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АНОТАЦІЯ 

 

Ковалко Н. М. Боргові цінні папери як об’єкти публічної фінансової 

діяльності. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 2020. 

У роботі проведене комплексне дослідження державних і місцевих  

боргових цінних паперів як об’єктів публічної фінансової діяльності, 

обґрунтовано нові наукові положення та розроблено пропозиції щодо 

вдосконалення правового регулювання у цій сфері. 

Сформульовано новий концептуальний підхід до визначення державних і 

місцевих цінних паперів як об’єктів публічної фінансової діяльності, як 

об’єктів фінансово-правового регулювання. 

Авторське бачення поняття «державні та місцеві цінні папери» 

ґрунтується на врахуванні доцільності розгляду приватно- і публічно-

правового регулювання відносин у сфері обігу боргових цінних паперів. 

Особлива увага приділяється питанням державного регулювання ринку 

цінних паперів у фінансово-правовому аспекті, що розуміється як форма 

впливу положень фінансового законодавства на суб’єктів відносин у сфері 

цінних паперів, на обіг цінних паперів, що є об’єктами фінансового-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; 

задоволення інтересів учасників ринку цінних паперів; 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; 
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збереження стабільності фінансової системи та ефективності функціонування 

ринку цінних паперів; створення умов для найбільш ефективного 

використання фінансових інструментів. 

З позицій системного підходу обґрунтовано, що регулюючим органом 

щодо ринку цінних паперів є Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку (далі – НКЦПФР), усі інші державні органи - суб’єкти 

публічної фінансової діяльності – це контролюючі суб’єкти. Аргументовано 

також, що контролюючими суб’єктами мають бути й органи місцевого 

самоврядування, щонайменше щодо інвестиційної діяльності підприємств 

комунальної форми власності. 

Аргументовано, що відсутність захисту прав інвесторів та неналежний 

рівень менеджменту призводить до зниження якості основних видів цінних 

паперів та зменшення зацікавленості в придбанні цінних паперів. На 

фондовому ринку бракує тих інструментів, які б сприяли підвищенню 

ліквідності, зростанню дохідності інвестиційної діяльності, зменшували 

ризики такої діяльності та гарантували захист учасників ринку. Доведено, що 

розвиток цих інструментів повинен здійснюватись 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 клієнтів (ідеться про інформацію щодо 

управління вже публічними коштами, про постійне здійснення контрольних 

заходів, щоб на ранніх стадіях виявляти неефективні управління публічним 

боргом і вживати необхідних заходів, аби цей борг не зростав без належного 

обґрунтування); підвищення ефективності регулювання та нагляду на ринку 

цінних паперів (тут особливу увагу слід приділяти пруденційному нагляду, 

діяльності саморегулівних організацій, підвищенню вимог до професійних 
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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). 

Комплексно досліджено фінансові правовідносини на ринку цінних 

паперів, що відбуваються між такими суб’єктами: держава – органи місцевого 

самоврядування (рівень створення нормативно-правової бази, ліцензування, 

контроль, допуск до участі у відносинах, пов’язаних із публічними 

запозиченнями, тощо); держава (в особі НКЦПФР як регулятора) – держава (в 

особі інших органів державної влади) – це відносини з державного (публічно-

правового) регулювання та публічний фінансовий контроль); держава – 

саморегулівні організації (відносини переважно щодо нормативно-правового 

регулювання та недержавного фінансового контролю, управління у сфері 

цінних паперів); держава – інвестори (фізичні та юридичні особи, які купують 

боргові цінні папери, отримують відсотки). 

Аргументована доцільність делегувати обласним радам повноваження 

щодо впливу на регіональний фондовий ринок. Ідеться про делегування 

повноважень щодо: 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 ціноутворенням на 

регіональному фондовому ринку. На сьогодні всі вищевказані повноваження 

реалізуються НКЦПФР одноосібно. 

Під формами взаємодії органів публічного фінансового контролю у сфері 

державних і місцевих цінних паперів запропоновано розуміти встановлені 

нормативно-правовими актами або угодами умови, засоби та порядок спільної 

узгодженої діяльності органів публічного фінансового контролю за сферою 
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обігу державних і місцевих цінних паперів, які використовуються з метою 

вирішення покладених на них завдань. 

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 тощо. Нормами фінансового 

права регулюються відносини, пов’язані з публічним фінансовим 

контролем, державним регулюванням та публічним управлінням у сфері 

цінних паперів; визначення умов випуску, вартості, строку дії, доходності, 

порядку погашення цінних паперів належатиме до фінансово-правового 

регулювання, виключно коли йдеться про державні та місцеві боргові цінні 

папери, а щодо інших цінних паперів, то тут застосовуються норми 

приватноправового регулювання. 

Заперечується віднесення до об’єктів фінансово-правових відносин 

корпоративних цінних паперів, оскільки у відносинах щодо таких цінних 

паперів задіяні приватні фінанси, що є об’єктом цивільно- та господарсько-

правового регулювання. Обіг цінних паперів опосередковується передусім 

цивільними правовідносинами; похідними від цивільних є ті фінансові 

правовідносини, які, у свою чергу, пов’язані з обігом боргових цінних паперів, 

з управлінням публічним кредитом і публічним боргом. Ідеться не про 

похідний характер усіх фінансових правовідносин, а виключно тих, де 

виникає таке явище, як «публічний інтерес». 

Доведено, що у вітчизняному законодавстві є окремі положення-вимоги 

до регулятора щодо саморегулівних організацій професійних учасників 

фондового ринку (далі – СРО), первинного і вторинного ринку цінних паперів, 

вимоги щодо взаємодії (співробітництва) регулятора з іншими владними 

органами та організаціями, вимоги щодо діяльності емітентів, вимоги щодо 

діяльності аудиторів, кредитних рейтингових агентств та інших надавачів 

інформаційних послуг, щодо колективного (спільного) інвестування. Проте у 



6 
	

відповідних нормах й актах ідеться не про принципи регулювання ринку 

цінних паперів, а про вимоги щодо організації та діяльності певних суб’єктів. 

Визначено, що держава на ринку цінних паперів виступає як: регулятор 

(держава в особі компетентних органів виступає як регулятор і контролюючий 

суб’єкт у сфері цінних паперів; забезпечує підготовку і прийняття законів, 

інших нормативно-правових актів); інвестор (держава бере на себе функції 

інвестора різних галузей економіки і виробництв; при управлінні великими 

портфелями акцій промислових підприємств); емітент (ідеться про 

фінансування державного боргу); охоронець і захисник (ідеться про участь 

держави в особі органів судової влади при розгляді спорів між суб’єктами 

правовідносин, пов’язаних із цінними паперами). 

Досліджено проблеми державного регулювання ринку цінних паперів, що 

знаходиться в межах функцій сучасної держави з ринковою економікою. 

Ідеться, зокрема, про: нормотворчу функцію (полягає в розроблені цілісної 

системи нормативно-правових актів, відповідно до положень яких відносини у 

сфері обігу цінних паперів стають правовідносинами приватного чи 

публічного характеру); управлінську функцію (держава здійснює комплекс 

заходів з управління публічними фінансами, управління публічним боргом, що 

виникає, зокрема, унаслідок здійснення запозичень); економічну функцію 

(спрямована на забезпечення належного рівня зайнятості населення, 

стимулювання економічного зростання країни). 

Висвітлено питання функціонування сучасного фондового ринку як 

внутрішньодержавного, так і міжнародного, що 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 

саморегулюючих організацій. Якщо така співпраця має місце, то йдеться про 

організоване регулювання ринку цінних паперів; відсутність такої співпраці 

означає наявність неорганізованого ринку. 
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Отримало подальший розвиток учення про моделі регулювання ринку 

цінних паперів у зарубіжних країнах. На підставі цього виокремлено та 

досліджено такі моделі: модель, за якої в державі створено спеціальний 

орган – комісія з цінних паперів чи її аналог (приміром, у США, Австралії, 

Угорщині); модель, за якої організація відносин у сфері цінних паперів 

покладається на Міністерство фінансів (наприклад, у Японії, Швеції); модель, 

за якої організація відносин у сфері цінних паперів та відповідальність за це 

покладається на Центральний банк чи відокремлений від нього орган 

банківського нагляду (наприклад, Австрія, Бельгія, Нідерланди); модель, за 

якої відсутній державно-владний орган, який би виконував функції регулятора 

ринку цінних паперів (приміром, Швейцарія); модель, за якої регулюванням 

фондового ринку займаються відразу кілька різних органів, що 

спеціалізуються на роботі в окремих сегментах ринку (наприклад, у Франції, 

Великобританії); модель, за якої регулювання фондового ринку, окрім єдиного 

органу регулювання, також покладено на спеціальні підрозділи місцевих 

органів влади (це частково запроваджено в Німеччині). 

Досліджено проблеми дефіцитного фінансування, обумовлені бюджетним 

дефіцитом, які виникають внаслідок різних причин об'єктивного і 

суб'єктивного характеру. Такими причинами визначено, зокрема: зменшення 

акумульованих до бюджетів доходів унаслідок спаду темпів й обсягів 

виробництва; невисока продуктивність праці (на цей показник впливає 

залучення малокваліфікованих, недостатньо обізнаних кадрів; низька 

заробітна плата і відсутність соцпакету тощо); нестабільність економіки і як 

наслідок – зниження ефективності виробництва (прямо залежить від 

стабільності грошової одиниці країни, рівня інфляції, обсягів ВВН і ВНП 

тощо); необґрунтоване збільшення бюджетних видатків і неврахування 

можливостей їх фінансування; неефективне здійснення бюджетних видатків 

(тут найбільшою проблемою є відсутність законодавчо встановлених критеріїв 

ефективного/неефективного фінансування видатків). 
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Критично оцінено положення Бюджетного кодексу України (далі - БК 

України) про очікуване перевищення граничного обсягу державного боргу 

(ст. 18 БК України). Визначено за доречне закріпити у бюджетному 

законодавстві вичерпний перелік випадків, коли граничний обсяг боргу може 

бути збільшений; в іншому випадку – чинною нормою створено умови для 

нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи 

надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх 

перевищенням, що призводять до необґрунтованих, непередбачених 

бюджетних видатків. 

До відносин у сфері публічного боргу віднесено організаційні, 

регулятивні, охоронні, управлінські фінансово-правові відносини щодо: 

1) організації та здійснення 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. 

Отримали обґрунтування такі перспективні напрями розвитку 

законодавства у галузі запозичень, як: 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 

галузі державного фінансового контролю; розширення законодавчо 

визначеного цільового призначення державних і місцевих запозичень; 

систематизація та конкретизація  законодавства у сфері державних та місцевих 

запозичень; закріплення у законодавстві механізмів управління державним 

боргом; вирішення на законодавчому рівні проблем міжбюджетних відносин, 

пов’язаних із запозиченнями. Вищевказані напрями розвитку законодавства, 

що регулює відносини у сфері запозичень, а також шляхи їхньої реалізації 

систематизовані в рамках рекомендацій Міністерству фінансів України. 

Розвинуто доктринальні положення про борговий цінний папір як 
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своєрідну форму існування капіталу. Визначено особливість, яка 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). 

Удосконалено окремі положення про СРО, які для держави є вигідним 

хоча б у контексті того, що ці організації фінансуються за рахунок коштів від 

галузі, яку вони регулюють, а їх ресурси незалежні від бюджетних коштів. 

Завдяки цьому органи державної влади можуть зосередитися на власних 

пріоритетних програмах (програмах розвитку різних галузей) і спрямувати 

бюджетні кошти на вирішення інших завдань. У цьому контексті 

запропоновано прийняти Закон України «Про саморегулівні організації». 

Пропонується досліджувати позитивні прояви бюджетного дефіциту, що 

є відображенням активної участі держави в економічному зростанні та 

розвитку, особливо в післявоєнних і посткризових періодах – це є свідченням 

того, що держава функціонує в напрямі її всебічного розвитку. Тут також слід 

зважати на обсяги дефіциту: якщо протягом декількох років бюджетний 

дефіцит знижуватиметься, то це, безумовно, означатиме високий рівень 

управління бюджетними коштами та ефективне фінансування видатків. 

Особливостями фінансових правовідносин у сфері публічного боргу 

визначено такі: 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 та органи 

місцевого самоврядування і їх участь щодо відповідно державного чи 

місцевого боргу і кредиту є обов’язковою; джерелом позичкових ресурсів є 

тимчасово вільні кошти юридичних та фізичних осіб (резидентів і 

нерезидентів), іноземних держав, міжнародних організацій тощо. 

Удосконалено теоретичні підходи щодо впливу публічного боргу, 

публічного кредиту, бюджетного дефіциту на кредитно-рейтингову оцінку 
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України. Особлива увага приділяється дослідженню зовнішнього 

(суб’єктивного, політичного) впливу на кредитно-рейтингову оцінку України 

і пропонується законодавчо закріпити обов’язкове вітчизняне та міжнародне 

рейтингування; варто визначити критерії зловживань кредитних рейтингових 

агентств і встановити відповідальність за порушення. 

Поглиблено теоретичні погляди на розвиток законодавства у сфері 

місцевих запозичень, що відбувається під впливом різних чинників, до яких 

віднесено: процес децентралізації влади (необхідність забезпечити реальну 

фінансово-економічну самостійність місцевих громад); недостатню 

інтегрованість місцевого самоврядування до міжнародних фінансово-

кредитних ресурсів, відсутність в державі усталеної практики дерегуляції 

місцевої економіки; низька конкурентоспроможність та інвестиційна 

привабливість територіальних громад. 

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. 

 

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 (081 – Law). – Taras Shevchenko 
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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. 
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 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. 

 The author’s vision of the concept of “state and local securities” is based on 

the conceptualization of debt securities trading via the prism of private and public 

regulation of relations. 

 Particular attention is drawn to the issues of state regulation of the securities 

market in the financial and legal aspect. The latter is understood as a form of 

influence of the tax legislation on parties to relationships in the field of securities, 

transacting in securities that are among the objects of financial legal regulation. 

This was done primarily with the aim of: providing protection and safeguards for 

the rights of parties to financial legal relations; maintaining a balance of the private 

interests between the participants of securities market and the public financial 

interest of the state and local governments; proper organization of the state credit 

and debt policy; preservation of financial system’s stability; creation of conditions 

for the most efficient use of financial instruments. 

 From the perspective of a system-based approach, it is proved that the 

National Commission for Securities and Stock Market (hereinafter – the 

Commission) is deemed to be the only regulatory authority in securities market 

relation. All other state authorities that are subjects of public financial activity act as 

the supervisory authorities that perform monitoring function. It is also argued that 

the local authorities should also act as the supervisory ones, at least towards the 

investment activity of municipal enterprises. 

 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. It is shown that the 
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development of such-like tools should be carried out in the following areas: 

attracting private investors (the question is about increasing the participation of 

individuals in public loan relations); end-to-end automation of all market processes 

and the transparency of the securities market (investors should have constant access 

to information on the movement of debt funds, on the directions of their 

disbursement, expected and real results of disbursement); securities and client funds 

management (namely the information on the public funds management, on the 

constant implementation of control measures in order to identify ineffective public 

debt management at the early stages with the aim to take the necessary measures to 

prevent this debt from its growing without a proper justification); improving 

regulatory efficiency and supervision over the securities market (here special 

attention should be placed on the prudential supervision, the activities of self-

regulatory organizations, increasing requirements for the professional participants 

of the stock market and financial monitoring); further integration of the domestic 

market into the international capital markets; development of national institutional 

investors (special emphasis should be placed on the activities of such financial and 

credit institutions as joint investment institutions and non-state pension funds). 

 A comprehensive survey was made in order to find out features peculiar for 

the financial legal relations in the securities market that occur between such entities: 

the state – local government authorities (creation of a regulatory framework, 

licensing, control, access to participation in relations related to the public 

borrowing, etc.); the state (represented by the Commission as the central regulator) 

– the state (represented by other government bodies) – these are relations under the 

state (public law) regulation and public financial control); the state – self-regulated 

organizations (relations primarily in terms of legal regulation and non-state 

financial control, securities management); state – investors (individuals and legal 

entities who buy debt securities and receive interest). 

 In the light of the 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 
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stock market. More thoroughly, there are following directions for granting such 

powers: establishment of a program for the development of a regional stock market; 

conclusion of international agreements at the level of territorial entities on 

cooperation in the field of local securities regulation; implementation of measures 

aimed at preventing violations of securities laws in the regional stock market; 

monitoring over the pricing in the regional stock market. At the present moment, all 

of the above powers are exercised at the Commission’s sole discretion. 

 It is suggested to understand the forms of interaction of public financial 

control bodies in the field of state and local securities as established by regulatory 

legal acts or agreements, the means and procedures for jointly agreed activities of 

public financial control bodies in the sphere of state and local securities trading that 

are being implemented to tackle the tasks assigned to them. 

 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. The norms 

of financial law govern relations related to public financial control, state regulation 

and public administration in the field of securities; determination of the terms of 

issuing, value, validity, profitability, procedure for redemption of securities refers to 

the financial and legal regulation only when it comes to the state and local debt 

securities; as for other securities, norms of private regulation should be applied. 

 The author believes it is not appropriate to classify the corporate sector of 

securities as the object of financial and legal relations, since this domain involves 

private finance, which is the object of civil and economic regulation. The 

circulation of securities is mediated primarily by the civil relations; the financial 

legal relations could be derivatives from the civil legal relations in case when they 

are associated with the circulation of debt securities, with the management of public 

credit and public debt. This is not about the derivative nature of all financial legal 

relations, but only those where the phenomenon of “public interest” appears. 
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 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. However, the relevant legal norms and acts do not stipulate the principles 

of regulation of the securities market, but rather the requirements vital for the 

organization and conducting activities of certain entities. 

 Against this background, it is determined that in the securities market domain 

the state acts as: the regulator (the state, represented by the competent authorities, 

acts as the regulator and supervisory authority in the field of securities, provides for 

the preparation and adoption of laws, other regulatory legal acts); the investor (the 

state assumes the role of investor in various sectors of the economy and industry 

branches as well as in the management of the large-sized share portfolios owned by 

industrial enterprises); the emitter (at the level of public-debt relief); the protector 

and defender (in the sense that the state is acting by the judiciary in the adjudicating 

disputes between the parties involved in certain legal relationships). 

 From the perspective of the functions that are performed by the modern state 

with a market economy, the author investigates the problems that may arise from 

the state regulation of the securities market. Primarily, among such functions are: a 

rule-making function (development of an integrated system of regulatory legal acts, 

in accordance with the provisions of which relations in the sphere of securities 

trading become formalized as the legal relations of a private or public nature); a 

managerial function (the state carries out a set of measures for managing public 

finances, managing public debt which occurs as a result of borrowing), an economic 

function (aimed at ensuring an appropriate level of employment, stimulating the 

country’s economic growth). 
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 The issues related to the modern stock market functioning, both domestic and 

international, are identified and addressed. It is alleged that the functioning of the 

stock market directly depends on the coordinated cooperation of market entities: 

private and public emitters; investors (individuals, legal entities, foreign states), 

institutional intermediaries; state, local governments and self-regulated 

organizations. In case when such cooperation takes place there is an organized 

regulation of the securities market; to the contrary, the absence of such cooperation 

means there is an unorganized stock market. 

 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. Based on this, the following models were 

identified and investigated: a model in which the state establishes a special body – 

the Securities and Exchange Commission (for example, in the USA, Australia, 

Hungary); a model in which the organization of relations in the field of securities is 

assigned to the Ministry of Finance (for example, in Japan, Sweden); a model in 

which the organization of securities relations and responsibility for the certain 

operations with them lies with the Central Bank or a banking supervisor (for 

instance, Austria, Belgium, the Netherlands); a model in which there is no public 

authority that would perform the functions of a securities market regulator (for 

example, Switzerland); a model in which there are several different bodies 

specializing in separate market segments (for example, in France, Great Britain); a 

model, according to which in addition to a central regulatory body there is also 

special structural units of local authorities that are entitled to address outlined tasks 

(such model is partially introduced in Germany). 

 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. Among such reasons, in particular, are: a decrease 

in the revenues accumulated in the budgets due to a decline in production rate; low 

labor productivity (this indicator is affected by the involvement of a low-skilled, 
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insufficiently informed personnel; low wages and the absence of a social package, 

etc.); economic instability and, as a consequence, a decrease in production 

efficiency (it directly depends on the stability of the country’s monetary unit, 

inflation rate, gross national product and gross domestic product, etc.); 

unreasonable increase in budget expenditures and failure to take account of funding 

opportunities; inefficient implementation of budget expenditures (the biggest 

problem here is the lack of legally established criteria for effective / ineffective 

financing of expenditures). 

 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. This allows the government to make itself 

secure against its injudicious actions towards the budget policy which inevitably 

leads to unreasonable and unforeseen budget expenditures. 

 Relations in the field of public debt include organizational, regulatory, 

protective, managerial financial and legal relations, namely in field of: 1) 

organization and implementation of budget borrowings; 2) the adoption by the state 

and local governments of relevant debt obligations; 3) settlement of debt 

obligations; 4) management, accounting and control of public debt. 

 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 
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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. The specified above 

directions for the development of legislation governing the relations in the field of 

borrowing, as well as ways to implement them, are systematized in the framework 

of recommendations to the Ministry of Finance of Ukraine. 

 Doctrinal provisions concerning the debt securities as a peculiar form of 

capital existence are developed. It has been determined that their peculiarity lies in 

the fact that they can act as the product (they can be bought and sold), they can be 

in circulation (such circulation takes place on a special stock market), and they can 

generate certain income (interest). 

 Certain provisions on self-regulatory organizations have been improved. It is 

alleged that such organizations are beneficial for the state in the context of the fact 

that they are financed from the industrial funds, and their resources are independent 

of budgetary funds. Thereby, the government can focus on its own priority 

programs (development programs for various industries), thus allocating the budget 

funds to other tasks. From this perspective, it is suggested to adopt the Law of 

Ukraine “On Self-Regulated Organizations”. 

 It is proposed to examine the positive manifestations of the budget deficit as 

it is a direct reflection of the state’s active participation in economic growth and 

development, especially in the post-war and post-crisis periods. On the author’s 

opinion this could be an evidence that the state functions in the appropriate 

direction. Also the level of deficit should be taken into account: if within a few 

years the budget deficit is reduced, this will indicate a high level of budget funds 

management and effective financing of certain expenditures. 

 The features of financial legal relations in the field of public debt has the 

following characteristics: the basis of the scope of public debt is financial and credit 

economic and legal relations regarding the temporary leverage of additional 
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resources made by state and local governments; the borrower (debtor) in the 

relations is the state and local government; the source of borrowed resources is 

temporarily free funds of legal entities and individuals (residents and non-

residents), foreign states, international organizations. 

 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 

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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ВСТУП 

 

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 
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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 

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 



30 
	

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.  
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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).  

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. 
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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 
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України, міжнародні договори та акти законодавства ЄС у досліджуваній 

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-
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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 

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 
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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 

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:  
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– 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 
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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 

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 
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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 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, 
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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 
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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 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 
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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 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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1  ПОЗИКОВИЙ КАПІТАЛ, КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ ТА 

ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ЯВИЩА:  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

 

1.1 Цінні папери як форма руху позикового капіталу та 

комплексна правова категорія  

 

Сучасні світові та вітчизняні реалії – фінансова, економічна, політична 

нестабільність – свідчать про те, що економіка держави, фінансова система 

України знаходяться у нерозривній залежності від міжнародного фінансового 

капіталу, від міжнародної фінансової допомоги, від іноземних інвестицій, від 

зовнішнього кредитування тощо. При цьому умовами залучення таких коштів 

є суворі заходи соціальної економії. Як результат – в державі зростають обсяги 

внутрішніх і зовнішніх запозичень, обсяги позикового, боргового капіталу. 

Найскладніше у цьому процесі – це майбутнє повернення запозичених коштів, 

що так чи інакше покладається на плечі платників податків. 

Гроші і товар в сучасних умовах – по суті різні форми існування капіталу 

(позиковий і позичковий капітали відповідно). Адже позичковий і позиковий 

капітал спочатку існував у вигляді лихварського і купецького капіталів. Згодом 

такий капітал почав розглядатися як фактор розширеного відтворення, як 

форма перерозподілу вже наявного в суспільстві капіталу між окремими 

власниками тощо. 

Німецький вчений-економіст Й. Шумпетер переосмислив роль 

позичкового капіталу, стверджуючи, що банки створюють позиковий капітал, а 

обсяг наданих кредитів залежить від політики самих банків, які шляхом 

необмеженого розширення кредиту можуть забезпечити необмежене 

розширення капіталістичного виробництва. Позиковий капітал сприяє 

нагромадженню капіталу і розширенню виробництва, але сам він не створює 

капіталу. Розміри кредиту, що надається банками, залежать не від міркувань 
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самих банків, а від об’єктивних умов відтворювальних процесів в економіці. У 

процесі розвитку господарські суб’єкти формують більший попит на 

позиковий капітал і тоді банки можуть значно розширювати кредитування, що 

сприяє зростанню виробництва. Але в умовах кризи разом із падінням 

господарської діяльності скорочується і попит на кредит [529, с. 102; 24, 

с. 102]. Аналогічно й органи публічної влади – в умовах розвитку, всіляких 

реформ у держави виникає потреба фінансування нових, навіть раніше не 

здійснюваних видатків. З цією метою держава інколи згодна на збільшення 

свого боргу за рахунок позикового капіталу. 

Виникнення власне позикового капіталу обумовлене закономірностями 

кругообігу капіталу в процесі відтворення: на одних ділянках тимчасово 

вивільняються грошові кошти, на інших – виникає тимчасова додаткова 

потреба в них. Тимчасово вивільнені в процесі кругообігу капіталу грошові 

кошти служать найважливішим джерелом позичкового капіталу… Тимчасово 

вільні грошові кошти стають джерелом позикового капіталу. Позиковий 

капітал – особливий вид капіталу, що відрізняється від промислового і 

торгового капіталу. З його створенням відбувся поділ капіталу на капітал-

власність, який передається у тимчасове користування з метою отримання 

відсотків, і капітал-функцію, який вкладається в підприємства з метою 

отримання прибутку [170, с. 79]. Така думка була панівною у 70-х рр. ХХ ст., 

але й нині вона є актуальною. Відтак, власне історичний процес розвитку й 

ускладнення економічної системи, фінансових відносин призвів до 

відокремлення капіталу-власності та капіталу-функції, і перетворив їх в 

об'єкти правочинів (у межах цивільно-правових відносин).  

Отже, позиковим капіталом є грошові кошти, які залучаються для 

фінансування господарської діяльності підприємства на принципах 

строковості, поверненості та платності. Тобто позиковий капітал – це грошові 

кошти, які не належать підприємству, знаходяться в його розпорядженні 

тимчасово, надаються на певний термін за конкретну плату у вигляді відсотка 
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і підлягають поверненню [59, с. 101-102]. 

Позиковий капітал – це капітал, що тимчасово належить учаснику ринку і 

який через встановлений період часу повинен бути повернутий його власнику 

(кредитору). Залучення капіталу шляхом емісії цінних паперів може 

здійснюватися на основі використання різних юридичних відносин 

(договорів). Залежно від виду договору, що лежить в основі того чи іншого 

цінного паперу, його ринок може виступати в якості джерела або власного, або 

позикового капіталу. Якщо в основі цінного паперу лежить договір установи 

комерційної організації (зазвичай акціонерного товариства), то такий цінний 

папір (акція) стає джерелом власного капіталу юридичної особи. Якщо в 

основі цінного паперу лежить договір позики, то такий цінний папір 

висловлює боргові відносини, і тому він стає джерелом позикового капіталу 

його емітента. Якщо в основі емісії цінних паперів лежить договір довірчого 

управління, то залучений за допомогою таких цінних паперів капітал, не 

підпадає під його розподіл на власний і позиковий (відповідно до договору 

довірчого управління капітал учасника ринку не переходить в юридичну 

власність ні довірчого керуючого, ні будь-якого іншого учасника ринку) [45, с. 

25]. 

Проблематика позикового капіталу за минулі сторіччя знайшла 

ґрунтовного розкриття на рівні наукових досліджень представників як 

економіки, так і в права. Цим питанням приділяли глибоку увагу як на рівні 

приватно-правових, так і публічно-правових досліджень, у тому числі й 

фінансового права. Зокрема, проблематика позикового капіталу, кредитних 

ресурсів, фінансових інструментів, що до нього долучається, тією чи іншою 

мірою досліджувалася у роботах О.В. Базартінової, О.О. Зеленіної, 

С.Т. Пілецької, О.І. Давидова, М.І. Скрипник та інших. Ці та інші автори 

досліджують здебільшого проблеми позикового капіталу в аспекті капіталу 

підприємства – тобто йдеться про питання економіки підприємств. З-поміж 

вчених юристів, які досліджують фінансово-правові питання позик і кредитів, 
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варто виокремити, зокрема таких: О.П. Орлюк, С.М. Лісніченко, 

А.Й. Іванський, С.В. Очкуренко, О.А. Лукашев, Д.О. Гетманцев, 

А.Т. Ковальчук, М.В. Сідак, С.О. Ніщимна, В.Г. Першин, Г.Ю. Шемшученко, 

А.О. Приступко, Н.А. Зайцева, Ю.М. Онищенко, О.В. Бєлікова, А.М. Котенко, 

С.В. Нефьодов та інші. Позитивно відмічаємо той факт, що вітчизняні вчені 

звертають увагу на проблеми публічно-правової природи кредитних і 

боргових відносин. Водночас ще чимало питань лишаються актуальними, 

тому потребують глибоко дослідження.  

Загальновизнано, що формою руху позикового капіталу, формою 

існування капіталу є цінні папери. У різних країнах термін «цінний папір» 

розуміється по-різному. Так, німецькою мовою – «wertpapiere», французькою – 

«titres», що дослівно означає «вартісний документ», «цінні папери»; 

англійською – «security», що означає «гарантія», «безпека», «забезпеченість». 

Відмінність етимології слів «wertpapiere» і «security» полягає в тому, що в 

першому випадку походження терміна пов’язане із формою документа, у 

другому – складовими та змістом документа. Термін «security» має особливий 

етимологічний відтінок, пов’язаний з первісним вживанням словосполучення 

«security for money», яке означало «забезпечення сплати грошей». У XVIII-

XIX ст. цей термінологічний зворот охоплював лише боргові інструменти, на 

початку XX ст. розглядуваний термін набув дещо розширеного трактування і 

його почали вживати як щодо облігацій чи інших свідчень наявності боргу, так 

й стосовно акцій. Згодом американський термін «securities» отримав зміст, з 

якого випливало, що відповідні інструменти – це забезпечені, захищені 

законом інвестиції, які мають форму акцій, облігацій, переказних векселів та 

інших конструкцій, що традиційно трактуються комерційним співтовариством 

як цінний папір (security) [23, c. 2]. 

Форма руху у вигляді цінних папреів є відмінною від товарної чи 

грошової форми, оскільки у власника капіталу капітал як такий відсутній, але 

власник має всі права на нього. Цінність форми руху капіталу – власне у тих 
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правах, що надаються його власникові. Відтак, до розуміння цінного паперу 

можна підходити через наступні позиції теорії та законодавства:  

• документ установленої форми з відповідними реквізитами, що 

посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини 

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

права на цінний папір, та передбачає виконання зобов’язань за таким цінним 

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

папером іншим особам (ст. 3 Закону України «Про цінні папери та фондовий 

ринок» від 23 лютого 2006 р. [415]). Подібні визначення містяться у ЦК 

України та ГК України; 

• форма існування капіталу, відмінна від його товарної, продуктивної і 

грошової форм, яка може передаватися замість нього самого, обертатися на 

ринку як товар і приносити дохід [444, с. 14]; 

• як грошовий документ – закріплена на матеріальному носієві офіційна 

інформація емітента, що передбачає виникнення взаємних прав і обов’язків 

між емітентом і власником даного документа. Цінний папір вважається 

своєрідним аналогом грошей у вигляді документа, що дає його власникові 

гарантоване право на одержання визначеної суми грошей або засвідчує його 

право майнового володіння у встановленому для даного виду документів 

порядку. За своєю природою цінні папери є борговим зобов’язаннями 

організацій, осіб, що випустили ці документи, перед особами, що, купивши 

такі документи, стали їх власниками. Зобов’язання передбачають виплату 

власникам цінних паперів доходу у вигляді дивідендів чи процентів [255, с. 

10]; 

• документ, який відображає пов'язані з ним майнові права, може 

самостійно обертатися на ринку і бути об'єктом купівлі-продажу та інших 

угод, служити джерелом отримання регулярного або разового доходу [524, 

с. 10]; 

• у межах фінансово-правового регулювання та використання в 
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законодавстві термін «цінний папір» доцільно розглядати як фінансовий 

інструмент, який використовується учасниками ринку цінних паперів 

(органами держави та місцевого самоврядування) для залучення вільних 

коштів юридичних та фізичних осіб, отримання інших доходів від операцій з 

цінними паперами [47, с. 5]; 

• права на ресурси, які опосередковані від своєї основи і навіть мають 

власну матеріальну форму (наприклад, у вигляді паперового сертифіката, 

запису на рахунках тощо), яким притаманні такі властивості: 1) обігоздатність; 

2) доступність для цивільного обігу; 3) стандартність і серійність; 

4) документальність; 5) регульованість і визнання державою; 6) ринковість; 

7) ліквідність; 8) ризиковість; 9) обов’язковість виконання [209, с. 66]; 

• документ, що відображає пов’язані з ним майнові права, може бути 

самостійним предметом обігу на ринку та бути об’єктом купівлі-продажу та 

інших угод, є джерелом одержання регулярного чи одноманітного прибутку, 

виступає різновидом грошового капіталу [3, с. 352]; 

• форма існування капіталу, відмінна від його товарної, виробничої та 

грошової форми, яка може передаватися замість нього самого, обертатись на 

ринку як товар і приносити дохід [14, с. 5]; 

• документ встановленої форми, що є свідченням про участь у 

корпоративній власності (акція) чи про боргове зобов’язання (облігація); 

закріплює майнові права (приміром, право власності, право на стягнення 

боргу, отримання відсотків і дивідендів), реалізація яким можлива лише за 

пред’явлення цінного паперу. Цінні папери також закріплюють особисті 

немайнові права (наприклад, право акціонера на управління у справах 

підприємства, право голосу на зборах акціонерів) [211, с. 6-7]; 

• форма вкладення грошових коштів фізичними та юридичними 

особами і спосіб набуття ними доходів від їх вкладення [244]. 

Аналізуючи позиції різних науковців, можна зробити висновок, що 

автори визначають «цінні папери» як документ, що вказує на те чи інше право, 
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на майно чи участь у капіталі підприємства з метою отримання прибутку або 

дивідендів; як джерело формування капіталу або форму вкладення грошових 

коштів, що слугує для отримання прибутку.  

