Ав

 
 
Учени
спеціал

исертаціє
обота вик
енка Мініс

овий конс

йні опоне

ахист від
лізованої 
ситету і
олодимир

дисерта
ксимович

енка за адр

вторефер

ий секрет
лізовано

єю є рукоп
конана у 
стерства о

сультант

енти: 

дбудеться 
вченої 

імені Та
рська, 60, 

ацією мо
ча Київс
ресою: 01

рат розісла

тар 
ї вченої р

пис. 
Київсько
освіти і н

т    ‒  док
дійс
акад
ОРЛ
Інст
унів

докт
ГАВ
Чер
Юр
пуб

док
ДМ
Нац
імен
про
(м. Х

док
ЯМ
Нац
про
і пр

22 вере
ради 

араса Ш
 ауд.  253

ожна оз
ського н
1601, м. К

ано 21 сер

ради        

ому націо
науки Укр

ктор юрид
сний член
демії прав
ЛЮК Ол
титут пра
верситету

ктор юрид
ВРИЛЮК

рнівецьки
рія Федько
блічного п

ктор юрид
МИТРИК
ціональни
ні Яросла

офесор каф
Харків);

ктор юрид
МНЕНКО
ціональни
офесор каф
роцесу (м.

есня 2020
Д 26.0

Шевченка 
3. 

найомити
національ
Київ, вул. 

рпня 2020

               

ональному
раїни. 

дичних на
н (академ
вових нау
лена Пав
ава Київсь
імені Тар

дичних на
К Руслан
й націона
овича, зав
права (м. Ч

дичних на
Ольга О

ий юридич
ава Мудро
федри фін

дичних на
О Тетяна М
ий авіацій
федри ци
. Київ). 

0 року о 
001.04 К

за ад

ись у Н
ьного ун
Володим

0 року. 

               

у універс

аук, профе
ік) Націон
ук Україн
лівна, 
ького нац
аса Шевче

аук, доцен
на Олекс
альний ун
відувач ка
Чернівці)

аук, профе
Олександр

чний унів
ого, 
нансового

аук, доцен
Михайлі

йний уніве
вільного 

10:00 го
Київськог
ресою: 

Науковій 
ніверсите

мирська, 5

               

ситеті іме

есор,  
нальної  

ни 

ціонально
енка, в.о. д

нт 
сандрівна
ніверситет
афедри    
); 

есор 
рівна, 
верситет  

о права 

нт 
івна, 
ерситет,  
права  

одині на 
го націо
01601, 

бібліот
ету імен
58, чит. за

    Л. М. 

ені Тарас

го  
директора

а, 
т імені  
 

засіданн
ональног
м. Київ

еці імен
ні Тарас
ала № 12.

Чуприна

са 

а.  

ні 
о 
в, 

ні 
са 

а 



1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Зараз ринок державних і місцевих цінних паперів в 
Україні має всі передумови для розвитку відповідно до кращих європейських 
і світових стандартів. Водночас участь юридичних та фізичних осіб у 
публічних фінансових і майнових відносинах вимагає організації 
налагодженого механізму державного регулювання, зокрема й ринку цінних 
паперів. Власне, державне регулювання є тим чинником, котрий сприяє 
зменшенню негативних наслідків, що виникають унаслідок непрофесійної 
діяльності учасників ринку цінних паперів та різного роду зловживань на 
цьому ринку. Отож на сучасному етапі розвитку держави слід усіляко сприяти 
вдосконаленню чинного законодавства, врахуванню в ньому кращих 
міжнародних та європейських стандартів, зокрема положень, які б 
гарантували потенційним інвесторам можливість отримувати очікувані 
доходи, які б передбачали отримання державою та органами місцевого 
самоврядування реального кредитного рейтингу. Також варто враховувати той 
факт, що цінні папери, їх випуск залежить від необхідності покривати 
бюджетний дефіцит, адже вони впливають на обсяг публічного (державного і 
місцевого) боргу. Однак попри зростаючий обсяг обігу державних і місцевих 
цінних паперів, інших запозичень держава все ще вкрай мало приділяє уваги 
контролю за обігом таких цінних паперів.  

Зараз доволі мало й відкритої інформації про результати здійснення 
бюджетних запозичень. Не менш складні проблеми виникають і з 
простроченою заборгованістю позичальників перед державою за позиками, 
наданими державою або під державні гарантії.  

Незважаючи на надзвичайну актуальність проблематики фінансово-
правового регулювання обігу державних та місцевих цінних паперів, 
визначення їх особливостей як об’єкта публічної фінансової діяльності, ці 
питання досі належною мірою не розкриті у фахових дослідженнях із 
фінансового права. Проблеми фінансового права в Україні досліджувалися у 
низці докторських дисертацій, питання цінних паперів порушувалися в 
дисертації І. Б. Заверухи, здебільшого присвяченій проблемам правового 
регулювання державного боргу України (2007), та частково у процесі 
дослідження інституту кредиту при наданні правової характеристики 
фінансової системи в дисертації А. С. Нестеренко (2015). Певні складові 
об’єктного складу публічної фінансової діяльності, пов’язані з цінними 
паперами, згадуються також у докторських дисертаціях М. І. огли 
Дамірчиєва (2016) та Д. О. Білінського (2017). Окремі аспекти правової 
природи цінних паперів та державного регулювання ринку цінних паперів 
досліджувалися в кандидатських дисертаціях, виконаних з фінансового, 
господарського, цивільного права.  

Водночас дослідження правової природи боргових цінних паперів саме 
як об’єкта фінансово-правового регулювання досі відсутнє на рівні наукових 
розробок. При цьому найбільшу теоретичну та практичну значущість на 
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даному етапі проведення публічної фінансової діяльності та розбудови 
ефективної фінансової системи України мають боргові державні та місцеві 
цінні папери. Зазначені міркування й обумовили вибір теми дисертаційного 
дослідження та її актуальність.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Проблематика дослідження відповідає напрямам реформування, що визначені 
Цілями сталого розвитку України на період до 2030 року, затвердженими 
Указом Президента України від 30.09.2019 р. № 722/2019, Стратегією сталого 
розвитку «Україна – 2020», схваленою Указом Президента України від 
21.01.2015 р. № 5/2015, а також Цілями сталого розвитку на період до 2030 
року, прийнятими ООН, та Оновленою стратегією сталого розвитку 
Європейського Союзу.  

Дисертаційне дослідження виконувалося відповідно до таких державних 
бюджетних науково-дослідних тем: «Доктрина права в правовій системі 
України: теоретичний і практичний аспекти» (№ БФ 042-01, 
РК № 0111U008337), що розроблялася на юридичному факультеті Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2011 р. по 
31 грудня 2015 р.; «Теорія та практика адаптації законодавства України до 
законодавства ЄС» (№ БФ 042-01, РК № 0116U002637), яка досліджувалася з 
1 січня 2016 р. по 31 грудня 2018 р.; «Розробка системного вчення про 
основні права людини з метою втілення в Україні європейських правових 
цінностей у контексті розбудови громадянського суспільства» (№ 19 БФ 042-01), 
вивчення якої розпочато з 1 січня 2019 р.  

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 
комплексне висвітлення теоретико-прикладних проблем державного 
регулювання та саморегулювання ринку цінних паперів, питань позикового 
капіталу та кредитних відносин як публічно-правових явищ, з’ясування 
фінансово-правової природи боргових державних і місцевих цінних паперів, 
розгляд суб’єктів регулювання та контролю у сфері відносин, пов’язаних із 
державними та місцевими цінними паперами, а також розроблення 
теоретичних висновків і пропозицій, спрямованих на удосконалення 
національного законодавства у цій сфері, з урахуванням європейських 
стандартів та найкращих світових практик.  

Для досягнення поставленої мети в дисертації визначено такі 
завдання: 

– розкрити сутність цінних паперів як форми руху позикового капіталу 
та комплексної правової категорії; 

– дослідити категорії «бюджетний дефіцит», «публічний борг», 
«публічний кредит» як об’єкти наукового пізнання і фінансово-правові 
явища; 

– визначити особливості фінансових правовідносин і публічної 
фінансової діяльності у сфері публічного боргу та публічного кредиту; 

– окреслити публічно-правові аспекти взаємовпливу публічного боргу та 
кредитно-рейтингової оцінки України; 
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– розкрити теоретичні та гносеологічні підходи до державного 
регулювання ринку цінних паперів у фінансово-правовому аспекті; 

– систематизувати європейський і міжнародний досвід організації 
державного регулювання та саморегулювання ринку цінних паперів; 

– дослідити європейські стандарти регулювання ринку цінних паперів; 
– визначити особливості діяльності міжнародних та європейських 

інституцій, залучених до регулювання боргових ринків цінних паперів; 
– надати загальну характеристику борговим цінним паперам за 

законодавством України та дослідити доктринальні положення про борговий 
цінний папір як форму існування капіталу, як об’єкт публічної діяльності; 

– окреслити становлення, сучасний стан та перспективи розвитку 
законодавства України, що регулює відносини у сфері боргових державних і 
місцевих цінних паперів; 

– визначити місце боргових державних і місцевих цінних паперів як 
спеціального об’єкта фінансових правовідносин і публічної фінансової 
діяльності; 

- розкрити зміст регулюючих та контрольних повноважень державно-
владних суб’єктів у сфері боргових цінних паперів і публічного боргу; 

- охарактеризувати діяльність місцевих органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування у сфері боргових цінних паперів;  

- розкрити форми взаємодії органів публічного фінансового контролю у 
сфері боргових державних і місцевих цінних паперів. 

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, що 
складаються у сфері публічної фінансової діяльності внаслідок випуску та 
обігу боргових цінних паперів.  

Предметом дослідження є боргові цінні папери як об’єкти публічної 
фінансової діяльності, що розкриваються через призму положень фінансово-
правової доктрини, законодавчого регулювання, правозастосування, 
міжнародних та європейських стандартів.  

Методи дослідження. Поставлені завдання обумовили вибір 
загальнонаукових та спеціальних наукових методів дослідження, передусім 
загальнонаукового діалектичного, з допомогою якого вдалося дослідити 
закономірності державно-правового регулювання ринку цінних паперів в 
Україні, розкрити правову сутність цінних паперів у контексті позикового 
капіталу та зміст категорій «бюджетний дефіцит», «публічний кредит», 
«публічний борг» як фінансово-правових явищ (підрозділи 1.1, 1.2, 3.1). 