Свого часу вчений М.М. Агарков вказав на низку теорій (доктрин) 

цінного паперу, з-поміж яких він виокремив такі: 

• німецька доктрина, започаткована Бруннером (Brunner) і розвинена 

пізніше Е. Якобі (Е. Jacobi), яка дозволила об’єднати в одному понятті всю 

різноманітність окремих видів цінних паперів; 

• італійська доктрина, представлена насамперед Віванте (Vivante), 

визначення цінного паперу яким у цілому збігається з визначенням Jacobi, з 

тим, однак, що Vivante звужував його шляхом введення ознаки автономності й 

літтеральності права, вираженого в папері й, таким чином, виключав з нього 

так зване Rektapapiere (іменний цінний папір), що є у Німеччині; 

• французька доктрина, представлена Талером (Thaller) та іншими 

вченими, яка традиційно розрізняє два види цінних паперів – valeurs mobilieres 

и effets de commerce1; 

• доктрина Англії та США, у праві яких немає поняття цінного паперу 

[1, с. 12-14; 299, с. 31]. 

Згодом, звісно, ці доктрини зазнали певних змін з огляду на розвиток 

самого ринку цінних паперів. 

Аналіз положень сучасного цивільного та господарського законодавства 

дає підстав науковцям узгальнювати підходи щодо розуміння правової 

природи цінних паперів. Так, на підставі аналізу положень ч. 1 ст. 194 ЦК 

України й абз. 2 ч. 1 ст. 163 ГК України В.В. Посполітак вважає, що для будь-

якого цінного паперу характерними є такі ознаки: 1) цінним папером є 

документ; 2) документ має бути встановленої форми; 3) документ має містити 

відповідні реквізити; 4) документ має посвідчувати грошове або інше майнове 

право, яке визначає взаємовідносини між особою, яка його випустила 

(видала), і власником; 5) документ передбачає виконання зобов’язань згідно з 
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умовами його випуску (видачі); 6) документ передбачає можливість передачі 

прав, що випливають з нього, іншим особам [287, с. 92-103].  

Із наведеного потребує уточнення те, як саме розуміється цінний папір 

через поняття «документ», що міститься у законодавстві України, де він 

розуміється як: 

• матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями 

якого є її збереження та передавання у часі та просторі (ст. 1 Закону України 

«Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. [376]); 

• матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення 

інформації, зафіксованої на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному 

диску або іншому носієві (ст. 1 Закону України «Про обов’язковий примірник 

документів» від 9 квітня 1999 р. [387]); 

• матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, 

оформлений у зведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства 

юридичну силу (ДСТУ 2732-94 «Діловодство та архівна справа. Терміни та 

визначення» [68; 284]). 

Автори проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових 

фінансових інструментів (реєстр. № 2284 від 17.10.2019 р.) пропонують під 

цінним папером розуміти «документ установленої форми з відповідними 

реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає 

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

особи, що має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов’язань за 

таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та 

прав за цінним папером іншим особам» (ч. 1 ст. 6 [418]) (надалі – проект 

Закону № 2284). Як вбачається із наведеного визначення, воно увібрало у себе 

як теоретичну основу розуміння цінного паперу, так і правові наслідки дій, що 

можуть вчинятися з ними, що дозволяє чітко розкрити зміст правовідносин, 

предметом яких виступає конкретний цінний папер. 
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Окрему увагу необхідно приділити сутності та призначенню публічних 

(державних і місцевих) цінних паперів, які розуміються як зобов'язання, що 

випускаються у документарній або електронній формах центральним урядом, 

місцевими органами влади і окремими державними підприємствами з метою 

розміщення позик і мобілізації грошових ресурсів у відповідні бюджети [183, 

с. 43]. При цьому відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону України «Про цінні папери та 

фондовий ринок» [415] перелік цінних паперів, що можуть видаватися як 

електронні документи, визначається НКЦПФР за погодженням з НБУ. Так, 

відповідно до рішення НКЦПФР від 26 листопада 2013 р. № 2674 «Про 

визначення цінних паперів, що можуть видаватися як електронні документи» 

як електронні документи можуть такі цінні папери: фінансовий банківський 

вексель; фінансовий казначейський вексель [311]. 

У свою чергу проект Закону № 2284 під державними цінними паперами 

розуміє «державні облігації України, казначейські зобов’язання України, 

державні деривативи» (п. 15 ч. 1 ст. 2). Водночас у термінологічному ряді 

законопроекту не міститься поняття місцевих цінніх паперів, що, на наш 

погляд, не є виправданим та потребує включення, враховуючи роль місцевих 

цінних паперів у розвиткові місцевих громад у світі.  

Отже, можна зробити висновок, що цінний папір як певний документ є 

матеріальним джерелом інформації про майнове право його власника чи 

пред’явника.  

Дослідження ринку цінних паперів і проблем його розвитку має 

відбуватися, перш за все, з позицій, наскільки повно у конкретній економіці 

здійснюються властиві їм функції. Так, цінні папери обертають на фондовому 

ринку (ринку цінних паперів), основною функцією якого є: мобілізація 

грошових коштів, готових стати капіталом, і перерозподіл їх на цілі інвестицій 

в розвиток економіки країни [212, с. 38]; мобілізація грошових коштів 

вкладників для цілей організації і розширення виробництва. Інша функція – 

інформаційна, яка полягає в тому, що ситуація на ринку цінних паперів 
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повідомляє інвесторам про економічну кон'юнктуру в країні і дає їм орієнтири 

для інвестування своїх капіталів [179, с. 395-396].  

Відтак, цінний папір як особлива форма існування капіталу, на наш 

погляд, виконує ряд суспільно значимих функцій, зокрема таких як 

перерозподіл коштів між галузями і сферами економіки, між територіями і 

країнами, між групами і верствами населення, між населенням і сферами 

економіки, між населенням і державою, встановлення визначених додаткових 

прав за своїм власниками, крім права на капітал, а також забезпечення 

отримання доходу на капітал і повернення самого капіталу тощо. 

Ринок цінних паперів разом із кредитним ринком, або ж ринком 

банківських (фінансових) позик, виступає зовнішнім джерелом для залучення 

капіталу. Випуск в обіг цінних паперів являє обмін цінних паперів на гроші 

або речі (майно). Останні зазвичай використовуються для отримання прибутку 

(чистого доходу) емітентом цінних паперів. Приміром, на отримані кошти 

емітенти купують засоби виробництва і наймають працівників, які створюють 

нові товари або надають учасникам ринку послуги. Емітент завжди є 

учасником ринку, що привертає капітал від інших учасників. Ринок цінних 

паперів за визначенням цінного паперу не представляє сферу виробництва 

капіталу. Його завдання полягає в тому, щоб надати можливість за допомогою 

цінних паперів отримати капітал від інших учасників ринку, необхідний за 

розмірами і на умовах, що влаштовують сторони [45, с. 22]. 

Очевидно, що зв'язок цінних паперів і позикового капіталу є проявом 

економічних відносин. Водночас, такі економічні відносини є підставою 

виникнення правовідносин. З огляду на це, природно, що поняття «цінний 

папір» визначається у різних галузях права, передусім, у цивільному праві та 

цивільному законодавстві – у тому разі, коли йдеться про приватноправовий 

характер деяких цінних паперів та здійснення правочинів із ними. 

Водночас не викликає сумнівів, що й фінансове право та фінансове 

законодавство також поширюються на відносини, пов’язані з певними видами  
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цінних паперів. При цьому зазначимо на слушність думки, що фінансове 

право не претендувало і до теперішнього часу не претендує на оригінальність 

у даному питанні, а використовує понятійний апарат суміжних наук і 

законодавства. Однак поняття «цінні папери», як правова категорія, має 

універсальний характер, а відтак може використовуватись як у цивільному 

праві, так й у фінансовому [251, с. 6]. Йдеться також про можливість 

застосування даної доктринальної аналогії – тобто використання 

міждисциплінарних понять і категорій однієї галузі права (не законодавства) в 

іншій галузі. У цьому процесі варто зважати на особливий склад учасників 

фінансових (публічних) відносин, на публічний фінансовий інтерес тощо. 

Адже розкриття саме цих якостей дозволяє зрозуміти, у чому полягає суть 

фінансово-правового регулювання як публічно-правового явища. Доречно 

зазначити, що розкриття цих питань знайшло ґрунтовного розкриття на рівні 

фінансово-правових досліжень.  

Зокрема, визначенню особливостей суб’єктного складу фінансового права 

було присвячено докторське дисертаційне дослідження М.О. Перепелиці 

(2013) [264]. Л.М. Касьяненко (2010) визначила суб'єктів та об'єкти фінансово-

процесуальних правовідносин [116]. У рамках комплексного дослідження 

місця фінансового права в системі права України, здійсненного С.В. 

Очкуренком (2018) [238], було окреслено цілі фінансово-правового 

регулювання різних фінансово-правових інститутів. Стосовно цінних паперів 

як об’єкту фінансово-правового регулювання найбільш доречною буде позиція 

С.В. Очкуренка про те, що «найбільш яскраво весь потенціал фінансового 

права проявляється в його здатності впливати на суспільні відносини, що 

регулюються іншими галузями права, а також на відносини, які виникають 

обєктивно на масовому статистичному ринку» [250, с. 444]. Дійсно, цінні 

папери й ринок цінних паперів, які багатьма сприймаються суто як цивільно-

правова категорія, наразі не меншою мірою виступають й фінансово-правовою 

категорією, підтвердженням чого слугує дане дослідження.  
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На фінансово-правові відносини з приводу цінних паперів здійснює 

прямий вплив публічний інтерес, який виступає вихідною основою публічного 

фінансово-правового регулювання. Його розуміння та зміну підходів щодо 

впливу публічного інтересу на розвиток фінансового права можна простежити 

у монографічних та  навчально-методичних роботах Д.О. Білінського,         

Л.К. Воронової, О.В. Гедзюк, Д.О. Гетманцева, М.І. огли Дамірчиєва, 

О.А. Музики-Стефанчук, А.А. Нечай, С.О. Ніщимної, О.П. Орлюк,         

Н.Ю. Пришви, С.В. Очкуренка, Н.Я. Якимчук, Т.М. Ямненко та ряду інших. 

Інший, достатньо нетиповий аспект для фінансового права, а саме 

людиноцентристські засади у фінансово-правовому регулюванні, були 

висвітлені у роботах Р.О. Гаврилюк, зокрема у її докторській дисертації [44]. 

Відтак, можливість опиритася на розроблені положення фінансово-правової 

доктрини дає підстави для виявлення особливостей правової природи цінних 

паперів як публічного явища та предмета фінансово-правового регулювання, 

що буде демонструватися у наступних підрозділах дисертації.   

Відповідно до ч. 5 ст. 3 Закону України «Про цінні папери та фондовий 

ринок» [415] в Україні у цивільному обороті можуть бути такі групи цінних 

паперів:  

1) пайові цінні папери (акції; інвестиційні сертифікати; сертифікати 

фонду операцій із нерухомістю (сертифікати ФОН); акції корпоративного 

інвестиційного фонду); 

2) боргові цінні папери (облігації підприємств; державні облігації 

України; облігації місцевих позик; казначейські зобов’язання України; ощадні 

(депозитні) сертифікати; векселі; облігації міжнародних фінансових 

організацій; облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб); 

3) іпотечні цінні папери (іпотечні облігації; іпотечні сертифікати; 

заставні); 

4) приватизаційні цінні папери; 

5) похідні цінні папери; 
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6) товаророзпорядчі цінні папери [283; 415]. 

Відзначимо, що проектом Закону № 2284 уточнено саме поняття цінних 

паперів, у тому числі боргових, та їх види, про що більш конкретно йтиметься 

мова у третьому розділі даної роботи. 

Обіг цінних паперів здійснюється на фондовому ринку чи ринку цінних 

паперів. За ч. 1 ст. 1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» 

ототожнюються поняття «фондовий ринок» і «ринок цінних паперів» 

розуміються як тотожні: «фондовий ринок (ринок цінних паперів) – 

сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо 

розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів)» [415].  

Інколи вчені вважають, що «ринок цінних паперів являє собою особливий 

сегмент фінансового ринку, на якому складаються відносини з приводу 

купівлі-продажу спеціальних документів (цінних паперів), які мають свою 

вартість, вільно обертаються і засвідчують відносини співволодіння, займу і 

похідні від них між тими, хто залучає ресурси, випускаючи цінні папери 

(емітентами), і тими, хто їх купує (інвесторами), опосередкований, як правило, 

участю особливих суб’єктів підприємницької діяльності – фінансових 

посередників» [255, с. 9]. Тобто тут розкривається прив’язка ринку цінних 

паперів до фінансового ринку та до обігу цінних паперів. У наведеному 

визначенні також акцентується на матеріальній і процесуальній природі 

цінних паперів. 

З-поміж науковців нема єдності думок у питанні визначення понять 

«фондовий ринок» і «ринок цінних паперів». Незважаючи на їх законодавче 

ототожнння, існує протилежне бачення, яке спростовує їх синонімічність. Так, 

ринок цінних паперів розглядається як сегмент фінансового ринку, забезпечує 

опосередкування й організацію руху заощаджень через сукупність правочинів 

з цінними паперами; фондовий ринок, у свою чергу, є частиною ринку цінних 

паперів, так само як фонди є певною категорією цінних паперів [196, с. 7]. 

Дозволимо собі не погодитися із наведеною думкою, оскільки, по-перше, 
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логічно невірним є твердження про те, що «фонди є певною категорією цінних 

паперів». Так, як слушно свого часу писав А.М. Васильєв, «власне категорія (у 

філософському аспекті) є найбільш загальним поняттям, що виражає основні 

якості і закономірності явищ, які мають місце в об'єктивній реальності, та 

визначають характер науково-теоретичного мислення людини. У свою чергу 

правові категорії визначаються як найбільш глибокі, фундаментальні поняття, 

що є межею узагальнення і в якій-небудь галузі знань і в правознавстві 

загалом. Однією з особливостей юридичних категорій, порівняно з 

категоріями інших наук, є їх закріплення в законі» [37, с. 87]. Тобто «фонд» і 

«цінний папір» – це, перш за все, поняття, і ні за яких умов поняття «фонд» не 

може бути категорією іншого поняття – це буде логічно неправильно 

побудована конструкція. 

Існує думка, що ототожнення понять «ринок цінних паперів» і «фондовий 

ринок» не у всіх випадках є виправданим, адже, по суті, кожен цінний папір 

являє собою окремий ринок, але на практиці це не знайшло відображення у 

вигляді вироблення окремих назв ринків (за винятком фондового, вексельного 

і ринку іпотечних цінних паперів ринки інших цінних паперів)… Таким 

чином, коли йдеться про ринок цінних паперів як про ринок капіталу, то під 

ним мається на увазі фондовий ринок як ринок найголовніших цінних паперів, 

що приносять чистий дохід. За такого підходу розглядувані поняття 

ототожнюються. Якщо ж йдеться про всі цінні папери, незалежно від того, яку 

роль вони виконують на ринку, то доцільно ці поняття все ж не змішувати [45, 

с. 29-30]. 

Розглядаючи законодавче визначення, А.О. Приступко зауважує, що 

«фондовий ринок і ринок цінних паперів, попри всю взаємозалежність та 

взаємообумовленість, не є тотожними категоріями, не є синонімом. З одного 

боку, ринок цінних паперів – більш широке і ємне явище, оскільки включає в 

себе практично все розмаїття паперів, що емітуються в державі, з іншого боку, 

фондовий ринок – це високоорганізована система (полігон), завдяки якій ті чи 
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інші цінні папери набувають суспільного визнання і, демонструючи 

перманентно зростаючу вартість, стають, таким чином, важливим різновидом 

фінансового капіталу. Тобто у широкому розумінні фондовий ринок – це не 

просто ринок цінних паперів, а складна і водночас чітко налагоджена система, 

що забезпечує міжгалузевий, міждержавний перелив обсягових (фінансових за 

своєю суттю) капіталів. Зрозуміло, що така система вимагає системного 

законодавчого врегулювання» [302]. Про несинімічність даних розглядуваних 

понять А.О. Приступко також відзначає, що «фондовий ринок становить 

систему фінансово-правових відносин, у рамках яких здійснюється обіг 

високоліквідних цінних паперів і деривативів (похідних фінансових 

інструментів) і, таким чином, відбувається оперативний і масштабний 

перерозподіл фінансового капіталу та нарощується його інвестиційний 

ресурс» [302, с. 11].  

Інколи вважають «корисним відокремити поняття «ринок цінних паперів» 

як інструмент грошового обігу від «фондового ринку» як більш потужного 

фінансового інструмента формування та використання фінансового капіталу. 

Цінні папери, як інструмент фондового ринку, виконують важливі функції, які 

притаманні грошам, але, на відміну від грошей як «засобу платежу», в умовах 

нестабільного грошового обігу і інфляції здатні забезпечити такі функції 

грошей, як «засіб обігу» та «засіб накопичення» більш вагомо і стабільно» 

[449, с. 129]. Із викладеного випливає, що у деяких випадках доречно 

розмежовувати розглядувані поняття, а в деяких – недоречно. Нам таке 

подвійне розмежування видається недоречним, адже має існувати яках 

узгодженість поглядів, щось має братися за основу і не залежати від 

різнотлумачень, що породжує не лише проблеми у теоретичному сприйнятті, 

але й у правозастосуванні. 

Отже, на наше глибоке переконання, розмежування розглядуваних понять 

є недоречним і таким, що не має практичного значення. Позитивним 

підтвердженням даному висновку, опублікованому у наших працях декілька 
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років тому, слугує підхід законотворців за проектом Закону № 2284, де 

фондовий ринок і ринок цінних паперів розглядаються як синоніми й являють 

«сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо 

емісії (видачі), обігу, викупу та обліку цінних паперів». 

У складі ринку цінних паперів інколи виокремлюють грошовий ринок (на 

якому здійснюють обіг короткострокові цінні папери) і ринок капіталів (це 

ринок, на якому емітуються та обертаються довгострокові облігації та акції). 

Якщо грошовий ринок надає високоліквідні кошти в основному для 

задоволення короткострокових потреб суб’єктів економіки, то ринок капіталів 

забезпечує довгострокові потреби у фінансових ресурсах і служить 

найважливішим джерелом довгострокових інвестицій для урядів, корпорацій 

та банків [190, с. 11-13]. Якщо виходити з того, що ринок цінних паперів є 

складовою фінансового ринку, то немає підстав у складі ринку цінних паперів 

виділяти грошовий ринок і ринок капіталів, адже вони є різнопорядковими 

поняттями. Фактично, фондовий ринок (ринок цінних паперів) та грошовий 

ринок формують ринок капіталів.  

 

1.2  Бюджетний дефіцит, публічний борг, публічний кредит як об’єкти 

наукового пізнання та фінансово-правові явища 

 

Інститути фінансової системи відіграють важливу роль у розвитку 

сучасної ринкової економіки, особливою складовою якої є публічні фінанси. 

Саме від фінансів залежить ефективність впливу держави на процеси 

економічного і соціального розвитку, регулювання сфери міжнародних 

відносинах, захист національних інтересів та внутрішнього правопорядку.  

Фінансові ресурси держави являють собою сукупність як власних, так і 

залучених грошових коштів, фінансових активів, власником яких є держава. 

Водночас оскільки наше дослідження присвячене борговим цінним паперам з 

акцентом на публічну складову, тобто державним та місцевим цінним 
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паперам, вважаємо за доцільне акцентувати увагу на проблемах залучення 

державою додаткових ресурсів, що закономірно є передумовою дефіцитного 

фінансування (йдеться про фінансування публічних (державних і місцевих) 

видатків за допомогою випуску позик. Звичайно, це не означає, що менше 

значення мають інші боргові цінні папери – ті ж казначейські зобовязання чи 

ощадні сертифікати тощо, водночас обмежений обсяг роботи та 

цілеспрямування дають підстав зосередитися саме на боргових державних та 

місцевих цінних паперах. 

Як відомо, дефіцитне фінансування пов’язане із бюджетним 

дефіцитом, що виникає внаслідок різних причин об'єктивного і суб'єктивного 

характеру. Такими причинами є, зокрема: зменшення акумульованих до 

бюджетів доходів внаслідок спаду темпів й обсягів виробництва; невисока 

продуктивність праці (на цей показник впливає залучення 

малокваліфікованих, недостатньо обізнаних кадрів; низька заробітна плата і 

відсутність соцпакету тощо); нестабільність економіки і як наслідок – 

зниження ефективності виробництва (прямо залежить від стабільності 

грошової одиниці країни, рівня інфляції, обсягів ВВН і ВНП тощо); 

необґрунтоване збільшення бюджетних видатків і неврахування можливостей 

їх фінансування; неефективне здійснення бюджетних видатків (тут 

найбільшою проблемою є відсутність законодавчо встановлених критеріїв 

ефективного/неефективного фінансування видатків. Тобто неефективність 

виявляється у результаті проведення різного роду контрольних заходів, але це 

здебільшого результати постфактум); зростання видатків невиробничого 

характеру (наприклад, видатки на оборону, військові витрати, утримання 

органів публічної влади тощо).  

Слушною є думка про те, що «бюджетний дефіцит покривається 

переважно через утворення державного боргу. Державний борг становлять 

кошти, позичені урядом для покриття бюджетного дефіциту, крім тих, які 

використовуються на повернення боргу. Бюджетний дефіцит є показником 
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негативних явищ в економіці, що зумовлюють інфляцію грошової одиниці, 

значний спад виробничої діяльності підприємств, зниження купівельної 

спроможності громадян тощо. Дефіцит виникає через зниження ефективності 

функціонування певних галузей; спад виробництва; несвоєчасне проведення 

структурних змін в економіці чи її технічного переоснащення; значні та 

необґрунтовані військові витрати тощо» [222, с. 158; 282]. Не дивлячись на в 

цілому негативне ставлення до бюджетного дефіциту в його наслідках для 

розвитку фінансової, у першу чергу, бюджетної системи, інколи бюджетний 

дефіцит може мати й позитивний прояв. Зокрема тоді, коли він є 

відображенням активної участі держави в економічному зростанні та розвитку, 

особливо у післявоєнних і посткризових періодах. Це може означати, що 

держава функціонує у напрямі її всебічного розвитку. Тут також слід зважати 

на обсяги дефіциту – якщо протягом декількох років бюджетний дефіцит 

знижуватиметься, то це, безумовно, означатиме високий рівень управління 

бюджетним коштами та ефективне фінансування видатків. 

Коли бюджетні видатки фінансуються повністю за рахунок бюджетних 

доходів, то у такому випадку йдеться про те, що бюджет є збалансованим. 

Якщо доходи перевищують видатки, то має місце профіцит бюджету (до речі, 

профіцит не є позитивним явищем, а означає те, що у бюджеті невраховані 

якісь видатки, які могли бути профінансовані за рахунок отриманих доходів, 

або ж надійшли доходи, які не були враховані у бюджеті в наслідок 

недосконального бюджетного планування). Найчастіше у практиці 

бюджетотворення 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. 

Існує є думка про те, що «баланс між доходами та видатками бюджету – 

це певний ідеал, до якого потрібно прагнути у бюджетному процесі, однак 

який практично неможливо досягти, адже більшість бюджетів затверджується 
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з контрольованим дефіцитом, рідше – з профіцитом, проте не з абсолютною 

збалансованістю» [237, с. 15]. Тут слід зауважити, що далеко не завжди 

дефіцит бюджету є контрольованим – те, що в бюджетному законодавстві 

закріплюється граничний обсяг бюджетного дефіциту, ще не означає, що 

держава його цілком контролює. 

Вчені виокремлюють декілька причин існування та виникнення 

бюджетного дефіциту, зокрема: 

• дефіцит може бути викликаний необхідністю здійснення великих 

державних вкладень у розвиток економіки, відображаючи державне 

регулювання економічної кон’юнктури; 

• дефіцит може мати тимчасовий характер, що зумовлено дискреційним 

характером надходження податків; 

• дефіцит може відображати кризові явища в економіці країни, її розвал, 

неефективність фінансово-кредитних зв’язків, неспроможність уряду 

контролювати фінансову ситуацію в країні [187]. 

Пошук шляхів подолання бюджетного дефіциту є складним, водночас 

одним із найбільш актуальних питань у процесі здійснення публічної 

фінансової діяльності для більшості держав світу, зокрема й України. До цього 

питання долучаються не лише економісти, але й юристи. Аналіз численних 

джерел та практики втілення шляхів подолання бюджетного дефіциту в 

Україні дозволяє підтримати позицію, викладену понад десять років тому, яка 

все ще залишається для нашої країни актуальною, а саме:   

«1) звільнитися від «дрібної власності» й поступове розширене 

акціонування та інвестування інших об’єктів як на території України, так і за її 

межами;  

2) поєднання фіскальної та стримувальної функції податків у процесі 

зниження податкового тиску; 

3) максимальне виявленя усіх матеріальних і фінансових резервів; 

4) узгодження бюджету із загальною програмою фінансової стабілізації; 
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5) відповідність короткострокового бюджетне планування із завданнями 

середньо- і довгострокового бюджетного планування; 

6) встановлення державної монополії на виробництво й продаж 

алкогольних напоїв і тютюнових виробів (такий порядок існує в 

цивілізованих, економічно розвинутих країнах); 

7) інвестування бюджетних коштів; 

8) заборона НБУ надавати кредити урядовим структурам будь-якого рівня 

без належного оформлення заборгованості державними цінними паперами; 

9) збалансування виробництва засобів виробництва і предметів 

споживання; 

10) зростання української економіки за рахунок власної інвестиційної 

бази й достатньої ринкової основи» [463, с. 85-87]. 

Світовою практикою бюджетного управління розроблено різні методи 

боротьби із бюджетним дефіцитом – так звані спеціальні фіскальні правила і 

процедури, які набувають форми законодавчих норм, процедур бюджетного 

процесу і цифрових задач (граничних показників). Виділяють такі групи 

правил: 

1) правила збалансованого бюджету, що передбачає збалансованість 

поточних бюджетних доходів і видатків (застосовується у Німеччині, Японії, 

щодо місцевих бюджетів у США), циклічний бюджетний баланс (Нідерланди, 

Швейцарія), встановлення граничних розмірів частки бюджетного дефіциту у 

ВВП (країни ЄС); 

2) правила запозичень щодо обмежень або заборони використання 

окремих джерел державних запозичень. Серед цих правил виділяють: 

заборону внутрішніх державних запозичень (використовується у країнах із 

недостатньо розвинутими фінансовими ринками, наприклад, в Індонезії), 

заборону державних запозичень у центрального банку (країни ЄС, США, 

Японія, Канада, Аргентина) або обмеження їхнього розміру у відсотках до 

минулорічних доходів чи видатків уряду (Бразилія, Єгипет, Марокко); 
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3) боргові та резервні правила, які полягають у встановленні лімітів щодо 

акумулювання валового (або чистого) державного боргу у відсотках до ВВП 

(країни ЄС), а також пов'язані з формуванням спеціальних резервних фондів 

для запобігання фінансової кризи у несприятливі періоди, коли виникає 

необхідність підтримувати соціальні виплати на фоні зменшення доходів [233, 

с. 209-210; 86, с. 63]. 

І.Б. Нечаюк вважає, що вагомим кроком у боротьбі за скорочення 

дефіциту бюджету в Україні може стати «розроблення оптимальної моделі 

фіскального правила, яка б відповідала критеріям чіткості визначення, 

прозорості, адекватності, сумісності, простоти, гнучкості, обов'язковості 

виконання, підтримки з боку інших напрямів економічної політики... 

Вітчизняна модель фіскального правила могла б розкрити такі позиції: вибір 

виду фіскального правила; постановку загальної мети введення фіскального 

правила; встановлення строків досягнення поставлених завдань (це потрібно 

для контролю ефективності дій фіскальних обмежень); визначення 

нормативно-правового інструменту, який закріпить правило і 

регламентуватиме його застосування (це може бути Конституція, закон тощо); 

деталізацію суб'єктів (органів державної влади, державного управління, 

місцевого самоврядування), а також операцій (окремих статей доходів, 

видатків, запозичення тощо), щодо яких застосовується фіскальне правило; 

встановлення граничних значень для конкретних контрольних показників; 

умови відхилень від дотримання вимог, встановлених фіскальним правилом; 

чітке визначення стадії контролю за дотриманням правила (під час складання, 

затвердження, за фактом виконання бюджету); призначення суб'єктів 

контролю застосування фіскального правила; розроблення санкцій за 

порушення правила» [233, с. 11-12]. На наш погляд, бюджетний дефіцит в 

Україні у найближчі десятки років подолати буде неможливо, відтак, зростає 

роль забезпечення  належного управління державним і місцевим боргом. А 

таке забезпечення можливе лише за допомогою фінасово-правового 
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інструментарію.  

Із бюджетним дефіцитом тісно пов’язаний публічний (державний і 

місцевий) борг, дискусії про допустимість якого розпочалися ще у XVIII-

XIX ст. До того панівним було бачення необхідності прийняття 

збалансованого бюджету (чи його аналогу). 

Найбільш відомим прикладом оцінки ролі державної заборгованості 

представниками класичної політекономії може слугувати робота Адама Сміта 

«Дослідження про причини і природу багатства народів» (1776 р.). Адже 

А. Сміт у державних боргах бачив останній засіб, яким можна користуватися 

за відсутності інших можливостей – для рятування існування всієї держави; 

державі вигідніше покривати непередбачені видатки, не виключаючи і 

видатків на ведення війни, саме за рахунок прямого збільшення податків, ніж 

вступаючи в кредитні відносини. Вчений загалом негативно оцінював 

практику кредитного (дефіцитного) фінансування державних видатків, 

оскільки вона зменшує багатство нації, одночасно посилюючи податковий 

тягар і значно перешкоджаючи накопиченню капіталу. На його погляд, 

політика державної заборгованості поступово послаблювала кожну державу, 

яка нею скористалося. Там, де державний борг одного разу перевищив певний 

рівень, майже ніколи не вдавалося, наскільки мені відомо, його справедливим 

чином погасити [461, с. 123, 125]. 

Аналізуючи роботи представників класичної політичної економії, можна 

зробити висновок, що податки і державні запозичення колись розглядали як 

зло, з яких податки – найменше зло. 

Представники німецької історичної школи на чолі з Адольфом Вагнером 

були прихильниками позитивної спрямованості державних запозичень, а 

фінансування державних витрат за рахунок позик не лише схвалювали, але й 

рекомендували. 

Розвиток теорії державного боргу після кризи 30-х рр. ХХ ст. пов'язаний 

із працею англійського економіста Джона Мейнарда Кейнса «Загальна теорія 
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зайнятості, відсотка і грошей» (1936 р.), в якій було теоретично обґрунтовано 

й виправдано дефіцит бюджету і державний борг. Відповідно до теорії 

Дж. Кейнса макроекономічна рівновага встановлюється на рівні обмеженого 

обсягу виробництва, який не забезпечує повної зайнятості, і як наслідок 

скорочує споживання. Такий підхід було підтримано та використано у 

провідних промислово-розвинених країнах, як один із важливих засобів 

регулювання економіки в повоєнні та посткризові роки. 

Згодом державний борг переріс у дещо інше. Органи місцевого 

самоврядування також стали учасниками кредитних відносин, отримали 

можливість позичати кошти, бути емітентами цінних паперів, а держава не 

хотіла та й не повинна була брати за себе зобов’язання за такими діями 

органів місцевого самоврядування. Саме тому, поруч із державним боргом 

почали виокремлювати місцевий борг, а разом вони утворюють публічний 

борг. 

Природно, що публічний борг залежить від стану економіки та рівня 

економічного розвитку країни. «Репутація держави, – стверджував 

У. Черчилль, – найточніше визначається тією сумою, яку вона здатна взяти в 

борг» [56, с. 71]. Чим вищі темпи економічного зростання й нижчі реальні 

процентні ставки, тим менш обтяжливим для держави є використання позик за 

допомогою цінних паперів для фінансування бюджетних видатків. 

Публічний (як державний, так і місцевий) борг є не лише правовою 

категорію, але й політико-економічним явищем. У цьому аспекті він 

розуміється як «сукупність заходів з приводу вирішення суперечностей між 

економічними і соціальними потребами суспільства унаслідок формування 

додаткових ресурсів держави за рахунок запозичення грошових коштів у 

приватних осіб та інститутів недержавного сектора» [51, с. 5].  

Вважається, що публічний борг – «це така ж економічна, фінансова і 

правова категорія, як податки, бюджет, грошовий обіг і відіграє важливу роль 

у створенні збалансованих державних фінансів і стабільного грошового обігу. 
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З огляду на це важливо зрозуміти зміст державного боргу, форми і методи його 

формування, значення, взаємозв’язок і взаємообумовленість із іншими видами 

бюджетних правовідносин» [81, с. 21]. Тобто публічний борг є міжгалузевим 

явищем сучасності. 

Якщо подивится на основні завдання, що виконує держава через 

уповноважені органи стосовно управління державним боргом, то серед них 

виявляться: «управління державним боргом та гарантованим державою 

боргом; забезпечення фінансування державного бюджету за рахунок 

державних запозичень; здійснення (забезпечення) середньострокового 

бюджетного прогнозування в частині показників, пов'язаних з державним 

боргом; управління ризиками, пов’язаними з державним боргом та 

гарантованим державою боргом; забезпечення повноти оперативного обліку та 

моніторингу операцій, пов’язаних із державним боргом та гарантованим 

державою боргом, а також організація проведення розрахунків за такими 

операціями; забезпечення погодження документів щодо здійснення 

державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами 

(крім банків), у статутному фонді яких державі належить 50 та більше 

відсотків акцій (часток, паїв), залучення внутрішніх довгострокових (більше 

одного року) та зовнішніх кредитів (позик), надання гарантії або 

поручительства за такими зобов’язаннями; забезпечення погодження обсягу та 

умов здійснення місцевих запозичень і надання місцевих гарантій; 

розроблення проектів нормативно-правових актів з питань управління 

державним боргом та гарантованим державою боргом». Саме такі завдання 

виконував допоки Департамент боргової політики, діяльність якого була 

затверджена наказом Мінфіну від 10 квітня 2017 р. № 425 [274].  