Застосування методів аналізу та синтезу сприяло дослідженню правової 
сутності цінних паперів у контексті позикового капіталу в цілому та розкриттю 
правової природи боргових цінних паперів зокрема, у тому числі крізь призму 
національного законодавства (підрозділи 1.1, 2.2). Методи індукції та дедукції 
забезпечили визначення міжнародних, європейських та національних підходів у 
здійсненні державного регулювання ринку цінних паперів та сприяли 
встановленню місця боргових державних і місцевих цінних паперів як об’єкта  
фінансово-правового регулювання (підрозділи  2.3, 3.2, 3.3, 3.4).  
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Системно-структурний метод надав змогу вивчити взаємодію органів 
публічного фінансового контролю у сфері боргових цінних паперів 
(підрозділи 2.3, 4.3). Формально-юридичний метод було використано для 
виявлення особливостей  фінансових правовідносин у сфері публічного 
боргу та публічного кредиту, а також окреслення повноважень державно-
владних суб’єктів та органів місцевого самоврядування у сфері боргових 
цінних паперів (підрозділи 1.3, 4.1, 4.2). За допомогою методу емпіричного 
аналізу було детально вивчено питання визначення взаємовпливу публічного 
боргу на кредитно-рейтингову оцінку України (підрозділ 1.4). Історичний 
метод сприяв визначенню ролі правового регулювання в ЄС, зокрема в 
частині саморегулювання ринку цінних паперів (підрозділи 3.2, 3.3). 
Прогностичний метод допоміг у розробленні пропозицій щодо 
вдосконалення чинного законодавства України у процесі його гармонізації 
до стандартів ЄС. 

Теоретичною базою дослідження стали наукові праці Л. К. Воронової, 
О. В. Бєлікової, Д. О. Білінського, М. В. Бліхар, О. В. Гедзюк, 
Р. О. Гаврилюк, О. П. Гетманець, Д. О. Гетманцева, Н. Л. Губерської, 
Е. С. Дмитренко, О. О. Дмитрик, О. В. Драган, О. В. Духовної, 
І. Б. Заверухи, Н. А. Зайцевої, Ю. В. Звонарьової, А. Й. Іванського, 
Л. М. Касьяненко, А. Т. Ковальчука, М. П. Кучерявенка, Т. А. Латковської, 
О. А. Лукашева, О. В. Макух, А. О. Монаєнка, О. А. Музика-Стефанчук, 
А. А. Нечай, С. В. Нефьодова, С. О. Ніщимної, О. П. Орлюк, 
С. В. Очкуренка, П. С. Пацурківського, М. О. Перепелиці, А. О. Приступко, 
Н. Ю. Пришви, Л. А. Савченко, О. О. Семчик, О. П. Сергієнко, Л. В. Фокши, 
Н. Я. Якимчук, Т. М. Ямненко та інших дослідників. 

Дослідження проблем державних і місцевих цінних паперів має 
комплексний характер, що зумовило звернення до праць учених у галузі 
історії, економічної теорії, а також теорії держави та права, 
конституційного, адміністративного, кримінального, цивільного й 
господарського права. У цьому контексті було проаналізовано праці 
вітчизняних та іноземних науковців, зокрема: М. М. Агаркова, 
С. С. Алексєєва, В. Д. Базилевича, О. В. Дзери, О. В. Кологойди, 
Н. С. Кузнєцової, Г. В. Кучера, О. В. Любліної, Ю. М. Онищенко, 
Г. М. Остапович, В. М. Падалки, В. В. Посполітак, Н. І. Притули, А. Сміта, 
Н. В. Тарасевича, В. М. Федосова, О. І. Харитонової, В. П. Харицького, 
Й. Шумпетера, В. С. Щербини, С. І. Юрія, О. С. Яворської, В. Л. Яроцького 
тощо. 

Нормативне підґрунтя дослідження ̶ Конституція України, Кодекс 
адміністративного судочинства України, Податковий кодекс України, 
Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Цивільний 
кодекс України, Закони України «Про цінні папери та фондовий ринок», 
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про банки і 
банківську діяльність», інші закони та підзаконні нормативно-правові акти 
України, міжнародні договори та акти законодавства ЄС у досліджуваній 
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сфері, а також законодавство окремих іноземних держав. 
Емпіричну базу дисертації становлять узагальнені дані та матеріали 

Конституційного Суду України, Верховного Суду, Вищого 
адміністративного суду України, Вищого господарського суду України, 
Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства 
економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України, Офісу 
Президента України, Національного банку України, Рахункової палати, 
Державної казначейської служби України, Державної аудиторської служби 
України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Ради 
безпеки і оборони  України, обласних державних адміністрацій, міських рад, 
Комітету експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії 
відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, Європейського 
інформаційно-дослідницького центру, Міжнародної асоціації свопів і 
деривативів, Міжнародної організації комісій з цінних паперів, світових 
рейтингових агентств, незалежних експертних установ тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що у роботі 
вперше на рівні монографічного фінансово-правового дослідження ґрунтовно 
й комплексно досліджено і розкрито правову природу боргових цінних 
паперів як об’єктів публічної фінансової діяльності через системний аналіз 
положень доктрини, нормативно-правових актів та практики застосування, 
визначено роль міжнародних та європейських стандартів у розвиткові та 
удосконаленні національного законодавства та правозастосування у 
досліджуваній сфері. 

Одержані результати дисертаційного дослідження зумовили вироблення 
наукових та практичних висновків у досліджуваній сфері, зокрема: 

вперше: 
–  визначено, що фінансово-правове регулювання ринку цінних паперів – 

це форма впливу норм фінансового права на суб’єктів суспільних відносин у 
сфері цінних паперів, на обіг цінних паперів, що є об’єктами фінансово-
правового регулювання, з метою: охорони та захисту прав суб’єктів, що 
здійснюють їх емісію, випуск та реалізацію, забезпечують погашення, а 
також використовують з метою забезпечення виконання основних 
зобов’язань; дотримання балансу приватних інтересів учасників ринку 
цінних паперів і публічного фінансового інтересу держави в особі 
уповноважених органів й органів місцевого самоврядування; належної 
реалізації кредитно-боргової політики держави; збереження стабільності 
фінансової системи та ефективності функціонування ринку цінних паперів; 
створення умов для найбільш ефективного використання фінансових 
інструментів; 

–  аргументовано доцільність до відносин у сфері публічного боргу 
відносити організаційні, регулятивні, охоронні, управлінські фінансово-
правові відносини щодо: 1) організації та здійснення бюджетних запозичень; 
2) прийняття державою в особі уповноважених органів та органами місцевого 
самоврядування відповідних боргових зобов’язань; 3) здійснення розрахунків 
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за взятими на себе борговими зобов’язаннями; 4) управління, обліку та 
контролю публічного боргу; 5) погашення й обслуговування публічного 
боргу; 

–  під формами взаємодії органів публічного фінансового контролю у 
сфері боргових державних і місцевих цінних паперів запропоновано розуміти 
встановлені нормативно-правовими актами або угодами умови, засоби та 
порядок спільної узгодженої діяльності органів публічного фінансового 
контролю (Верховна Рада України, Рахункова палата; Президент України; 
Міністерство фінансів України; Боргове агентство України; Державна 
казначейська служба України; Державна аудиторська служба України; 
Державна податкова служба України; Національний банк України; 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку; місцеві державні 
адміністрації) за сферою обігу боргових державних і місцевих цінних 
паперів, які використовуються з метою вирішення покладених на них 
завдань; 

– аргументовано, що закріплене статтею 18 БК України положення про 
«очікуване перевищення граничного обсягу державного боргу та 
гарантованого державою боргу» потенційно створює умови для нецільового 
використання бюджетних коштів і за несприятливих обставин може 
провокувати до прийняття уповноваженими органами державної влади 
рішень, наслідком яких стане здійснення бюджетних видатків чи надання 
кредитів із бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх 
перевищенням. Задля усунення цієї проблеми запропоновано закріпити в 
бюджетному законодавстві вичерпний перелік випадків, коли граничний 
обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу можуть бути 
збільшені;  

–  доведено доцільність делегувати обласним радам повноваження щодо 
регулювання регіонального фондового ринку в частині: розробки програми 
розвитку регіонального фондового ринку; укладання міжнародних угод на 
рівні територіальних утворень про співпрацю у сфері регулювання ринку 
місцевих облігацій; здійснення заходів, спрямованих на запобігання 
порушень законодавства про цінні папери на регіональному фондовому 
ринку; контролю за емітентами та інвесторами на фондовому ринку на 
регіональному рівні; 

–  обґрунтовано такі перспективні напрями розвитку сфери обігу 
боргових державних і місцевих цінних паперів: розробка та впровадження на 
законодавчому рівні механізмів врегулювання ринку облігацій внутрішньої 
державної позики, номінованих у національній або іноземній валюті; 
удосконалення законів та підзаконних актів у галузі місцевих запозичень; 
посилення державного фінансового контролю у зазначеній сфері; розширення 
законодавчо визначеного цільового призначення боргових державних і 
місцевих запозичень; систематизація законодавства у сфері боргових 
державних і місцевих запозичень; закріплення в законодавстві ефективних 
механізмів управління державним боргом; вирішення на законодавчому рівні 
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проблем міжбюджетних відносин, пов’язаних із запозиченнями (зокрема, 
процедурних питань та договірних аспектів реструктуризації і переведення 
боргів між місцевим та державним бюджетами);  

дістали подальшого розвитку:  
– теоретичні погляди на борговий цінний папір як своєрідну форму 

існування капіталу та фінансовий інструмент. Окреслено такі його 
особливості: може виступати як товар (його можна купувати й продавати), 
знаходитися в обігу (такий обіг відбувається на спеціальному фондовому 
ринку), приносити дохід (відсотки); 

–  наукове обґрунтування фінансово-правового регулювання відносин у 
сфері боргових державних і місцевих цінних паперів. Доведено, що 
положеннями фінансового законодавства регулюються питання: випуску та 
обігу цінних паперів з метою акумулювання коштів до бюджетів; 
оподаткування доходів від цінних паперів; утворення, обслуговування, 
погашення публічного боргу, управління ним тощо. Норми фінансового права 
регулюють суспільні відносини, пов’язані з публічною фінансовою 
діяльністю, публічним фінансовим контролем, державним регулюванням та 
публічним управлінням у сфері цінних паперів. Визначення умов випуску, 
вартості, строку дії, дохідності, порядку погашення цінних паперів належать 
до фінансово-правового регулювання виключно тоді, коли йдеться про 
боргові державні та місцеві цінні папери;  