Визначення державного боргу та правові засади щодо його регулювання 

містяться у ряді нормативно-правових актів. У першу чергу це БК України, 

який закріплює наступні підходи:  

«державний борг – загальна сума боргових зобов'язань держави з 



68 
	

повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, 

що виникають внаслідок державного запозичення (п. 20 ч. 1 ст. 2); 

державне запозичення – операції, пов'язані з отриманням державою 

кредитів (позик) на умовах повернення, платності та строковості з метою 

фінансування державного бюджету (п. 19 ч. 1 ст. 2); 

гарантований державою борг – загальна сума боргових зобов'язань 

суб'єктів господарювання – резидентів України щодо повернення отриманих 

та непогашених станом на звітну дату кредитів (позик), виконання яких 

забезпечено державними гарантіями (п. 17 ч. 1 ст. 2); 

гарантований АРК, обласною радою чи територіальною громадою міста 

борг – загальна сума боргових зобов'язань суб'єктів господарювання – 

резидентів України щодо повернення отриманих та непогашених станом на 

звітну дату кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими 

гарантіями (п. 16 ч. 1 ст. 2)» [31].  

Як вбачається з наведеного, бюджетне законодавство чітко розмежовує 

поняття державного боргу, боргового зобов'язання та державного запозичення. 

Таке розмежування є цілком обґрунтованим та доводиться відповідними 

підходами, застосуваними у фінансово-правовій доктрині в останні роки. 

Окрім БК України, питання державного боргу підпадали під регулюючий 

вплив законів України «Про правонаступництво України» від 12 вересня 1991 

р. № 1543-ХІІ, «Про державний внутрішній борг України» від 16 вересня 1992 

р. № 2604-ХІІ (втратив чинність), «Про державні гарантії відновлення 

заощаджень громадян України» від 21 листопада 1996  р. № 537/96-ВР, «Про 

цінні папери і фондовий ринок» [415] тощо. Крім того, розмір державного 

боргу визначають щорічні закони про Державний бюджет, фактичний стан 

виконання яких знаходить відображення у щорічних звітах про їх виконання. 

Динаміка державного боргу наведена у Додатку 3.  

Враховуючи вплив державного боргу на стабільність фінансової системи 

держави та, значною мірою, суверенну незалежність держави, йому 
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присвячено глибокі дослідження та дано різномінітні класифікації. Зокрема, 

якщо брати міжнародні стандарти, то державний борг поділяють на борг 

центрального уряду та борги місцевих урядів.  

Якщо за основу брати розрахунок сум і строків погашення, то 

виокремлюють капітальний і поточний державний борг. За напрямами 

використання ресурсів, залучених у формі державного боргу, виділяють 

спрямування коштів на фінансування дефіциту державного бюджету, на 

формування валютних резервів, на забезпечення інвестиційних проектів, на 

проведення реструктуризації позик, одержаних у попередні періоди тощо. При 

цьому в залежності від використання коштів, залучених як державний борг, 

розрізняють активний та пасивний державний борг. Є також поділ державного 

боргу залежно від його офіційного визнання – на експліцитні борги й 

імпліцитні (не підтверджені) [42; 51; 222; 242; 502; 503]. 

Ще у 2007 р. І.Б. Заверуха писала про те, що «на жаль, в Україні не 

створено надійних джерел погашення створюваного боргу. Головна причина 

боргової напруги полягає у недостатньому економічному зростанні країни. 

Нарощування внутрішнього державного боргу відбувалось за принципом 

«фінансової піраміди». Загалом, можна констатувати факт драматичності 

стану державного боргу в Україні. Зростання державної заборгованості є 

зовнішнім проявом кризи державних фінансів. Спочатку державний борг був 

наслідком бюджетного дефіциту, а згодом, паралельно перетворився в 

самостійний чинник, що впливає на розвиток кризових явищ у сфері 

державних фінансів. Фактична відсутність раціонального управління 

державним боргом призвела до того, що ситуація дуже часто виходить з-під 

контролю» [81, с. 37-38]. За більше, ніж 10 років описані проблеми, на жаль, 

не знайшли свого вирішення. Найбільшу проблему вбачаємо у неефективному 

управлінні публічним боргом. 

Загалом у сфері управління державним боргом у 2014-2019 рр. 

проявилися такі  проблеми, що набули вже системного характеру: 
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фрагментарність і поверховість законодавчого забезпечення боргових 

процесів, порушення владою боргового ліміту, зафіксованого в БК України 

(60% ВВП); ігнорування в процесі управління державним боргом критичних 

рівнів боргового навантаження та недооцінка боргових ризиків (передусім 

валютних ризиків і рефінансування боргу); необґрунтовано високі ставки 

внутрішніх державних запозичень: реальна дохідність гривневих облігацій із 

січня 2018 р. перевищувала 8% річних, а номінальна дохідність досягла 18%. 

Також у 2014–2017 рр. суттєвими факторами погіршення боргової ситуації 

стали неконтрольоване нарощування державного боргу через придбання 

урядом фінансових активів (акцій банків, НАК «Нафтогаз України», векселів 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), а також безпрецедентна за 

масштабами потенційної шкоди реструктуризація зовнішнього державного 

боргу 2015 р. [21].  

Порядок відображення операцій, пов'язаних з державним та гарантованим 

державою боргом, при плануванні та виконанні державного бюджету, 

затверджено наказом Мінфіну від 28 січня 2004 р. № 42 [354]. Водночас аналіз 

зазначеного Порядку засвідчує, що навіть термінологія, що у ньому 

застосовується, не відповідає чинній редакції БК України, не дивлячись на те, 

що в частині дії даного Порядку відповідні зміни до БК України були внесені 

ще у 2011 році. Підтвердженням даному висновку є порівняльний аналіз 

застосовуваної термінології у зазначених актах стосовно державного 

(місцевого) боргу та державних (місцевих) гарантій в частині відображення 

операцій в бюджетному процесі, що міститься у Додатку 7. Відповідно, 

вимагає приведення у відповідність зі статтею 2 БК України термінів, що 

використовуються у Порядку, а саме: «боргові зобов'язання держави», 

«гарантійні зобов'язання держави», 	 «обслуговування боргу», «погашення 

боргу», «платежі з виконання гарантійних зобов'язань», «тимчасово вільні 

кошти єдиного казначейського рахунка»,  «управління державним боргом та 

гарантованим державою боргом», «фінансування державного бюджету». 
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Відсутність одноманітності в термінологічних підходах призводить до 

ускладення бюджетного процесу, неефективного витрачання коштів при 

обслуговуванні державного (місцевого) боргу, у тому числі в процесі надання 

державних (місцевих) гарантій, а також, як наслідок, до порушення 

бюджетного законодавства.  

Складнощі на практиці у 2020 році обумовлюватимуться й зміною 

уповноваженого органу у сфері роботи з державним боргом. Адже раніше цим 

займалися як безпосередньо Мінфін, так і Комісія з питань простроченої 

заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під 

державні гарантії, бюджетними позичками/фінансовою допомогою, яка була 

постійно діючим робочим органом при Мінфіні. Метою її створення було 

визначено «сприяння координації діяльності центральних органів виконавчої 

влади щодо стягнення в установленому порядку простроченої заборгованості 

перед державою за такими кредитами та бюджетними позичками/фінансовою 

допомогою і пені (прострочена заборгованість), розроблення пропозицій щодо 

обліку простроченої заборгованості, здійснення заходів з її погашення, а також 

визнання заборгованості безнадійною чи такою, що підлягає списанню» [275]. 

До речі,  аналогічного органу, який би займався питаннями простроченої 

заборгованості перед територіальними громадами за кредитами, залученими 

органами місцевого самоврядування чи обласними радами, або під місцеві 

гарантії, бюджетними позичками/фінансовою допомогою, в Україні немає. 

При цьому стан із погашенням зобов'язань за місцевими гарантіями також не 

свідчить про позитивну динаміку (див. Додаток Г). Водночас згідно з 

останніми змінами до БК України від 14 листопада 2019 року, відповідні 

повноваження були покладені, як зазначалося вище по тексту, на Боргове 

агентство України.  

Як відомо, основне призначення публічного боргу – це бути інструментом 

регулювання економіки. Ця функція досягається за допомогою вирішення 

двох завдань: фіскального (отримати кошти для фінансування потреб держави) 
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і регулюючого (використовувати ці кошти для стабілізації економіки і 

стимулювання її зростання) [35, с. 63]. У цьому контексті варто згадати 

положення БК України, які стосуються граничних обсягу державного 

(місцевого) боргу та державних (місцевих) гарантій (ст. 18 БК України). Так, 

граничний обсяг державного (місцевого) боргу і гарантованого державою 

(АРК, обласною радою чи територіальною громадою міста) боргу, граничний 

обсяг надання державних (місцевих) гарантій визначаються на кожний 

бюджетний період законом про Державний бюджет України (рішенням про 

місцевий бюджет). При цьому граничний обсяг надання державних гарантій 

не може перевищувати 3 відсотки планових доходів загального фонду 

державного бюджету [31]. 

Важливо, що загальний обсяг державного боргу та гарантованого 

державою боргу на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 60% 

річного номінального обсягу ВВП України. У разі очікуваного (виділено нами. 

– Н.К.) перевищення цієї граничної величини Кабінет Міністрів України 

невідкладно звертається до Верховної Ради України за дозволом на тимчасове 

перевищення такої граничної величини та подає для схвалення план заходів з 

приведення загального обсягу державного боргу та гарантованого державою 

боргу до встановлених вимог. Тут виникає запитання щодо очікуваності 

перевищення граничного обсягу боргу. На наш погляд, у бюджетному 

законодавстві варто закріпити вичерпний перелік випадків, коли граничний 

обсяг боргу може бути збільшений. В іншому випадку – наявна норма 

потенційно створює умови для можливості порушення бюджетного 

законодавства, зокрема шляхом нецільового використання бюджетних коштів, 

здійснення видатків бюджету чи надання кредитів із бюджету без 

встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Це може бути 

навіть як результат схвалення парламентом проекту розробленої Кабінетом 

Міністрів України бюджетної політики. Певним підвердженням цьому 

висновку слугують статистичні показники, які засвідчують той факт, що з 
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2014 року і до цього часу розмір державного боргу перевищує 60% ВВП (див. 

Додаток Ґ), хоча Мінфін й наголошує, що цей показник зменшується.  

У свою чергу, відповідно до ч. 3 ст. 8 БК України загальний обсяг 

місцевого боргу та гарантованого АРК, обласною радою чи територіальною 

громадою міста боргу (без урахування гарантійних зобов'язань, що виникають 

за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій) станом на 

кінець бюджетного періоду не може перевищувати 200 відсотків (для міста 

Києва – 400 відсотків) середньорічного прогнозного обсягу надходжень 

бюджету розвитку (без урахування обсягу місцевих запозичень та капітальних 

трансфертів (субвенцій) з інших бюджетів), визначеного відповідно до 

показників на наступні за плановим два бюджетні періоди у прогнозі 

відповідного місцевого бюджету, схваленому відповідно до статті 75¹ БК 

України [31].  

Передбачено також, що у разі очікуваного (виділено нами – Н.К.) 

перевищення цієї граничної величини місцевий фінансовий орган невідкладно 

звертається до Верховної Ради АРК, відповідної обласної чи міської ради за 

дозволом на тимчасове перевищення такої граничної величини та подає для 

схвалення план заходів з приведення такого загального обсягу боргу у 

відповідність із положеннями цього Кодексу за умови попереднього 

погодження з Мінфіном. Вище ми звертали свою увагу на питання 

«очікуваного перевищення граничної величини боргу» і висловили свою 

думку щодо такого нормативно закріпленого положення. 

На практиці доволі складним є процес управління публічним боргом, 

який являє собою «сукупність дій, пов'язаних із здійсненням запозичень, 

обслуговуванням і погашенням державного (місцевого) боргу, інших 

правочинів з державним (місцевим) боргом, що спрямовані на досягнення 

збалансованості бюджету та оптимізацію боргового навантаження» (п. 491 ст. 2 

БК України). Ґрунтуючись на положеннях Порядку відображення операцій, 

пов'язаних з державним та гарантованим державою боргом, при плануванні та 



74 
	

виконанні державного бюджету, затвердженому наказом Мінфіну від 28 січня 

2004 р. № 42, можна стверджувати, що до операцій з управління публічним 

боргом належать: державні та місцеві запозичення; погашення державного і 

місцевого боргу; обслуговування державного і місцевого боргу; операції з 

активного управління державним і місцевим боргом. 

Видатки з управління державним і місцевим боргом спрямовуються на: 

вжиття заходів, спрямованих на інформаційну і рейтингову підтримку 

залучення коштів на ринках капіталу, оплату інших послуг, пов'язаних із 

розміщенням державних і місцевих боргових цінних паперів; оплату 

агентських, аудиторських, дорадчих, юридичних та інших послуг, що 

надаються з питань управління державним і місцевим боргом, у тому числі з 

питань управління ризиками, розвитку внутрішнього ринку державних і 

місцевих цінних паперів, оптимізації структури державного і місцевого боргу, 

випуску і обігу похідних інструментів, а також оплату перекладацьких послуг, 

необхідних при підготовці відповідних документів у процесі управління 

боргом; тощо [354].  

Свідченням наведеному слугують відповідні показники. Так, станом на 

31 грудня 2016 р. загальний обсяг державного боргу та гарантованого 

державою боргу становив 1 929,76 млрд. грн, з них зовнішній – 1240,03 млрд. 

грн (64,3%) та внутрішній – 689,7 млрд. грн (35,7%). Зазначені показники в 

іноземній валют – 71,0, 45,6 та 25,37 млрд. дол. США, відповідно [91, с. 6]. 

Вже на початок вересня 2017 р. загальна сума державного та гарантованого 

державою боргу на фоні значних обсягів випуску ОВДП на квазіфіскальні 

потреби та надходження коштів від міжнародних партнерів збільшилася до 

1 958,4 млрд. грн., або 76,6 млрд. дол. США. При цьому майже 70% боргу 

було залучено за фіксованою ставкою. Звичайно, позитивно сприймався той 

факт, що в умовах сповільнення приросту державного боргу у 2017 р. було 

накопичено безпрецедентно значні обсяги бюджетних коштів на єдиному 

казначейському рахунку в НБУ. Так, станом на початок жовтня 2017 р. 
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загальний обсяг таких коштів сягнув 60 млрд. грн., тоді як на початку жовтня 

минулого року становив 13,5 млрд. грн. [327]. 

Однак за даними Мінфіну станом на 31 грудня 2019 року державний та 

гарантований державою борг України становив вже 1 998,28 млрд. грн  або 

84,36 млрд. дол. США, в тому числі: державний та гарантований державою 

зовнішній борг – 1 159,22 млрд. грн. (58,01% від загальної суми державного та 

гарантованого державою боргу) або 48,94 млрд. дол. США; державний та 

гарантований державою внутрішній борг – 839,05 млрд. грн. (41,99%) або 

35,42 млрд. дол. США [203]. 

Зауважимо, що на практиці реалізуються різні заходи зменшення тягаря 

державної заборгованості, зокрема: підвищення рівня інфляції (проте це може 

привести до підриву довіри держави, як позичальника); приватизація об’єктів 

державної власності (за допомогою цього отримуються додаткові кошти, 

певною мірою збалансовуються бюджетні доходи і видатки. Проте тут виникає 

низка проблем, з-поміж яких нестійкість надходження фінансових коштів від 

приватизації, їх залежність від політичної кон'юнктури [56, с. 71]). Названі 

заходи, на наше переконання, мають бути виключними, адже вони вирішують 

проблему додаткового фінансування лише частково та поверхнево, створюючи 

при цьому проблеми бюджетного фінансування у майбутньому.  

Говорячи про державний борг, так чи інакше виникає питання державних 

гарантій, оскільки усі роки прослідковується стала тенденція їх зростання (а 

відтак, зростання й суми державного боргу). Відповідні дані наведено у 

Додатку 6. Наведені у ньому дані базуються  на показниках Мінфіну за період 

2004 – 2018 роки та на законах України про Державний бюджет України на 

2019 та на 2020 роки, й засвідчують, що якщо у 2008 році сума державних 

гарантій становила 1 000 000 000 грн., то на 2020 рік вона вже заявлена у 

розмірі 29 274 083 100,00.  

При цьому за інформацією Мінфіну щодо стану простроченої 

заборгованості позичальників перед державою за позиками, наданими 
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державою або під державні гарантії (станом на 01 липня 2018 р.) варто 

навести такі цифри: заборгованість перед державною (у млн. дол. США) – 

1 627,365 (на 01 липня 2018 р.); відшкодовано витрат державного бюджету (у 

млн. грн.) – 5 199,872 (у 2017 р.) і 2 817,16567035 (у 2018 р.) [105]. Тобто, як 

бачимо, протягом 2017 – 2018 років очевидним було зниження обсягів 

державних гарантій (це позитивний фактор у процесі управління державним 

боргом), проте проблемою лишається неповне відшкодування витрат 

державного бюджету, пов’язаних із наданням державних гарантій (це, у свою 

чергу, негативно відбивається на обсягах державного боргу). Однак у законах 

про Державний бюджет на 2019 та 2020 роки суми державних гарантій знову 

істотно зросли.  

Наведені показники засвідчують фінансову складову формування 

державного боргу (у частині державних гарантій), однак вони затверджуються 

щорічними законами про Державний бюджет України, а потім – щорічними 

звітами про його виконання. Відтак, ці показники набувають правового 

значення.  

Коли ведемо мову про публічну заборгованість, то слід згадати деякі її 

складові, а саме такі: 

• фінансова заборгованість (або заборгованість фінансування), під якою 

розуміють боргові зобов’язання державного сектора, що виникли в результаті 

схваленого державними органами запозичення кредитних ресурсів (у 

заздалегідь встановленій формі) і слугують залученню коштів для 

фінансування бюджетних видатків. До цього можна додати, що публічність 

передбачає ще й боргові зобов’язання комунального сектору та зобов’язання 

органів місцевого самоврядування;  

• адміністративна заборгованість – це грошові зобов’язання, що тісно 

пов’язані і залежать від поточної бюджетної політики. До адміністративної 

заборгованості зараховують, перш за все, борги за платежами в державному 

секторі (наприклад, заборгованість із виплати заробітної плати). Тобто це ті 
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кошти, за якими вже затверджені статті видатків у бюджеті, однак фактично, 

ці платежі не були здійснені. Цей вид заборгованості зберігається до моменту 

погашення заборгованості в новому фінансовому році і має, зазвичай, 

короткостроковий характер; 

• ймовірні боргові зобов’язання у разі гарантій (обумовлені 

зобов’язання), які є особливим видом заборгованості, що виникає під час 

надання державними органами визначених фінансових гарантій [52, с. 21]. Як 

слушно зазначає І.Б. Заверуха, «у разі наявності власного боргу чи наявності 

гарантій держава зобов’язується віддати борг за себе або ж за третю особу. 

Відмінність полягає лише в умові сплати, адже за гарантією, держава сплачує 

тільки тоді, коли позичальник не розрахується за своїм борговим 

зобов’язанням. Отож, якщо аналізувати гарантію не в момент її надання, а в 

момент її виконання, то сама гарантія є нічим іншим як складовою державного 

боргу і в жодному випадку не державним кредитом, оскільки не було прямого 

надходження коштів; відповідних правових форм запозичення; необхідності 

поточного обслуговування самого кредитного зобов’язання тощо»	[81, с. 40]. 

Розглядаючи питання публічних гарантій, варто звернутися до положень 

БК України. Так, у п. 151 ст. 2 міститься визначення поняття «гарантійне 

зобов'язання»  – «зобов'язання гаранта повністю або частково виконати 

боргові зобов'язання суб'єкта господарювання – резидента України перед 

кредитором у разі невиконання таким суб'єктом його зобов'язань за кредитом 

(позикою), залученим під державну чи місцеву гарантію» [31].  

Далі, у статті 17 БК України «Державні та місцеві гарантії» 

розкриваються особливості таких гарантій. Водночас привертають увагу 

термінологічні проблеми: у ст. 2 визначається поняття «гарантійне 

зобов’язання», а ст. 17 стосується державних і місцевих гарантій. Тобто, 

гарантійне зобов’язання виникає внаслідок надання державною та органами 

місцевого самоврядування гарантій. На наш погляд, доречним є закріплення у 

бюджетному законодавстві України визначення поняття «державна (місцева) 
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гарантія» як способу забезпечення державою (органами місцевого 

самоврядування) у повному обсязі або частково виконання боргових 

зобов'язань позичальника – суб'єктів господарювання-резидентів України 

перед кредитором. Державні (місцеві) гарантії надаються на умовах платності, 

строковості, а також забезпечення виконання зобов'язань у спосіб, 

передбачений законом. 

Виходячи з аналізу чинного бюджетного законодавства, особливостями 

державних гарантій є наступні (випливають із ч. 1 ст. 17 БК України): 

• можуть надаватися за рішенням Кабінету Міністрів України; 

• можуть надаватися на підставі міжнародних договорів України;  

• надаються виключно у межах і за напрямами, що визначені законом 

про Державний бюджет України; 

• за дорученням Кабінету Міністрів України відповідні правочини щодо 

його рішень вчиняє Голова Боргового агентства України. 

Особливостями місцевих гарантій є такі (випливають з ч. 2, ч. 15 ст. 17 БК 

України): 

• надаються за рішенням Верховної Ради АРК, відповідної міської 

ради чи обласної ради; 

• надаються для забезпечення повного або часткового виконання 

боргових зобов'язань суб'єктів господарювання-резидентів України, що 

належать до комунального сектору економіки, розташовані на відповідній 

території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проектів; 

• для Верховної Ради АРК та міських рад надаються з метою розвитку 

комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих 

технологій;  

• для обласних рад надаються з метою розвитку комунальної 

інфраструктури, відновлення та реконструкції об’єктів спільної власності 

територіальних громад або державної власності, що перебувають в управлінні 

обласних рад, обласних державних адміністрацій, або впровадження 
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ресурсозберігаючих технологій, а також реалізацію проектів будівництва, 

реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального 

користування державного, місцевого значення. 

Загальними особливостями державних і місцевих гарантій є такі (ч. 3-6 

ст. 17 БК України): 

• правочин щодо надання державної (місцевої) гарантії оформляється в 

письмовій формі та має визначати: предмет гарантії; повні найменування та 

місцезнаходження суб'єкта господарювання і кредитора (у разі гарантування 

виконання зобов'язань за кредитним договором); обсяг кредиту (позики); 

обсяг гарантійних зобов'язань та порядок їх виконання; права та обов’язки 

гаранта і кредитора; умови настання гарантійного випадку; строк дії гарантії; 

• обов'язковою умовою надання державної (місцевої) гарантії є 

укладення договору між Борговим агентством України (відповідним місцевим 

фінансовим органом) та суб'єктом господарювання про погашення 

заборгованості суб'єкта господарювання перед державою за виконання 

гарантійних зобов'язань. БК України закріплює істотні умови такого 

договору;  

• державні (місцеві) гарантії не надаються для забезпечення боргових 

зобов'язань суб'єктів господарювання, якщо безпосереднім джерелом 

повернення кредитів (позик) передбачаються кошти державного (місцевого) 

бюджету; 

• суб'єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання 

кредитів (позик), зобов'язані надати майнове або інше забезпечення виконання 

зобов'язань та сплатити до Державного бюджету України (відповідного 

місцевого бюджету) плату за їх отримання [31]. 

На наш погляд, деякі положення ст. 17 БК України, навіть із врахуванням 

останніх змін, викликають певні зауваження. Так, місцеві гарантії надаються 

за рішенням Верховної Ради АРК, відповідної міської ради, а гарантійні 

зобов’язання виникають у територіальної громади. Тобто виникає ситуація, 
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коли місцева рада стала гарантом, згодом відбулися нові місцеві вибори, 

обрано новий склад ради, а відповідає за гарантіями попередньої місцевої 

ради територіальна громада. Тут цілком можливі випадки зловживань і 

порушень з боку органів місцевого самоврядування, за які, по-суті, має 

відповідати територіальна громада належним їй на праві комунальної 

власності майном, за рахунок коштів місцевого бюджету. Тобто, на громадян 

покладаються додаткові боргові зобов’язання.  

Істотні проблеми виникають й у зв'язку зі стягненням простроченої 

заборгованості. Оскільки відповідно до чч. 8-9 ст. 17 БК України до держави 

(АРК, обласної ради чи територіальної громади міста) переходять права 

кредитора та право вимагати від таких суб'єктів господарювання погашення 

заборгованості в установленому законом порядку, якщо такі права не були 

передбачені відповідними договорами. Обов'язок зі стягнення такої 

заборгованості переходить на податкові органи, при цьому позовна давність на 

вимоги щодо погашення такої заборгованості суб'єкта господарювання перед 

державою, АРК, обласною радою чи територіальною громадою міста не 

поширюється [31]. 

Тепер моделюємо ситуацію: суб’єкт господарювання отримав кредит під 

державні чи місцеві гарантії і збанкрутів. Надалі виконання зобов’язань 

покладається на державу чи територіальну громаду. Також прострочена 

заборгованість може бути визнана безнадійною і буде списана. На жаль, 

зазначена ситуація є розповсюдженою й наявні правові механізми не 

дозволяють отримати   позитивний для держави чи територіальної громади 

фінансовий результат.  

За ч. 12 ст. 17 БК України «Боргове агентство України має право 

здійснювати на відкритих аукціонах продаж права вимоги погашення 

простроченої більше трьох років заборгованості перед державою за кредитами 

(позиками), залученими державою або під державні гарантії, а також за 

кредитами з бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 
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Верховна Рада АРК, відповідні місцеві ради можуть встановлювати порядок 

продажу прав вимоги погашення простроченої більше трьох років 

заборгованості за кредитами (позиками), залученими під місцеві гарантії, а 

також за кредитами з відповідних місцевих бюджетів з дотриманням вимог, 

встановлених Кабінетом Міністрів України» [31]. Слід відзначити, що 

постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 402 (зі 

змінами) було затверджено Порядок продажу прав вимоги погашення 

простроченої більше ніж на три роки заборгованості перед державою за 

кредитами (позиками), залученими державою або під державні гарантії, та 

кредитами з бюджету [362]. Важливо, що початкова ціна продажу прав вимоги 

на аукціонах встановлюється в розмірі 100% їх номінальної вартості. Далі 

аукціон проводиться на зниження ціни з кроком зміни ціни продажу прав 

вимоги, який становить 1% початкової ціни продажу. Зазначений крок 

застосовується також під час проведення аукціону на підвищення ціни, якщо 

кілька учасників аукціону запропонували однакову ціну. Покупцем визнається 

учасник аукціону, який у ході аукціону запропонував найвищу ціну.  

Як бачимо, органи публічної влади все одно матимуть збитки, навіть у 

випадку реалізації простроченої заборгованості. До того ж, відповідно до ч. 11 

ст. 17 БК України: «Боргове агентство України має право залучати суб'єктів 

господарювання для представництва органів державної влади в судах у 

справах про стягнення заборгованості перед державою за кредитами 

(позиками), залученими державою або під державні гарантії, а також за 

кредитами з бюджету, в тому числі у процесі банкрутства, щодо стягнення якої 

органам доходів і зборів відмовлено. Боргове агентство України здійснює 

оплату таких послуг суб'єктів господарювання за рахунок коштів державного 

бюджету в межах відповідних бюджетних призначень» [31]. Тобто, мало того, 

що держава має прострочену заборгованість, так ще держава несе додаткові 

витрати – видатки на залучених суб'єктів господарювання для представництва 

органів державної влади в судах у відповідних справах. 
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У контексті правовідносин у сфері публічного боргу варто згадати про 

фіскальні ризики – «чинники (включаючи умовні зобов’язання та 

квазіфіскальні операції), що можуть призводити до зменшення надходжень 

бюджету та/або потребувати додаткових витрат бюджету, відповідно 

спричинити збільшення дефіциту бюджету та державного (місцевого) боргу 

порівняно з плановими бюджетними показниками» (п. 52 ст. 2 БК України) 

[31]. 

Вважається, що державні фінанси в Україні є чутливими до фіскальних 

ризиків, до яких належать, зокрема, «макроекономічні ризики, ризики, 

пов’язані із державним боргом та гарантованим державою боргом, діяльністю 

суб’єктів господарювання державного сектору економіки, невиконанням плану 

надходжень від приватизації, фінансовим сектором» [107]. Також вразливість 

державних фінансів України «пов'язана передусім із значним розміром і 

ризиковою структурою держборгу, високою вартістю обслуговування 

зовнішнього боргу, а також із волатильністю реального ВВП. Водночас 

оптимістичні значення показників бюджетного дефіциту, потреб у 

позичковому фінансуванні та строковості боргових зобов'язань знижують 

відповідні ризики у сфері державних фінансів України» [21]. 

Публічні (державні та місцеві) боргові цінні папери – це виключно 

важливий елемент економічної структури будь-якої держави з ринковою 

економікою, це неінфляційний механізм ліквідації бюджетного дефіциту, 

управління грошовою масою; для інвесторів – це вигідний напрям інвестицій, 

оскільки операції з такими цінними паперами можуть мати низку істотних 

податкових пільг. Крім того, публічні цінні папери є найбільш надійними 

інструментами фінансового ринку та досить дохідним інструментом ринку 

цінних паперів.  

Що стосується публічного кредиту, то його метою є: вирішення проблем 

фінансування бюджетного дефіциту; проведення регіональної фінансово-

кредитної політики, що направлена на вирівнювання соціально-економічних 
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умов життя населення та функціонування регіональної економіки; підтримка 

місцевого самоврядування у вирішенні невідкладних соціально-економічних 

завдань; підтримка пріоритетних для економіки секторів та видів діяльності 

[496]. 

Відомий вчений-фінансист М.Ф. Орлов свого часу писав: «уряди у 

важких і непередбачуваних обставинах для погашення своїх необхідних 

видатків мають три засоби: скарби; нові податки; позики. Проте величезні 

видатки держави не можуть бути забезпечені ані скарбами, ані підсиленим 

оподаткуванням, тому єдиним засобом мудрих правителів є система позик, що 

ґрунтується на правилах державного кредиту» [480, с. 301]. 

Фахівці пропонують розглядати державний кредит у різних значеннях, 

зокрема: 

• як сукупність кредитних відносин, в яких держава виступає в ролі 

кредитора або позичальника (вузьке розуміння); 

• із погляду наслідків його функціонування – як урегульовані нормами 

права економічні відносини з приводу отримання і надання державою 

фізичним та юридичним особам грошових коштів або в установлених законом 

випадках й інших речей, що призводять до формування державного боргу або 

державних боргових активів (широке розуміння) [472, с. 133].  

Використання публічного кредиту являє собою «механізм антикризової 

політики держави, що дозволяє регулювати обсяг грошової маси, що 

знаходиться в обігу, а також отримувати додаткові грошові кошти з бюджетів 

різних рівнів у випадках, коли доступ до ринкових ресурсів ускладнюється, 

тим самим впливаючи на економічні процеси, що відбуваються в країні, 

сприяє зниженню рівня інфляції. Закреплення нормами бюджетного 

законодавства механізмів залучення запозичених коштів залежно від різних 

економічних показників та критеріїв дозволить підвищити ефективність їх 

застосування» [464, с. 11]. 

Існує думка, що державний і місцевий (муніципальний) кредит, нарівні з 
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іншими бюджетними надходженнями, є одним із джерел фінансування 

публічних грошових фондів. При цьому залучені позикові кошти необхідні 

для фінансування різних урядових, цільових державних інвестиційних та 

соціально-економічних програм, реалізації завдань і функцій держави, 

вирішення проблем, безпосередньо пов'язаних з бюджетним дефіцитом, 

погашенням раніше розміщених позик і відсотків за ними тощо [464, с. 12]. 

У контексті нашого дослідження потребує розгляду питання фінансово-

правової природи відносин у сфері публічного кредиту.  

На наш погляд, слушною є думка про те, що маючи фінансову владу, 

держава може збільшувати доходи свого господарства за допомогою коштів 

приватних господарств, примусово стягуючи з них потрібні кошти (йдеться 

про податки та збори. – Н.К.). З іншого боку, володіючи величезним майном, 

що забезпечує її зобов’язання, держава може збільшувати свої ресурси через 

державні позики [217, с. 145] (йдеться про державний кредит. – Н.К.). Тобто, 

коли говоримо про публічні позики і кредит, по слід враховувати прив’язку до 

публічного майна (до об’єктів державної та комунальної власності). 

Для початку зазначимо, що вчені по-різному висловлюються щодо 

допустимості участі держави у кредитних відносинах в особі позичальника. 

Наприклад, Л.В. Ходський свого часу писав, що попри позитивні сторони 

використання державного кредиту, основою фінансової політики все ж таки 

має бути прагнення до якомога швидкого погашення державних боргів, а не 

збільшення їх сум [511, с. 87, 424]. Як свідчить вітчизняний досвід, кожне 

наступне запозичення лише збільшує державний борг, а не скеровується на 

його зменшення [99, с. 127]. 

Вчений І.Т. Тарасов писав, що позитивне чи негативне значення державного 

кредитного господарства при подальшому його розвитку знаходиться у прямій 

залежності від того, чи буде передувати цьому розвитку радикальна реформа 

усієї системи податків і який характер вона буде мати [474, с. 376]. Отже, 

використання публічного кредиту має залежати від об’єктивної оцінки 
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необхідності здійснювати запозичення та забезпечення ефективного 

використання таких коштів; також слід наперед розраховувати, за рахунок чого 

запозичені кошти повертатимуться. При цьому слід утримуватися від 

підвищення ставок існуючих податків і зборів чи введення нових. 

Негативним наслідком участі держави у кредитних відносинах в якості 

позичальника є, зокрема, створення умов для втручання кредиторів в 

економічне та політичне життя країни-боржника. З одного боку, таке 

втручання має негативні прояви, – наприклад, на вимогу МВФ задля 

отримання чергових траншів (2 млрд. дол. США), Україна мала забезпечити 

підвищення ціни на газ для населення; з іншого боку, Україна мала прийняти 

закон про Держбюджет на 2019 рік до 1 грудня 2018 року, як того вимагає БК 

України. І, нарешті, за багато років держбюджет було прийнято вчасно. 

Існування державного кредиту передбачає функціонування ринку 

державних запозичень. Комерційні банки на ринку державних облігацій 

виступають як інвестори та фінансові посередники, виконують функції 

реєстраторів прав власності за державними облігаціями, агентів НБУ з 

розміщення та обслуговування обігу облігацій, а також беруть на себе 

виконання платіжних операцій під час проведення розрахунків за операціями з 

купівлі-продажу облігацій [472, с. 133]. 