–  доктринальні погляди на місце держави у публічних фінансових 
правовідносинах щодо боргових цінних паперів. Наголошено, що держава 
щодо ринку боргових цінних паперів виступає як: регулятор (в особі 
уповноважених органів держава є регулятором і контролюючим суб’єктом у 
сфері цінних паперів; забезпечує підготовку і прийняття законів, інших 
нормативно-правових актів); інвестор (бере на себе функції інвестора різних 
галузей економіки й виробництв); емітент (ідеться про фінансування 
державного боргу); охоронець і захисник (йдеться про участь держави в особі 
органів судової влади при розгляді спорів між суб’єктами правовідносин, 
пов’язаних з борговими цінними паперами); 

–  теоретичні положення про саморегулівні організації професійних 
учасників ринку цінних паперів, зокрема у контексті визначення їх впливу на 
розвиток боргового ринку цінних паперів; також підтримано доцільність 
прийняття закону про саморегулівні організації; 

–  пропозиції щодо вирішення проблем державного регулювання ринку 
боргових цінних паперів, що знаходиться в межах функцій сучасної держави 
з ринковою економікою, у практичному аспекті. Ідеться, зокрема, про: 
нормотворчу функцію (полягає у розробленні цілісної системи нормативно-
правових актів, відповідно до яких відносини у сфері обігу цінних паперів 
стають правовідносинами приватного чи публічного характеру); управлінську 
функцію (держава втілює комплекс заходів з управління публічними 
фінансами, управління публічним боргом, що виникає, зокрема, внаслідок 
здійснення запозичень); економічну функцію (спрямована на забезпечення 
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належного рівня зайнятості населення, стимулювання економічного 
зростання країни); 

–  наукові уявлення про моделі регулювання ринку цінних паперів у 
зарубіжних країнах. Як результат, виокремлено такі моделі: модель, за якої в 
державі створено спеціальний орган – комісію з цінних паперів чи її аналог 
(приміром, у США, Австралії, Угорщині); модель, за якої організація 
відносин у сфері цінних паперів покладається на Міністерство фінансів 
(Японія, Швеція); модель, за якої організація відносин у сфері цінних паперів 
та відповідальність за це покладається на Центральний банк чи 
відокремлений від нього орган банківського нагляду (Австрія, Бельгія, 
Нідерланди); модель, за якої відсутній державно-владний орган, який би 
виконував функції регулятора ринку цінних паперів (Швейцарія); модель, за 
якої фондовий ринок регулюють одразу кілька різних органів, що 
спеціалізуються на роботі в окремих сегментах ринку (Франція, Велика 
Британія); модель, за якої регулювання фондового ринку, окрім єдиного 
органу регулювання, також покладено на спеціальні підрозділи місцевих 
органів влади (це частково запроваджено в Німеччині); 

–  спростовування віднесення до об’єктів фінансово-правових відносин 
корпоративних цінних паперів, позаяк у відносинах щодо таких цінних 
паперів задіяні приватні фінанси, що виступають об’єктом цивільно- та 
господарсько-правового регулювання. Натомість фінансові правовідносини 
пов’язані з обігом боргових цінних паперів, з управлінням публічним 
кредитом і публічним боргом. Їх визначальною характеристикою виступає  
публічний інтерес; 

удосконалено:  
–  визначення понять «цінні папери», «публічний кредит», «публічний 

борг», «державне регулювання ринку цінних паперів» тощо в аспекті 
фінансово-правового регулювання; 

–  доктринальне розуміння поняття фінансових правовідносин у сфері 
публічного боргу, особливостями яких визначено наступне: основою змісту 
публічного боргу є фінансово-кредитні економічні та правові відносини щодо 
тимчасового залучення державою й органами місцевого самоврядування 
додаткових фінансових ресурсів; позичальником (боржником) у цих 
відносинах є держава (в особі уповноважених органів державної влади чи 
спеціальних органів державного управління) та Автономна Республіка Крим, 
область, територіальна громада міста (в особі органів місцевого 
самоврядування), участь яких згідно з бюджетним законодавством щодо 
державного/ місцевого боргу є обов’язковою; джерелом позикових ресурсів є 
тимчасово вільні кошти юридичних та фізичних осіб (резидентів і 
нерезидентів), іноземних держав, міжнародних організацій тощо; 

–  теоретичні підходи, що засвідчують взаємовплив показників 
публічного боргу, публічного кредиту, бюджетного дефіциту та кредитних 
рейтингів України. Простежено світові тенденції щодо виявлення 
суб’єктивних факторів при визначенні рейтингових оцінок і більш 
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критичного ставлення міжнародної спільноти до діяльності рейтингових 
агентств. Обґрунтовано необхідність законодавчого закріплення порогових 
значень вартості кредитно-рейтингових оцінок залежно від типу та 
фінансової спроможності територіальних громад, що зобов’язані отримати 
відповідну послугу в рейтингового агентства для здійснення місцевих 
запозичень; 

– наукові погляди на розвиток законодавства стосовно місцевих 
запозичень, що відбувається під впливом різних чинників, серед яких: процес 
децентралізації влади (делегування місцевим громадам повноважень, 
спрямованих на забезпечення їх фінансово-економічної самостійності з 
паралельною дерегуляцією місцевої економіки); недостатня інтегрованість 
місцевого самоврядування до міжнародних фінансових ринків; низька 
конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість окремих 
територіальних громад. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. Теоретичні 
та прикладні  положення, висновки, пропозиції і рекомендації можуть бути 
використані у:  науково-дослідній сфері – для подальших досліджень проблем 
боргових цінних паперів як об’єкта фінансово-правового регулювання; 
правотворчій діяльності – для удосконалення чинного законодавства, його 
адаптації до кращих міжнародних зразків і стандартів; правозастосовній 
сфері – для покращання фінансово-правового регулювання відносин у сфері 
обігу державних і місцевих цінних паперів; навчальному процесі – під час 
викладання навчальних дисциплін «Фінансове право», «Актуальні проблеми 
фінансового права України», а також при написанні навчальної, навчально-
методичної літератури, у процесі професійної підготовки, перепідготовки і 
підвищення кваліфікації фахівців органів, що здійснюють публічну фінансову 
діяльність. 

Практична цінність дисертаційної роботи підтверджена довідками від 
Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики № 04-32/10-617 від 12 грудня 2019 р., Касаційного 
адміністративного суду в складі Верховного Суду № 3262/0/58-19 від 
17 грудня 2019 р., Київської обласної державної адміністрації № 11-
35/103/01/-2020 від 10 січня 2020 р. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною 
науковою роботою. Сформульовані наукові та практичні здобутки дисертації 
отримані авторкою на основі власного дослідження та аналізу наукових і 
нормативно-правових джерел, міжнародних та європейських стандартів, 
матеріалів судової практики. Особистий внесок здобувачки в 
опублікованих у співавторстві наукових працях становить: Nataliia 
Kovalko, Alona Kazantseva. The directions of improvement of the investment 
attractiveness of enterprises in the sphere of municipal heat energy of Ukraine. 
Evropsky Politicky a Pravni Diskurz. 2015. № 3. Р. 225-229 (0,2 д.а. 
належить автору); Ковалко Н., Казанцева А. Теоретико-правовые аспекты 
понимания понятия «деловая репутация» в банковском законодательстве 
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Украины. Legea si viata. Republica Moldova. 2015. № 7. Р. 39-42 (0,1 д.а. 
належить автору); Ковалко Н., Тарасенко Я. К вопросу о 
целесообразности использования оценочных понятий в банковском 
законодательстве Украины Legea si viata. Republica Moldova. 2016. Mai. 
P. 36-39 (0,1 д.а. належить автору); Ковалко Н. М., Дрозд А. О. Актуальні 
пропозиції імплементації міжнародного законодавства в сфері 
конституційного контролю в правову систему України. Право і 
суспільство. 2016. № 4. С. 26-33 (0,3 д.а. належить автору); Ковалко 
Н. М., Ястребова О. В. Феномен незалежності Національного банку 
України як ключовий критерій ефективності грошово-кредитної політики 
держави. International Scientific Journal. 2017. № 3. (0,5 д.а. належить 
автору); Kovalko O. M., Kovalko N. M., Novoseltsev O.V . Result-oriented 
investment management system for targeted energy efficiency programs. 
Науковий вісник Національного гірничого університету. 2018. №3 (165). 
С. 160-167 (0,1 д.а. належить автору); Музика-Стефанчук О. А., Ковалко 
Н. М. Українсько-європейський досвід розрахункових відносин: сучасні 
реалії та перспективи розвитку. Актуальні проблеми економіки. 2016. 
№12 (186). С. 322-329 (0,2 д.а. належить автору); Ковалко Н. Н., Мельник 
В. М. Налоговая политика короля Теодориха Великого (493-526) в 
отношении купеческого сословия Остготского государства. XI 
Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита» 
(26-27 жовтня 2017 р., Дніпро). Тези доповідей. Київ: Інститут історії 
НАН України, Університет митної справи та фінансів, 2017. С. 12-14 
(0,1 д.а. належить автору).  

Теоретичні положення і висновки сформульовані дисертанткою 
особисто. Використані в дисертації ідеї, положення чи пропозиції інших 
авторів мають відповідні посилання. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та 
теоретичні висновки, на яких базується дослідження, а також 
рекомендації щодо вдосконалення національного законодавства 
обговорювалися на кафедрі фінансового права Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Окремі результати дослідження було 
оприлюднено в доповідях на науково-практичних конференціях, зокрема:       
ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та 
студентів (м. Ужгород, 29 ̶ 30 квітня 2010 р.); Міжнародній конференції 
молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченій пам’яті академіка права 
Ю.М. Тодики «Треті конституційні читання» (м. Харків, 28 ̶ 29 травня 2010 
р.); науково-практичному круглому столі «Проблеми теорії фінансового права 
в сучасний період» (м. Запоріжжя, 21 листопада 2014 р.); ІІІ Всеукраїнському 
науково-практичному круглому столі «Проблеми теорії фінансового права в 
сучасний період» (м. Київ, 4 грудня 2015 р.); Conferința internațională 
științifico-practică. «O nouă perspectivă proceselor de integrare europeană din 
Moldova și Ucraina: aspectul juridică» (Chișinău, Republica Moldova, 25-26 
березня 2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Вороновські 
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читання: сучасний стан і перспективи» (м. Київ, 5 жовтня 2016 р.);                 
ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми теорії та практики» (м. Харків, 17 березня 2017 р.);       
XI Міжнародній науковій конференції «Історія торгівлі, податків та мита» 
(м. Дніпро, 26-27 жовтня 2017 р.); Міжнародній науково-практичній 
конференції «Теорія та практика адаптації банківського законодавства 
України до вимог ЄС» (м. Київ, 3 листопада 2017 р.); Міжнародній науково-
практичній конференції «Теоретичні та практичні проблеми правового 
регулювання суспільних відносин» (м. Харків, 18 ̶ 19 січня 2019 р.); 
Міжнародній науково-практичній конференції «Верховенство права у процесі 
державотворення та захисту прав людини в Україні» (м. Одеса, 8-9 лютого 
2019 р.). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено у 40 наукових 
працях, з них: 4 монографії (одна одноособова); 12 наукових статей у 
фахових виданнях України (з яких 8 опубліковано у виданнях, що 
індексуються у міжнародних наукометричних базах даних); 10 статей у 
наукових періодичних виданнях інших держав; 11 публікацій за матеріалами 
науково-практичних конференцій; 3 публікації науково-практичного 
характеру за напрямом дослідження в інших виданнях. 

Структура дисертаційного дослідження. Дисертація складається з 
анотації, вступу, чотирьох розділів, чотирнадцяти підрозділів, висновків 
до кожного розділу та загальних висновків, переліку умовних скорочень, 
списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи складає 
460 сторінок, з яких основного тексту – 351 сторінка. Список 
використаних джерел становить 573 найменування і розміщений на 
58 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено її 

зв’язок з науковими програмами, планами та темами, окреслено мету і 
завдання, об’єкт і предмет дослідження, вказано на наукову новизну та 
практичне значення одержаних результатів, наведено дані щодо апробації 
результатів дослідження та публікацій. 

Розділ 1 «Позиковий капітал, кредитні відносини та цінні папери 
як фінансово-правові явища: теоретико-методологічні засади» 
складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Цінні папери як форма руху позикового капіталу та 
комплексна правова категорія» визначено, що формою руху позикового 
капіталу, формою існування капіталу є цінні папери. На підставі аналізу 
монографічних джерел зроблено висновок, що у доктрині цінні папери 
розглядають як документ, що вказує на те чи інше право, на майно чи участь 
у капіталі підприємства з метою отримання прибутку або дивідендів; як 
джерело формування капіталу або форму вкладення грошових коштів, що 
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слугує для отримання прибутку. Окрему увагу приділено сутності та 
призначенню публічних (державних і місцевих) цінних паперів, 
Аргументовано, що на фінансово-правові відносини з приводу цінних 
паперів здійснює прямий вплив публічний інтерес, який виступає вихідною 
основою публічного фінансово-правового регулювання. 

У підрозділі 1.2 «Бюджетний дефіцит, публічний борг, публічний 
кредит як об’єкти наукового пізнання та фінансово-правові явища» 
встановлено, що найчастіше у практиці бюджетоутворення бюджети в 
Україні приймаються з бюджетним дефіцитом, наявність якого потребує 
залучення додаткових фінансових ресурсів, внаслідок чого у держави чи 
органів місцевого самоврядування виникають боргові зобов’язання, тобто 
виникає публічний борг. Доведено, що не завжди дефіцит бюджету є 
контрольованим – факт, що в бюджетному законодавстві закріплюється 
граничний обсяг бюджетного дефіциту, ще не означає, що держава його 
цілком контролює. Обґрунтовано, що позаяк  бюджетний дефіцит в 
Україні у найближчі десятки років подолати буде неможливо, зростає роль 
забезпечення належного управління державним і місцевим боргом, яке 
можливе лише за допомогою фінансово-правового інструментарію. 

Визначено, що з бюджетним дефіцитом тісно пов’язаний публічний 
(державний і місцевий) борг, який є не лише правовою категорію, але й 
політико-економічним явищем. На підставі аналізу положень теорії та 
законодавства зроблено висновок, що публічний борг виступає як 
економічним явищем, так і об’єктом фінансово-правового регулювання. 
Публічний борг  та публічний кредит (якому притаманні ознаки 
строковості, платності, повернення) виступають взаємозалежними 
явищами (як причина і наслідок). Водночас попри такий зв’язок, 
публічний борг не має ознак строковості, платності, повернення. 
Запозичені у межах публічного кредиту кошти скеровуються на покриття 
бюджетного дефіциту, фінансування публічного боргу й інших бюджетних 
видатків. Відносини у сфері публічного кредиту і публічного боргу 
передбачають обов’язкову участь органів державної і місцевої влади, 
органів місцевого самоврядування у статусі боржника, регулятора, 
управлінця, гаранта, позикоодержувача. Чітке визначення статусу такого 
органу у відповідних актах (між них і у договорах) створює підстави для 
виконання фінансового обов’язку усіма суб’єктами фінансових 
правовідносин, що виникають внаслідок публічного кредиту чи 
публічного боргу.  

У підрозділі 1.3 «Особливості фінансових правовідносин та публічної 
фінансової діяльності у сфері публічного боргу та публічного кредиту» 
сформульовано позицію, згідно з якою інститут публічного боргу і 
публічного кредиту має розглядатися як фінансово-правовий інститут, що 
входить до особливої частини фінансового права. До відносин у сфері 
публічного боргу належать організаційні, регулятивні, охоронні, 
управлінські фінансово-правові відносини щодо: 1) організації та здійснення 
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бюджетних запозичень; 2) прийняття державою та органами місцевого 
самоврядування відповідних боргових зобов’язань; 3) здійснення 
розрахунків за взятими на себе борговими зобов’язаннями; 4) управління, 
обліку та контролю публічного боргу.  

Розкрито такі особливості фінансових правовідносин у сфері 
публічного боргу: основою змісту публічного боргу є фінансово-кредитні 
економічні та правові відносини з приводу тимчасового залучення державою 
та органами місцевого самоврядування додаткових фінансових ресурсів; 
позичальником (боржником) у розглядуваних відносинах є держава (в особі 
уповноважених органів державної влади чи спеціальних органів державного 
управління) та Автономна Республіка Крим, область, територіальна громада 
міста (в особі органів місцевого самоврядування), участь яких відповідно до 
бюджетного законодавства стосовно державного/місцевого боргу є 
обов’язковою; джерелом позичкових ресурсів є тимчасово вільні кошти 
юридичних та фізичних осіб (резидентів і нерезидентів), іноземних держав, 
міжнародних організацій тощо. 

У підрозділі 1.4 «Взаємовплив публічного боргу та кредитно-
рейтингової оцінки України: публічно-правові аспекти» наголошено, що 
можна розрізняти кредитні рейтингові оцінки юридичних осіб публічного 
права (приміром, держави, органів місцевого самоврядування, метою 
діяльності яких є не отримання прибутку, а дотримання стратегічних 
публічних інтересів) та певних юридичних осіб, котрі задіяні у 
підприємницькій діяльності (монополістів). Кредитний рейтинг держави 
впливає на репутацію як самої держави, так і на інших суб’єктів фінансових 
правовідносин, зокрема у галузі обігу цінних паперів. На підставі 
проведеного аналізу та реалій сьогодення зроблено висновок, що попри 
позитивні моменти, які мають кредитні рейтинги України, такі рейтинги 
нині не позбавлені політичного забарвлення, що свідчить про потенційну 
можливість зовнішнього впливу на  рейтингову оцінку держави. Зазначену 
проблему пропонується вирішувати шляхом застосування декількох 
рейтингів – вітчизняного і міжнародного. Також доводиться доцільність 
визначення на рівні міжнародно-правового регулювання критеріїв 
зловживань кредитних рейтингових агентств та встановлення 
відповідальності за порушення. 

Розділ 2 «Державне регулювання та саморегулювання ринку 
цінних паперів в Україні та за кордоном у теоретичному, 
гносеологічному та практичному вимірах» складається з чотирьох 
підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Державно-правове регулювання ринку цінних паперів в 
Україні як напрям діяльності держави: теоретичні та гносеологічні 
підходи» констатовано, що серед вітчизняних і зарубіжних юристів та 
економістів спостерігаються різні підходи як до самого поняття «державне 
регулювання ринку цінних паперів», так і до самого регулятивного процесу 
на практиці.  



14 

Установлено, що держава на ринку цінних паперів виступає як: 
регулятор; інвестор; емітент; охоронець і захисник. Говорячи про 
регулювання ринку цінних паперів з боку уповноважених державних 
органів, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, 
необхідно мати на увазі, що держава завжди відіграє незамінну роль в 
управлінні ринком, при цьому варіюється лише обсяг виконуваних ним 
функцій. Загалом державне регулювання ринку цінних паперів завжди 
охоплює таке: законотворча діяльність; нормативно-правове регулювання; 
механізм безпосереднього регулювання ринку цінних паперів (ліцензування, 
атестація тощо); контрольні та наглядові функції за дотриманням 
законодавства.  

У підрозділі 2.2 «Міжнародний досвід організації державного 
регулювання та саморегулювання ринку цінних паперів» наголошено, що 
налагоджена робота сучасного фондового ринку ‒ як внутрішньодержавного, 
так і міжнародного ‒ залежить від скоординованої співпраці його суб'єктів: 
приватних і публічних емітентів цінних паперів; інвесторів (фізичних, 
юридичних осіб, іноземних держав); інституційних посередників; держави, 
органів місцевого самоврядування та саморегулівних організацій. Якщо таке 
співробітництво має місце, то йдеться про організоване регулювання ринку 
цінних паперів; відсутність такої співпраці означає наявність 
неорганізованого ринку. 

На підставі проведеного аналізу зарубіжного досвіду регулювання 
ринку цінних паперів встановлено, що на світовому фінансовому ринку одні 
країни сприймають модель регулювання ринку фінансових послуг загалом і 
цінних паперів зокрема за допомогою мегарегулятора; інші країни 
застосовують модель державного регулювання ринку цінних паперів за 
допомогою спеціально утворених контролюючих і регулюючих органів, 
залучення СРО у цей процес. 

Констатовано, що особливість вітчизняного законодавства та 
державного регулювання ринку цінних паперів полягає у тому, що воно 
формувалося на базі радянських правових норм, коли великої потреби у 
ринку капіталу, зокрема запозиченому ззовні, не було (принаймні відкрито 
про це не прийнято було говорити). Сучасна нормативно-правова база 
формується поступово, хоча й не завжди послідовно. Вектор розвитку 
українського ринку цінних паперів переміщується у бік європейських 
стандартів. 