Розглядаючи державний кредит як економічну категорію, 

К.В. Андріянов пише про систему грошових відносин, що виникають у 

зв’язку із залученням державою на добровільних засадах для тимчасового 

користування вільних грошових коштів від юридичних і фізичних осіб. Такі 

кошти акумулюються на засадах поворотності та відплатності, є однією із 

форм руху позичкового капіталу. Економічна сутність державного кредиту 

полягає у невиробничому використанні капіталі, адже залучені державою 

кошти зазвичай не беруть участі у кругообігу виробничого капіталу чи 

виробництві матеріальних цінностей, а спрямовуються на покриття 

бюджетного дефіциту [11, с. 70].  
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На наш погляд, неможна впевнено стверджувати про те, що кошти у 

вигляді державного кредиту не використовуються у виробництві матеріальних 

цінностей та не пов’язані з кругообігом виробничого капіталу. На 

підтвердження нашої позиції наведемо думку О.М. Перепелиці про те, що 

«головним при цьому є те, щоб держава використовувала кошти від державної 

позики тільки на виробничі цілі, розвиток технологій, інновацій у різних 

сферах економіки, що в підсумку підвищить рентабельність і прибуток 

держави. Отже, з’явиться можливість погасити і саму позику. Якщо ж кошти 

від державного кредиту будуть використані не за виробничим напрямком, а, 

наприклад, з метою ведення воєнних дій, проведення неефективних заходів, 

що призведуть тільки до видатків, то кошти від такого кредиту заздалегідь 

приречені на безповоротність, що тільки посилить проблему дефіциту 

державного бюджету» [263, с. 8]. 

Однак державний кредит, як і державний борг, це не лише економічне 

явище, але й безпосередньо юридична, а саме фінансово-правова категорія. 

Державний кредит як правова категорія – урегульовані нормами фінансового 

права відносини з приводу акумулювання державою тимчасово вільних коштів 

юридичних і фізичних осіб на засадах добровільності, строковості, 

відплатності з метою покриття бюджетного дефіциту та регулювання 

грошового обігу [11, с. 70-71]. 

На думку М.О. Перепелиці, «державний кредит є засобом, який дозволяє 

мобілізувати в публічні фонди додаткові й необхідні фінансові кошти, тому 

державні позики стали в сучасних умовах другими після податків методами 

фінансування видатків бюджету. Акумульовані таким чином кошти 

призначені, перш за все, для покриття бюджетного дефіциту. Так держава 

переборює розрив у часі між потребою у грошах та їх наявністю» [263, с. 3]. 

Не можна сказати, що науковці є одностайними щодо сприйняття 

публічно-правової природи державного кредиту. Наприклад, В.П. Харицький 

наполягає на приватноправовій регламентації державного та місцевого 
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кредиту і зазначає, що, незважаючи на характерні для здійснення державного 

кредиту публічно-правові елементи (прийняття постанови чи іншого акта 

публічної влади про здійснення запозичень), частина юридичних фактів, що їх 

опосередковує, все ж має приватноправовий характер. Про це, на думку 

науковця, свідчить розміщення державних (місцевих) позик шляхом 

укладення правочинів у межах участі держави (органів місцевого 

самоврядування) у цивільних відносинах як рівноправного суб’єкта [509]. 

У свою чергу О.В. Покачалова вважає, що сама категорія публічного 

кредиту є багатовимірним явищем, функціонування якого породжує низку 

відносин, що регулюються одночасно декількома галузями законодавства. 

Наприклад, окремі питання, що стосуються конкретного порядку укладення 

договорів державної позики, регулюються цивільно-правовими нормами. 

Проте вказаний факт не впливає на обґрунтованість висновку про те, що сам 

державний (муніципальний) кредит і його організація є самостійним 

фінансово-правовим інститутом [273]. 

Професор С.О. Ніщимна розглядає державний кредит як «інститут 

бюджетного права, що об’єднує і врегульовує однорідну групу фінансових 

правовідносин з приводу мобілізації тимчасово вільних грошових коштів 

підприємств, банків, заощаджень населення на загальнодержавні потреби і 

являє собою одну із форм участі фізичних і юридичних осіб у формуванні 

грошового фонду держави» [234, с. 32]. Виходячи із цього, публічний кредит 

також є інститутом бюджетного права, а відтак – об’єктом фінансово-

правового регулювання.  

Отже, інститут публічного кредиту, будучи комплексним за своїм змістом, 

належить до міжгалузевих функціональних комплексних інститутів права, 

оскільки поєднує в собі норми хоча і суміжних, але неоднорідних галузей 

права – фінансового та цивільного. Суміжність зазначених самостійних 

галузей права проводиться по лінії регульованих ними відносин майнового 

характеру. Така ситуація призводить до появи прихильників ідеї щодо 
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розширення предмета фінансового права за рахунок цивільних відносин [38, с. 

26]. Однак із подібними висловами категорично не погоджується С.В. 

Очкуренко [249, с. 246]. Відзначимо, що ми підтримуємо позицію С.В. 

Очкуренка стосовно недоцільності розширення предмету фінансового права за 

рахунок як цивільних, так і будь-яких інших відносин. Хоча це жодною мірою 

не заперечує можливості розширення предмету фінансово-правового 

регулювання з урахуванням стрімкого розвитку тих же фінансових 

інструментів, що задіює держава для реалізації фінансової політики. Тобто, 

наявність об’єктивних факторів, у тому числі обумовлених появою нових 

технологій, що напряму впливає на появу нових фінансових інструментів, 

створює перспективи для поширення предмету фінансового права без 

зазіхання на відносини, що регулюються іншими галузями права. З іншого 

боку, доцільним є опиратися на розробки фінансово-правової науки стосовно 

комплексного характеру окремих видів фінансових правовідносин. Наприклад, 

д.ю.н. А.Й. Іванський ще у своєму кандидатському дослідженні звертав увагу 

на комплексний характер фінансових і рохрахункових відносин, «що 

регулюються нормами національного та міжнародного права, нормами різних 

інститутів, які входять до галузі фінансового права» [104, с. 6].   

Розглядаючи питання зв’язку бюджетного дефіциту, публічного кредиту, 

публічного боргу як фінансово-правових явищ, варто вказати наступне: 

• бюджетний дефіцит можна фінансувати завдяки бюджетним 

запозиченням, і в такому випадку, публічний борг є дещо своєрідною але все 

ж таки передумовою успішного економічного розвитку (задля успіху треба 

дуже виважено підходити до управління публічним боргом. – Н.К.); 

• публічний борг відіграє роль регулятора грошового обігу, оскільки 

боргові цінні папери є інструментом грошово-кредитної політики 

центрального банку; 

• здійснюючи емісію державних цінних паперів, держава дбає про 

джерело фінансування державного бюджету за умов збереження стабільного 
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грошового обігу (аналогічно вчиняють й органи місцевого самоврядування. – 

Н.К.). Інвестори ж зацікавлені у надійному і ліквідному розміщенні капіталу 

та одержанні гарантованого доходу. Відповідно, зміна емітованого боргу 

призводить до зміни співвідношення інтересів держави та її кредиторів; 

• світова практика свідчить, що процентні ставки за державними і 

місцевими цінними паперами є основою процентних ставок банківського 

кредиту та корпоративних боргових зобов’язань, тобто такі цінні папери 

дають певну оцінку ефективності позичених ресурсів. Також зміна 

процентних ставок за державними і місцевими борговими зобов’язаннями 

змінює відсотки за кредитами і тим самим теж має регулятивний вплив на 

економіку країни [506, с. 66-71]. 

Публічний кредит отримується у вигляді бюджетних запозичень, деякі із 

них оформляються у виляді боргових державних і місцевих цінних паперів, 

які детальніше розглядаються в інших розділах нашої роботи.  

Отже,  наведені вище положення теорії та законодавства дозволяють 

стверджувати, 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 (у т.ч. договорах) створює підстави для виконання 

фінансового обов’язку усіма субєктами фінансових правовідносин, що 

виникають внаслідок публічного кредиту чи публічного боргу.  
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1.3 Особливості фінансових правовідносин та публічної 

фінансової діяльності у сфері публічного боргу та публічного кредиту  

 

Світова практика має чималий досвід у питанні управління публічним 

боргом за допомогою ринкових методів, пов'язаних із використанням 

різноманітних фінансових інструментів. До таких інструментів належать, 

зокрема, публічні (державні та місцеві) боргові цінні папери. Професор 

С.Д. Ципкін наголошував на тому, що відносини, які виникають під час 

випуску державних позик, регулюються фінансовим правом і суттєво 

відрізняються від відносин, що виникають у випадку договору позики в 

цивільно-правовому розумінні [515, с. 23]. 

Відтак, розпочинаючи дослідження фінансово-правового регулювання 

боргових цінних паперів (у першу чергу, державних та місцевих), варто 

звернути увагу на теоретичний аналіз таких понять як «правовідносини» і 

«фінансові правовідносини». Нам найбільше імпонує визначення 

правовідносин, запропоноване С.С. Алексєєвим, відповідно до якого 

правовідносини – це суспільні зв’язки, що виникають на основі норм права, 

учасники яких мають суб’єктивні права та юридичні обов’язки, що 

забезпечуються державою [4, с. 17]. Дійсно, наведене визначення є базовим 

для різних видів правовідносин, оскільки без виділення загальнотеоретичних 

основ неможливе визначення їх галузевої специфіки. Відтак, наведене 

визначення є вихідним і для розуміння фінансових правовідносин [517, с. 

841].  

Вважається, що фінансово-правові відносини (фінансові правовідносини) 

– «це врегульовані фінансово-правовими нормами суспільні відносини, 

учасники яких є носіями юридичних прав і обов’язків у сфері акумулювання, 

розподілу та використання публічних грошових фондів» [222, с. 50].  

Позиція академіка Л.К. Воронової, яка акцентувала увагу на 

особливостях фінансових правовідносин, констатувала, що «у сфері впливу 
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держави на відносини, які виникають у процесі розподілу й перерозподілу 

національного доходу країни, утворення й використання фондів коштів, 

виникають, змінюються і припиняються фінансові правовідносини» [42, с. 72]. 

Тобто фінансові правовідносини завжди пов’язуються з національним доходом 

держави. 

Відомий вчений-фінансист радянського періоду Ю.А. Ровінський 

зазначив, що фінансові правовідносини є одним із видів правовідносин, які 

характеризуються притаманними усім правовідносинам у суспільстві 

загальними ознаками і рисами, а відрізняються своїми специфічними 

особливостями [437, с. 133]. Далі вчений виокремлював такі їх особливості: 

1) виникають з фінансової діяльності держави та мають грошовий характер; 

2) одним із суб’єктів завжди виступає сама держава в особі уповноваженого 

органу, що здійснює від її імені й під контролем держави дії владного 

характеру; 3) їх виникнення, зміна і припинення завжди пов’язані 

безпосередньо із законом [437, с. 178]. Звісно, з часом наведені положення 

зазнали певних змін, але загалом вони так чи інакше підтримуються багатьма 

вітчизняними вченими.  

З огляду на це, досить ґрунтовно, на наш погляд, особливості сучасних 

фінансово-правових відносин досить вдало сформульовані професором 

О.А. Музикою-Стефанчук, яка відзначила наступні їх риси: 

• «завжди виникають у сфері публічної фінансової діяльності та мають 

грошовий характер (пов’язані з дією закону вартості й товарно-грошових 

відносин); 

• один із суб’єктів цих відносин є уповноважений державою орган, 

наділений владними повноваженнями стосовно іншої сторони; 

• завжди виникають, змінюються та припиняються лише на підставі 

нормативно-правового акта;  

• усім фінансово-правовим відносинам властивий владно-майновий 

характер (або державно-владний майновий (грошовий) характер); 
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• їм властива плановість, пов’язана з дією економічного закону 

планомірного розвитку» [221, с. 40-41].  

Звичайно, далеко не усі фінансові правовідносини мають владно-

майновий (грошовий) характер, на користь чого слугують як позиції 

фінансово-правової науки, так і фінансового законодавства та практики його 

застосування. Адже фінансові правовідносини можуть бути пов’язані із 

прогнозуванням, плануванням, здійсненням реєстраційних дій, обліковими 

операціями, контролем чи наглядом, притягненням до фінансово-правової 

відповідальності в кінцевому рахунку. Але навіть у цьому разі в основу їх 

виникнення чи реалізації покладатиметься та чи інша складова публічної 

фінансової діяльності, обумовлена саме владно-майновим характером та 

публічним інтересом.  

Так, професор М.В. Карасьова висловлює думку, що фінансові 

правовідносини є формою реалізації публічних інтересів, у зв’язку з чим вони 

повинні розглядатися як публічно-правові відносини. Це визначено тим, що 

фінансові правовідносини виникають на основі норми фінансового права, яка 

є засобом реалізації інтересів усього суспільства, різних класів, соціальних 

груп тощо, а також інтересів самої держави [495, с. 122]. «Характер інтересу» 

як основний критерій розмежування публічних і приватних правовідносин 

запропонувала в своєму фундаментальному дослідженні вчена А.А. Нечай 

[232, с. 25]. Цілком згідні із тим, що фінансові правовідносини є публічно-

правовими, отже, вони пов’язані із публічним інтересом. 

Публічно-правова сфера враховує, перш за все, публічні, загальні 

інтереси, тобто такі, які з певною мірою умовності можуть бути названі 

«державними». У цій сфері суб’єктивне право формується за нормативним, 

вольовим принципом. Тому, коли йдеться про публічне право, саме держава за 

допомогою законодавчих актів визначає публічний інтерес, який є 

домінуючим у цих відносинах. Тут виражається воля держави і за допомогою 

правових норм відбувається узгодження індивідуальних інтересів у 
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синтезованому інтересі публічному [507, с. 65]. 

У відносинах з приводу запозичень (як державних, так і місцевих) 

публічний інтерес є визначальним, адже, по-перше, мобілізація фінансових 

ресурсів здійснюється з метою залучення коштів до централізованих 

публічних фондів коштів; по-друге, запозичення здійснюються з метою 

задоволення публічних інтересів – фінансування економічно та соціально 

значущих бюджетних видатків; по-третє, погашення, а також виплата в 

передбачених випадках доходу за кредитом (позикою) відбувається за рахунок 

публічних фінансів – бюджетних коштів, передбачених на обслуговування 

місцевого боргу [240, с. 10]. 

Отже, фінансові правовідносини мають зв'язок не просто з фінансовим 

інтересом, а саме з публічним фінансовим інтересом. Зазначене твердження 

повязане із самою логікою інституційної побудови фінансового права як 

публічної галузі права. Зокрема, професор Т.А. Латковська стоїть на позиціях 

направляючої основи положень загальної частини фінансового права для 

формування змісту та перспектив розвитку інститутів особливої частині, 

підставою для формування яких виступають ознака та предмет правового 

регулювання [185, с. 57-64]. У свою чергу д.ю.н. Т.М. Ямненко, спираючись на 

теоретичні положення, стверджує, що «фінансово-правові норми утворюють 

фінансове право як галузь не безпосередньо, а через фінансово-правові 

інститути. Головна фукнція кожного фінансово-правового інституту полягає в 

тому, щоб у межах виду, або всього роду фінансових відносин  забезпечити 

цілісне, відносно закінчене регулювання» [532, с. 5]. Зрозуміло, що 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, на наш погляд, належать 

організаційні, регулятивні, охоронні, управлінські фінансово-правові 

відносини щодо:  

1) організації та здійснення бюджетних запозичень;  
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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.  

Ми окремо виділяємо організаційні та управлінські відносини, хоча 

перші часто включають до управлінських, оскільки у бюджетному 

законодавстві виокремлено управління державним (місцевим) боргом, 

управління бюджетними коштами, організаційно-методологічні засади 

здійснення оцінки ефективності бюджетних програм головними 

розпорядниками бюджетних коштів та організаційно-методологічні засади 

проведення оглядів витрат державного бюджету, що визначаються Мінфіном, 

організація та координація роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого 

рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі, організація та 

ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної 

звітності тощо [31]. 

Структуру фінансових правовідносин, зокрема й тих, що пов’язані із 

публічними борговими цінними паперами, складають такі елементи: 

а) суб’єкти фінансових правовідносин; б) об’єкти правовідносин; в) зміст 

правовідносин (юридичний і фактичний). Такий поділ застосовується в теорії 

права, що покладена в основу будь-якої галузевої юридичної теорії, у тому 

числі й фінансового права. Названі елементи правовідносин є 

загальновизнаними й дозволяють розкрити специфіку досліджуваного нами 

явища. Зазначені елементи фінансових правовідносин, об’єктом яких 

виступають боргові цінні папери, поступово розкриватимуться у ході даного 

дослідження. При цьому увага приділятиметься як фінансовим 

правовідносинам у сфері публічного боргу, так і у сфері публічного кредиту.   

Важливо наголосити, що фінансові відносини містять у собі найбільш 

загальні ознаки руху (розподілу, перерозподілу) і співвідношення між собою 

фінансових коштів різних рівнів. Фінансові відносини обумовлені фактом 
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існування держави, тому зовні виражаються у тих формах, які їм визначає 

держава. Теорією фінансового права доведено, що фінансовим відносинам 

притаманні ознаки правових відносин. Але, як зазначає Ю.О. Крохіна, їм 

притаманні специфічні особливості: вони виникають, змінюються і 

припиняються лише на основі правових норм; індивідуально визначені 

учасники кожних конкретних правовідносин; зв’язок між учасниками 

правовідносин виражається через їх суб’єктивні права і юридичні обов’язки; 

ці правовідносини носять вольовий характер; охороняються державою [175, 

с. 348]. На наш погляд, наведені вище властивості притаманні не лише 

фінансовим правовідносинам; також ці специфічні особливості фінансових 

відносин, більш схожі на загальні, властиві всім публічним правовідносинам.  

Академік О.П. Орлюк зазначає, що фінансовим правовідносинам 

притаманна низка особливостей: «ці відносини завжди є грошовими; пов’язані 

з дією закону планомірного розвитку; це організаційні відносини; у цих 

відносинах одним із суб’єктів завжди є держава чи уповноважений нею орган; 

відносинами розподілу; це об’єктивні економічні відносини, що мають 

імперативний, державно-владний характер; стосуються найголовнішої сфери 

виробничих відносин – відносин власності; завжди мають цілісність, 

системність, формальну визначеність» [241, с. 135-136]. Вчений І.І. Кучеров 

зазначає, що у фінансових правовідносинах, як правило, чітко виступають два 

правових елемента: державно-владний (організаційний) і майновий [497, с. 

49]. До речі, професор Ю.А. Ровинський ще у 60-х рр. ХХ ст. підкреслював, 

що «у всіх видах фінансових правовідносин їх владно-майновий характер 

виступає абсолютно чітко. Значення має лише міра прояву в них владного 

характеру» [437, с. 138]. Звичайно, на сьогодні фінансово-правова доктрина 

значно збагатилася завдяки розробкам провідних фінансистів-юристів, 

зокрема й наукової школи Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, й створила підгрунтя до поширення фінансово-правового 

регулювання на більш широке коло суспільних відносин, про що вже 
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згадувалося.  

Зауважимо, що фінансово-правову природу відносин із приводу 

державного та місцевого кредиту визначає фундатор українського фінансового 

права академік Л.К. Воронова. Науковець звертає увагу на те, що «природа 

відносин у сфері державного (місцевого) кредиту є фінансово-правовою, адже 

вони виникають винятково у сфері публічних фінансів і з приводу публічної 

фінансової діяльності. Такий висновок підкріплюється аналізом публічних 

фінансів із таких позицій: 1) через з'ясування змісту публічних фінансів чітко 

виокремлюється коло осіб, поведінка яких регулюється фінансово-правовими 

нормами; 2) поведінка учасників фінансових правовідносин складається з 

приводу та у зв'язку з рухом публічних грошових фондів; 3) фінансові 

правовідносини деталізують засоби й умови забезпечення суб'єктивних прав і 

юридичних обов'язків учасників правовідносин» [42, с. 70]. 

Беручи за основу зазначену концепцію, І.Б. Заверуха розширює її й 

слушно зауважує, що «цінні папери – це інструмент кредитних відносин, а не 

його зміст. Зміст відносин у сфері державного (місцевого) кредиту становлять 

права та обов'язки їхніх суб'єктів, що виникають у зв'язку з необхідністю 

балансування бюджету, а також здійснення розрахунків за борговими 

зобов'язаннями Уряду, тобто державні (місцеві) цінні папери тут виступають 

навіть не об'єктом, а предметом» [81, с. 102-103]. 

Вважаємо за необхідне звернути увагу на законодавчі норми, які 

засвідчують  публічний характер відносин у сфері публічного боргу та на 

публічний інтерес у цих відносинах. Так, публічні інтереси стосуються 

порядку обслуговування та погашення публічного боргу. Це випливає з того, 

що видатки на обслуговування боргу є бюджетними витратами відповідно до 

п. 14 ч. 1 ст. 2 БК України: «витрати бюджету – видатки бюджету, надання 

кредитів з бюджету, погашення боргу та розміщення бюджетних коштів на 

депозитах, придбання цінних паперів» [31]. Будь-які бюджетні видатки і 

витрати стосуються публічних інтересів. 
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Публічний борг формується вимушено, але на основі добровільно взятих 

на себе державою та органами місцевого самоврядування боргових 

зобов’язань; здійснення запозичень відбувається так само на добровільних із 

боку кредиторів засадах. При цьому держава (в особі органів державної влади) 

та органи місцевого самоврядування володіють правом залучати позичкові 

ресурси до централізованих фондів грошових коштів [81, с. 113]. Проте таке 

право є вимушеним у силу обставин, що не дозволяють належним чином 

фінансувати необхідні бюджетні видатки. 

Наразі відповідно до ч. 1 ст. 16 БК України право на здійснення 

державних внутрішніх та зовнішніх запозичень належить державі в особі 

Голови Боргового агентства України або особи, яка виконує його обов’язки, за 

дорученням Мінфіну. Водночас за Кабінетом Міністрів України залишається 

визначення основних умов здійснення державних запозичень (у тому числі 

основних умов кредитних договорів, основних умов випусків і порядок 

розміщення державних цінних паперів) [31]. 

У свою чергу, право на здійснення місцевих запозичень у межах, 

визначених рішенням про місцевий бюджет, з урахуванням статті БК України 

належить АРК, обласній раді, територіальній громаді міста в особі керівника 

місцевого фінансового органу за дорученням Верховної Ради АРК, обласної 

ради, міської ради. 

У даному контексті слід звернути увагу на те, що не дивлячись на останні 

істотні зміни до БК України, внесені у грудні 2019 року, що стосуються 

державних та місцевих запозичень (зокрема, введення нового уповноваженого 

суб’єкта фінансових правовідносин – Боргового агенства України), 

законодавець не вирішив іншої проблеми, обумовленої реформою 

децентралізації, яка триває вже не перший рік в Україні. Її проведення 

обумовлено таким стратегічним завданням модернізації системи державного 

управління та територіальної організації влади, як формування ефективного 

місцевого самоврядування, створення комфортних умов для проживання 
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громадян, надання їм високоякісних та доступних публічних послуг. Водночас 

зрозуміло, що досягнення зазначених цілей неможливе без належного рівня 

економічного розвитку відповідних територій, їх фінансового забезпечення й 

достатніх джерел для наповнення місцевих бюджетів. Тобто, саме фінансовий 

аспект є одним із найсуттєвіших, від якого, у великій мірі, залежить 

успішність функціонування об’єднаних територіальних громад (ОТГ).  

За офіційними даними, станом на 12 лютого 2020 року, в Україні діє 982 

ОТГ, ще у 63 допоки не відбулися вибори. Зазначені ОТГ об’єднують 4716 

місцевих рад, на їх території проживає майже 12 млн. громадян [63].   

Водночас у БК України правовий статус об’єднаної територіальної 

громади як суб’єкта бюджетних відносин так і не знайшов закріплення. Адже 

допоки в контексті місцевих запозичень бюджетне законодавство розглядає в 

якості рівнопорядкового суб’єкта лише «територіальну громаду міста». Це 

зрозуміло, оскільки саме територіальна громада міста, поряд із 

територіальними громадами сіл та селищ, є первинним суб’єктом місцевого 

самоврядування. Й цілком виправданим є те, що БК України наділяє правом на 

здійснення місцевих запозичень серед первинних суб’єктів лише 

територіальну громаду міста. Це обумовлюється фінансовою спроможністю 

відповідної місцевої громади та можливістю виконати обов’язок за 

запозиченнями у встановлені строки та у визначеному порядку й розмірі.  

Водночас чинна редакція Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» закріплює у ч. 2 ст. 6, що «територіальні громади в порядку, 

встановленому законом, можуть об’єднуватися в одну сільську, селищну, 

міську територіальну громаду, утворювати єдині органи місцевого 

самоврядування та обирати відповідно сільського, селищного, міського 

голову». Мало того, згідно з ч. 3 цієї ст. 6 «територіальні громади села, 

селища, міста, що добровільно об’єдналися в одну територіальну громаду, 

можуть вийти із складу об’єднаної територіальної громади в порядку, 

визначеному законом» [381]. 
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Із вищенаведеного цілком справедливо вбачається, що Закон України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» чітко розмежовує поняття 

«територіальна громада міста» (первинний суб’єкт) та «міська територіальна 

громада» (об’єднана територіальна громада). Хоча у частині фінансових, у 

першу чергу, бюджетних повноважень, зазначений закон не здійснив будь-

яких змін, що обумовлюється відсутністю таких змін безпосередньо у БК 

України. Водночас, фактичне позбавлення міської територіальної громади (яка 

однозначно виграє за показниками у порівнянні з подібними територіальними 

громадами міст) права здійснювати місцеві запозичення (рівно як і в цілому 

відсутність її визначення як окремого суб’єкту бюджетних відносин) не є 

виправданим ані з позицій нормотворчої логіки, ані, тим більше, 

правозастосування. Відтак, БК України потребує змін у частині розширення 

суб’єктного складу й долучення до нього міської територіальної громади й 

наділення останньої правом на здійснення місцевих запозичень.  

Повертаючись до характеристики боргових відносин, відзначимо, що 

бюджетним установам забороняється здійснювати запозичення у будь-якій 

формі (крім випадків, передбачених БК України) або надавати юридичним чи 

фізичним особам кредити з бюджету (якщо не встановлено відповідні 

бюджетні призначення на надання кредитів із бюджету). Такий підхід є 

абсолютно логічним, виходячи з принципів бюджетного фінансування 

бюджетних установ (не залежно від того, з державного чи місцевого бюджету 

вони фінансуються), а також публічної природи фінансових ресурсів, за 

рахунок яких вони функціонують. 

Аналізуючи права держави на здійснення запозичень, І.Б. Заверуха 

робить висновок про те, що «право держави на запозичення є вимушеною 

необхідністю щодо поповнення бюджету. Зовсім по-іншому виглядає 

обов’язок держави щодо здійснення розрахунків за своїми борговими 

зобов’язаннями (управління, обслуговування та погашення) боргу. 

Незважаючи на яскраво виражений публічний інтерес, його задоволення 
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відбувається через реалізацію державою свого правового статусу як 

юридичної особи, зокрема, цивільно-правовими методами. Тут маємо 

яскравий приклад взаємопроникнення публічно і приватноправових матерій: 

реалізація публічного інтересу за допомогою приватно-правових засобів. 

Боргові відносини Уряду (місцевого органу влади) в своїй основі ґрунтуються 

на цивільно-правових принципах, проте мають характерні особливості, 

зумовлені завданням і функціями держави (органу місцевого самоврядування) 

і випливають з їхніх владних повноважень» [81, с. 113-114]. Принциповим є 

те, що характер прав на здійснення державних внутрішніх та зовнішніх 

запозичень із моменту прийняття першої редакції БК України й до цього часу 

не зазнав змін. 

«Отже, якщо на стадії формування державного боргу зобов’язаної 

сторони немає і йдеться про фінансову компетенцію фінансових органів, що 

забезпечують ці відносини, то на стадії обслуговування і погашення боргу 

держава, в особі Уряду, є зобов’язаною стороною за утвореним боргом, проте 

зберігає за собою привілеї публічного органу. Ці привілеї, з одного боку, 

виключають змогу державного примусу, а з іншого, слугують гарантією 

виконання боргового зобов’язання. Отже, держава у відносинах у сфері 

державного боргу реалізовує свій статус публічного органу і юридичної особи 

(публічного утворення з правами юридичної особи – Н.К.) одночасно і 

виступає у ролі боржника, гаранта та зобов’язаного суб’єкта, який 

зобов’язаний сплатити на користь іншої особи (публічної, приватної) грошові 

суми за рахунок централізованих фондів грошових коштів, відповідно до 

взятих на себе боргових зобов’язань» [81, с. 114]. Не зовсім зрозуміло, чому на 

стадії формування державного боргу відсутня зобов’язана сторона. 

Державний чи публічний борг – це відносини, зокрема, публічно-правового 

характеру, в яких завжди є щонайменше дві сторони, одна із яких є 

боржником, тобто зобов’язаною стороною, що діє в межах своєї компетенції. 

Відзначимо, що у даному разі доречним буде скористатися теоретичним 
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апаратом, запропонованим професором Д.О. Гетманцевим у частині розкриття 

правової природи фінансового зобов’язання [50] як фінансово-правової 

категорії.  

Аналізуючи особливості фінансових правовідносин у сфері державного 

боргу, не можливо оминути питання, яким чином він формувався в Україні, та 

як здійснювалося щодо нього управління. Як відомо, державний борг є 

органічним складником функціонування економік переважної більшості країн 

світу, потужним важелем макроекономічного регулювання та інструментом 

реалізації економічної стратегії. В Україні у ході трансформаційних процесів 

формування державного боргу відбувалося хаотично, були присутні 

ситуаційний підхід до формування строкової структури боргу, дискретність 

запозичень без наявності послідовної та виваженої довгострокової державної 

політики [471, с. 332]. Отже, що стосується України, то наша держава має 

значною мірою негативний досвід у питанні нарощування та управління 

публічним боргом.  

Фактично, від часу отримання Україною незалежності до сьогодення 

можна виокремити певні періоди формування системи управління публічним 

боргом: 

Перший період – 1991-1999 рр. – відбувається формування законодавства 

з питань публічного боргу, практика виходу держави та органів місцевого 

самоврядування на міжнародні ринки позикового капіталу (йдеться, перш за 

все, про зовнішні бюджетні запозичення). Фахівці не безпідставно 

стверджують, що даний період характеризується: безсистемним накопичення 

державного боргу, переважанням обсягів зовнішніх запозичень над 

внутрішніми і державних над приватними, накопиченням досвіду управління 

кредитними ресурсами і спробами виробити самостійну боргову політику, 

хронічними бюджетними дефіцитами, залежністю від енергетичного імпорту і 

перенесенням боргових зобов’язань простроченої заборгованості за 

енергоносії з приватного сектору на державний, гіперінфляцією (яка 
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покривалась за рахунок грошових емісій, що призводило до неймовірного 

знецінення грошей), відсутністю досвіду у сфері міжнародних кредитних 

відносин та нормативно-правової бази для їх забезпечення, зростання 

заборгованності по виплаті заробітних плат працівникам бюджетної сфери 

тощо [169]. Підтвердженням даному висновку слугують фактичні показники 

щодо динаміки накопичення державного боргу в розрізі внутрішнього та 

зовнішнього кредитування (Додаток Є), що засвідчують, наскільки стрімко за 

декілька років зросла заборгованість держави. 

У 1992 р. було прийнято Закон України «Про державний внутрішній борг 

України» [332], який містив лише 9 статей і який діяв до 2011 р. Текст Закону 

був досить-таки простий: у ньому визначалися поняття, склад, види, форми 

державного внутрішнього боргу; також були відсилки до законодавства про 

цінні папери (у питаннях щодо умов і порядку випуску державних цінних 

паперів та регулювання їх обігу). Обслуговування державного внутрішнього 

боргу України покладалося на Мінфін, яке здійснювало необхідні дії через 

банківську систему України шляхом проведення операцій по розміщенню 

облігацій внутрішніх державних позик, інших цінних паперів, їх погашенню і 

виплаті доходу по них у вигляді процентів та в іншій формі (ст. 7 Закону). 

Із 1992 р. Україна починає співпрацювати з МВФ, у 1994 р. Україна 

отримала кредит у розмірі 763,1 млн дол. США у рамках програми «Механізм 

фінансування системних перетворень», яка була спрямована на підтримку 

пострадянських країн. За період 1995 – 1998 р. у рамках трьох річних програм 

«Stand by» Україна отримала 1,9 млрд. дол. США. І ці кошти мали 

спрямовуватися на зміцнення курсу національної грошової одиниці – гривні, а 

також на скорочення бюджетного дефіциту. Однак, третя програма була 

припинена в березні 1998 р., оскільки уряд України не виконав вимоги МВФ 

щодо показника дефіциту бюджету і максимальних темпів зростання грошової 

бази. Тоді Україна втратила 54% від обумовленої суми кредиту [108]. 

Доволі цікавим є той факт, що на момент розпаду СРСР Україна не мала 
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зовнішніх боргових зобов’язань (відповідно до «нульового варіанту» 

розподілу пасивів і активів колишнього СРСР). Проте вже протягом перших 

трьох років незалежності зовнішній державний борг України зріс до 

3,6 млрд. дол. США, з яких понад 2,7 млрд. дол. становили кредити, 

оформлені як врегулювання простроченої заборгованості перед РФ. Із 1992 р. 

за відсутності бодай якогось механізму оцінки ризиків та кредитних проектів 

НБУ почав видавати позики та державні гарантії під іноземні кредити 

українським підприємствам [169]. 

Тут варто згадати постанову Кабінету Міністрів України від 3 квітня 

1995 р. № 234 «Про пріоритетні напрями використання іноземних кредитів»,  

в якій було визначено наступні пріоритетні напрями: «1) електроенергетика; 

2) вугільна промисловість; 3) металургійна промисловість; 4) хімічна 

промисловість; 5) нафтопереробна промисловість; 6) нафто- та газодобувна 

промисловість; 7) машинобудування; 7) промисловість будівельних матеріалів: 

впровадження у цементній промисловості технологій з використанням 

техногенних відходів, твердого палива; 8) сільське господарство; 9) харчова 

промисловість; 10) транспорт; 11) зв'язок; 12) мікробіологічна промисловість; 

13) охорона здоров'я» [394]. Загалом, перелічені напрями нині також є такими, 

у межах яких залучаються кошти як всередині держави, так і ззовні. А у 90-хх 

рр. минулого століття задля фінансування таких програм Україною залучалися 

кошти переважно ззовні, тим самим збільшуючи зовнішній державний борг. 

У 1998 р. стан державного боргу сягав все більше критичної межі, і щоб 

врегулювати це питання, Верховна Рада України робить важливі кроки у 

напрямі скорочення та повної заборони іноземних кредитів під державні 

гарантії. Тут варто пригадати постанову Верховної Ради України від 

10 листопада 1998 р. № 246-XIV «Про інформацію Кабінету Міністрів України 

про структуру і динаміку державного боргу України» [375]. У цьому 

документі діяльність Кабінету Міністрів України визнано такою, що 

призводить до постійного зростання державного боргу України та 
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неефективного управління ним, такою, що створює небезпеку економічній 

незалежності України. За рік загалом мало що змінилося. Так, у постанові 

Верховної Ради України від 12 жовтня 1999 р. № 1151-XIV «Про інформацію 

Кабінету Міністрів України про внутрішній та зовнішній борг України» [374] 

знову було визнано діяльність Кабінету Міністрів України по забезпеченню 

державного суверенітету та економічної самостійності України у питаннях, 

що стосуються державного боргу України, незадовільною. Навіть були 

визначені посадові особи, що несуть персональну відповідальність за дії, що 

призвели до створення економічно небезпечного державного боргу України, а 

саме Прем'єр-міністр України, Голова НБУ, Віце-прем'єр-міністр України з 

питань економіки, Міністр фінансів України, Міністр економіки України, 

Міністр зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України, Голова 

Національного агентства України з питань розвитку та європейської інтеграції. 