У підрозділі 2.3 «Європейські стандарти регулювання ринку боргових й 
інших цінних паперів» встановлено, що на сьогодні регулювання ринку 
цінних паперів інститутами й органами ЄС обмежено компетенцією 
європейського інтеграційного утворення, що передбачено Римським 
договором та Договором про ЄС. Аргументовано, що компетенція 
європейського інтеграційного утворення з правового регулювання ринку 
цінних паперів ґрунтується насамперед на положеннях про свободи 
внутрішнього ринку: свободу руху капіталу, свободу установи, свободу 
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надання послуг; застосовуються також і окремі правові конструкції, 
вироблені Судом ЄС для руху товарів. 

Констатовано, що Україна йде шляхом адаптації законодавства 
України до законодавства ЄС, до європейських стандартів. Щодо ролі 
європейських стандартів маємо зважати на особливості відносин у сфері 
боргових цінних паперів, де зобов’язаними суб’єктами виступають держава 
чи орган місцевого самоврядування. Тож опрацьовуючи європейські 
стандарти в регулюванні ринку боргових цінних паперів, слід акцентувати 
увагу на публічно-правовій природі відповідних відносин, яка відбивається 
на статусі їх суб’єктів.  

У підрозділі 2.4 «Особливості діяльності міжнародних та 
європейських інституцій, залучених до регулювання боргових ринків цінних 
паперів» визначено, що основними розробниками міжнародних норм 
(стандартів), що регулюють відносини на ринку цінних паперів, зокрема, 
боргових цінних паперів, є суб’єкти загальної та спеціальної компетенції. У 
роботі охарактеризовано органи та організації, котрі  справляють 
найбільший вплив на ринок цінних паперів. Також наголошено, що у 
багатьох випадках діяльність міжнародних інституцій спрямована на 
вироблення спільних підходів, позицій, стандартів тощо задля уніфікації 
правозастосування. Визначено позитивні моменти такого регулювання та 
правозастосування, що можуть бути корисними для України. 

Розділ 3 «Фінансово-правова природа боргових цінних паперів» 
складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Боргові цінні папери: теоретичні та законодавчі 
підходи» підкреслено, що ринок боргових цінних паперів відрізняється від 
інших ринків своїм специфічним товаром – борговим цінним папером. 
Борговий цінний папір є своєрідною формою існування капіталу. Його 
особливість полягає у тому, що він може виступати як товар (його можна 
купувати і продавати), знаходитися в обігу (такий обіг відбувається на 
спеціальному фондовому ринку), приносити дохід (відсотки). Як інструмент 
позики боргові цінні папери реалізуються у відносинах, пов’язаних з 
виплатою доходу інвестору за надану емітентові позику. Найбільш 
популярним видом боргових цінних паперів виступають облігації. В Україні 
ринок боргових цінних паперів представлений різними видами цінних 
паперів, що цілком відповідає світовій практиці та потребам ринку.  

У підрозділі 3.2 «Становлення, стан і перспективи розвитку 
законодавства України, що регулює відносини у сфері боргових державних і 
місцевих цінних паперів» запропоновано процес становлення вітчизняного 
законодавства у галузі запозичень умовно поділити на два етапи: радянський 
та етап незалежної Української держави. Підкреслено, що в умовах 
централізованої системи управління економікою недержавні цінні папери не 
мали юридичного визнання. Подібні правові обмеження не сприяли 
розвитку галузі запозичень у тогочасній Україні, а обумовлювали 
статичність законодавства та практики запозичень. 
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Натомість стрімкий розвиток законодавства у галузі запозичень 
відбувається після отримання Українською державою незалежності. 
Формування законодавства та підзаконної основи у досліджуваній сфері 
одночасно проходило на двох рівнях: загальнодержавному та місцевому. На 
підставі проведеного дослідження історії становлення та розвитку 
законодавства у галузі запозичень загалом та боргових державних і місцевих 
цінних паперів зокрема зроблено висновок, що цей процес тривав під 
впливом доволі відмінних за характером чинників, розкритих у роботі.  
Причому на кожному з етапів вони були різними, але усі обумовлені станом 
суспільних відносин.  

Безсумнівно, розвиток законодавства у досліджуваній сфері неодмінно 
відбуватиметься під впливом євроінтеграції, яка передбачає універсалізацію 
правових методів та засобів. Також і розвиток відповідного законодавства 
повинен обов’язково корелюватися з тенденціями становлення 
громадянського суспільства в Україні, які вимагають урахування думки 
громадськості при формуванні відповідної державної політики.  

У підрозділі 3.3 «Боргові державні та місцеві цінні папери як 
спеціальний об’єкт фінансових правовідносин і публічної фінансової 
діяльності» доведено, що правовідносини у сфері державних та місцевих 
боргових цінних паперів є складовою частиною фінансово-правових 
відносин та об’єктом публічної фінансової діяльності, проте у юридичній 
літературі досі бракує одностайності поглядів щодо галузевої належності 
таких видів цінних паперів.  

Аналіз різних наукових позицій уможливив висновок, що фінансові 
правовідносини на ринку цінних паперів складаються між такими 
суб’єктами: держава – органи місцевого самоврядування; держава (в особі 
НКЦПФР як регулятора) – держава (в особі інших органів державної влади); 
держава – саморегулівні організації; держава – інвестори (фізичні та 
юридичні особи, які купують боргові цінні папери, отримують відсотки). У 
ході дослідження розкриваються особливості фінансових правовідносин на 
ринку цінних паперів, що складаються між зазначеними вище групам 
суб’єктів.  

Розділ 4 «Повноваження суб’єктів регулятивної та контрольної 
публічної фінансової діяльності, пов’язаної з борговими цінними 
паперами: теоретичні та правові засади» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Аналіз регулюючої та контрольної діяльності 
державно-владних суб’єктів у сфері боргових цінних паперів і публічного 
боргу» акцентовано, що найсуттєвішу роль у справі регулювання та 
контролю за сферою державних і місцевих запозичень, пов’язаних із 
борговими цінними паперами, відіграють саме органи державної влади, які 
здійснюють публічний, зокрема, державний фінансовий контроль. 
Зазначено, що НКЦПФР наділена чималою кількістю повноважень для 
здійснення регулювання та контролю ринку державних та місцевих цінних 
паперів. Надані повноваження мають реальний характер і підтверджуються 



17 

на практиці, про що свідчать щорічні звіти НКЦПФР. Водночас акцентовано 
увагу на необхідності нормативного регулювання діяльності саморегулівних 
організацій, зокрема шляхом створення єдиної концепції розвитку органів 
саморегулювання у сфері цінних паперів.  

У підрозділі 4.2 «Діяльність місцевих органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування у сфері боргових цінних паперів» 
наголошено на тій важливій ролі у здійсненні фінансового контролю на 
місцевому рівні, яка належить місцевим органам (місцевим радам і місцевим 
державним адміністраціям), уповноваженим здійснювати наступний 
контроль за відповідністю бюджетному законодавству України показників 
місцевих бюджетів нижчого рівня, на всіх етапах бюджетного процесу. 
Обґрунтовано доцільність делегувати місцевим органам виконавчої влади 
повноваження щодо впливу на регіональний фондовий ринок, які зараз 
реалізуються НКЦПФР одноосібно.  

Окрім цього, наголошено на питанні дерегуляції ринку місцевих 
боргових цінних паперів, що дозволить обласним радам оперативно 
корегувати ситуацію і впливати на показники боргової стійкості об’єднаних 
територіальних громад.  

У підрозділі 4.3 «Взаємодія органів публічного фінансового контролю у 
сфері боргових державних і місцевих цінних паперів: теоретичні та 
практичні аспекти» доведено, що Верховна Рада України забезпечила 
органи публічного фінансового контролю у сфері державних і місцевих 
цінних паперів достатнім нормативним базисом для побудови ефективної 
взаємодії. Кабінет Міністрів України, при виникненні необхідності, 
власними нормативними та розпорядчими актами змушує (або рекомендує) 
зазначені органи взаємодіяти між собою з метою реалізації державної 
фондової політики та державної політики у сфері випуску й обігу цінних 
паперів. Проте найчастіше питання налагодження зв’язків між цими 
органами вирішуються саме на місцях. Визначено напрями покращення  
органами фінансового контролю таких зв’язків, зокрема шляхом видання 
спільних наказів або укладання угод про співробітництво; хоча такі 
документи стосуються лише загальних напрямів обміну інформацією або 
проведення спільних контрольних заходів і не містять детальних форм 
взаємодії у сфері державних і місцевих цінних паперів. Запропоновано 
напрями удосконалення правозастосування у сфері контрою за місцевими 
цінними паперами.    
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації наведено теоретичні узагальнення та вирішено наукову 
проблему правової природи державних і місцевих боргових цінних паперів 
як об’єктів публічної фінансової діяльності. Аналіз питання позикового 
капіталу і кредитних відносин як публічно-правових явищ, дослідження 
фінансово-правової природи боргових державних і місцевих цінних паперів, 
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визначення особливостей суб’єктів регулювання та контролю у сфері 
відносин, пов’язаних з державними та місцевими цінними паперами, 
уможливив, зокрема, такі висновки, спрямовані на розв’язання цієї 
проблеми. 

1. Зв'язок цінних паперів і позикового капіталу є проявом економічних 
відносин, юридичним проявом яких виступають правовідносини. Через 
аналіз правової природи поняття «цінний папір», розгляду його як форми 
руху позикового капіталу, класифікаційних підходів доведено комплексність 
означеної правової категорії. Поняття «цінний папір» використовується в 
різних галузях права та виступає предметом регулювання різного галузевого 
законодавства. Адже гроші й товар у сучасних умовах, по суті, – різні форми 
існування капіталу (позиковий і позичковий капітали відповідно). Історичний 
процес розвитку й ускладнення економічної системи та фінансових відносин 
призвів до відокремлення капіталу-власності та капіталу-функції і 
перетворив їх в об'єкти правочинів (у межах цивільно-правових відносин). 
Формою руху позикового капіталу, формою існування капіталу, відмінною від 
товарної чи грошової форми, є цінні папери. Цінність цієї форми капіталу 
полягає власне в тих правах, що надаються його власникові. До цінних 
паперів, поряд із цивільним, застосовуються також положення 
господарського, адміністративного законодавства.  

Водночас на відносини, пов’язані з певними видами цінних паперів,  
передусім борговими, поширює свій регулювальний  вплив фінансове право 
та фінансове законодавство. Тому може йтися про можливість застосування 
доктринальної аналогії, тобто використання понять і категорій однієї галузі 
права в іншій. Щодо цінних паперів такий підхід ґрунтується на врахуванні 
особливостей об’єктного складу публічної фінансової діяльності та ролі 
фінансових інструментів, до яких належать й цінні папери. Поряд із цим 
критеріями, що впливають на віднесення цінних паперів до предмета 
фінансово-правового регулювання, виступають склад учасників фінансових 
правовідносин та публічний фінансовий інтерес, завдяки якому фінансове 
право здійснює вплив на суспільні відносини, що регулюються й іншими 
галузями права. Доцільність застосування понять «фондовий ринок» та 
«ринок цінних паперів» як синонімів підтверджується не лише вихідними 
положеннями фінансово-правової доктрини, але й знайшло відбиття в 
позиціях нормотворця. Ринок цінних паперів варто розглядати через 
сукупність учасників такого ринку та правовідносини між ними щодо емісії, 
обігу, викупу та обліку. 

2. Фінансова система України перебуває в органічній залежності від 
міжнародного фінансового капіталу, від міжнародної фінансової допомоги, 
від іноземних інвестицій, від зовнішнього кредитування тощо. Залучення 
таких коштів має супроводжуватися суворими  заходами соціальної 
економії. Однак результатом є зростання в державі обсягів внутрішніх і 
зовнішніх запозичень, обсягів позикового, боргового капіталу. Тож 
завданням державної політики в її фінансово-правовій площині має бути 
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запровадження відповідних правових механізмів, які б забезпечили 
ефективне державне управління публічним боргом та створили належні 
умови для дотримання фінансової дисципліни в процесі публічного боргу та 
публічного кредиту. Позитивний прояв наявності в країні бюджетного 
дефіциту може бути тоді, коли він є відображенням активної участі держави 
в економічному зростанні та розвиткові (особливо в післявоєнних і 
посткризових періодах). І позаяк бюджетний дефіцит в Україні в найближчі 
десятки років подолати буде неможливо, потрібно забезпечувати належне 
управління державним і місцевим боргом; це підтверджують правові заходи, 
що вживаються уповноваженими органами державної влади впродовж 
останніх років.  

Публічний борг одночасно є об’єктом економічних та фінансово-
правових відносин. Публічний борг із публічним кредитом (якому 
притаманні ознаки строковості, платності, повернення) виступають 
взаємозалежними явищами (як причина і наслідок). Попри такий зв’язок 
публічний борг не має ознак строковості, платності, повернення. Запозичені в 
межах публічного кредиту кошти скеровуються на покриття бюджетного 
дефіциту, фінансування публічного боргу й інших бюджетних видатків. 
Відносини у сфері публічного кредиту й боргу передбачають обов’язкову 
участь органів державної і місцевої влади в статусі боржника, регулятора, 
управлінця, гаранта, позикоодержувача. Чітке визначення статусу такого 
органу у відповідних правових актах (зокрема договорах) створює підґрунтя 
для виконання фінансового обов’язку всіма суб’єктами фінансових 
правовідносин, що виникають унаслідок публічного кредиту чи публічного 
боргу. 

3. Фінансові правовідносини у сфері публічного кредиту й публічного 
боргу (як  юридична форма виразу й закріплення відповідних економічних 
відносин) виникають, змінюються та припиняються у процесі публічної 
фінансової діяльності держави. Ці відносини завжди взаємопов’язані і є 
відображенням стану економіки в країні. Особливості фінансових 
правовідносин у сфері публічного боргу визначені такі: 1) основою змісту 
публічного боргу є фінансово-кредитні економічні та правові відносини з 
приводу тимчасового залучення державою та органами місцевого 
самоврядування додаткових фінансових ресурсів; 2) позичальником 
(боржником) у цих відносинах є держава (в особі уповноважених органів 
державної влади чи спеціальних органів державного управління) та 
Автономна Республіка Крим, область, територіальна громада міста (в особі 
органів місцевого самоврядування), участь яких згідно з бюджетним 
законодавством щодо державного/місцевого боргу є обов’язковою; 
3) джерелом позичкових ресурсів є тимчасово вільні кошти юридичних та 
фізичних осіб (резидентів і нерезидентів), іноземних держав, міжнародних 
організацій тощо.  

Публічний кредит ‒ продукт публічної фінансової діяльності. 
Залучаючи й розміщуючи кошти на умовах повернення, строковості, 
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відплатності, здійснюючи управління такими коштами, держава в особі 
уповноважених органів державної влади чи особливих центральних 
органів державного управління (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів 
України, Міністерство фінансів України, Боргове агентство України, 
Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку) та Автономна Республіка Крим, область, територіальна 
громада міста (в особі органів місцевого самоврядування, а також 
керівників місцевих фінансових органів) тим самим завдяки фінансовим 
ресурсам фізичних та юридичних осіб акумулюють, розподіляють і 
використовують кошти публічних фондів. Зазначені органи публічної влади 
беруть участь у публічній фінансовій діяльності, реалізовуючи інтерес 
держави чи місцевої громади. Необхідною є узгодженість актів 
фінансового та бюджетного законодавства у сфері публічного боргу та 
кредиту в частині термінології. 

4. У процесі здійснення державних та місцевих запозичень особливого 
значення набувають кредитні рейтинги, оскільки вони впливають на розвиток 
національного й міжнародного ринку позикових фінансових ресурсів та на 
необхідність сторін відповідних відносин мати інформацію про фінансовий 
стан позичальника. Для кредитора є важливою інформація про 
платоспроможність позичальника та потенційні ризики неповернення 
позичених коштів. Наявність повної й достовірної інформації про 
позичальника, який є суб’єктом владних повноважень у сфері публічної 
фінансової діяльності в частині здійснення запозичень, надання гарантій, 
випуску боргових цінних паперів, набуває особливого значення. 

Кредитні рейтинги юридичних осіб публічного і приватного права 
взаємопов’язані. Тому якщо в державі у суб’єктів приватного права 
переважає низький кредитний рейтинг, суб’єкти публічного права не 
матимуть вищого  рейтингу. Однак наявність кредитного рейтингу не означає 
цілковитої кредитоспроможності відповідного суб’єкта. Це є певним 
кредитним орієнтиром для інвестора, кредитора, який дає зрозуміти, що 
низька кредитна оцінка свідчить про високу ймовірність невиконання або 
часткового невиконання позичальником своїх кредитних зобов’язань. Проте 
відповідна оцінка може мати тимчасовий характер щодо якихось юридичних 
фактів (дій чи подій). Доцільно простежувати світові тенденції щодо 
виявлення суб’єктивних факторів при визначенні рейтингових оцінок та 
більш критичного ставлення міжнародної спільноти до діяльності 
рейтингових агентств. Необхідним є закріплення на рівні чинного 
законодавства визначення порогових значень вартості кредитно-рейтингових 
оцінок у рамках надання послуг рейтинговими агентствами залежно від типу 
та фінансової спроможності територіальних громад.  

5. Сучасний ринок цінних паперів існує як організована, 
багатокомпонентна та високотехнологічна система, що забезпечує оптимальні 
умови для реалізації інвестиційних планів суб’єктів, діяльність яких 
пов’язана чи заснована на цінних паперах. Метою державного регулювання 
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ринку цінних паперів є забезпечення сталого розвитку цього ринку, створення 
умов для найбільш ефективного використання фінансових інструментів, 
збереження стабільності фінансової системи.  

Створення в лютому 2020 року на виконання вимог оновленого 
бюджетного законодавства Боргового агентства України засвідчує перехід 
України на принципово нову модель управління державним боргом, яка  
довела успішність свого функціонування в багатьох європейських країнах 
(зокрема, Австрії, Бельгії, Нідерландах, Німеччині, Швеції).   

6. Аналіз міжнародного та європейського досвіду організації державного 
регулювання та саморегулювання ринку цінних паперів дає підстави 
стверджувати, що будь-який ринок, а особливо фінансовий, регулюється 
державою незалежно від правових традицій країни, ступеня розвитку 
інституту саморегулюючих організацій та інших умов. Адже саме держава як 
найбільш потужний інститут управління має базові регулятивні функції в усіх 
сферах публічної фінансової діяльності. При цьому завдяки співпраці з 
саморегулівними організаціями на відповідних професійних ринках органи 
державної влади можуть зосередитися на власних пріоритетних програмах 
(програмах розвитку різних галузей) і спрямувати бюджетні кошти на 
вирішення інших завдань. Власне саморегулювання покликане убезпечити від 
надмірного втручання держави в регулювання приватної сфери, втримувати 
баланс приватних і публічних інтересів. Виділено різні моделі регулювання 
ринку цінних паперів залежно від визначення органу, на який покладено 
владні повноваження з регулювання та пруденційного нагляду.   

З метою підвищення ефективності вітчизняна модель регулювання 
ринку цінних паперів має реалізовуватися у таких напрямах: залучення 
приватних інвесторів (ідеться про збільшення участі фізичних осіб у 
відносинах публічної позики); наскрізна автоматизація всіх ринкових 
процесів та прозорість ринку цінних паперів (інвестори повинні мати 
постійний доступ до інформації про рух запозичених коштів, про напрями їх 
витрачання, очікувані та реальні результати витрачання коштів); управління 
цінними паперами та коштами, за які вони були придбані (йдеться про 
інформацію щодо управління публічними коштами, про постійне здійснення 
контрольних заходів, щоб на ранніх стадіях виявляти неефективне управління 
публічним боргом і вживати необхідних заходів, аби цей борг не зростав без 
належного обґрунтування); підвищення ефективності регулювання та нагляду 
ринку цінних паперів (тут особливу увагу слід приділяти пруденційному 
нагляду, діяльності саморегулівних організацій, підвищенню вимог до 
професійних учасників фондового ринку та фінансовому моніторингу); 
подальша інтеграція вітчизняного ринку в міжнародні ринки капіталів; 
розвиток національних інституційних інвесторів (особливу увагу слід 
приділяти діяльності таких фінансово-кредитних установ, як інститути 
спільного інвестування і недержавні пенсійні фонди). 

7. Регулювання ринку цінних паперів інститутами й органами ЄС 
обмежене компетенцією європейського інтеграційного утворення, що 
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передбачена Римським договором та Договором про функціонування ЄС. 
Договір про ЄС та Договір про функціонування ЄС не містять прямої 
вказівки на те, що до предмета відання ЄС входять питання регулювання 
ринку цінних паперів (є лише положення щодо капіталу та платежів, ідеться 
також про надання фінансових послуг і допуск цінних паперів на ринки 
капіталу). Аналіз актів законодавства ЄС уможливив висновок, що 
компетенція європейського інтеграційного утворення з правового 
регулювання ринку цінних паперів ґрунтується насамперед на положеннях 
про свободи внутрішнього ринку: свободу руху капіталу, свободу установи, 
свободу надання послуг; застосовуються також і окремі правові конструкції, 
вироблені Судом ЄС (зокрема, справа 120/78 Cassis de Dijon) для руху 
товарів, що базуються на правовому принципі взаємного визнання 
національних стандартів. Директивою Ради 88/361 ЄEC від 24 червня 1988 р. 
закріплено класифікацію руху капіталу відповідно до економічної природи 
активів і пасивів, яких він стосується, виражених або в національній, або 
іноземній валюті.  