Майбутнє показало, що ніхто із перелічених осіб до відповідальності не 

притягався, натомість борг держави зростав і надалі.  

Позитивно, що цією постановою заборонялося надання державних 

гарантій під залучення іноземних кредитів та інших фінансових позик. І це є 

чи не першим кроком на шляху заборони безвідповідального надання 

державних гарантій. 

Цікавим є дослідження практики діяльності Валютно-кредитної ради 

Кабінету Міністрів України, яка була створена постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 червня 1992 № 337; положення про неї було схвалене Указом 

Президента від 20 вересня 1995 р. № 852/95 [393]. Рада була створена з метою 

впорядкування використання іноземних кредитів і коштів Державного 

валютного фонду України. Валютно-кредитна рада працювала до серпня 

2000 р. як постійно діючий міжвідомчий орган, створений для впорядкування 

залучення, використання та погашення іноземних кредитів, забезпечення 

співробітництва з МФО у цій сфері, здійснення контролю за станом 

погашення зовнішньої заборгованості України, координації діяльності органів 
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виконавчої влади, підприємств та організацій усіх форм власності щодо 

здійснення валютно-фінансових зв'язків з іноземними державами. 

Основними завданнями Валютно-кредитної ради визначалися такі: 

забезпечення здійснення заходів щодо реалізації державної валютно-кредитної 

політики; координація роботи органів виконавчої влади з МФО та іноземними 

державами щодо залучення іноземних кредитів; керівництво діяльністю 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади на світових 

ринках позикового капіталу щодо залучення додаткових валютних кредитних 

ресурсів; розгляд і подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо 

визначення лімітів зовнішнього державного боргу України, а також щодо 

управління його обслуговуванням і реструктуруванням; аналіз діяльності 

органів виконавчої влади щодо здійснення єдиної валютно-кредитної 

політики, виконання підприємствами та організаціями всіх форм власності 

зобов'язань, які випливають з міжнародних договорів України з питань позики 

та кредиту, використання валютних коштів й іноземних кредитів, що 

залучаються під гарантії або інші зобов'язання Кабінету Міністрів України; 

здійснення контролю за цільовим використанням та своєчасністю погашення 

іноземних кредитів, що залучаються українськими юридичними особами під 

гарантії або інші зобов'язання Кабінету Міністрів України; розгляд пропозицій 

щодо розширення можливостей валютного кредитування України. Валютно-

кредитну раду очолював голова, якого призначав Президент України, а 

персональний склад Валютно-кредитної ради за поданням голови Валютно-

кредитної ради також затверджував Президент України [393]. Тобто очевидно, 

що даний орган формувався виключно за рішенням Президента і, відповідно, 

він мав всі важелі впливу на нього. Не важко помітити, що такий орган попри 

заявлені завдання і мету діяльності створювався для перекладання боргів 

підприємств на державу. Протягом 1992 – 1999 рр. було оформлено державних 

гарантій по кредитах на суму 2,4 млрд. дол.; зрозуміло, що значна частина цих 

боргів не була повернута підприємствами внаслідок їх банкрутства, ліквідації 
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тощо. Тобто держава отримувала щороку додаткові борги. 

До вересня 1996 р. із позичальниками кредитів не укладалися договори 

застави майна, не надавався повний пакет документів для оформлення 

кредиту. Та й пізніше лише з половиною усіх позичальників були укладені 

договори застави. Траплялися непоодинокі випадки, коли за рахунок коштів 

Державного бюджету України надавалася фінансова підтримка навіть 

нерезидентам, які були засновниками спільних підприємств. Лише для 

отримання ними іноземних товарних кредитів під гарантії Кабінету Міністрів 

України були надані гарантії іноземним кредиторам на суму більше 155 млн. 

німецьких марок, 42 млн. доларів США, 72 млн. французьких франків. 

Виходить, що іноземна країна, яка надавала нашій державі так званий 

пільговий кредит, надавала його власному підприємцю через гарантійні 

зобов'язання уряду України. Майже ¾ юридичних осіб-резидентів, які 

отримали під державні гарантії іноземні кредити, стали боржниками. Загальна 

сума простроченої внутрішньої заборгованості позичальників перед 

державним бюджетом на початок 1999 р. становила більше 847 млн. доларів 

США [265]. 

Надаючи гарантії, держава має ризик неповернення кредитів і, як 

наслідок, додаткові борги, судові тяганини з регрес ними позовами тощо. 

Наведемо один приклад із судової практики:  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 14 від 31 травня 

1991 р. «Про заходи щодо розвитку виробництва особливо складної медичної 

діагностичної техніки в 1991-1995 роках» Київському НВО «Реле та 

автоматики», правонаступником якого є ХК «Реле та автоматики», було 

доручено освоїти розробку та виробництво разом з німецькою фірмою 

«Сіменс АГ» особливо складної медичної діагностичної техніки. За 

дорученням та під гарантії Кабінету Міністрів України Укрексімбанк уклав 

Індивідуальну кредитну угоду з Аусфіркредит-Гезельшафт мбХ № 5/0810/5149 

від 17 листопада 1992 р., якою передбачено фінансування 85% суми 
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укладеного 02 жовтня 1992 р. між відповідачем та фірмою «Сіменс АГ» 

експортного контракту на поставку останньою медичного обладнання та 

комплектуючих шляхом надання кредиту в розмірі 50566500 німецьких марок 

через Укрексімбанк. Решта коштів в сумі 8923500 німецьких марок були 

перераховані Укрексімбанком фірмі «Сіменс АГ» за рахунок централізованих 

коштів з державного бюджету України. Позивач, у першому позові та кожному 

наступному, просив визнати недійсною кредитну угоду № 2/11-54 від 

12 серпня 1993 р., за якою їм було надано внутрішній кредит в розмірі 

50566500 німецьких марок. При цьому посилався на те, що згоду на укладання 

угоди мала надати Валютно-кредитна рада Кабінету Міністрів України.  

Рішенням господарського суду м. Києва від 04.08.2010 р. в позові про 

визнання недійсною кредитної угоди № 2/11-54 від 12.08.1993 р. відмовлено; 

постановою Київського апеляційного господарського суду від 27.10.2010 р. 

рішення господарського суду м. Києва від 04 серпня 2010 р. залишено без 

зміни. 

У цих рішеннях йшлося про те, що однією з попередніх обов'язкових 

умов надання індивідуальних кредитів, передбачених Базовою кредитною 

угодою від 25 березня 1992 р., було надання гарантійних зобов'язань Урядом 

України на користь іноземного кредитора. Рішення щодо залучення іноземних 

кредитів та надання гарантійних зобов'язань на користь іноземних кредиторів 

до створення Валютно-кредитної ради Кабінету Міністрів України 

приймались безпосередньо Урядом і НБУ України (свідченням цього є 

гарантійні зобов'язання від 29 травня 1992 р. № 40-746/55 та № 19040-30, 

долучені до матеріалів справи), а також постановою Президії Верховної Ради 

України від 15 липня 1992 р. № 2461-XII підтверджені повноваження Кабінету 

Міністрів України та НБУ щодо надання таких гарантій. Однак суди не взяли 

до уваги доводи тощо, що власне спірну кредитну угоду № 2/11-54 укладено в 

1993 р., тобто тоді, коли Валютно-кредитну раду вже було створено. 

Вищий господарський суд України констатував, що касаційна скарга 
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носить суто «технічний характер», спрямована на ухилення від 

відповідальності за невиконання кредитної угоди № 2/11-54 від 12 серпня 

1993 р., і постановив постанову Київського апеляційного господарського суду 

від 27 жовтня 2010 р. та рішення господарського суду м. Києва від 04 серпня 

2010 р. у справі № 32/387 залишити без зміни, а касаційну скаргу – без 

задоволення (постанова Вищого господарського суду України від 01 лютого 

2011 р. № 32/387 [288]). Тобто минуло майже 8 років від тоді, коли була 

попередня постанова ВГСУ; минуло 18 – 19 років від тоді, коли позичальник 

отримав кошти, витратив їх, не виконав своїх зобов’язань, внаслідок чого у 

держави виникли обов’язки погасити за нього заборгованість. За той період 

відбулося чимало змін – інфляція, нова грошова одиниця України, фінансова 

криза тощо. Втрати, які поніс Державний бюджет України внаслідок 

діяльності таких позичальників, навіть складно вирахувати. Додамо, що це був 

не єдиний випадок, судових спорів було багато [289; 290]). 

Протягом 1998 – 2002 рік Україна була учасницею «Розширеної програми 

фінансування», яка передбачала отримання кредитів МВФ на 2,6 млрд. дол. 

США. Проте внаслідок невиконання вимог Україна отримала лише 1,59 млрд. 

дол. [108]. 

Другий період формування системи управління публічним боргом в 

Україні  – 2000 – 2007 рр. – характеризується вжиттям заходів із 

реструктуризації публічного, зокрема, державного боргу. 

У Додатку 9 демонструється співвідношення боргових зобов’язань 

України, міжнародних резервів та ВВП протягом 2000-2015 рр. Можна 

помітити тенденцію до певного вирівнювання обсягів державного боргу, ВВП 

і обсягів міжнародних резервів. А 2007 рік відзначається найбільшою 

фінансовою стабільністю, яка тривала недовго. До 2007 р. Україна взяла 

декілька річний курс на скорочення зовнішніх запозичень і спрямування цих 

коштів здебільшого на рефінансування існуючого на той час державного 

боргу. Примітно, що протягом 2002 – 2008 рр. Україна не отримувала траншів 
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від МВФ. Вважаємо, що такої практики варто було би дотримуватися й надалі, 

що надало би змогу стабілізувати фінансову систему, проте світова фінансова 

криза внесла свої корективи. 

Третій період – 2009-2013 рр. характеризується поверненням України до 

зовнішніх запозичень, до співпраці з МФО, стрімким зростання боргової 

залежності України. 

Відновлено кредитування МВФ за програмою «Stand-by», за якою 

протягом 2008-2010 рр. Україна отримала 14,4 млрд. дол. США. У 2008 р. 

отримано терміновий кредит від Світового банку на погашення дефіциту 

бюджету в розмірі 0,8 млрд. дол. США. У липні 2010 р. МВФ задіяв Україну в 

новій програмі, тим самим скасувавши всі домовленості щодо попередньої. 

Нова програма передбачала отримання 15,1 млрд. дол. на 2,5 року. Цього разу 

Уряд отримав два транші: 1,89 і 1,5 млрд. доларів. Більша частина коштів 

знову була перерахована безпосередньо на підтримку держбюджету. І знову 

програма була перервана через невиконання кредитних умов. У 2012 – 

2013 рр. призвели до рекордних виплат по зовнішньому боргу: 3,7 млрд. дол. 

США в 2012 р. і 5,7 млрд. дол. США в 2013 р. Також зріс і внутрішній борг 

зріс – 5,8 млрд. дол. у 2008 р. до 17,8 млрд. дол. у 2009 р. [169; 108]. 

З метою покращення стану управління державним боргом Кабінет 

Міністрів України постановою від 29 квітня 2013 р. № 320 затвердив 

Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2013 – 2015 рр.. 

Було визначено, що активізація роботи з державними цінними паперами дає 

змогу істотно підвищити їх привабливість для інвесторів та проводити більш 

гнучку політику у сфері управління державним боргом; підтримано подальшу 

співпрацю з МВФ, з міжнародними рейтинговими агентствами, рейтинги яких 

є основними індикаторами суверенних ризиків держави (йдеться про 

агентства «Standard and Poor’s», «Fitch Ratings», «Moody’s Investors Service» та 

«Rating and Investment Information, Inc.») [455]. 

Середньострокова перспектива у борговій сфері на той час 
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характеризувалася високим ризиком рефінансування та помірним відсотковим 

ризиком. Крім того, потенційними факторами, що могли збільшити ризики для 

України, визначалися такі: зменшення попиту на вітчизняні товари та послуги 

на зовнішньому ринку; погіршення показників платіжного балансу; 

девальвація/ревальвація національної валюти; погіршення ситуації на 

світовому фінансовому ринку; залежність банківського сектору від зовнішніх 

кредитних ресурсів. Загалом, чи не всі перелічені ризики таки мали місце. 

Період кінця 2013 – по теперішній час – характеризується значними 

політичними і суспільними змінами в Україні, початком глибокої політичної 

кризи, що була викликана невдоволенням народу тим, що політичне 

керівництво країни практично відмовилося підтримувати законодавчо 

закріплений курс на євроінтеграцію. Як наслідок – Революція Гідності 

(Євромайдан), анексія Криму, військова агресія з боку РФ на Сході України 

тощо. Після закінчення Євромайдану й оновлення влади МВФ погодився на 

включення України до чергової програми «Stand by». Умовами кредитування 

були такі: оздоровлення банківської системи, газові реформи, зменшення 

витрат бюджету, виправлення ситуації з корупцією, покращення бізнес-

клімату, земельна реформа, скасування мораторію на продаж землі, пенсійна 

реформа (йдеться, зокрема, про підвищення пенсійного віку). Відповідно, у 

2014 р. Україна отримала два транші від МВФ – 3,2 млрд. і 1,4 млрд. дол. 

США; у 2015 р. – транші у розмірах 5 млрд. і 1,7 млрд. дол. США; у 2016 і 

2017 рр. – 2 транші по 1 млрд. дол. США. 

Загалом, протягом 1994 – 2017 рр. Україна отримала від МВФ кредитів 

понад 35,2 млрд. дол. США, при цьому повернула йому трохи більше 18 млрд. 

дол. США. Наразі ця цифра ще зросла. Тобто на майбутні покоління платників 

податків завідомо покладається значний тягар, пов'язаний із поверненням, у 

першу чергу, державного боргу. 

Очевидно, що Україна, нарощуючи обсяги своєї заборгованості, ставить 

себе фінансову залежність від зовнішніх кредитів і від міжнародних 



111 
	

кредиторів і, як наслідок, – зростання кредитних і боргових зобов’язань від 

іноземних країн і від МФО. 

У контексті цього варто згадати стратегії управління державним боргом. З 

одного боку, позитивно, що Уряд України має намічені плани у сфері 

управління державним боргом. Проте викликає занепокоєння непослідовність, 

невпевненість у напрямах і заходах щодо досягнення цілей управління 

державним боргом. Так, постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 

2017 р. № 905 було затверджено Середньострокову стратегію управління 

державним боргом на 2017-2019 роки [365]. Однак у серпні 2018 р. 

приймається вже нова Середньострокова стратегія управління державним 

боргом на 2018-2020 роки [364]. Знову визначено орієнтовний план дій на 

наступні два роки, який передбачає можливість випуску ОЗДП в євро, випуск 

ОЗДП у гривні для міжнародних інвесторів, а також розміщення ОЗДП в 

доларах США. Також за сприятливих ринкових умов може бути продовжена 

практика здійснення активних операцій з управління державним боргом 

шляхом викупу ОЗДП, започаткована у вересні 2017 р. Метою зазначених 

операцій є подальше вирівнювання графіка погашення державного боргу 

України та зменшення пікових навантажень на державний бюджет. Однак на 

цьому Україна не зупиняється, і у 2019 році приймається чергова 

Середньострокова стратегія управління державним боргом на 2019-2022 роки 

[366], про яку згадуватиметься нижче. Відповідно, заходи в рамках реалізації 

даної Стратегії, мають реалізовуватися для зміцнення взаємовідносин з 

інвесторами, залучення міжнародних інвесторів на внутрішній ринок України, 

підвищення прозорості комунікацій з учасниками ринку, а також з метою 

покращення рейтингу України як позичальника. 

Слід відзначити, що в межах реалізації боргової політики Україна 

успішно реалізовує завдання із забезпечення ефективного функціонування 

внутрішнього ринку державних цінних паперів і розширення доступу держави 

до міжнародного ринку капіталу. Наразі структура боргу має такий вигляд: 
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30% боргу номіновано в гривні, 44% – у доларах США, близько 8% – в євро, 

17% спеціальних запозичень – це кошти МВФ, 1% – в японських єнах і 0,2% – 

це канадський долар [379]. Поряд із цим Україна намагається ліквідувати 

боргові піки у графіку погашення та обслуговування державного боргу. Із цією 

метою восени 2017 року Україна вийшла на ринок зовнішніх запозичень й 

залучила $3 млрд., $1,7 млрд. з яких витратила на обмін коротких облігацій 

зовнішньої позики на довгі. Це дало можливість суттєво зменшити ризик 

рефінансування. При цьому Україна повернулася на зовнішні ринки зі 

ставкою, яка була нижчою, ніж ставка реструктуризації (у 2015-му в результаті 

масштабної реструктуризації  зовнішнього держборгу ставку було підвищено з 

7,2 до 7,75% річних; восени 2017 року Україна випустила євробонди з 

дохідністю 7,375%). Натомість шляхом  репрофайлінгу було пролонговано 

виплати на обслуговування й погашення ОВДП у портфелі Нацбанку. 

Оскільки у портфелі НБУ перебувало у 2018 році ОВДП на суму 361 млрд. 

грн., половину з яких потрібно було погасити до 2022 року. Завдяки згаданій 

вище операції було розтягнуто ці виплати рівними частинами по 12,2 млрд. до 

2047 року. Це дозволило зменшити навантаження на бюджет і створити більш 

рівномірний графік виплат. 

При цьому спілкування з іноземними інвесторами показує, що вони не 

готові купувати українські облігації, якщо Україна не демонструє прогрес за 

програмою МВФ, оскільки саме програма МВФ для більшості іноземних є 

запорукою якості внутрішньої політики та надійності держави як 

позичальника. Окрім репутації, програма МВФ дає також можливість 

розраховувати на підтримку офіційних кредиторів – Єврокомісії, Світового 

банку, чиї кредити є дешевими [379]. 

3 грудня 2019 року Мінфіну вперше вдалося розмістити ОВДП у доларах 

під ставку менше 4%. Середньозважена ставка дохідності за ОВДП, 

номінованими в доларах США, була знижена до 3,88%, з терміном обігу 1,2 

роки. За результатами проведення розміщень ОВДП, номінованих у 
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національній та іноземній валютах, Мінфін зміг залучити до державного 

бюджету залучено 4,65 млрд. грн. [487]. Лише за першу половину лютого 2020 

року Мінфін залучив до державного бюджету 11,5 млрд. грн від продажу 

ОВДП. При цьому в першому кварталі 2020 року має пройти три аукціони з 

продажу семирічних ОВДП в національній валюті. Для України такі 

результати є важливими з позицій того, що у 2020 році Україна має виплатити 

за зовнішніми боргами $17,06 млрд. При цьому пікове навантаження припаде 

на перший і третій квартали.  

Водночас не всі фахівці сприймають дані процеси позитивно, відмічаючи 

й негативні моменти. Так, на думку голови Ради НБУ Б. Данилишина, «висока 

облікова ставка Нацбанку України та супутнє зростання ставок ОВДП 

призводить до того, що замість кредитування реального сектору економіки 

банки вкладають кошти у державні облігації» [60]. У даному разі зазначене 

занепокоєння цілком виправдане й є свідченням того, які негативні наслідки 

для економіки може мати непослідовна грошово-кредитна політика в державі. 

У цьому сенсі єдиним виходом може бути перегляд важелів впливу між 

Правлінням НБУ та Радою НБУ на нормативно-правовому рівні із 

закріпленням додаткових механізмів впливу на органи управління 

центробанком за умови проведення політики, що не відповідає потребам 

національної фінансової системи. 

Підсумовуючи викладене, можна визначити 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 АРК, область, територіальна громада міста (в особі 

органів місцевого самоврядування), участь яких згідно бюджетного 
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законодавства стосовно державного / місцевого боргу є обов’язковою. 

Підтвердженням даної позиції слугує думка, яка обґрунтовує причини 

існування таких відносин, а саме: «фінансування дефіциту бюджету унаслідок 

здійснення бюджетних запозичень та формування державного боргу; визнання 

боргових зобов’язань; здійснення розрахунків за борговими зобов’язаннями 

держави, що виникають у процесі управлінської держави; управління, 

погашення та обслуговування державного боргу тощо. У цих відносинах 

держава виступає в особі Кабінету Міністрів України, Мінфіну, Казначейства, 

НБУ» [81, с. 109]. Наразі центральну роль у таких відносинах відіграватиме 

Боргове агенство України, створене у лютому 2020 року. Стосовно відносин, 

які виникають щодо місцевого боргу, як зазначалося вище, БК України 

доцільно поширити в частині місцевих запозичень також на міські 

територіальні громади; 

• джерелом позичкових ресурсів є тимчасово вільні кошти юридичних 

та фізичних осіб (резидентів і нерезидентів), іноземних держав, міжнародних 

організацій тощо. 

Найважливіша особливість фінансових правовідносин полягає в тому, що 

вони є юридичною формою виразу й закріплення фінансових відносин, які 

самі по собі є формою певних економічних відносин. Оскільки фінансові 

відносини пов’язані з розподілом національного доходу країни, а також з 

виконанням завдань і функцій держави, де держава виступає не лише як носій 

влади, але як господарюючий суб’єкт, вона організує ці відносини, надає їм 

відповідної правової форми і використовує в інтересах суспільства [234, с. 34]. 

Отже, можна стверджувати, що фінансові правовідносини у сфері публічного 

кредиту і публічного боргу виникають, змінюються та припиняються в 

процесі публічної фінансової діяльності держави. Ці відносини завжди 

взаємопов’язані і є відображенням стану економіки в країні. 

Що стосується державного кредиту, то на відміну від терміну «державний 

борг» зазначене поняття не знайшло чіткого закріплення у чинному 
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законодавстві. Немає одноманітних підходів й у науковців. Зокрема, 

Н.В. Тарасевич, яка аналізувала позиції, що склалися у дослідженнях, 

виокремлює основні три підходи щодо визначення державного кредиту: 

1) виключно з позицій державних запозичень; 2) як специфічна форма 

кредитних відносин, у яких позичальником є держава, а кредиторами – 

юридичні або фізичні особи, що обумовлюється «подвійністю природи»; 3) як 

сукупність економічних відносин між державою в особі її органів влади та 

управління, з одного боку, і фізичними та юридичними особами – з іншого, за 

яких держава виступає позичальником, кредитором та гарантом. В останньому 

випадку наголошується на розповсюдженні помилкового ототоження 

державного гарантування з кредитними відносинами [472, с. 129; 193, c. 30]. 

Відзначимо, що державні запозичення, державне кредитування та державне 

гарантування не є тотожними поняттями, однак взаємопов'язані між собою. За 

загальними підходами, якщо говорити про державний кредит, то всередині 

країни держава виступає позичальником коштів, а фізичні й юридичні особи – 

кредиторами. Якщо говорити про міжнародні фінансові відносини, то держава 

може виступати як позичальником, так і кредитором. Взяття державою 

відповідальності за погашення позик або інших зобов'язань фізичних чи 

юридичних осіб	є державним гарантуванням. 

У фінансово-правовій науці точиться дискусія щодо правової природи 

відносин державного кредиту. Так, на думку М.В. Карасьової, кредитні 

відносини не є фінансовими через їх еквівалентний та оплатний характер. У 

той час як однією з ознак фінансових відносин є їх безеквівалентний характер, 

що зумовлюється одностороннім рухом грошових коштів, і відсутність 

зустрічного товарного руху. Ще однією характерною ознакою, що свідчить про 

приватноправовий характер кредитнх відносин, на думку науковця, є те, що 

хоча вони і виникають у процесі фінансової діяльності держави, вони не 

регулюються за допомогою методу владних приписів, який є базовим у 

фінансовому праві. Ці відносини не можуть бути включені до предмета 
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фінансового права на тій підставі, що вони не побудовані як зобов’язуючі. 

Іншими словами, дії держави в даному випадку не породжують ніяких 

обов’язків для іншої сторони відносин, тому що державні позики існують на 

добровільних засадах. Сторони, які вступають у такі правовідносини, 

реалізують однопорядкову, цивільно-правову правосуб’єктність. Держава не 

виступає носієм права [112, с. 22-31]. Відтак, вчена включає державний та 

місцевий кредити в якості окремої ланки до фінансової системи, яка підпадає 

під регулювання фінансово-правовими нормами. 

Певною мірою суперечливою є позиція професора П.С. Пацурківського, 

який, з одного боку, беручи до уваги економічну природу кредитних відносин, 

обґрунтовує висновок про те, що «договори міжбюджетної позики, 

державного запозичення, відомчої позики та державного кредитування є 

класичними цивільно-правовими договорами, тому і належать як за 

попереднім, так і за новим ЦК України до цивільно-правової юрисдикції». 

Натомість, з іншого боку,  стверджує, що «економічна ж та юридична природа 

фінансових правовідносин проявляється у їх розподільному характері. Тому 

вони не врегульовувались і не врегульовуються диспозитивними методом. На 

них поширюється виключно фінансово-правова юрисдикція» [260, с. 17]. На 

наше глибоке переконання, коли мова йде про відносини деражвного 

запозичення та державного кредитування, говорити про їх класичну 

цивілістичну природу є певним нонсенсом. Адже ці відносини регулюються 

фінансовим, у першу чергу, бюджетним законодавством, на них розповсюджує 

вплив публічно-правова складова, притаманна фінансово-правовому 

регулюванню.   

Слід відзначити, що навіть деякі представники цивільного права 

погоджуються з тим, що «до певної міри кредитним правовідносинам – за 

умови, коли вони врегульовані нормами фінансового права, властиві риси 

публічних правовідносин». Це обумовлюється, на думку професора О.І. 

Харитонової, наступним: 



117 
	

• «у публічних правовідносинах суб’єкт прийняття обов’язкових рішень 

не пов’язаний згодою сторони, якій вони адресовані, і, як правило, вони 

виникають усупереч бажанню іншої сторони; 

• суб’єкти публічного права жорстко підпорядковані розпорядженням 

законів. У публічних правовідносинах діє принцип: «можна тільки те, що 

дозволено» і встановлюється вичерпний перелік повноважень; 

• для публічних правовідносин характерним є позитивне зобов’язання, 

що припускає накладення на суб’єктів публічного права обов’язку діяти у 

визначеному напрямку для досягнення певної мети; 

• публічні правовідносини часто регулюються нормами-заборонами, які 

окреслюють сферу неправомірної поведінки, застерігаючи суб’єктів від неї» 

[508, с. 39-40]. 

Не можна сказати, що представники фінансово-правової галузі завжди 

дають чітку відповідь на питання, що таке державний кредит. Наприклад, 

В.Ф. Роль, В.В. Сергієнко, С.М. Попова визначають державний кредит як 

«врегульований нормами права механізм залучення додаткових коштів 

державою або сукупність особливих фінансових правовідносин, передбачених 

нормативно-правовими актами, що обумовлюються політико-економічними 

прерогативами держави у процесі залучення нею тимчасово вільних коштів на 

засадах добровільності, зворотності, платності і строковості» [501]. Більш 

чіткі підходи до визначення даної категорії містяться у роботах Д.О. 

Гетманцева, О.П. Орлюк, С.В. Очкуренка та деяких інших. 

На наше глибоке переконання, публічний кредит є продуктом публічної 

фінансової діяльності. Залучаючи і розміщуючи кошти на умовах повернення, 

строковості, відплатності, здійснюючи управління такими коштами, держава в 

особі уповноважених органів державної влади чи особливих центральних 

органів державного управління (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів 

України, Мінфін, Боргове агенство України, НБУ, НКЦПФР) та АРК, область, 

територіальна громада міста (в особі органів місцевого самоврядування, а 
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також керівників місцевих фінансових органів) тим самим завдяки 

фінансовим ресурсам фізичних та юридиних осіб акумулюють, розподіляють і 

використовують кошти публічних фондів. Є достатньо підстав стверджувати, 

що зазначені органи державної влади чи місцевого самоврядування беруть 

участь у публічній фінансовій діяльності, яка безпосередньо й виступає 

предметом фінансово-правового регулювання. 

У сфері публічного кредиту виникають правовідносини з приводу: 

боргових зобов’язань (між позичальником – державою (в особі 

уповноважених органів), органом місцевого самоврядування і кредиторами – 

іншими державами, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними 

особами); обслуговування публічного боргу (йдеться про отримання, 

повернення кредитів, здійснення виплат відсотків за кредитами тощо).  

Що стосується методу їх правового регулювання, то фінансові відносини 

за участю публічно-правових утворень, як правило, регулюються 

імперативним методом, що полягає у виданні однією стороною (державою в 

особі компетентних органів) владних приписів, обов'язкових для виконання 

іншою стороною, в процесі здійснення публічної фінансової діяльності У той 

же час кредитні відносини не можуть будуватися виключно на владних 

засадах, оскільки для їх виникнення необхідна взаємна згода обох сторін, 

юридичним виразом якої є договір. Договірні відносини регулюються 

диспозитивним методом, основними характеристиками якого виступають 

автономія волі і рівність сторін [22, с. 47-57]. 

На думку Н.А. Зайцевої, існує триланкова система впливу на відносини 

кредитування: 1) диспозитивні методи (забезпечують регламентування 

кредитування в режимі приватно-правових відносин, наприклад, коли йдеться 

про банківське кредитування, що існує в умовах договірних відносин, рівності 

сторін); 2) імперативні методи (характеризують обов’язкову наявність у цих 

відносинах держави як провідного їх суб’єкта, який встановлює режим, права 

й обов’язки суб’єктів і фактично наказує їм, як будувати свою поведінку, 
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наприклад відносини з приводу податкового кредиту, коли платникові не 

надається альтернатива чи право вибору; він просто зобов’язаний укласти 

договір податкового кредиту); 3) сукупність комплексу методів, які поєднують 

імперативне й диспозитивне регулювання, притаманне окремим відносинам у 

галузі правового регулювання, передусім стосується державного кредиту [85, 

с. 159]. Третя група – в частині застосування комплексу імперативних і 

диспозитивних методів, викликає найбільше запитань, адже науковці 

намагаються розділити галузі на публічні та приватні залежно, зокрема, від 

методів правового регулювання. Хоча те ж господарське право будується на 

поєднанні цих методів. Комплексні галузі права та комплексні галузі 

законодавства (як, наприклад, банківське законодавство, що найбільш дотичне 

до даної сфери суспільних відносин) також допускають застосування 

імперативних та диспозитивних методів. Відповідна дискусія точиться й щодо 

відносин у сфері публічного кредиту.  

В історичній ретроспективі цікаво відзначити, що практика видання 

примусових позик, наприклад, у дореволюційний і радянський періоди історії 

була не лише хибною з морально-етичної точки зору, але і, крім того, 

юридичні норми, що супроводжували цей процес, повністю суперечили 

правовій сутності регульованих ними відносин. Зазначені позики по суті мало 

чим відрізнялися від податків [22, с. 47-57]. Згодом – у період 1922-1923 рр. 

були здійснені перші короткострокові безвідсоткові позики, що 

розраховувалися у хлібній та цукровій одиницях (це було викликано 

відсутністю налагодженої грошової системи, знеціненням валюти, а хліб і 

цукор народу були завжди в ціні). Після грошової реформи 1922-1924 рр. 

позики почали випускати у грошовому розрахунку, пріоритет надавався 

довгостроковим позикам. Примітно, що за способом розміщення позики були 

добровільними, добровільно-примусовими, примусовими. Стосовно зовнішніх 

запозичень, то іноземні держави погоджувалися надавати фінансову допомогу 

лише після визнання дореволюційних боргів [30, с. 32-33]. 
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Нині відносини у сфері публічного кредиту виникають у добровільному 

порядку, опосередковуються договірними відносинами, проте пов’язані із 

публічним фінансовим інтересом. Відтак, наявні підстави стверджувати про 

логічне поєднання приватноправових і публічно-правових методів 

регулювання в різних суспільних відносинах, зокрема й відносинах щодо 

публічного кредиту.  

Відзначаючи дискусійність питання існування в системі права 

комплексних правових утворень, можна погодитись, що вони не можуть бути 

абсолютно ізольовані один від одного. Їх зв'язок обумовлюється тісною 

взаємодією різних груп суспільних відносин і проявляється у виникненні 

правових інститутів, які об'єднують в собі норми різних галузей права, але 

регулюють взаємопов'язані суспільні відносини Сказане приводить до 

висновку, що за своїм змістом публічний кредит являє собою комплексний 

правовий інститут, що поєднує в собі як норми фінансового права, так і норми 

інших галузей права, головним чином цивільного права [22, с. 47-57]. 

У ході дослідження домінуючої групи відносин у сфері публічного 

кредиту, зокрема відносин з приводу здійснення державних запозичень, ми 

з'ясували, що для них також характерні багатостановість або комплексність. 

Так, з одного боку, вступ у правовідносини з державної позики здійснюється 

диспозитивно на добровільній основі шляхом укладення цивільно-правового 

договору. З іншого боку, на стадії правової регламентації порядку і всіх 

параметрів державних запозичень мають місце організаційні відносини, 

регульовані імперативним методом за допомогою односторонніх владних 

приписів. Саме вказане фінансово-правове регулювання є необхідною 

передумовою для виникнення публічних позикових відносин. Окрім цього, 

організаційні відносини, що функціонують на основі фінансово-правового 

регулювання, мають місце і при проведенні заходів з обслуговування і 

погашення публічного боргу [22, с. 47-57]. 

На наш погляд, історія становлення кредитно-боргових публічних 
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відносин в Україні тісно пов'язана з історією розвитку ринку державних і 

місцевих боргових цінних паперів. У цьому контексті варто також звернути 

увагу на ще одне питання, а саме: як у відносинах з приводу емісії та обігу 

державних і місцевих цінних паперів реалізуються індивідуальні права 

громадян. У даному разі вважаємо за доцільне відійти від інституціональної 

теорії, яка застосовується у даному дослідженні, й віддіти увагу 

субстиціональній теорії, що дозволяє зробити інший акцент на суть проблеми, 

що є предметом розгляду даного дослідження. 

Не викликає сумнівів твердження, що права людини є центральним 

елементом, основою конституційно-правового статусу особи. У Конституції 

Україні, а саме у Розділі ІІ «Права, свободи та обов’язки людини і 

громадянина» закріплений широкий спектр прав і свобод [160]. Не 

визначаючи їх поділу на конкретні групи, Конституція України натомість 

передбачає певну послідовність їх викладу, що значною мірою обумовлюється 

природою таких прав. 

Індивідуальні права належать до суб’єктивних прав, виникнення яких у 

особи пов’язується із юридичним фактом, що визначений конкретно законом 

(йдеться про такі факти, як народження, повноліття, набуття громадянства 

тощо). Водночас спільні (свого роду – колективні) набуваються в міру 

усвідомлення спільнотою своїх специфічних інтересів та здійснюються 

виключно групою осіб [127, с. 209-211]. Наприклад, громадяни, обираючи 

депутатів до Верховної Ради України та місцевих рад, делегують їм частку 

своїх індивідуальних прав, які у сукупності з іншими правами 

трансформуються у спільні права. Також спільними правами наділені й 

колективні органи державної й місцевої виконавчої влади, які частково 

формуються також й за участі представницьких органів влади.  

Здійснення спільних прав у фінансових правовідносинах можливе, 

зокрема, у сфері обігу державних і місцевих цінних паперів і тягнуть за собою 

виникнення відносин у сфері публічного боргу. Тобто, передавши 
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(делегувавши) органам представницької влади частку своїх прав, громадяни у 

майбутньому отримують реалізацію таких прав у вигляді покладання на них 

додаткового боргового тягаря. Проте слід чітко розмежовувати спільні права 

представницьких органів, які виникають завдяки здійсненню індивідуальних 

прав фізичних осіб – суб’єктів фінансових правовідносин, та спільних прав 

органів виконавчої влади, які мають опосередковане походження від 

індивідуальних прав громадян.  

Таким чином, не здійснюючи індивідуальних прав, внаслідок реалізації 

спільних прав колективними органами, громадяни у відносинах обігу 

боргових (у першу чергу державних і місцевих) цінних паперів отримують 

додатковий борговий тягар. Відтак можно говорити про взаємозв'язок 

індивідуальних прав фізичних осіб – суб’єктів фінансових правовідносин із 

спільними правами колективних суб’єктів публічної фінансової діяльності.   

 

1.4 Взаємовплив публічного боргу та кредитно-рейтингової 

оцінки України: публічно-правові аспекти 

 

Для України 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. Це питання становить вагомий інтерес та 

водночас  є актуальною проблемою й для економічно добре розвинених країн 

світу. Кредитору важливо знати інформацію про платоспроможність 

позичальника та потенційні ризики неповернення позичених коштів. 

Особливо це стосується інформації про позичальників, які є суб’єктами 

владних повноважень (наприклад, держава та органи місцевого 

самоврядування, які виступають суб’єктами фінансово-правових відносин у 

галузі запозичень, випуску державних і місцевих (муніципальних) цінних 
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паперів тощо). Окреслене питання детально досліджено та проаналізовано в 

авторській публікації «Кредитна рейтингова оцінка держави: вітчизняні реалії 

сьогодення» [131, с. 321-327].  

Рейтингування здійснюються рейтинговими агентствами на підставі 

комплексного аналізу здатності позичальника виконувати свої боргові 

зобов'язання. Відповідна незалежна і професійна оцінка подається у вигляді 

кредитного рейтингу, який має інформаційний характер, що дозволяє 

зовнішнім користувачам кредитних рейтингів приймати економічні рішення 

[114, с. 76]. Варто наголосити на тому, що наявність кредитного рейтингу не 

означає цілковитої кредитоспроможності відповідного суб’єкта. Це є певним 

кредитним орієнтиром для інвестора, кредитора, що дає можливість 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).  

Розрізняють 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, які задіяні у підприємницькій 

діяльності (монополістів). Вважаємо за необхідне особливу увагу приділити 

першій групі осіб, метою діяльності яких не є отримання прибутку, а є 

задоволення публічних інтересів. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про державне регулювання ринку 

цінних паперів в Україні» [331] рейтинговій оцінці підлягає емітент та цінні 

папери емітента. За ст. 4-1 цього ж Закону визначення рейтингової оцінки 

потребують: 1) підприємства, у статутних капіталах яких є державна частка; 2) 

підприємства, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки 

держави; 3) підприємства, які займають монопольне (домінуюче) становище.  

Законодавством не передбачається необхідність визначення рейтингової 
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оцінки залежно від форми власності, підпорядкування чи інших ознак 

емітента. Проте, на нашу думку, кризове становище нашої держави, яке 

залишається незмінним вже декілька років поспіль, свідчить про необхідність 

трансформації вище наведених положень. Так, ст. 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. [381] передбачає 

створення комунальних підприємств. За ч. 1 ст. 63 ГК України від 16 січня 

2003 р. [55] комунальне підприємство «діє на основі комунальної власності 

територіальної громади». Стаття 78 ГК України передбачає, що «комунальне 

унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого 

самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини 

комунальної власності і входить до сфери його управління… Майно 

комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній 

власності…» [55]. 

Отже, обов’язковій рейтинговій оцінці мали би підлягати також і 

комунальні підприємства, адже їх майно перебуває у комунальній власності, 

тобто є публічною власністю. Це покладає на органи місцевого 

самоврядування обов’язок виважено підходити до користування і 

розпорядження комунальним майном. Тому навіть попри відсутність 

законодавчого закріплення обов’язковості рейтингової оцінки комунальних 

підприємств та їхніх цінних паперів, така оцінка є необхідною. Органам 

місцевого самоврядування, комунальним підприємствам варто самостійно 

проводити рейтингову оцінку, що «характеризує рівень спроможності емітента 

цінних паперів своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну 

суму за борговими зобов'язаннями відносно боргових зобов'язань інших 

позичальників (ч. 1 ст. 1 Закону «Про державне регулювання ринку цінних 

паперів в Україні») [131, с. 321-327].  

Слід відзначити, що початком зародження рейтингування в Україні 

вважається затвердження розпорядженням Кабінету Міністрів Україні від 01 

квітня 2004 р. № 208-р Концепції створення рейтингової оцінки регіонів, 
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галузей національної економіки, суб'єктів господарювання [162]. В 

подальшому на виконання Концепції були прийняті відповідні документи, а 

також надано статус уповноваженого агентства НКЦПФР єдиному 

вітчизняному рейтинговому агентству «Кредит-рейтинг», яке діяло ще з 2001 

року. 

У 2005 р. змінами до Закону України «Про державне регулювання ринку 

цінних паперів в Україні» закріплено, що рейтингову оцінку визначають 

виключно уповноважені рейтингові агентства (до них нині належать наступні: 

«Кредит–Рейтинг», «Експерт–Рейтинг», «Рюрик», «IBI–Rating», «Українське 

кредитно-рейтингове агентство», «Стандарт–Рейтинг») та/або міжнародні 

рейтингові агентства (приміром, північноамериканські агентства зі статусом 

NRSRO, визнані Україною як міжнародні: Standard and Poor’s, Moody’s 

Investor Service, Fitch Inc., A.M. Best, Realpoint, Egan–Jones Rating Company; 

міжнародні агентства ЄС: R&S Rating Services AG, Credit Safe AB, Visma 

Financial & Productivity Services the division of Visma ASA, SVEA Kredit-

Information AB, SVEFO Sverige AB, Upplysningscentralen AB, 

Unternehmensratingagentur AG, Capital Intelligence; азійські, зокрема японські 

агентства: Japan Credit Rating Agency, LTD, Japan Rating And Investment 

Information, Inc.). Таке різноманіття рейтингових агентств дає змогу 

стверджувати, що в Україні міжнародні рейтингові агентства представляють 

оцінку позичальників та емітентів із позицій вітчизняних, європейських і 

північноамериканських інституціональних інвесторів; рейтинги азійських 

агентств майже не використовуються в Україні [131, с. 321-327]. 

В.Д. Базилевич відмічає, що «в умовах світової фінансової й економічної 

кризи роль рейтингових агентств як інститутів вирішення проблем 

інформаційної асиметрії значно зростає. Інвестори й кредитори більш 

вимогливі до якості незалежної та адекватної ризикам оцінки фінансової 

стійкості й кредитоспроможності компаній, банків і країн у цілому. Саме тому 

особливої актуальності набуває оцінювання банківської діяльності 
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найбільшими рейтинговими агентствами світу» [505, с. 61]. Варто відзначити, 

що рейтинговими агентствами розробляються рейтинги щодо довгострокових 

облігацій і привілейованих акцій; емітентів; банківських депозитів; фінансової 

стійкості банків і небанківських фінансових установ; внутрішньодержавні 

рейтинги; рейтинги корпоративного управління тощо. Водночас у 

рейтингового агенства, попри розроблений ним рейтинг, відсутні будь-які 

повноваження накладати заборону на потенційного емітента щодо випуску 

облігацій, акцій або взяття кредиту. 

Існує думка, що «рейтинги провідних світових рейтингових агентств 

непрозорі, неадекватні ризикам. Ця ситуація пояснюється тим, що останніми 

роками «велика трійка» (йдеться про такі міжнародні кредитні рейтингові 

агентства, як: Standard and Poor’s, Moody’s Investor Service, Fitch Inc.) стала 

інструментом політичного тиску і управління грошовими потоками. Дійсно, в 

деяких випадках підвищення або пониження рейтингів агентствами «великої 

трійки» значно впливало на політичну ситуацію в тих або інших країнах (які 

розвиваються та розвинених), а в їхніх оцінках явно були помітні політичні 

мотиви» [505, с. 69]. Тому ми цілком погоджуємось з тим, що об’єктивність 

кредитних рейтингів є доволі спірним питанням. Проте варто відзначити, що 

світові фінансові і економічні кризи початку ХХІ ст. вплинули на ставлення 

міжнародної фінансово-економічної спільноти до рейтингування емітентів, 

зробивши його більш поміркованим та виваженим. 

Досить цікавою діяльність деяких європейських структур, пов’язаних із 

визначенням/присвоєнням кредитних рейтингів. Так, у липні 2018 р. 

Європейське управління з цінних паперів і ринків (ESMA) оштрафувало 

найбільші банки Північної Європи (Danske Bank, Nordea Bank, SEB, Svenska 

Handelsbanken і Swedbank) на 2,48 млн євро (на 495 тис. євро кожен) за 

надання корпоративним клієнтам несанкціонованих кредитних рейтингів. 

Було встановлено, що у період з червня 2011 р. по серпень 2016 р. (а SEB – до 

травня 2018 р.) ці банки надавали своїм дослідженням оцінки 
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кредитоспроможності, які описували як «тіньові рейтинги». Документи 

стосувалися різних організацій і фінансових інструментів, містили думки 

банків і їхніх співробітників, відповідали визначенню кредитного рейтингу в 

загальноєвропейському Положенні про діяльність кредитних рейтингових 

агентства (CRAR). При цьому банки не мали відповідних дозволів ESMA на 

публікацію таких досліджень і рейтингів [543]. 

На практиці рейтингова оцінка може змінюватись, відповідно знижатись 

чи підвищуватись. Наприклад, у вересні 2013 р. агентство Moody's знизило 

кредитний рейтинг України з В3 до Саа1 та попередила про можливість 

подальшого його зниження у майбутньому, що власне і відбулося вже у 

лютому 2014 р., коли це саме агентство знизило довгостроковий кредитний 

рейтинг України вже до Caa2, а згодом – до Caa3. Причинами такого зниження 

були названі: посилення соціальної і політичної напруженості і ризик 

посилення кризових явищ (як свідчать реалії, цей ризик підтвердився досить 

скоро – Н.К.); ризик браку зовнішньої ліквідності у зв'язку із зростаючим 

попитом серед населення на іноземну валюту (тут варто пригадати 

«стрибки» американського долара та євро, у результаті чого різко піднялися 

ціни на пальне, продукти харчування, газ тощо; падіння ж курсу не потягло 

за собою зниження цін – Н.К.); зменшення передбачуваності підтримки 

зовнішньої ліквідності з боку Росії [433;	131, с. 321-327]. 

Вище наведений факт продемонстрував для міжнародної спільноти 

неспроможність України забезпечувати своєчасність, повноту та 

безперервність виконання усіх своїх грошових, боргових зобов’язань. Пізніше 

Україна зазнала інших рейтингових понижень. Так, у лютому 2015 р. 

агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті з 

рівня ССС до СС, незважаючи на фінансову допомогу Україні з боку МВФ. За 

таким рейтингом дефолт України є дуже ймовірним; проте у листопаді 

агентство підвищило свою оцінку по довгостроковому рейтингу на одну 

позицію. У березні 2015 р. агентство Moody's знизило кредитний рейтинг 
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України до Ca із Caa3, залишивши прогноз негативним. Боргові зобов'язання з 

таким рейтингом вважаються високоспекулятивними і близькими до 

дефолту [548]. На наше переконання, передумовою зниження рейтингу 

України були плани Уряду щодо реструктуризації більшості єврооблігацій. Це 

у свою чергу обумовило появу у зовнішніх приватних кредиторів побоювань 

щодо понесення суттєвих збитків, адже реструктуризація та плани на 

проведення реформ не здійснюють вплив на доволі високий рівень боргу 

України.  

Відтак, існує зв’язаність кредитних рейтингів юридичних осіб публічного 

і приватного права. Тобто, якщо в державі в суб’єктів приватного права 

переважає низький кредитний рейтинг, то суб’єкти публічного права не 

матимуть вищого за їх рейтинг. Така взаємозалежність і взаємовплив 

пояснюється тим, що приватні компанії, підприємства, які працюють на 

території України, є платниками податків, за рахунок яких формується доходна 

частина бюджетів. Якщо такі особи здійснюють щороку діяльність із 

знижуючимися показниками доходності, а потім визнаються збитковими, то 

бюджети втрачають джерела надходжень. Держава, яка не має стабільно 

зростаючих надходжень, апріорі не може мати надійний кредитний рейтинг, 

адже вона сама не може розібратися із власним внутрішнім ринком капіталів 

[131, с. 321-327]. 

Однак, як зазначають вчені, зниження рейтингів – світова тенденція 

(особливо в кризових умовах – Н.К.). Істинна причина цього криється не лише 

у світовій фінансовій кризі, а й у неправильно присвоєних показниках, 

визначених американською владою. За підсумками розслідування Комісії з 

цінних паперів США (Securities and Exchange Commission) ще у 2010 р., у цих 

агентствах були виявлені серйозні порушення, зокрема, неповне розкриття 

інформації інвесторам, відсутність необхідних процедур контролю і 

методології, незадовільне відношення до можливості виникнення конфлікту 

інтересів [505, с. 68]. Таким чином, кредитне становище держави краще 
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визначати за допомогою кількох рейтингових оцінок, що дасть змогу оцінити 

його біль об’єктивно та достовірно. 

У травні 2016 р. агентство Moody's покращило прогноз банківської 

системи України з «негативного» до «стабільного». Згодом, за підсумками 

переговорів Кабінету Міністрів України з міжнародними інституціями про 

реструктуризацію зовнішнього боргу, у жовтні 2015 р. агентство Standard & 

Рoor's (S&P) підвищило рейтинг за довгостроковими та короткостроковими 

зобов'язаннями України в іноземній валюті з SD/D (вибірковий дефолт) до В-

/В; у листопаді того ж року після випуску Україною нових облігацій були 

прийняті рішення агентств Fitch і Moody’s щодо підвищення довгострокового 

суверенного кредитного рейтингу України з рівня «Обмежена можливість 

дефолту» до рівня ССС, та з рівня Са до Саа3 відповідно. Також відновлення 

співпраці з Міжнародним валютним фондом за програмою EFF у вересні 

2016 р. сприятливо позначилося на кредитному рейтингу України за рішенням 

міжнародного рейтингового агентства Moody's. За даними Мінфіну у серпні 

2017 р. агентством Moody’s Україні присвоєно кредитний рейтинг Caa2/Ca 

(позитивний), у жовтні 2018 р. агентствами Fitch та Standard & Рoor's Україні 

присвоєно кредитний рейтинг на рівні B-/B [294]. 

Отже, кредитні рейтинги відіграють надважливу роль для існуючих або 

потенційних інвесторів України, оскільки відображають реальну 

спроможність держави ефективно використовувати запозичені кошти. Як 

слушно з цього приводу стверджують фахівці: «до 80% світових потоків 

позикового капіталу контролюються рейтингами. На їх основі інформуються 

учасники ринку про характеристики суб’єктів господарювання, а потенційні 

інвестори мають змогу оцінити привабливість останніх» [303, с. 1]. Водночас 

інші 20% потоків позикового капіталу, які не контролюються рейтингами, 

свідчать про існування неврахованих коштів, які обертаються переважно в 

офшорних зонах і «тіньовій економіці». Тобто чітко навіть не можна 

визначити їх обсяги, зробити їх розрахунки на майбутнє і, безумовно, вони не 
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враховуються при формуванні бюджетів [131, с. 321-327]. 

З огляду на вище зазначене, ми можемо дійти висновку, що від 

кредитного рейтингу, його зниження або збільшення, залежить безпосередньо 

інтерес інвесторів до вкладення коштів у відповідну державу. Так, при 

інвестуванні коштів у приватні компанії чи державу з рейтингом Аа, втрати 

інвестора становлять 0,1 %, з рейтингом В – втрати становлять вже понад 25 

%, з рейтингом С – ймовірні втрати вже понад 85 % [131, с. 321-327]. 

Відповідно, рейтинг України напряму впливає на можливість як державних, 

так і місцевих запозичень, особливо коли мова йде про іноземного інвестора, 

який готовий придбати боргові державні чи місцеві цінні папери.  

У цьому дослідженні слід приділити увагу ще одній проблемі, яка має 

місце на практиці, й досі не визначена у законодавстві. Статтею 74 БК України 

визначено особливості здійснення місцевих запозичень і надання місцевих 

гарантій. Постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 110 

(зі змінами) було затверджено Порядок здійснення місцевих запозичень.  

У Порядку закріплено, що обсяг та умови здійснення запозичення 

(реструктуризації боргових  зобов’язань) погоджуються Мінфіном. При цьому, 

якщо мова йде про здійснення запозичення шляхом емісії облігацій 

внутрішніх місцевих позик, для отримання такого погодження  Верховна  Рада  

АРК, обласна чи міська рада надсилає Мінфіну письмове повідомлення, до 

якого серед інших документів додає відомості   про  рейтингову  оцінку  

облігацій,  яка  визначається уповноваженими НКЦПФР рейтинговими 

агентствами або визнаними нею міжнародними рейтинговими агентствами 

(ч. 6 п. 6 Порядку [358]). Відзначимо, що зазначена норма кореспондується із 

прийнятими у 2012 році змінами до Закону України «Про державне 

регулювання ринку цінних паперів в Україні», в якій передбачено обовязкове 

визначення рейтингової оцінки для усіх видів боргових та іпотечних емісійних 

цінних паперів, «які не розподіляються між засновниками або серед 

заздалегідь визначеного кола осіб і можуть розповсюджуватися шляхом 
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публічного розміщення, купуватися та продаватися на фондовій біржі, крім 

державних цінних паперів та цінних паперів, емітованих Державною 

іпотечною установою» (ч. 13 ст. 4¹ Закону [331]). Призначення чіткого 

кредитного рейтингу кожному муніципальному кредиту є й серед заходів, 

спрямованих на підвищення кредитоспроможності регіонів, що визначаються 

Світовим банком як необхідна умова виходу на світові фінансові ринки [453].  

Однак, як засвідчує практика, і на що тривалий час звертають увагу 

фахівці, тарифи рейтингових компаній за надані послуги «надзвичайно високі 

та законодавчо не зафіксовані і сплатити їх, як правило, можуть тільки великі 

міста» [200, с. 59]. При цьому навіть збільшення кількості рейтингових 

агенств не вплинуло на істотне зниження ціни й можливість отримання такої 

рейтингової оцінки за сприйнятними цінами для місцевих громад. Звичайно, 

кількість місцевих запозичень поступово зростає, про що свідчать показники, 

наведені у згадуваному раніше Додатку 4 до цього дослідження. Водночас 

його аналіз доводить, що з 27 місцевих запозичень, взятих у 2019 році, лише у 

двох із них застосовано облігації. В усіх інших випадках це або внутрішній, 

або зовнішній кредит. При цьому випуск облігацій здійснили Львівська та 

Харківська міські ради, тобто органи місцевого самоврядування дійсно 

великих міст. Зазначене є додатковим свідченням, що правовий механізм, 

наданий чинним бюджетним  законодавством в частині здійснення місцевих 

запозичень через випуск облігацій, є неефективним. Наявний порядок істотно 

ускладнює вихід вітчизняних міст й на зовнішні фінансові ринки, що також не 

свідчить на користь розвиткові фінансової системи України в її регіональному 

розрізі. Відтак, вбачається за необхідне 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.  

Окрім цього, в частині визначення ініціатора зверення до рейтингового 

агентства слід виходити із логіки змін до згадуваного вище Порядку 
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здійснення місцевих запозичень. В якому відомості про рейтингову оцінку 

облігацій напряму пов'язують із проектом рішення Верховної Ради АРК або 

міської ради. Відповідно, ініціювати питання щодо отримання рейтингової 

оцінки має також орган, що уповноважений приймати рішення про емісію 

облігацій. Тобто, це має бути саме Верховна Рада АРК або міська рада (а не їх 

виконавчі органи чи, тим більше, фінансові підрозділи виконавчих органів). 

Тим більше, що фінансування видатків із місцевого бюджету для отримання 

рейтингової оцінки також здійснюватиметься виключно на підставі рішення 

відповідної ради. Водночас із метою уникнення різного правозастосування в 

частині отримання кредитно-рейтингової оцінки потребує чіткого закріплення 

визначення органу, за ініціативою якого має замовлятися відповідна послуга.   

Ми розглянули лише деякі проблемні моменти рейтингування, що мають 

місце в нашій державі. Звичайно, на сьогодні є чимало інших питань, які 

можуть і мають бути предметом самостійного наукового дослідження. У будь-

якому випадку, створення нормативно-правового підґрунтя для регулювання 

відносин, що ми розглядаємо у даній роботі, є важливим кроком у 

нормотворчому процесі; є свідченням того, що Україна готова до відкритого 

викладення свого фінансового стану, кредитних потужностей, навіть, не 

зважаючи на очевидний низький їх рівень [131]. 

Важливим міжнародним регулятором діяльності кредитно-рейтингових 

агентств є Міжнародна організація комісій з цінних паперів (International 

Organization of Securities Commissions, IOSCO). Так, варто згадати такі її 

документи: Звіт про діяльність рейтингових агентств, що спеціалізуються на 

кредитних рейтингах (2003 р.); Принципи діяльності рейтингових агентств, 

що спеціалізуються на кредитних рейтингах (2003 р.); Кодекс основ поведінки 

для рейтингових агентств, що спеціалізуються на кредитних рейтингах (2004 

р.); Звіт про роль кредитно-рейтингових агентств на ринку структурованих 

фінансових інструментів (2008 р.); Кодекс основ поведінки для кредитно-

рейтингових агентств (2008 р.); Звіт про міжнародне співробітництво в нагляді 
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за кредитно-рейтингових агентств (2009 р.); Звіт про впровадження Кодексу 

основ поведінки кредитно-рейтингових агентств (2009 р.). 

Можна стверджувати, що кредитний рейтинг держави впливає на 

репутацію як самої держави, так і на інших суб’єктів фінансових 

правовідносин, зокрема у галузі обігу цінних паперів. 

Викладений вище аналіз та реалії сьогодення наштовхують нас на 

висновок про те, що попри позитивні моменти, які мають кредитні рейтинги 

України, такі рейтинги нині не позбавлені політичного забарвлення. Тобто, 

зовнішній вплив на рейтингову оцінку держави може мати місце. І ця 

проблема має вирішуватися, як ми вже зазначали, наявністю декількох 

рейтингів – вітчизняного і міжнародного. Якщо показники суттєво 

різнитимуться, то цього не слід ігнорувати. Також варто на рівні міжнародного 

права визначити критерії зловживань кредитних рейтингових агентств, 

встановити відповідальність за порушення [131]. 

 

Висновки до розділу 1 

Дослідивши питання позикового капіталу, кредитних відносин, 

публічного боргу та бюджетного дефіциту у контексті публічно-правового 

регулювання, а також проблеми впливу кредитних рейтингів, можемо зробити, 

зокрема, такі висновки: 

1. Гроші і товар в 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 даної форми капіталу полягає власне 

у тих правах, що надаються його власникові. 

2. Зв'язок цінних паперів і позикового капіталу є проявом економічних 
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відносин. Водночас такі економічні відносини є підставою виникнення 

правовідносин. З огляду на це, природно, що поняття «цінний папір» 

визначається у різних галузях права, передусім, у цивільному праві та 

цивільному законодавстві – у тому разі, коли йдеться про приватноправовий 

характер деяких цінних паперів. Фінансове право та фінансове законодавство 

також поширюється на відносини, пов’язані з деякими цінними паперами. 

Йдеться також про можливість застосування даної доктринальної аналогії – 

тобто використання понять і категорій однієї галузі права (не законодавства) в 

іншій галузі. Критеріями, що впливають на віднесення цінних паперів до 

предмету фінансово-правового регулювання, виступають: особливості 

об’єктного складу публічної фінансової діяльності та роль фінансових 

інструментів, до яких відносяться й цінні папери; склад учасників фінансових 

правовідносин та публічний фінансовий інтерес, завдяки якому фінансове 

право здійснює вплив на суспільні відносини, що регулюються й іншими 

галузями права.  

3. Поняття «фондовий ринок» та «ринок цінних паперів» мають 

застосовуватися як синоніми, підтвердженням чому слугують не лише 

доктринальні підходи фінансової та фінансово-правової доктрини, але наявні  

позиції нормотворця. Ринок цінних паперів слід розглядати через сукупність 

учасників такого ринку та правовідносини між ними щодо емісії (видачі), 

обігу, викупу та обліку цінних паперів. 

4. Фінансова система України знаходяться у нерозривній 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. Найскладніше у цьому процесі – це 

майбутнє повернення запозичених коштів, що так чи інакше покладається на 

плечі платників податків. Відтак, завданням державної політики в її 
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фінансово-правових аспектах має бути запровадження відповідних правових 

механізмів, які забезпечать ефективне державне управління публічним боргом 

та створять належні умови для дотримання фінансової дисципліни в процесі 

публічного боргу та публічного кредиту.  

5. 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 слідство). 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 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 (у тому 

числі договорах) створює підстави для виконання фінансового обов’язку усіма 

суб’єктами фінансових правовідносин, що виникають внаслідок публічного 

кредиту чи публічного боргу. 

6. Позитивний прояв наявності в країні бюджетного дефіциту має місце 

тоді, коли він є відображенням активної участі держави в економічному 

зростанні та розвиткові (особливо у післявоєнних і посткризових періодах). 

Це може означати, що держава функціонує в напрямі її всебічного розвитку: 

адже якщо протягом декількох років бюджетний дефіцит знижуватиметься, це 

свідчить про високий рівень управління бюджетним коштами та ефективне 

фінансування видатків, що відповідає напрямам публічної фінансової 

діяльності. Аргументовано, що оскільки бюджетний дефіцит в Україні в 

найближчі десятки років подолати буде неможливо, необхідно лише 

забезпечувати належне управління державним і місцевим боргом, позитивним 

підтвердженням чому слугують правові заходи, застосовані останні декілька 

років уповноваженими органами державної влади. 
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7. Фінансові правовідносини у сфері публічного кредиту й публічного 

боргу (як  юридична форма виразу й закріплення відповідних економічних 

відносин) виникають, змінюються та припиняються в процесі публічної 

фінансової діяльності держави. Ці відносини завжди взаємопов’язані й є 

відображенням стану економіки в країні.  

8. Визначено наступні особливості фінансових правовідносин у сфері 

публічного боргу: 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 АРК, область, територіальна громада міста (в особі органів 

місцевого самоврядування), участь яких згідно бюджетного законодавства 

стосовно 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. 

9. Нині визначальну роль у фінансово-правових відносинах щодо 

державного боргу відіграватиме Боргове бюро України, створене у лютому 

2020 року. Обґрунтовується доцільність поширення норм БК України в частині 

регулювання місцевих запозичень також на міські територіальні громади, 

враховуючи їх роль у процесі децентралізації та підвищення фінансової 

спроможності об’єднаних територіальних громад.  

10. Використання публічного кредиту має залежати від об’єктивної 

оцінки необхідності здійснювати запозичення та забезпечення ефективного 

використання таких коштів; також слід наперед розраховувати, за рахунок 

чого запозичені кошти повертатимуться. При цьому слід утримуватися від 

підвищення ставок існуючих податків і зборів чи введення нових. 

11. Публічний кредит є продуктом публічної фінансової діяльності. 

Залучаючи і 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, 

Мінфін, Боргове агентство України, НБУ, НКЦПФР) та АРК, 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.  

12. У сфері публічного кредиту виникають правовідносини з приводу: 

боргових зобов’язань (між позичальником – державою (в особі 

уповноважених органів), органом місцевого самоврядування і кредиторами – 

іншими державами, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними 

особами); обслуговування публічного боргу (йдеться про отримання, 

повернення кредитів, здійснення виплат відсотків за кредитами тощо). 

Підкреслюється необхідність узгодженості актів фінансового та бюджетного 

законодавства у сфері публічного боргу та кредиту в частині термінології. 

13. Для України 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. З 

урахуванням того, що під обов’язкове оцінювання та отримання кредитного 
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рейтингу підпадає тільки незначна частина потенційних емітентів цінних 

паперів, право кредиторів на достовірну інформацію не може бути належним 

чином забезпечене силами держави. 

14. Існує зв’язаність кредитних рейтингів юридичних осіб публічного і 

приватного права. Тобто, якщо в державі в суб’єктів приватного права 

переважає низький кредитний рейтинг, то суб’єкти публічного права не 

матимуть вищого за їх рейтинг. Однак наявність кредитного рейтингу не 

означає цілковитої кредитоспроможності відповідного суб’єкта. Це є певним 

кредитним орієнтиром для інвестора, кредитора, що дає можливість 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). Наявні світові тенденції та події після останньої світової 

фінансової кризи свідчать про факти виявлення суб’єктивного впливу при 

визначенні рейтингових оцінок, що потягло за собою більш критичне 

ставлення міжнародної спільноти до діяльності рейтингових агентств.  

15. Вимагає 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, для яких отримання таких кредитних 

рейтингів є обов’язковою умовою для отримання дозволу на здійснення 

місцевих запозичень.  
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РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА САМОРЕГУЛЮВАННЯ  

РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ  

ТА ЗА КОРДОНОМ У ТЕОРЕТИЧНОМУ, ГНОСЕОЛОГІЧНОМУ  

ТА ПРАКТИЧНОМУ ВИМІРАХ 

 

2.1 Державно-правове регулювання ринку цінних паперів в Україні 

як напрям діяльності держави: теоретичні та гносеологічні підходи 

 

У ХХІ ст. роль держави «як виробника суспільних благ, а також як 

соціальної технології й могутнього інвестора у ключові для 

постіндустріального розвитку галузі надзвичайно важлива, а на сьогодні до 

того ж неминуча» [62, с. 17]. Дійсно, залучення юридичних і фізичних осіб у 

фінансові та майнові відносини вимагає формування налагодженого механізму 

державного регулювання, зокрема, ринку цінних паперів. Оскільки саме 

державне регулювання є тим чинником, що сприяє недопущенню чи 

зменшенню негативних наслідків від непрофесійної діяльності учасників  

ринку цінних паперів. У цьому сенсі доречною виглядає думка О.В. Мертенса, 

який наголошує, що «державне регулювання має забезпечити відповідне 

законодавче забезпечення, правила випуску та обігу, реєстрації, захисту прав 

інвесторів, контроль системи ціноутворення, при цьому основною метою 

держави має стати досягнення компромісу між фіскальною функцією та 

загальноекономічною ефективністю» [208, с. 62]. 

Державні та місцеві цінні папери є атрибутом сучасної ринкової 

економіки. З огляду на це, варто звернути увагу на державне регулювання 

економіки, що розглядається як «вплив держави на діяльність суб’єктів 

господарювання та ринкову кон’юнктуру з метою забезпечення нормальних 

умов функціонування ринкового механізму… Зміст державного регулювання 

економіки визначається завданнями органів державної влади, а також 

комплексом організаційних, економічних, фінансових управлінських засобів 
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та інструментів, які має у своєму розпорядженні держава. Особливого 

значення набувають такі інструменти як прогнозування, планування, 

програмування. Ефективність державного регулювання залежить від того, 

наскільки розумно і виважено використовуються економічні, правові та 

адміністративні важелі у процесі реалізації економічної політики» [62, с. 6]. 

Слід зазначити, що не лише економічна наука, а й фінансово-правова оперує 

такими інструментами як пронозування, планування тощо, визначаючи 

правові засади публічної фінансової діяльності та місця державного 

регулювання у цьому процесі.   

Як слушно зазначала академік Л.К. Воронова, «головним завданням 

державного регулювання фінансових відносин є узгодження інтересів 

суб’єктів цих відносин завдяки встановленню необхідних обмежень і заборон. 

Державні органи, як частина державного механізму, наділені владними 

повноваженнями в галузі фінансів, тобто юридично закріпленими 

можливостями здійснювати державну владу, ухвалювати від імені держави 

юридично значимі рішення в галузі фінансів і забезпечувати їхню реалізацію» 

[42, с. 19]. 

На необхідності забезпечення належного рівня державного регулювання 

у сфері публічної фінансової діяльності наголошується й в багатьох інших 

монографічних та дисертаційних дослідженнях із фінансового права, зокрема, 

у роботах М.І. огли Дамірчієва, М.П. Кучерявенка, О.А. Музики-Стефанчук, 

А.А. Нечай, О.П. Орлюк, П.С. Пацурківського, Г.В. Россіхіної. У контексті 

предмету розгляду відзначимо, що сфера обігу цінних паперів потребує 

належного регулювання, яке є найважливішою і невід'ємною частиною 

функціонування будь-якої ринкової системи, у тому числі фінансової. Сучасна 

фінансова система не здатна функціонувати належним чином, якщо в ній 

відсутній обіг цінних паперів. 

Зауважимо, що серед вітчизняних і зарубіжних юристів та економістів 

спостерігаються різні підходи як до самого поняття «державне регулювання 
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ринку цінних паперів», так і до самого регулятивного процесу на практиці. 

Важливо відзначити, що у фаховій літературі зустрічаються такі поняття: 

«державне регулювання ринку цінних паперів», «правове регулювання ринку 

цінних паперів», «регулювання ринку цінних паперів». Подібне розмежування 

виникло через те, що регулювання ринку може здійснюватися не лише 

державним уповноваженим органом, а й недержавними незалежними 

організаціями. 