З огляду на постійний розвиток законодавства ЄС у частині регулювання 
свободи руху капіталу та ринків цінних паперів, важливим є запровадження 
європейських стандартів на фінансових ринках, зокрема й ринках цінних 
паперів для України, що має розглядатися як один із позитивних кроків 
залучення інвестицій та створення іміджу надійної держави. Намічено 
перспективи подальшого удосконалення законодавчих актів України з метою 
спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових 
інструментів. 

8. Основними розробниками міжнародних норм (стандартів), що 
регулюють відносини на ринку цінних паперів, є суб’єкти загальної та 
спеціальної компетенції. До суб’єктів загальної компетенції, зокрема в ЄС,  
належать: Європейський центральний банк (European Central Bank), Банк 
міжнародних розрахунків (Bank for International Settlements), Міжнародна 
організація зі стандартизації (International Organization for Standardization), 
Світовий банк (World Bank), Форум фінансової стабільності (Financial 
Stability Forum), Міжнародний валютний фонд (International Monetary Fund), 
Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності (International Accounting 
Standard Board), Базельський комітет з питань банківського нагляду при 
Банку міжнародних розрахунків (Committee on Banking Supervision of the 
Bank for international Settlements), Організація економічного співробітництва 
та розвитку (Organisation for Economic Co-operation and Development), Група 
розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial 
Action Task Force on Money Laundering), Співтовариство всесвітньої 
міжбанківської фінансової телекомунікації (Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication). Суб’єкти спеціальної компетенції: міжнародні 
депозитарно-клірингові центри (наприклад, Euroclear Bank (у Бельгії), 
Clearstream Banking (у Люксембурзі); Асоціація європейських центральних 
депозитаріїв цінних паперів (Association of European Central Securities 
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Depositories, ECSDA); Міжнародна асоціація індустрії цінних паперів 
(International Securities Services Association, ISSA); Група тридцяти (G30); 
Міжнародна організація комісій з цінних паперів (International Organization 
of Securities Commissions, IOSCO); Європейське управління з цінних паперів 
і ринків (European Securities and Markets Authority, ESMA); Група 
Джіованніні (the Giovannini Group, GG); Міжнародна асоціація свопів і 
деривативів (International Swaps and Derivatives Association, Inc., ISDA); 
Міжнародна асоціація ринків капіталу (International Capital Market 
Association, ICMA); Комітет європейських фондових регуляторів (Committee 
of European Securities Regulators, CESR). Усі зазначені органи мають свої 
особливості діяльності та основні завдання у частині регулювання ринку 
цінних паперів, зокрема обігу боргових цінних паперів. Зважаючи на роль 
Принципів та цілей регулювання ринку цінних паперів IOSCO, прикро, що 
наведені принципи, на яких має ґрунтуватися діяльність учасників ринків 
цінних паперів, зокрема й державних регуляторів, не знайшли належною 
мірою прямого закріплення в законодавстві України. Тож нагальною 
видається потреба для законодавця чітко окреслити засади, на яких мають 
ґрунтуватися відносини у сфері функціонування боргових ринків цінних 
паперів. 

9. Еволюція доктринальних підходів та зміни законотворчих положень 
щодо регулювання боргових цінних паперів зумовлюють необхідність 
уточнити понятійний ряд та удосконалити класифікаційні підходи до 
визначення боргових цінних паперів як об’єкта фінансово-правового 
регулювання. Передусім це стосується оновлення термінології в частині 
боргових цінних паперів, виокремлення ощадних та депозитних сертифікатів 
банку, запровадження корпоративних облігацій замість облігацій 
підприємств, вилучення з переліку боргових цінних паперів облігацій Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб. 

10. У перспективі розвиток законодавства у сфері бюджетних 
запозичень може мати такі напрями, як-от: розробка та впровадження на 
законодавчому рівні механізмів функціонування ринку облігацій 
внутрішньої державної позики, номінованих у національній валюті; 
удосконалення законодавства у сфері місцевих запозичень; удосконалення 
законодавства у сфері публічного фінансового контролю; розширення 
законодавчо визначеного цільового призначення державних і місцевих 
запозичень; систематизація та конкретизація законодавства у сфері 
державних та місцевих запозичень; закріплення в законодавстві ефективних 
механізмів управління державним боргом, насамперед у частині діяльності 
Боргового агентства України; вирішення на законодавчому рівні проблем 
міжбюджетних відносин, пов’язаних із запозиченнями. 

11. При подальшій участі України в особі уповноважених органів та 
органів місцевого самоврядування в міжнародних фінансових 
правовідносинах, пов’язаних з борговими цінними паперами, мають 
враховуватися тенденції глобалізації й технологізації світового ринку 
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капіталу, інтернаціоналізація міжнародних фондових ринків та 
регіоналізація їх регулювання, а також дерегуляція фінансових ринків як 
засіб протидії офшоризації.  

Безперечно, економічно розвинені країни мають уживати всіх можливих 
заходів, аби ринок цінних паперів функціонував і споживачі фінансових та 
інших послуг довіряли емітентам, зокрема, боргових цінних паперів; 
держава має упереджувати виникнення різного роду зловживань і 
шахрайства на цьому ринку. Брак довіри може звести нанівець обіг боргових 
державних і місцевих цінних паперів. Зважаючи на це, усі учасники 
фінансових відносин, пов’язаних із борговими цінними паперами, 
зацікавлені в належній організації та публічному контролі за сферою обігу 
боргових публічних цінних паперів.  

Фінансові правовідносини на ринку боргових державних і місцевих 
цінних паперів відбуваються між такими суб’єктами: уповноважені органи 
держави – органи місцевого самоврядування (рівень створення нормативно-
правової бази, ліцензування, контроль, допуск до участі у відносинах, 
пов’язаних з публічними запозиченнями, тощо); держава (в особі НКЦПФР 
як регулятора) – держава (в особі інших органів державної влади) – 
відносини з державного (публічно-правового) регулювання та публічний 
фінансовий контроль; уповноважені органи держави – саморегулівні 
організації (відносини переважно щодо нормативно-правового регулювання 
та недержавного фінансового контролю, управління у сфері цінних паперів); 
уповноважені органи держави / органи місцевого самоврядування – інвестори 
(фізичні та юридичні особи, які купують боргові державні / місцеві цінні 
папери, отримують відсотки). 

12. У сфері боргових цінних паперів і публічного боргу регулюючими 
та контрольними повноваженнями наділено такі державно-владні суб’єкти: 
Верховна Рада України та її органи, зокрема Комітет з питань бюджету, 
Рахункова палата; Президент України (Рада національної безпеки і оборони, 
Національна інвестиційна рада); Кабінет Міністрів України (Міжвідомча 
робоча група із забезпечення моніторингу ефективного використання 
коштів, залучених суб’єктами господарювання та головними 
розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії); Міністерство 
фінансів України; Боргове агентство України; Державна казначейська 
служба України; Державна аудиторська служба; Державна податкова 
служба; Державна митна служба України; Національний банк України; 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку; місцеві державні 
адміністрації. Налагодження належної взаємодії між зазначеними органами 
сприятиме ефективності здійснення регулюючих та контрольних 
повноважень, підвищенню рівня фінансової дисципліни в частині 
здійснення публічних запозичень.  

13. Обсяг повноважень органів місцевого самоврядування у сфері 
боргових цінних паперів прямо залежить від їх правового статусу, 
закріпленого Конституцією України, бюджетним законодавством та 
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законодавством про місцеве самоврядування. Усіх суб’єктів, що наділені 
повноваженнями у сфері боргових місцевих цінних паперів, доцільно 
розділити на дві групи. Перша група ‒ органи влади АРК, міст Київ та 
Севастополя, яким притаманний особливий конституційно-правовий статус, 
що наділені комплексними повноваженнями у сфері боргових цінних 
паперів, за характером ці повноваження організаційні, реєстраційні, 
забезпечувальні, установчі, повноваження оперативного управління. 
Реалізація вищевказаних повноважень забезпечує емісію, розміщення та обіг 
боргових місцевих цінних паперів. Міські ради та їхні виконавчі органи, 
обласні ради та їх виконавчі органи ‒ це друга група суб’єктів, до неї 
доцільно віднести й міські територіальні громади. Безумовно, юрисдикція 
органу місцевого самоврядування та делегованих йому повноважень у сфері 
боргових місцевих цінних паперів дозволяє на правовому рівні формувати та 
реалізовувати відповідні цілі боргової політики регіонів.  

Раціональною є потреба суттєвого розширення кола повноважень 
місцевої влади в напрямах: делегування місцевим органам державної 
виконавчої влади повноважень щодо впливу на регіональні фондові ринки 
(підвищення функціональної спроможності органів місцевого самоврядування 
щодо управління та контролю за обігом місцевих боргових цінних паперів); 
здійснення дерегуляції ринку місцевих боргових цінних паперів (надання 
місцевим органам державної виконавчої влади повноважень щодо 
формування та функціонування ринку облігацій місцевої позики); розширення 
кола повноважень органів місцевого самоврядування щодо державних 
боргових зобов’язань (закріплення на нормативно-правовому рівні 
повноважень щодо реалізації боргової політики держави). Водночас з метою 
гарантування незалежності держави від фінансового стану місцевих громад 
необхідно законодавчо закріпити заборону органам місцевого самоврядування 
жодним чином фінансово брати участь у погашенні державного боргу, 
викуповувати ОВДП та інші державні й місцеві цінні папери.  

14. Проведений аналіз закріплення на законодавчому рівні та реалізації 
повноважень органів публічного фінансового контролю у сфері боргових 
державних і місцевих цінних паперів дав підстави виокремити такі рівні 
взаємодії органів: державний (взаємодія державно-владних органів 
фінансового контролю між собою, як правило, у формі координації 
діяльності); місцевий (взаємодія державно-владних органів фінансового 
контролю з органами місцевого самоврядування, а також взаємодія органів 
місцевого самоврядування між собою); громадський (взаємодія 
вищенаведених органів зі ЗМІ, інститутами громадянського суспільства та 
окремими громадянами). Четвертий рівень – міжнародний ‒ стоїть осібно, 
адже право на організацію міжнародного співробітництва мають лише 
центральні органи державної влади та деякі спеціалізовані органи контролю. 
Під формами взаємодії слід розуміти встановлені нормативно-правовими 
актами або угодами умови, засоби та порядок спільної узгодженої діяльності 
органів публічного фінансового контролю за сферою обігу державних і 
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місцевих цінних паперів, які використовуються з метою вирішення 
покладених на них завдань. 

15. З метою удосконалення фінансово-правового регулювання боргових 
цінних паперів обґрунтовано і сформульовано низку змін та доповнень до 
чинного законодавства.  

Запропоновано частину першу статті 2 Бюджетного кодексу України 
доповнити пунктом 18¹ такого змісту: «державна (місцева) гарантія – спосіб 
забезпечення державою (органами місцевого самоврядування) у повному 
обсязі або частково виконання боргових зобов'язань позичальника – суб'єкта 
господарювання-резидента України перед кредитором. Державні (місцеві) 
гарантії надаються на умовах платності, строковості, а також забезпечення 
виконання зобов'язань у спосіб, передбачений законом». 

З огляду на положення Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та необхідність розширення суб’єктного складу осіб, що мають 
право на здійснення місцевих запозичень, доцільно викласти: 

абзац третій частини третьої статті 16 Бюджетного кодексу України у 
такій редакції: «Право на здійснення місцевих запозичень у межах, 
визначених рішенням про місцевий бюджет, з урахуванням статті 74 цього 
Кодексу належить Автономній Республіці Крим, обласній раді, міській 
територіальній громаді, територіальній громаді міста в особі керівника 
місцевого фінансового органу за дорученням Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, обласної ради, міської ради»;  

абзац перший частини сьомої статті 16 Бюджетного кодексу України у 
такій редакції: «З метою ефективного управління державним (місцевим) 
боргом та/або ліквідністю єдиного казначейського рахунку та валютних 
рахунків державного бюджету Голова Боргового агентства України за 
погодженням з Міністром фінансів України від імені України (Верховна 
Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада, міська рада або за їх 
рішенням місцевий фінансовий орган) має право здійснювати правочини з 
державним (місцевим) боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та 
продаж державних боргових зобов'язань (боргових зобов'язань Автономної 
Республіки Крим, обласної ради, міської територіальної громади, 
територіальної громади міста), за умови дотримання граничного обсягу 
державного (місцевого) боргу на кінець бюджетного періоду».  

16. До Порядку здійснення місцевих запозичень, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 110 варто 
внести уточнення у частині визначення порогових значень вартості 
кредитно-рейтингових оцінок у рамках надання послуг рейтинговими 
агентствами залежно від типу та фінансової спроможності територіальних 
громад. Частину шосту пункту 6 Порядку доцільно доповнити таким 
положенням:  

«Право на звернення до рейтингового агентства для отримання 
рейтингової оцінки має орган, уповноважений приймати рішення про емісію 
облігацій». 
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У роботі проведене комплексне дослідження державних і місцевих  
боргових цінних паперів як об’єктів публічної фінансової діяльності, 
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обґрунтовано нові наукові положення та розроблено пропозиції щодо 
вдосконалення правового регулювання у цій сфері. 

Зосереджено увагу на питаннях державного регулювання ринку цінних 
паперів у фінансово-правовому аспекті. Доведено, що фінансово-правового 
регулювання потребують питання: випуску та обігу цінних паперів з метою 
акумулювання коштів до бюджетів; оподаткування доходів від цінних 
паперів; утворення, обслуговування, погашення публічного боргу, управління 
ним.  

Висвітлено проблеми функціонування сучасного фондового ринку як 
внутрішньодержавного, так і міжнародного. Отримало подальший 
розвиток учення про моделі регулювання ринку цінних паперів у 
зарубіжних країнах. 

Досліджено проблеми дефіцитного фінансування, обумовлені 
бюджетним дефіцитом, які виникають внаслідок різних причин об'єктивного і 
суб'єктивного характеру. Удосконалено теоретичні підходи щодо впливу 
публічного боргу, публічного кредиту, бюджетного дефіциту на кредитно-
рейтингову оцінку України.  

Поглиблено теоретичні погляди на розвиток законодавства у сфері 
місцевих запозичень, що відбувається під впливом різних чинників. 

Ключові слова: цінні папери, боргові цінні папери, держава, орган 
місцевого самоврядування, запозичення, публічний борг, публічний кредит, 
бюджетний дефіцит, емітент, кредитний рейтинг, капітал, державне 
регулювання, публічний фінансовий контроль, ЄС. 
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2020. 

Работа посвящена комплексному исследованию государственных и 
местных долговых ценных бумаг как объектов публичной финансовой 
деятельности, разрабатываются новые научные положения и предложения 
по совершенствованию правового регулирования в этой сфере. 

Особое внимание уделяется вопросам государственного регулирования 
рынка ценных бумаг в финансово-правовом аспекте. Обосновывается, что 
финансово-правового регулирования требуют вопросы: выпуска и 
обращения ценных бумаг с целью аккумулирования средств в бюджеты; 
налогообложения доходов от ценных бумаг; образования, обслуживания, 
погашения публичного долга. 
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Освещаются вопросы функционирования современного фондового 
рынка как внутригосударственного, так и международного. Получило 
дальнейшее развитие учение о моделях регулирования рынка ценных бумаг 
в зарубежных странах. 

Исследуются проблемы дефицитного финансирования, обусловленные 
бюджетным дефицитом, возникающие вследствие различных причин 
объективного и субъективного характера. Усовершенствуются 
теоретические подходы относительно влияния публичного долга, 
публичного кредита, бюджетного дефицита на кредитно-рейтинговую 
оценку Украины. 

Углубляются теоретические взгляды на развитие законодательства в 
сфере местных заимствований, что происходит под влиянием различных 
факторов. 

Ключевые слова: ценные бумаги, долговые ценные бумаги, 
государство, орган местного самоуправления, заимствования, публичный 
долг, публичный кредит, бюджетный дефицит, эмитент, кредитный рейтинг, 
капитал, государственное регулирование, публичный финансовый контроль, 
ЕС. 

 
ABSTRACT 

 
 Kovalko N. M. Debt securities as the objects of public financial activity. 

– Qualifying scientific work presented as a manuscript. 
 Thesis for a Doctor’s of Law degree by speciality 12.00.07 – 

administrative law and process; financial law, information law. – Taras 
Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of Education and Science 
of Ukraine, Kyiv, 2020. 

 Presented dissertation is devoted to the comprehensive analysis of state and 
local securities as the objects of public financial activity. Outlined agenda enabled 
the author to substantiate qualitatively new scientific provisions and frame 
proposals defining the issues involved. 

 A new conceptual approach to the definition of state and local securities as 
the objects of public financial activity, as well as the objects of financial and legal 
regulation was formulated. 

 Particular attention is drawn to the issues of state regulation of the securities 
market in the financial and legal aspect. Particular part of dissertation is grounded 
on the arguments that the lack of protection of investor’s rights and the inadequate 
level of management lead to a decrease in the quality of the main types of 
securities and to a decrease in securities purchasing. The stock market lacks those 
instruments that would increase liquidity, increase the profitability of investment 
activities, reduce the risks of such activities and guarantee the protection of the 
market participants’ rights. 

 A comprehensive survey was made in order to find out features peculiar for 
the financial legal relations in the securities market. In the light of the 
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abovementioned, it is argued that there is an urgent need to grant powers to the 
oblast councils in order to make the influence on the regional stock market.  

 It is demonstrated that the financial and legal regulation requires issues to be 
addressed in the following domains: the emission and circulation of securities in 
order to accumulate funds in budgets; taxation of income from securities; 
emergence, maintenance, repayment of public debt, its management, etc. 

 It has been scientifically proven that there are separate provisions-
requirements in domestic legislation for the regulator with regard to self-regulated 
organizations, the primary and secondary securities market, requirements set out 
for the interaction (cooperation) of the regulator with the other authorities and 
organizations, requirements for the activities of emitter, requirements for the 
activities performed by auditors, credit rating agencies and other information 
service providers, as well as requirements for the collective (joint) investment 
activities.  

 The issues related to the modern stock market functioning, both domestic 
and international, are identified and addressed. The analysis of relevant cross-
border legal practice allowed the author to provide a further development in the 
classification of models for regulating the securities market in foreign countries. 
Also current Doctoral dissertation presents the findings related to the problems of 
deficit financing that may arise from the various reasons of an objective and 
subjective nature. 

 The author critically assesses the provisions of the Budget Code of Ukraine 
that stipulate the estimated public debt overrun (Article 18 of the Code). It is 
believed it is appropriate to enshrine in the budget legislation an exhaustive list of 
cases when the public debt can be overrun; otherwise, the existing legal provision 
creates the conditions for the misuse of budget funds, budget expenditures or the 
provision of loans from the budget without necessary budgetary allocations or 
exceeding them at the highest state level.  

 Analysis conducted above created the necessary framework for the 
identification of the long-term trends in the development of legislation in the field 
of borrowing. Among such trends notably are: the development and 
implementation at the legislative level of mechanisms for developing the market 
for domestic state securities that are denominated in national currency; 
modernization of legislation and other regulatory acts in the field of local 
borrowing; improvement of legislation in the field of state financial control; the 
expansion of the legislatively determined purpose of state and local borrowings; 
systematization and individualization of legislation in the field of state and local 
borrowing; consolidation in the legislation of relevant public debt management 
mechanisms; addressing at the legislative level the issues of intergovernmental 
relations related to borrowing. Doctrinal provisions concerning the debt securities 
as a peculiar form of capital existence are developed. 

 Theoretical approaches to the impact of public debt, public credit, budget 
deficit on the credit rating of Ukraine have been modernized. Particular attention is 
drawn to the investigation of external (subjective, political) influence on the credit 
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rating assessment of Ukraine. Namely, it is suggested to legislatively consolidate 
the mandatory domestic and international rating; in this vein, there should be 
special criteria that will help to identify the abuse of power made by credit rating 
agencies, thus it is emphasized on the urgent need to normatively establish a 
liability for such abuse. 

 The theoretical views on the development of legislation in the field of local 
borrowing have been extended, which is influenced by the various factors: the 
process of decentralization of power (the need to ensure a real financial and 
economic independence of local communities); lack of integration of local self-
government to the international financial and credit resources; the lack of a well-
established practice of deregulation of the local economy in the state; low 
competitiveness and investment attractiveness of certain territorial communities. 

Key words: securities, debt securities, government, local government, 
borrowing, public debt, public credit, budget deficit, emitter, credit rating, capital, 
government regulation, public financial control, EU. 
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