У цьому сенсі слушною є думка, що роль і місце ринку цінних паперів у 

сучасній фінансовій системі обумовлена, з одного боку, досягненням 

ринковою економікою в усьому світі того рівня розвитку, коли навіть в умовах 

розвинутої системи позикового капіталу, формування та ефективного розвитку 

будь-якого фінансового ринку неможливо без спрямовуючої та підтримуючої у 

складні (кризові) моменти «руки держави». Незаперечність цього факту 

визнається навіть у державах із ліберальною економікою ринкового типу, 

економічні доктрини (доктрини розвитку економіки) яких традиційно 

будувалися на необхідності скорочення ролі держави у ринковій економіці, 

«відходу держави з фінансових ринків», «необхідності свободи невидимої 

руки ринку» тощо [491, с. 3]. Тобто за відсутності державного регулювання 

ринок цінних паперів не отримав би такого розвитку. 

Доцільно підтримати позицію, що «державне регулювання ринку цінних 

паперів вимагає розробки законодавчих підстав притягнення НБУ, органів 

місцевого самоврядування, державних банків, бюджетних установ, іноземних 

інвесторів в якості рівноправних учасників ринку, діяльність яких сприяє 

створенню привабливого інвестиційного поля для фінансування суспільних 

потреб. Держава вповноважена забезпечувати контроль і нормативно-правові 

умови розвитку ринку цінних паперів, а в якості учасника ринку цінних 

паперів, для удосконалення правового механізму розвитку фінансових 

інструментів, у подальшому повинна створювати правові умови для 

впровадження додаткового джерела публічних доходів – доходів від операцій 
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із державними цінними паперами» [449, с. 130]. 

Держава на ринку цінних паперів виступає як: 

• регулятор (держава в особі компетентних органів виступає в якості 

регулятора і контролюючого суб’єкта у сфері цінних паперів; забезпечує 

підготовку і прийняття законів, інших нормативно-правових актів);  

• інвестор (держава бере на себе функції інвестора різних галузей 

економіки і виробництв, продукція яких має загальнонаціональний характер і 

у відповідності із законодавством може бути вироблена на державних 

підприємствах або на підприємствах, приватизація яких буде проводитися 

найближчим часом [188, с. 74]; при управлінні великими портфелями акцій 

промислових підприємств); 

• емітент (йдеться 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 

із цінними паперами). 

На наш погляд, слушною є думка про те, що «активне державне 

регулювання ринку цінних паперів обумовлене необхідністю: захисту 

інтересів існуючих і потенційних інвесторів, кредиторів; створення 

упорядкованого й відкритого для учасників відповідних відносин ринку; 

створення надійної системи захисту прав та інтересів усіх учасників 

фондового ринку, і передусім інвесторів, які безпосередньо впливають на 

розвиток ринку капіталів в країні» [286]. 

Разом із тим принагідно зазначимо, що попри очевидну значущість 

державного регулювання, таке його значення не завжди сприймалося 

(приміром представниками класичної і сучасної неокласичної шкіл 

економічної теорії А. Смітом та Д. Рікардо). Так, основним регулятором 

економічних відносин, об’єктом яких були і є, зокрема, цінні папери, деякі 

фахівці визначали ринковий механізм, який автоматично встановлює 

економічну рівновагу між попитом і пропозицією, та заперечували 



143 
	

необхідність втручання держави в економіку [62, с. 14-15]. На противагу 

цьому представники кейнсіанської теорії (її засновником є Дж. Кейнс) 

економічного розвитку обґрунтовують необхідність і практичну доцільність 

державного регулювання економіки на засадах приватної власності, 

конкуренції [62, с. 15-16]. Ми, у свою чергу, є прихильниками кейнсіанської 

теорії і підтверджуємо це положеннями чинного законодавства України. 

Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про державне регулювання 

ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 р. (із подальшими змінами 

та доповненнями) [331] «державне регулювання ринку цінних паперів – 

здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, 

нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних та запобігання зловживанням 

і порушенням у цій сфері».  

За ст. 2 названого Закону державне регулювання ринку цінних паперів 

здійснюється з метою: 

• реалізації єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних 

паперів та їх похідних. На думку О.В. Бєлікової, «основними напрямами 

фінансової політики на ринку цінних паперів мають виступати: стимулювання 

накопичень і створення сприятливого клімату для інвестицій; розвиток 

облігаційних ринків організацій та інституту фінансових посередників, що 

діють на них (доведення інформації про пропозицію капіталу і проектів до 

зацікавлених партнерів); розробка механізму залучення приватних інвестицій 

за участю фондових бірж; поступове збільшення обсягів державних 

інвестицій через механізми державної участі в розвитку ринку цінних паперів, 

враховуючи необхідність прямої участі держави у формуванні структури 

економіки; розвиток сучасних організаційно-правових форм залучення 

іноземних інвестицій (міжнародних консорціумів, міжнародних венчурних 

фондів, міжнародних лізингових компаній), організація системи державного 

страхування некомерційних ризиків іноземних інвесторів; залучення 

іноземного капіталу до створення сучасної виробничої інфраструктури; 
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створення системи інформаційно-консультативного забезпечення іноземних 

інвесторів, маркетингу інвестиційних програм і проектів, мережі 

інвестиційних бюро в іноземних державах» [20, с. 12]. У цьому контексті 

варто звернути увагу також і на особливості реалізації інвестиційних проектів 

у сфері громадських чи публічних послуг, що надаються, зокрема, 

бюджетними установами. Так, за декілька останніх десятиліть відсутність 

консолідованих системних реформ в Україні, які були би спрямовані на 

модернізацію об'єктів централізованого теплопостачання, водопостачання та 

водовідведення тощо, призвело до критичного рівня за темпами амортизації 

основних засобів у промисловості. Незадовільний технічний стан об'єктів 

інфраструктури, їх експлуатація, застаріле та зношене обладнання, що 

призводить до неефективного використання енергії, через що споживачі 

отримують неякісні послуги, економічно невиправдані тарифи і низька 

платіжна дисципліна споживачів взагалі – все це породжує фінансові 

проблеми у більшості комунальних підприємств. Такі підприємства не можуть 

фінансово інвестувати кошти, модернізувати інфраструктуру. Тому ці 

проблеми можуть бути вирішені лише за умови залучення зовнішніх 

фінансових ресурсів. Приватні інвестори не поспішають інвестувати в 

розвиток комунальної інфраструктури в Україні, оскільки безпека їхніх 

інвестицій і можливості отримання прибутку від цієї діяльності залишається 

невизначеною [557, с. 157; 561, с. 225-229]. Більше можливостей щось змінити 

у цьому напрямі мають різні МФО, які надають позики, кредити органам 

публічної влади, а також самі органи публічної влади, які мають змогу 

здійснити випуск облігацій зовнішньої позики. Проте питання про 

ефективність використання запозичених коштів не втрачає своєї актуальності 

через те, що переважна більшість інвестиційних проектів часто не 

завершуються вчасно; позикові кошти не повністю використовуються, що в 

свою чергу не сприяє досягненню цілей цих проектів. Ця ситуація, з одного 

боку, пов'язана з рівнем підготовки та реалізації таких проектів, а з іншого, – 
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зумовлена певними недоліками у механізмі державного регулювання, зокрема, 

сфери обігу державних і місцевих цінних паперів; 

• створення умов для ефективної мобілізації та розміщення учасниками 

ринку цінних паперів фінансових ресурсів з урахуванням інтересів 

суспільства; 

• одержання учасниками ринку цінних паперів інформації про умови 

випуску та обігу цінних паперів, результати фінансово-господарської 

діяльності емітентів, обсяги і характер угод з цінними паперами та іншої 

інформації, що впливає на формування цін на ринку цінних паперів; 

• забезпечення рівних можливостей для доступу емітентів, інвесторів і 

посередників на ринок цінних паперів; 

• гарантування прав власності на цінні папери; 

• захисту прав учасників фондового ринку (у тому числі споживачів 

фінансових послуг) щодо фінансових послуг, які надаються особами, які 

здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів; 

• інтеграції в європейський та світовий фондові ринки; 

• дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів 

законодавства; 

• запобігання монополізації та створення умов розвитку добросовісної 

конкуренції на ринку цінних паперів; 

• контролю за прозорістю та відкритістю ринку цінних паперів [331]. 

Процес регулювання ринку цінних паперів включає: створення 

нормативної бази функціонування ринку; відбір професійних учасників ринку; 

контроль за дотриманням всіма учасниками ринку норм і правил 

функціонування ринку; систему санкцій за відхилення від норм і правил, 

встановлених на ринку; такими санкціями можуть бути усні та письмові 

попередження, штрафи, кримінальні покарання, виключення з лав учасників 

ринку [444, с. 261-262]. 

Відтак, метою державного регулювання ринку цінних паперів є 
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забезпечення сталого розвитку цього ринку, створення умов для найбільш 

ефективного використання фінансових інструментів, збереження стабільності 

фінансової системи.  

У фаховій літературі наголошують на тому, що «об'єктивна необхідність 

державного регулювання ринку цінних паперів зумовлена низкою обставин, 

зокрема таких: 

1. необхідність нормативно-правового регулювання ринку цінних паперів; 

2. забезпечення жорсткого контролю за дотриманням правових норм 

діяльності на фондовому ринку і неухильної відповідальності учасників ринку 

в разі їх порушення; 

3. вимога захисту інтересів всіх учасників ринку цінних паперів і 

забезпечення рівності всіх учасників ринку перед органами, що здійснюють 

його регулювання; 

4. дотримання принципу гласності в сфері нормотворчості й обов'язкової 

участі професійних учасників ринку в створенні його нормативно-правової 

бази; 

5. стимулювання державою конкуренції на ринку цінних паперів за 

допомогою неприпустимості преференцій або якихось пільг для окремих його 

учасників» [189, с. 91].  

І з такими підходами важко не погодитися.  

За Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 

Україні» державне регулювання здійснюється у наступних формах:  

• прийняття актів законодавства з питань діяльності учасників ринку 

цінних паперів;  

• регулювання випуску та обігу цінних паперів, прав та обов'язків 

учасників ринку цінних паперів;  

• видача ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних 

паперів та забезпечення контролю за такою діяльністю;  

• заборона та зупинення на певний термін (до одного року) професійної 
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діяльності на ринку цінних паперів у разі відсутності ліцензії на цю діяльність 

та притягнення до відповідальності за здійснення такої діяльності згідно з 

чинним законодавством;  

• реєстрація випусків цінних паперів, звітів про результати розміщення 

цінних паперів та затвердження проспектів цінних паперів; 

• контроль за дотриманням емітентами порядку реєстрації випуску 

цінних паперів, звіту про результати розміщення цінних паперів та 

затвердження проспекту цінних паперів;  

• створення системи захисту прав інвесторів і контролю за дотриманням 

цих прав емітентами цінних паперів та особами, які здійснюють професійну 

діяльність на ринку цінних паперів;  

• контроль за достовірністю інформації, що надається емітентами та 

особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, 

контролюючим органам;  

• встановлення правил і стандартів здійснення операцій на ринку цінних 

паперів та контролю за їх дотриманням;  

• пруденційний нагляд за професійними учасниками фондового ринку в 

межах діяльності, яка провадиться таким учасником на підставі виданої 

НКЦПФР ліцензії; 

• контроль за системами ціноутворення на ринку цінних паперів;  

• контроль за діяльністю осіб, які обслуговують випуск та обіг цінних 

паперів; проведення інших заходів щодо державного регулювання і контролю 

за випуском та обігом цінних паперів [331].  

Говорячи про контроль, важливо відзначити, що «принцип мовчазної 

згоди» не застосовується при здійсненні державного регулювання ринку 

цінних паперів НКЦПФР лише у встановлених законом випадках (ст. 3 Закону 

України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» [331]). 

Державне регулювання ринку цінних паперів має забезпечити відповідне 

законодавче забезпечення, правила випуску та обігу, реєстрації, захисту прав 
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інвесторів, контроль системи ціноутворення, при цьому основною метою 

держави має стати досягнення компромісу між фіскальною функцією та 

загальноекономічною ефективністю [208, с. 62]. У викладеному йдеться 

загалом про мету, завдання державного регулювання. 

Аналіз численних наукових джерел засвідчує, що науковці серед 

основних форм державного регулювання називають ще й такі: 

• комплексне (індикативне) планування економічного та соціального 

розвитку; 

• прогнозування розвитку народного господарства та кон’юнктури 

ринку; 

• реалізація національних та цільових комплексних програм; 

• керування господарською діяльністю державних підприємств; 

• бюджетно-податкова, грошово-кредитна та амортизаційна політика; 

• система соціального захисту населення [62, с. 17]. 

Отже, можна вважати, що бюджетно-податкова та грошово-кредитна 

політика є формою державного регулювання ринку цінних паперів. Тут 

доречно згадати Рекомендації Ради НБУ Кабінету Міністрів України та 

Правлінню НБУ щодо впливу політики державних запозичень та податкової 

політики на стан грошово-кредитної сфери України (схвалено Рішенням Ради 

НБУ від 31 жовтня 2017 р. № 49-рд) [327]. 

Поряд із наведеним вище доцільно виокремити, на наш погляд, наступні 

форми державного регулювання ринку цінних паперів: організаційна, 

контрольна, регулятивна, посередницька. 

Слід розуміти, що регулюючий вплив на ринок цінних паперів допоки 

здійснює також ГК України [55], в якому цим питанням присвячені глава 17 

«Цінні папери у господарській діяльності» (ст. 163-166), параграф 3 глави 35 

(ст. 356-361). Зокрема, відповідно до ст. 166 ГК України «З метою реалізації 

єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних паперів, створення 

умов для ефективної мобілізації та розміщення суб'єктами господарювання 



149 
	

фінансових ресурсів із урахуванням інтересів суспільства та захисту прав 

учасників фондового ринку здійснюється державне регулювання ринку цінних 

паперів». ГК України повторює, що «державне регулювання ринку цінних 

паперів здійснює НКЦПФР, статус, порядок організації та діяльності якої 

визначаються законом. Інші органи державної влади здійснюють контроль за 

діяльністю учасників ринку цінних паперів у межах повноважень, визначених 

законом. Форми державного регулювання ринку цінних паперів, порядок 

здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів суб'єктами 

господарювання та відповідальність цих суб'єктів за порушення правил 

зазначеної діяльності визначаються цим Кодексом та прийнятими відповідно 

до нього іншими законодавчими актами» [55]. Тобто передбачено, що 

регулюючим органом ринку цінних паперів є НКЦПФР, всі інші державні 

органи – це контролюючі суб’єкти. Варто також додати, що контролюючими 

суб’єктами мають бути й органи місцевого самоврядування, щонайменше по 

відношенню до інвестиційної діяльності підприємств комунальної форми 

власності. Зважаючи на це, пропонуємо внести відповідні зміни до ст. 166 ГК 

України. 

Цінні папери також належать до об’єктів цивільних прав (про це йдеться, 

зокрема, у главі 14 (ст. 194 – 198) ЦК України [513]). Не зупиняючись на 

детальному аналізі положень ЦК України, зазначимо лише, що він стосується 

сфери приватноправового регулювання, а у нашому дослідженні ми 

розглядаємо публічно-правові відносини, пов’язані з державними і місцевими 

цінними паперами як об’єктами фінансово-правового регулювання. 

На думку Р.М. Ісаєва, «регулювання будь-якого ринку, зокрема ринку 

цінних паперів, охоплює декілька аспектів: встановлення певних прав і норм 

взаємодії між його учасниками; контроль за дотриманням встановлених норм 

та правил; застосування санкцій за їх порушення, а також за порушення 

добровільно прийнятих на себе зобов’язань» [101, с. 26]. У наведеній тезі 

йдеться про регулювання, що здійснює держава, або від її імені спеціально 
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уповноважені суб’єкти, а також органи місцевого самоврядування. Проте 

нез’ясованим лишається декілька питань, зокрема, чому не є регулюванням 

ліцензування діяльності професійних учасників ринку цінних паперів, 

реєстрація випусків цінних паперів, звітів про результати розміщення цінних 

паперів та затвердження проспектів цінних паперів тощо. Тобто очевидно, що 

регулювання ринку цінних паперів є значно ширшим поняттям, ніж викладене 

вище.  

У свою чергу, на думку І.Г. Андрущенка, «регулювання ринку та обігу 

цінних паперів – це упорядкування діяльності на ньому його учасників і 

взаємодії між ними. Кожна установа, що є учасником ринку цінних паперів, 

певною мірою займається саморегулюванням своєї діяльності. У той же час 

вона (установа) є об’єктом регулювання з боку певних об’єднань, держави, а 

також міжнародних організацій… Державне регулювання ринку цінних 

паперів включає обов’язкові правила поведінки, закріплені нормативними 

документами, санкції за їх порушення, порядок застосування санкцій і 

систему державних органів, які виконують функції державного регулювання 

на фондовому ринку» [13, с. 41, 74]. Тобто власне регулювання охоплює й 

управління у сфері цінних паперів, надання відносинам статусу правових. 

Водночас вважаємо за доцільне підтримати думку Ю.В. Звонарьової про 

те, що: «Оскільки регулювання обігу цінних паперів забезпечується 

уповноваженими на здійснення регулятивних функцій суб’єктами, тому таке 

регулювання можна умовно поділити на: публічне (державне та місцеве) 

регулювання (забезпечується органами публічної влади шляхом створення 

нормативно-правової бази); регулювання професійними учасниками чи 

саморегулювання (стосується переважно регулювання приватних відносин, 

пов’язаних із цінними паперами); громадське регулювання (чинить 

найменший регулятивний вплив, оскільки має допоміжний по відношенню до 

двох попередніх видів регулювання характер)» [99, с. 23]. Підтвердженням 

наведеної думки є різногалузеве правове регулювання відносин у сфері обігу 
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цінних паперів, про що вже йшлося вище. 

Із метою поліпшення процесу правового регулювання та реалізації 

відповідних правових приписів, державний регулятор та широке коло 

учасників ринку вже впродовж тривалого часу обговорюють необхідність 

запровадження подвійного лістингу в Україні. Відзначимо, що НКЦПФР 

почала роботу у цьому напрямі, схваливши Концепцію доступу на 

український фондовий ринок фінансових інструментів іноземних емітентів, 

активи яких розташовані в Україні (рішення НКЦПФР від 10 квітня 2012 р. 

№ 526). У Концепції зазначається, що вихід українських емітентів на 

зарубіжні ринки капіталу не є новацією: цей процес розпочався ще в 90-х 

роках XX ст. Так, першим зарубіжним ринком, на який вийшли українські 

компанії, був ринок США. Протягом наступних років через Bank of New York 

були також випущені депозитарні розписки низки українських компаній: Азот, 

ММК ім. Ілліча, НВО ім. Фрунзе, Запоріжтрансформатор, Запоріжсталь, 

Жидачівський ЦПК, Полтавський ГЗК, Азовсталь, Дніпроенерго, 

Укртелеком… Найбільш активно іноземні емітенти залучали і продовжують 

залучати кошти на Лондонській, Варшавській та Франкфуртській фондових 

біржах [410]. 

Рішенням НКЦПФР від 10 вересня 2013 р. № 1754 затверджений Перелік 

іноземних фондових бірж, на яких мають бути допущені до обігу цінні папери 

іноземних емітентів, що мають намір отримати допуск до обігу цінних паперів 

на території України. Так, визначено наступні іноземні біржі: Мережа 

фондових бірж, що входять до Nasdaq, Inc.; New York Stock Exchange (NYSE); 

Фондові біржі країн, що входять до ЄС; London Stock Exchange; Hong Kong 

Exchanges and Clearing [262]. Тобто, для того, щоб іноземний емітент отримав 

доступ до обігу цінних паперів на території України, цінні папери такого 

емітенту мають бути допущені до чітко визначених бірж. Тим самим суттєво 

удосконалено процедури допуску цінних паперів іноземних емітентів до обігу 

на території України та певною мірою убезпечено від залучення 
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недобросовісних емітентів. 

Водночас відсутність захисту прав інвесторів та неналежний рівень 

менеджменту призводить до зниження якості основних видів цінних паперів 

та зменшення зацікавленості у придбанні цінних паперів. Іншими словами, 

ринку бракує тих інструментів, які б сприяли підвищенню ліквідності, 

зростанню дохідності інвестиційної діяльності, зменшували ризики такої 

діяльності та гарантували захист учасників ринку. Розвиток цих інструментів 

повинен здійснюватися у таких напрямах: залучення приватних інвесторів 

(йдеться 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 

клієнтів (знову ж таки, йдеться про інформацію щодо управління вже 

публічними коштами, про постійне здійснення контрольних заходів, щоб на 

ранніх стадіях виявляти неефективні управління публічним боргом і вживати 

необхідних заходів, аби цей борг не зростав без належного обґрунтування); 

підвищення ефективності регулювання та нагляду на 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 у міжнародні ринки капіталів; розвиток національних 

інституційних інвесторів (особливу увагу слід приділяти діяльності таких 

фінансово-кредитних установ, як інститути спільного інвестування і 

недержавні пенсійні фонди). 

Вчені та експерти ринку цінних паперів дедалі частіше порушують 

питання доцільності застосування інноваційних фінансових інструментів, які 

б мали якісно нові для внутрішнього ринку властивості [416; 416]. Зокрема, 

іноземні дослідники Дж. Фіннерті та Ч. Лі говорять про фінансовий 
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інжиніринг як механізм проектування, розроблення та реалізації інноваційних 

фінансових інструментів і процесів, а також творчий пошук нових підходів до 

вирішення проблемних питань у фінансовій сфері [191, с. 459].  

Взагалі, розроблення нових фінансових інструментів, технологій, нових 

чи оновлених схем здійснення фінансових операцій (тобто фінансовий 

інжиніринг) нині є тими важелями, за допомогою яких мають вирішуватися 

проблеми не лише у галузі приватних, але й публічних фінансів. Вважаємо, 

що доцільно активізувати співпрацю СРО, регулятора та незалежних експертів 

у галузі фінансового інжинірингу, а саме: у сфері розроблення нових видів 

фінансових інструментів. 

У контексті цього досить прогресивним кроком стало прийняття Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних 

паперів» від 16 листопада 2017 р. [323], який значною мірою змінив 

регулювання у сфері цінних паперів і яким було внесено зміни, зокрема, до 

Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 р. 

[415]. Зокрема, у Законі було визначено поняття «недобросовісна емісія» як 

«дії, що порушують встановлену процедуру емісії і є підставою для прийняття 

рішення про відмову в реєстрації випуску цінних паперів, звіту про результати 

емісії цінних паперів та відмову в затвердженні проспекту, а також зупинення 

розміщення цінних паперів» [323]. Підставою для визнання емісії цінних 

паперів недобросовісною є: 1) порушення емітентом вимог цього Закону, 

невідповідність поданих емітентом документів вимогам законодавства та/або 

неповнота інформації у поданих документах; 2) порушення встановленого 

законодавством порядку прийняття рішення про емісію цінних паперів; 

3) внесення недостовірних, з розбіжностями між різними положеннями та/або 

неповних відомостей до документів, що подаються для реєстрації випуску 

цінних паперів, звіту про результати емісії цінних паперів; 4) неодноразове 

грубе порушення емітентом прав інвесторів під час емісії цінних паперів (ст. 
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33 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 

р. [415]).  

Виникає риторичне запитання: хто і як може та має виявляти в діях 

держави або органу місцевого самоврядування ознаки недобросовісної емісії 

цінних паперів і що робити у такому випадку? На наш погляд, для вирішення 

подібних проблем мають залучатися МФО, інституції, експерти. 

У контексті дослідження питань державно-правового регулювання ринку 

цінних паперів варто приділити частково увагу й діяльності НКЦПФР як 

основному регулятору ринку цінних паперів. Нині НКЦПФР є державним 

колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України й підзвітним 

Верховній Раді України, основною метою якого є здійснення державного 

регулювання ринку цінних паперів. 

Водночас нагадаємо, що спочатку попередник НКЦПФР – Державна 

комісія з цінних паперів та фондового ринку – була створена з метою 

забезпечення єдиної державної політики у сфері державного регулювання 

ринку цінних паперів в Україні Указом Президента України від 12 червня 

1995 р. № 446 «Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку» 

[333]. Цікаво, що Комісія створювалася як центральний орган державної 

виконавчої влади. У 1996 р. було прийнято Закон України «Про державне 

регулювання ринку цінних паперів в Україні» [331]. Указом Президента 

України від 14 лютого 1997 р. попередній Указ визнано таким, що втратив 

чинність. Згодом, протягом тривалого часу Президент України впливав на 

формування та діяльність Комісії. Проте ситуація кардинально змінилася у 

зв’язку із Рішенням Конституційного Суду України від 1 квітня 2008 р. № 3-

рп/2008 (справа про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку) 

[436], коли було визнано такими, що не відповідають Конституції України (є 

неконституційними), положення Закону України «Про державне регулювання 

ринку цінних паперів в Україні», а саме: положення щодо затвердження 

Президентом України складу Координаційної ради та Положення про 
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Координаційну раду; положення щодо підпорядкування Президенту України 

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; положення щодо 

призначення та звільнення Президентом України Голови Державної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку, її членів; положення щодо затвердження 

Президентом України Положення про Державну комісію з цінних паперів та 

фондового ринку.  

У 2011 р. було внесено зміни до деяких законодавчих актів України щодо 

національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних 

монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і 

фінансових послуг [322]. Зокрема, Державну комісію з цінних паперів та 

фондового ринку перейменовано на Національну комісію з цінних паперів та 

фондового ринку, а також внесені зміни до Закону України «Про державне 

регулювання ринку цінних паперів в Україні».  

Звісно, «нова-стара» Комісія найперше, що мала зробити, так це внести 

зміни до документів, що стосувалися внутрішньої структури даного органу. 

При цьому експерти одразу намагались розібратися в тому чи є ліквідація 

Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку і створення НКЦПФР лише 

зміною вивіски регулятора чи серйозна трансформація регулятора? Ми 

підтримуємо думку фахівців і вважаємо, що подібні адміністративні 

«метаморфози» стосуються переважно кадрових змін серед членів Комісії [25; 

195, с. 78], а діяльність новоствореного органу (НКЦПФР) нічим суттєво не 

різнилася (та й нині не відрізняється) від діяльності ліквідованої Державної 

комісії. 

Слід відзначити, що в рамках істотного реформування законодавства про 

цінні папери та фондовий ринок, закладеного у проекті Закону № 2284, що 

згадувався у попередньому розділі, уповноважений у сфері державного 

регулювання орган, а саме НКЦПФР, залишається незмінним. Статтею 135 

проекту Закону № 2284 визначено, що регулювання ринків капіталу здійснює 

держава та саморегулівні організації. При цьому у ч. 2 ст. 135 деталізовано, 
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що «державне регулювання ринків капіталу здійснює НКЦПФР, а також інші 

державні органи у межах своїх повноважень, визначених законом» [418]. При 

цьому згідно з ч. 3 ст. 3 проекту Закону № 2284 ринки капіталу поділяються на 

організовані та поза організовані ринки. До організованих ринків капіталу 

нормотворець відніс регульовані ринки (фондові, деривативних (похідних) 

фінансових інструментів, грошові), багатосторонні торгівельні майданчики 

(фондові, деривативних (похідних) фінансових інструментів) та організовані 

торгівельні майданчики (облігацій та деривативних (похідних) фінансових 

інструментів).  

У свою чергу під СРО проект Закону № 2284 розуміє «неприбуткове 

об’єднання учасників ринків капіталу, що провадять професійну діяльність на 

ринках капіталу, яке відповідає вимогам, установленим НКЦПФР» (абз. 13 ч. 

2 ст. 3 [418]). 

Отже, говорячи про регулювання ринку цінних паперів з боку 

уповноважених державних органів, органів місцевого самоврядування, 

громадських організацій, необхідно мати на увазі, що держава завжди відіграє 

свою незамінну роль в управлінні ринком, при цьому варіюється лише обсяг 

виконуваних ним функцій. У цілому, державне регулювання ринку цінних 

паперів завжди охоплює наступне: законотворча діяльність; законодавчо-

правове регулювання; механізм безпосереднього регулювання ринку цінних 

паперів (ліцензування, атестація тощо); контрольні та наглядові функції за 

дотриманням законодавства. 

Із державним регулюванням тісно пов’язане державне управління. Так, 

вважають, що державне управління ринком цінних паперів має такі форми:  

• пряме (адміністративне) управління – здійснюється шляхом: 

встановлення обов'язкових вимог до всіх учасників ринку цінних паперів; 

реєстрації учасників ринку і цінних паперів, емітованих ними; ліцензування 

професійної діяльності на ринку цінних паперів; забезпечення гласності та 

рівної інформованості всіх учасників ринку; підтримання правопорядку на 
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ринку; 

• непряме (економічне) управління – здійснюється державою через 

економічні важелі і капітали: систему оподаткування (ставки податків, пільги 

та звільнення від податків); грошову політику (процентні ставки, мінімальний 

розмір заробітної плати і ін.); державні капітали (державний бюджет, 

позабюджетні фонди фінансових ресурсів та ін.); державну власність і ресурси 

(державні підприємства, природні ресурси і землі) [444, с. 264]. 

У даному разі мова йде про тривалу в юридичній науці дискусію щодо 

розмежування понять «регулювання» та «управління», особливо в межах 

адміністративно-правових досліджень. На жаль, брак обсягу даного 

дослідження не дає можливості здійснити аналіз даних питань більш глибоко, 

однак у будь-якому разі зазначимо, що ці поняття не є тотожними, не можуть 

застосовуватися як синоніми. Водночас в частині фінансово-правового 

регулювання ринку цінних паперів вважаємо більш доречним застосовувати 

саме термін «державне регулювання», підтвердженням чому слугують 

наведені у цьому підрозділі тези.  

У цілому можемо констатувати, що державне регулювання ринку цінних 

паперів знаходиться у межах функцій сучасної держави з ринковою 

економікою. Йдеться, зокрема, про:  

• нормотворчу функцію (полягає у розроблені цілісної системи 

нормативно-правових актів, відповідно до положень яких відносини у сфері 

обігу цінних паперів стають правовідносинами приватного чи публічного 

характеру);  

• управлінську функцію (держава здійснює комплекс заходів з 

управління публічними фінансами, управління публічним боргом, що виникає, 

зокрема, внаслідок здійснення запозичень); 

• економічну функцію (спрямована на забезпечення належного рівня 

зайнятості населення, стимулювання економічного зростання країни). Варто 

відмітити, що сучасний стан публічних фінансів України та економіки 
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держави в цілому свідчить про реальні проблеми з реалізацією даної функції. 

Проте, на наше глибоке переконання, такі явища є тимчасовими, хоча й довго 

триваючими. 

Зазначені функції лежать в основі розуміння напрямів державного 

регулювання ринку цінних паперів.  

При цьому останні зміни в частині створення в Україні Боргового 

агенства України, викликані змінами до бюджетного законодавства, свідчать 

про перехід України на принципово нову модель управління державним 

боргом, яка десятиліттями успішно функціонує в Австрії, Бельгії, 

Нідерландах, Німеччині, Швеції та інших країнах. Передбачається, що 

інституційна спроможність, якою буде наділено Боргове агентство України, 

дасть змогу більш комплексно та ефективно застосовувати інструменти по 

управлінню державним боргом. Завдяки цьому, потреби Уряду в фінансових 

ресурсах будуть забезпечуватись на найбільш вигідніших для країни умовах та 

з урахуванням довгострокових ризиків [258]. Окрім цього, завдяки сучасним 

ринковим інструментам Боргове агентство України зможе оминати кризи 

ліквідності та платоспроможності шляхом ефективного використання 

тимчасово вільних коштів бюджету. Відповідно, як позитивний крок слід 

сприяняти створення Боргового агенства України саме зараз, не очікуючи 

кінця 2022 року, що завершував період переходу України на нову модель 

регулювання державним боргом.  

 

2.2 Міжнародний досвід організації державного регулювання та 

саморегулювання ринку цінних паперів 

 

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 
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посередників; держави, органів місцевого самоврядування та саморегулівних 

організацій. Якщо така співпраця має місце, то йдеться про організоване 

регулювання ринку цінних паперів; відсутність такої співпраці означає 

наявність неорганізованого ринку. Для України та розвинених країн світу 

найбільш прийнятним є організований ринок, підпорядкований державному 

регулюванню, системі сформованих норм, правил і практик; прямий доступ на 

нього відкритий професіоналам, які є членами відповідних організацій [188, с. 

72-73].  

У різних країнах, звісно, існують власні системи регулювання фондового 

ринку. Так, у Німеччині діє чотирьохрівнева схема регулювання фондового 

ринку:  

• федеральні органи. Наприклад, Федеральне управління фінансового 

нагляду (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin), метою якого є 

забезпечення належного функціонування, стабільності та цілісності німецької 

фінансової системи. Наголошується, що даний орган діє у публічних інтересах 

задля того, щоб клієнти банку, страховики та інвестори повинні мати змогу 

довіряти фінансовій системі країни. BaFin також забезпечує стандарти 

професійної поведінки, які зберігають довіру інвесторів до фінансових ринків, 

прагне запобігти несанкціонованому фінансовому бізнесу. Основними 

повноваженнями BaFin є такі: ліцензування діяльності; призупинення або 

відкликання ліцензії; нагляд за діяльністю фінансових організацій; перевірка 

платоспроможності фінансових установ; аналіз фінансового становища 

фінансових організацій; недопущення інсайдерських угод і маніпуляцій та ін. 

Правовий статус і функції BaFin визначено в законах про Федеральне 

управління фінансового нагляду, про банківську діяльність, про торгівлю 

цінними паперами тощо [534]; 

• органи біржового нагляду федеральних земель, завданнями яких є: 

дозвіл на відкриття і закриття бірж (§ 1 ст. 1 Біржового закону); правовий 

нагляд за біржею (§ 1 ст. 2 Біржового закону); нагляд за ринком на біржі (§ 1 
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ст. 2 Біржового закону); залучення і відкликання курсових маклерів та їх 

заступників (§ 30 Біржового закону); нагляд за платоспроможністю маклерів (§ 

8а Біржового закону); нагляд за Палатою курсових маклерів; 

• комітети з контролю на фондових біржах; 

• управління внутрішнього контролю комерційних банків та інших 

учасників ринку [443, с. 88-94; 428]. 

Значна роль у регулюванні належить земельним органам нагляду за 

біржами та органам регулювання банківської діяльності, при цьому 

законодавство країни не передбачає саморегулювання [467, с. 55]. 

У США система регулювання ринку цінних паперів США представлена 

такими рівнями: 

• державні виконавчі органи – Комісія з цінних паперів і фондових бірж, 

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами; 

• саморегулівні організації (СРО) – Управління з регулювання 

фінансової індустрії, Законодавча рада з муніципальних цінних паперів, 

Національна асоціація фондових бірж, біржі та клірингові агентства. 

Так, у США функціонує Комісія з цінних паперів і бірж (Securities and 

Exchange Commission, SEC), діяльність якої полягає у захисті інвесторів, 

підтримці чесних, упорядкованих та ефективних ринків та сприянні 

формуванню капіталу. Конгрес заснував Комісію з цінних паперів та бірж у 

1934 р., щоб забезпечити виконання нових законів про цінні папери, сприяти 

стабільності на ринках та, найголовніше, захистити інвесторів. Як тоді, так і 

нині законодавство та правила, що регулюють галузь цінних паперів у 

Сполучених Штатах, випливають із простої та зрозумілої концепції: всі 

інвестори, як великі установи, так і приватні особи, повинні мати доступ до 

певних основних фактів про інвестиції. Для цього SEC вимагає від публічних 

компаній розкривати суттєву фінансову та іншу інформацію для 

громадськості. Це забезпечує спільну базу знань для всіх інвесторів, щоб вони 

самі вирішили, купувати, продавати чи ні. SEC контролює основних учасників 
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у світі цінних паперів, включаючи біржі, брокерів цінних паперів та дилерів, 

інвестиційних консультантів та взаємних фондів. Тут SEC дбає, перш за все, 

про сприяння розкриттю важливої інформації, пов'язаної з ринком, ведення 

чесної справи та захист від шахрайства. Комісія відповідає за: 

інтерпретування та забезпечення виконання федеральних законів про цінні 

папери; випуск нових правил та внесення змін до існуючих правил; 

здійснення нагляду за фірмами, брокерами, інвестиційними радниками та 

рейтинговими агентствами цінних паперів; наглядом за приватними 

регуляторними організаціями у сфері цінних паперів, обліку та аудиту; 

координування регулювання цінних паперів США з федеральними, 

державними та іноземними органами влади [568]. 

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (Commodity Futures Trading 

Commission, CFTC) – державне агентство, створене у 1974 р. у зв’язку із 

введенням в дію Закону про товарну ф'ючерсну комісію. Місія Комісії полягає 

у сприянні відкритим, прозорим, конкурентоспроможним та фінансово 

надійним ринкам. Прагнучи уникнути системного ризику, Комісія прагне 

захистити споживачів ринку та їх фондів, споживачів та громадськість від 

шахрайства, маніпуляцій та зловживань, пов'язаних з похідними та іншими 

продуктами, що підпадають під дію Закону про товарну біржу [541]. 

Управління з регулювання фінансової галузі (Financial Industry Regulatory 

Authority, FINRA) – це саморегулівна організація з обов'язковим членством у 

ній всіх фірм і брокерів, які продають цінні папери в США; створена у липні 

2007 р. шляхом об'єднання Національної асоціації дилерів з цінних паперів 

(NASD) і підрозділу Нью-Йоркської фондової біржі. FINRA – незалежна 

некомерційна організація, метою якої є захист інвесторів США від шахрайств 

і поганих практик. Управління кваліфікує і ліцензує брокерів; розробляє і 

впроваджує на практиці правила та інструкції для кожної окремої брокерської 

фірми, брокерів у США; веде поточні перевірки і розслідування за скаргами 

інвесторів чи за фактами підозрілої діяльності; консультує інших регуляторів; 
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виконує за контрактом ринкове регулювання для окремих бірж. Щорічно 

FINRA рецензує близько 100000 індивідуальних рекламних повідомлень та 

повідомлень від фірм інвесторам. FINRA може порушувати дисциплінарне 

провадження проти юридичних чи фізичних осіб, штрафувати їх, вимагаючи 

відшкодування збитків інвесторам, яким заподіяли шкоду; тимчасово 

припиняти їх діяльність і навіть виключати з бізнесу [545; 48]. 

Корпорація захисту інвесторів у цінні папери (Securities Investor 

Protection Corporation, SIPC) – некомерційна організація, що виконує 

специфічну регулятивну функцію та контролюється SEC. Створення SIPC 

пов’язується із нестабільними обсягами торгівлі у 1968-1970 роках, що 

призвело до несподівано високого обсягу торгів, суттєвого зниження цін на 

акції. Сотні брокерських дилерів були об'єднані, придбані або просто вийшли 

з бізнесу. Деякі не змогли виконати свої зобов'язання перед покупцями і 

збанкрутували. Громадська довіра до ринків цінних паперів США була під 

загрозою. Конгрес діяв швидко, прийнявши закон про захист вкладників 

(інвесторів) у цінні папери від 1970 р. SIPC здійснює нагляд за ліквідацією 

брокерів-дилерів-членів, які закриваються, коли брокер-дилер є банкрутом 

(або у період їх фінансових проблем), а активів клієнтів відсутні. Незважаючи 

на те, що низка федеральних і державних агентств з цінних паперів та 

саморегулівних організацій у США займаються випадками шахрайства у 

сфері інвестицій, SIPC зосереджує свою діяльність на: відновленні грошових 

коштів та цінних паперів, що залишилися в руках банкрутів або фінансово 

бідних брокерських фірм. Метою SIPС є захист споживачів від певних видів 

збитків, спричинених нестачею брокерів-дилерів, а отже, сприяння довірі 

інвесторів до ринків цінних паперів [569]. 

У Великобританії, на відміну від США, склалася інша практика 

державного регулювання ринку цінних паперів, за якої цей ринок регулюється 

державними установами. Цікаво, що у 1998 р. більшість наглядових 

повноважень Банку Англії було передано самоврядній організації – 
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Управлінню з фінансових послуг (Financial Services Authority, FSA), яке було 

відповідальне за регулювання фінансових послуг у Великобританії; провадило 

діяльність з ліцензування учасників фінансових ринків; забезпечувало 

введення та підтримку нормативів економічної безпеки; контролювало 

діяльність учасників фондового ринку; вело базу даних про ліцензовані 

установи; інформувало інвесторів про потенційно доступні механізми 

інвестування; створювало механізми компенсації для інвесторів [518, с. 130]. 

Проте неефективна координація дій Казначейства, FSA і Банку Англії 

призвела до краху системи мегарегулювання.  

Так, після фінансової кризи 2007-2008 рр. Уряд Великобританії вирішив 

провести масштабну регуляторну реформу. Реформи до фінансової системи 

пройшли через Закон про фінансові послуги (2012 р.), яким передбачено: 

створення при Банку Англії незалежного комітету фінансової політики; 

створення нового пруденційного регулятора як дочірнє підприємство Банку; 

новий Банк Англії відповідає за нагляд за постачальниками інфраструктури 

фінансового ринку [564]. Як результат, у 2012 р. було створено Управління 

пруденційного регулювання (Prudential Regulation Authority, PRA), Управління 

фінансового керування (Financial Conduct Authority, FCA), Комітет фінансової 

політики (Financial Policy Committee, FPC). 

Отже, Управління пруденційного регулювання (PRA) підпорядковується 

Банку Англії і відповідає за регулювання діяльності компаній, що надають 

фінансові послуги, а також банків, страхових агентств та інвестиційних фірм; 

забезпечує безпеку роботи регульованих фінансових компаній.  

Управління фінансового керування (FCA) – є незалежним від уряду 

органом та фінансується за рахунок внесків організацій, діяльність яких 

регулює.  

Комітет фінансової політики (FPC) своїми завданнями має виявлення, 

моніторинг та прийняття заходів щодо підвищення стійкості фінансової 

системи Великобританії [547;	428]. 
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Тобто на сьогодні у Великобританії існує централізоване державне 

регулювання ринку цінних паперів. 

В Японії державне регулювання ринку цінних паперів здійснює 

Міністерство фінансів. До функцій Міністерства входить експертиза 

компаній – членів бірж (аналіз господарської діяльності та майна), їх 

атестація, дослідження та аналіз угод з метою запобігання маніпулювання 

цінами, оформлення інсайдерських та фіктивних угод, накладення санкцій за 

порушення законодавства. При Міністерстві також утворено Раду з цінних 

паперів і бірж, яка готує для Міністерства рекомендації щодо вдосконалення 

законодавства по цінних паперах [443, с. 103-107; 467, с. 55]. У 1992 р. у 

структурі Міністерства фінансів Японії з метою забезпечення чесних операцій 

на ринках цінних паперів та фінансових ф'ючерсів та підтримки довіри 

інвесторів на цих ринках була створена нова Комісія з цінних паперів та 

фондового нагляду (The Securities and Exchange Surveillance Commission, 

SESC). Місією Комісії є забезпечення цілісності ринку/захист інвесторів; 

внесення сприятливого розвитку ринків; сприяння сталому економічному 

зростанню [572]. 

Правове підґрунтя для регулювання відносин у сфері цінних паперів у 

Японії складають: Торговий кодекс Японії (аналог ГК України), Закон про 

цінні папери, Закон про реформу фінансової системи 1993 р., який частково 

усунув бар’єри, що існували між банками і брокерськими фірмами [443, с. 

103-107]. 

Отже, як свідчить зарубіжний досвід регулювання ринку цінних паперів, 

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. 

При цьому основними перевагами мегарегуляторів є: виключення 
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дублювання функцій регулювання ринку цінних паперів з боку окремих 

органів управління; єдиний підхід до організації звітності учасників 

фондового ринку; оптимізація інформаційних потоків для централізованого 

аналізу та прогнозування розвитку фондового ринку тощо [467, с. 55]. Попри 

низку таких переваг, створення мегарегулятора також може мати свої 

недоліки: ймовірне ослаблення регулювання окремих ділянок фінансового 

ринку; розсіювання уваги по різних об'єктах регулювання і подальший 

дисбаланс у питаннях важливості та пріоритетності розвитку того чи іншого 

сегмента фінансового ринку. 

Якщо ж припустити, що мегарегулятор створюється на базі центрального 

банку, то і в цій ситуації також виникає чимало запитань. Так, роль і потенціал 

фондового ринку можуть бути недооцінені з огляду на те, що центральний 

банк має дотримуватися свого основного завдання – забезпечення стабільності 

національної грошової одиниці (це, якщо вести мову про НБУ) та займатися 

регулюванням грошово-кредитної сфери. Окрім цього, в умовах ринкової 

економіки, банківський сектор відіграє надважливу роль у розподілі та 

перерозподілі капіталу, у процесі інвестування, тому його об'єднання з 

фондовим ринком на чолі з одним органом може негативно позначитися на 

останньому. Цілком ймовірно, що центральний банк буде більше перейматися 

питаннями розвитку банківського сектору та зміцнення його позицій на 

фінансовому ринку як головного кредитора й інвестора, аніж проблемами 

ринку цінних паперів [87]. 

На важливості створення адекватної правової бази як найважливішого 

заходу державної політики розвитку фондового ринку наголошує багато 

авторів. Слушною є думка про доцільність створення жорсткої регулятивної 

інфраструктури ринку та її правової бази; врегулювання питань чіткого 

розмежування видів інструментів фондового ринку, законодавчого закріплення 

класифікації цінних паперів на пайові, боргові та похідні; вжиття дійових 

заходів щодо легалізації тіньового капіталу, запобігання відпливу капіталів за 
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кордон; реорганізація податкового законодавства щодо інвестицій; 

гармонізація українських і міжнародних стандартів; запобігання негативному 

впливу на ринок монетарного, валютного, фіскального та податкового 

державного регулювання; попередження надмірного розвитку державних 

цінних паперів, що використовуються на покриття непродуктивних витрат 

[119, с. 57-62]. 

Цікавою є думка про те, що «розпорошеність біржової торгівлі знижує 

ліквідність вітчизняного ринку та стимулює емітентів до пошуку більш 

ліквідних біржових майданчиків, серед яких вагоме місце займають розвинені 

іноземні фондові біржі. Зростають ризики того, що на внутрішньому ринку 

залишаться акції компаній переважно низького та середнього рівня 

інвестиційної привабливості, які не відповідають вимогам лістингу на 

міжнародних фондових біржах. Як результат, національний ринок може 

перетворитися на «другосортний» та втратити зацікавлення з боку іноземних 

інвесторів» [117, с. 82]. На наше переконання, вітчизняний ринок цінних 

паперів і фондові біржі не є вже й такими «розпорошеними». Так, станом на 

cічень 2020 р. в Україні функціонують такі біржі: ПАТ «Фондова біржа 

"ПЕРСПЕКТИВА"», ПАТ «Фондова біржа ПФТС», ПАТ «Українська 

міжбанківська валютна біржа», ПАТ «Українська фондова біржа», ПАТ 

«Українська біржа», ПАТ «Фондова біржа "ІННЕКС"». Отже, в Україні 

функціонує 6 фондових бірж – ніби небагато (й навіть зменшено порівняно із 

9 біржами у 2018 році), проте для сучасної України, яка переживає численні 

довго триваючі реформи у різних сферах, яка фактично перебуває у стані 

військового конфлікту, така кількість фондових бірж, дійсно, є завеликою. 

Будь-який ринок, а особливо фінансовий, так чи інакше регулюється 

державою незалежно від правових традицій країни, ступеня розвитку 

інституту саморегулівних організацій (Self-Regulatory Organizations, SRO) та 

інших умов. Це обумовлено тим, що держава як найбільш потужний інститут 

управління має базові регулятивні функції в усіх сферах публічної фінансової 
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діяльності.  

Водночас, не дивлячись на ступінь державного регулювання, слушною 

залишається думка, що «в умовах розвитку системи державного регулювання 

фондового ринку підвищується роль саморегулювання як засобу 

диверсифікації та деталізації регулятивного впливу на ринок. 

Саморегулювання випливає з особливих синергетичних властивостей 

економіко-правової системи, до числа яких відносяться її самоорганізація, 

взаємозв’язок та взаємозалежність елементів, поєднання адміністративно- та 

цивільно-правових методів регулювання. Регулювання фондового ринку, як і 

економіки в цілому, являє собою єдність державного регулювання та 

саморегулювання» [281, с. 152]. 

Взагалі, «саморегулювання» (self-regulation) означає «накладення 

господарюючим суб’єктом на себе певних обмежень без якого-небудь 

зовнішнього примусу до нього. Тобто саморегулювання – це регулювання 

певних ринків і сфер бізнесу економічними агентами без втручання держави. 

Саморегулювання припускає встановлення певних формалізованих «правил 

гри» для учасників того чи іншого сектору ринку, що зафіксовані у вигляді 

конкретних документів і включають санкції за порушення цих правил, 

механізми розв’язання конфліктів між учасниками ринку, які певною мірою 

обмежують волю економічних агентів. З іншого боку, встановлення «правил 

гри» та розв’язання конфліктів здійснюється самими учасниками ринку без 

прямого втручання держави» [46, с. 76-77]. 

Заслуговує на увагу розгляд поняття «саморегулювання» у вузькому та 

широкому аспектах. Так, у широкому розумінні саморегулювання 

розглядається як властивість, притаманну приватному праву, яка проявляється 

у тому, що суб’єкти приватноправових відносин наділені можливістю 

врегулювати свою поведінку на власний розсуд шляхом укладення договорів, 

розробки корпоративних правил тощо, в рамках, дозволених законодавством. 

За вузького розуміння саморегулювання розглядається як властивість, 
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притаманна виключно тим непідприємницьким товариствам, що набули 

статусу саморегулівної організації; тобто саморегулювання – це діяльність 

особливих статусних утворень (саморегулівних організацій) по 

впорядкуванню відносин у сфері професійної та підприємницької діяльності 

шляхом установлення правил і стандартів такої діяльності, а також здійснення 

контролю за їх дотриманням, а у випадках, спеціально визначених у 

законодавстві, – за дотриманням вимог також чинного законодавства, яке 

регулює той чи інший вид діяльності [500, с. 4-5]. Попри подвійний розгляд 

поняття «саморегулювання», на наш погляд, у них не вистачає ще публічно-

правового аспекту. Адже саморегулювання притаманне й тим суб’єктам, які 

здійснюють свою діяльність у публічних відносинах, є суб’єктами публічного 

права тощо, про що свідчать навіть підходи вітчизняних нормотворців (на 

прикладі проекту Закону № 2284).  

Слід відзначити, що у вітчизняній юридичній науці проблемам статусу 

СРО присвячено небагато досліджень. Переважно це дослідження 

представників цивільного та господарського права, зокрема, І.М. Кучеренко, 

О.В. Кологойди, О.Ю. Тичкової, М.М. Слюсаревського та деяких інших 

вчених. Натомість представники фінансово-правової науки питанням СРО не 

приділяють уваги, що, на наш погляд, не відображає сучасного запиту на 

пошук шляхів розвитку науки, що досліджує публічні фінанси.  

В Україні процес створення та функціонування саморегулівних 

організацій регламентується такими нормативно-правовими актами, як закони 

України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про 

цінні папери та фондовий ринок», «Про інститути спільного інвестування», а 

також Положенням про об’єднання професійних учасників фондового ринку 

(затверджено Рішенням НКЦПФР 27.12.2012 р.  № 1925), Концепцією 

реформування інституту саморегулювання в Україні (схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. за №308-р) та,  

відповідно, Планом заходів з реалізації Концепції (затверджена 
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розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 за №598-р).  

За НКЦПФР закріплено повноваження встановлювати порядок і 

реєструвати саморегулівні організації, що створюються особами, які 

здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів; видавати 

свідоцтва та вести реєстри, у т.ч. саморегулівних організацій, визначати 

професійні вимоги до посадових осіб СРО (ст. 7 Закону України «Про 

державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»). Відповідні 

повноваження знайшли відображення у більш деталізованому вигляді в Законі 

України «Про цінні папери і фондовий ринок» (зі змінами), в якому окрім 

іншого за НКЦПФР закріплено контрольні повноваження за діяльністтю СРО 

(ст. 8). А також підтверджено можливість делегувати частину своїх 

повноважень СРО із чітким визначенням та забезпеченням контролю за 

виконанням СРО делегованих повноважень.   

Зокрема, рішенням НКЦПФР від 27 грудня 2012 р. № 1925 було 

затверджено Положення про об’єднання професійних учасників фондового 

ринку. Визначено, що «СРО – неприбуткове об’єднання учасників фондового 

ринку, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з торгівлі 

цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, 

депозитарну діяльність, крім депозитаріїв, утворене відповідно до критеріїв та 

вимог, установлених НКЦПФР» [346]. 

Основними повноваженнями СРО є: впровадження норм професійної 

етики в практичній діяльності учасників об’єднання; розроблення і 

затвердження методичних рекомендацій щодо провадження відповідного виду 

професійної діяльності на фондовому ринку; впровадження механізмів 

розв’язання спорів; моніторинг дотримання Статуту та внутрішніх документів 

об’єднання його учасниками; розроблення і затвердження обов'язкових для 

виконання членами СРО Правил (стандартів) провадження відповідного виду 

професійної діяльності на фондовому ринку; тощо [346]. 

СРО наділені відповідними правами, які вони можуть реалізовувати у 
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процесі своєї діяльності, як нормотворчого характеру, так й інформаційного, 

аналітичного тощо. Окрім цього, СРО уповноважені законодавством 

здійснювати контроль діяльності членів СРО на відповідність правилам СРО, 

Правилам (стандартам) професійної діяльності на фондовому ринку (за 

відповідним видом), кодексу етики; а також застосовувати такі заходи 

дисциплінарного впливу: попередження, тимчасове припинення членства, 

виключення зі складу СРО [346]. НКЦПФР також може делегувати певні 

повноваження СРО.  

Із метою створення ефективної системи регулювання та контролю на 

ринку цінних паперів за ініціативою НЦКПФР були утворені СРО ринку 

цінних паперів, які об'єднують професійних учасників ринку цінних паперів 

за видами діяльності, а саме: реєстраторів, торговців, зберігачів та 

депозитаріїв, а також інвестиційних керуючих [205]. У 2019 році в Україні на 

ринку цінних паперів функціонували такі такі СРО як Професійна асоціація 

реєстраторів і депозитаріїв (м. Київ), Українська асоціація інвестиційного 

бізнесу (м. Київ), Асоціація «Українські фондові торговці» (м. Дніпро). 

Зауважимо, що з багатьох питань інтереси держави й саморегулівних 

організацій збігаються. Такий збіг інтересів існує, насамперед, у сфері 

попередження та вирішення конфліктів між учасниками, поліпшення 

управління ризиками, зниження можливостей для шахрайства й інших 

протиправних дій, підтримки ліквідності й стабільності ринку, удосконалення 

ринкової інфраструктури, запровадження стандартів професійної діяльності. 

Рішення зазначених завдань на базі саморегулівних організацій вимагає 

спеціалізації останніх за видами професійної діяльності, а характер 

вирішуваних завдань – формування стандартів професійної діяльності та 

примус до їхнього виконання – зумовлює необхідність відмови від принципу 

конкуренції в сфері саморегулювання [281, с. 153]. 

На наш погляд, із метою уникнення таких проблем в Україні доречно 

прийняти Закон «Про саморегулівні організації», який сприятиме створенню 
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та діяльності на фінансовому ринку України СРО, що забезпечить зменшення 

регуляторного впливу держави на суб’єктів фінансового ринку загалом і 

фондового ринку зокрема; скорочення державних витрат на регулювання 

фінансового ринку; забезпечення ефективної взаємодії між суб’єктами, які 

здійснюють професійну діяльність на фінансовому ринку, та органами 

державної влади; підвищення рівня захисту та гарантованості прав споживачів 

фінансових послуг [46, с. 79]. Певною мірою ці питання знайшли свого 

регулювання у проекті Закону України № 2284, водночас вважаємо норм, 

викладених у цьому проекті, недостатньо, аби визначити усі основні аспекти 

діяльності СРО.  

Якщо звернутися до зарубіжного досвіду саморегулювання ринку цінних 

паперів, то варто відмітити наступне. У світовій практиці розрізняють такі 

моделі регулювання ринку цінних паперів: 

• основні функції виконують державні органи, лише незначна частина 

повноважень передається об’єднанням професійних учасників ринку цінних 

паперів; 

• більша частина повноважень передається саморегулівним 

організаціям, проте, процес ефективного саморегулювання має спиратися на 

потужну структуру з числа професіоналів, що ставлять за мету підтримку 

репутації та здобуття престижу певної фірми на ринку. Тобто сфера 

саморегулювання може базуватись лише на сталих традиціях бізнесової етики, 

системі переговорів та узгоджень, формування яких потребує часу [467, с. 55]. 

Підтримуємо думку про те, що «будь-яке саморегулювання нерозривно 

пов’язано з рівнем розвитку правової культури осіб, що його здійснюють, і 

розвиненістю самого ринку… За умов існуючого рівня правової культури в 

Україні більший ухил у бік саморегулювання може призвести до зловживання 

з боку СРО. Вони замість здійснення регулюючої функції можуть розпочати 

відігравати роль лобіста інтересів найбільших учасників СРО на шкоду іншим 

учасникам ринку аж до рейдерських захоплень. Як приклад такої ситуації 
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можна згадати скандал у США з корпорацією «Енрон», що був сприйнятий як 

криза саморегулювання. Також конфлікти виникають і навколо Нью-Йоркської 

фондової біржі. Основні претензії до неї з боку інвестиційних інститутів 

пов’язані з тим, що, з одного боку, біржа неефективно виконує регулятивні 

функцій, а з іншого, користуючись своїм статусом саморегулятора, уникає 

прозорості біржових торгів. З огляду на це, обґрунтованими виглядають 

пропозиції щодо оптимального поєднання ринкового саморегулювання 

економічних відносин суб’єктів господарювання та державного регулювання 

макроекономічних процесів із застосуванням критеріїв такого поєднання у 

вигляді максимізації економічних функцій, що випливають з кейнсіанської 

моделі (моделі системного втручання держави в економіку)» [281, с. 155-156]. 

Для багатьох країн СРО є вигідним хоча б у контексті того, що ці 

організації фінансуються галуззю, яку вони регулюють, а їх ресурси незалежні 

від бюджетних коштів. Завдяки цьому орган державної влади можуть 

зосередитись на власних пріоритетних програмах (програмах розвитку різних 

галузей) і спрямувати бюджетні кошти на вирішення інших завдань. Тому на 

фінансових ринках розвинутих країн СРО є невід’ємною їх складовою, 

утворюючи самостійний рівень механізму регулювання. Міжнародне 

професійне співтовариство визнає правомірність різних моделей 

саморегулювання. Загальними характеристиками саморегулівних організацій 

у більшості юрисдикцій є їх відокремленість від урядового регулятора. 

Міжнародна практика фондового ринку включає різні моделі регулювання, у 

тому числі такі моделі: без СРО (приміром, Австралія, Австрія, Бельгія, 

Бразилія, Угорщина, Німеччина, Індія, Іспанія, Данія, Тайвань, Туреччина, 

Швеція, Швейцарія); з однією СРО, виділеною за функціональною ознакою 

(приміром, Нова Зеландія, Польща, Корея); з багатьма СРО (наприклад, США, 

Канада, Японія і Норвегія); відмова від моделі СРО (Великобританія) [281, с. 

153; 189, с. 91]. 

Наприклад, у США (американська модель) у рамках саморегулювання 
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передбачається, що реалізація правил поведінки, розроблених 

саморегулівними організаціями, покладається на органи цих організацій і не 

може забезпечуватися за допомогою адміністративних і юрисдикційних 

механізмів держави. Правила, розроблені саморегулівними організаціями, 

ніяким чином не візуються з боку державних органів, а тому можливі випадки 

прийняття правил і норм, які не відповідають чинному законодавству [500, с. 

8]. 

Європейська модель саморегулювання пов’язана з доктриною держави 

загального добробуту, відповідно до якої держава покликана не лише 

гарантувати права і свободи приватних осіб, але й забезпечувати загальний 

добробут. Держава делегує окремі повноваження приватним особам з метою 

досягнення певних загальносоціальних цілей. Однак при цьому держава не 

усуває остаточно свої повноваження щодо регулювання відповідної галузі 

[500, с. 8-9]. 

Відзначимо, що в ЄС процес діяльності СРО раніше регламентувався 

двома Директивами 2000/12/ЄС та 2004/39/ЄС про ринки фінансових 

інструментів Європейського Парламенту та Ради з діяльності кредитних 

інститутів (втратили чинність), й знайшов свого розвитку в чинних актах ЄС 

із цього предмету, про які згадуватиметься нижче у даному розділі. Окрім 

цього, окремі положення щодо саморегулювання містяться в різних галузевих 

Директивах. 

У Великобританії саморегулювання існувало ще до впровадження 

державного регулювання. У 1986 р. було впроваджено державний режим 

регулювання, який також спирався на мережу офіційно визнаних СРО, 

фондових бірж, клірингових домів і професійних асоціацій у виконанні 

більшості регуляторних функцій (включаючи ліцензування) під загальним 

наглядом державного органу – Ради з цінних паперів та інвестицій. Згодом цю 

систему було змінено і утворено Управління з фінансових послуг (Financial 

Services Authority, FSA) [248]. Проте практика показала неспроможність 
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функціонування саморегулівних організацій у кризових умовах і як результат 

– всі так звані саморегулівні функції перейшли до певних підрозділів у Банку 

Англії. 

У Швейцарії нормативно-правове забезпечення саморегулювання 

охоплюють: автономні кодекси поведінки; правила саморегулювання, визнані 

державним регулятором як мінімальні стандарти; саморегулівні 

повноваження, передбачені законодавством (наприклад, встановлювати і 

забезпечувати дотримання правил, включаючи правила лістингу, що надається 

у відповідності до законодавства про цінні папери і фондові біржі). Однак самі 

фондові біржі підлягають нагляду з боку Федеральної банківської комісії 

Швейцарії [248]. 

В Японії існують три типи організацій, що мають статус СРО: Асоціація 

інвестиційних трастів (Association of investment trusts), Японська асоціація 

дилерів (The Japan Securities Dealers Association, JASD) та фондові біржі. 

Необхідною умовою для здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами є 

членство в JASD [427, c. 64]. 

Зважаючи на досвід країн з розвинутими ринками цінних паперів та 

системами СРО, варто зазначити, що біржі і депозитарно-клірингові установи 

залишаються провідними саморегулівними організаціями професійних 

учасників ринку цінних паперів у розвинених країнах, які забезпечують 

розроблення і дотримання ними високих стандартів професійної діяльності, 

генерують нові ідеї й технології на ринку цінних паперів. Зі свого боку 

державні органи цілком підтримують національні клірингові й розрахункові 

організації [281, с. 152]. 

Погоджуємося із думкою про те, що саморегулювання може бути (а у 

деяких країнах так і є) ефективним механізмом регулювання, оскільки СРО за 

своєю природою мають більшу гнучкість адаптувати регуляторні вимоги до 

бізнес-середовища, що швидко змінюється, і спроможні швидше, ніж 

державні відомства, реагувати на зміну ринкових умов.  
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У документі Міжнародної організації комісій по цінних паперах (IOSCO) 

«Принципи та цілі регулювання ринку цінних паперів IOSCO» [301] 

наголошується на перевагах СРО і зазначається, що якщо в регуляторній 

системі використовуються СРО, які здійснюють окремі прямі повноваження з 

нагляду у їх відповідній сфері компетенції, такі СРО повинні підлягати 

нагляду регулятора та відповідати стандартам справедливості та 

конфіденційності при виконанні делегованих ним обов’язків. 

Вважається, що основна проблема саморегулювання як альтернативи 

державному регулюванню полягає у тому, що організації, які встановлюють 

правила поведінки, тобто суб’єкт регулювання, збігається з об’єктом 

регулювання, (тобто з колом осіб, на регулювання діяльності яких спрямовано 

розроблені такою організацією правила) [549, с. 2]. Разом з тим, 

саморегулювання покликане убезпечити надмірне втручання держави у 

регулювання приватної сфери, забезпечивши баланс приватних і публічних 

інтересів. Тому у цьому контексті нам більше імпонує думка про те, що 

саморегулювання є певним доповненням державного регулювання 

соціального життя суспільства і не може претендувати на повне витіснення 

державного регулювання в окремих сферах [26, с. 23]. 

У цьому сенсі важливим питанням для запровадження СРО є пошук 

балансу між публічними та приватними інтересами. Це питання має сенс і для 

фінансово-правового регулювання. Наразі, якщо говорити про публічну 

складову в частині предмету розгляду даного дослідження, то доцільним для 

СРО буде делугування від держави таких повноважень як встановлення 

правил саморегулювання, визнаних регулятором як мінімальні стандарти, в 

частині роботи фондового ринку з облігаціями місцевих внутрішніх позик. 

Такий підхід, зокрема, обумовлюється наявною різницею між державними та 

місцевими борговими цінними паперами в їх порядку обігу.  

Розглянувши особливості державного регулювання ринку цінних паперів 

і саморегулювання, можемо констатувати, що на сьогодні для низки країн у 
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системі регулювання ринку цінних паперів є ряд спільних проблем, а саме: 

роз’єднаність дій державних органів та відсутність єдиної державної політики 

регулювання ринку на тлі криміналізації економічних відносин, що формують 

умови для поширення на фондовому ринку таких протиправних дій, як 

використання інсайдерської інформації, маніпулювання ринком, легалізація 

через інструменти ринку цінних паперів доходів, отриманих злочинним 

шляхом, тіньове виведення капіталу закордон; саморегульовані організації не 

виконують свої завдання з професійного регулювання діяльності учасників 

ринку, щодо попередження порушень норм законодавства і ділової етики; 

інвестори фондового ринку не захищені від збитків внаслідок 

недобросовісних дій професійних учасників ринку або їх банкрутства, тому 

що в системі регулювання ринку цінних паперів відсутні механізми 

компенсаційних фондів [468, с. 4]. 

Особливістю вітчизняного законодавства та державного регулювання 

ринку цінних паперів є те, 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 висловлюватися). А 

сучасна нормативно-правова база поступово формується, при чому із 

переміщенням вектора розвитку ринку цінних паперів у бік європейських 

стандартів. 

Отже, у зарубіжних країнах склалися такі моделі регулювання ринку 

цінних паперів:  

• модель, за якої у державі створено спеціальний орган – комісія з 

цінних паперів чи її аналог (приміром, у США (Комісія з цінних паперів і 

фондових бірж США), в Австралії (Австралійська комісія з цінних паперів та 

інвестицій – The Australian Securities and Investments Commission, ASIC і 

Австралійська рада з пруденційного нагляду (The Australian Prudential 

Regulation Authority, APRA), в Угорщині (Управління фінансового нагляду 

Угорщини – Hungarian Financial Supervisory Authority, HFSA));  
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• модель, за якої організація відносин у сфері цінних паперів 

покладається на Міністерство фінансів (наприклад, у Японії. Також у Швеції, 

де Державна фінансова інспекція (Finansinspektionens) є незалежним 

агентством при Міністерстві фінансів Швеції, що здійснює регулювання 

фінансового ринку країни. У Великобританії колись була єдина система 

фінансових сервісів та учасників фінансового ринку, що входила у зону 

контролю єдиного регулятора фінансових ринків – Управління з фінансових 

послуг у структурі Міністерства фінансів Великобританії. Проте досвід 

Великобританії свідчить про недоцільність створення мегарегулятора, 

оскільки там у 2012 р. створено Управління пруденційного регулювання та 

Управлінням фінансового керування); 

• модель, за якої організація відносин у сфері цінних паперів та 

відповідальність за це покладається на Центральний банк чи відокремлений 

від нього орган банківського нагляду (наприклад, Австрія, Бельгія; у 

Нідерландах Управління з фінансових ринків (Autoriteit Financiële Markten, 

AFM) здійснює безпосередній контроль за професійною діяльністю на 

фондовому ринку, при цьому до компетенції Центрального банку Нідерландів 

входить нагляд за всіма секторами фінансового ринку країни); 

• модель, за якої відсутній державно-власний орган, який би виконував 

функції регулятора ринку цінних паперів (приміром, Швейцарія); 

• модель, за якої регулюванням фондового ринку займаються відразу 

кілька різних органів, що спеціалізуються на роботі в окремих сегментах 

ринку. Подібна практика особливо розвинена в країнах, де на фондовому 

ринку активно працюють комерційні банки, наприклад, у сучасній Франції, 

Великобританії; 

• модель, за якої регулювання фондового ринку, окрім єдиного органу 

регулювання, також покладено на спеціальні підрозділи місцевих органів 

влади, як це зроблено частково в Німеччині. 
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2.3 Європейські стандарти в регулюванні ринку боргових й інших 

цінних паперів  

 

На сьогодні регулювання ринку цінних паперів інститутами й органами 

ЄС обмежена компетенцією європейського інтеграційного утворення, яка 

передбачена Римським договором та Договором про ЄС. Таке регулювання не 

може бути всеосяжним у силу самого характеру ЄС як об'єднання держав, 

створеного на основі міжнародного договору. У Договорі в Лісабонській 

редакції прямо говориться про принципи наділення повноваженнями як 

обмежувачі компетенції Союзу; у ст. 5 Римського договору в долісабонській 

редакції також вказувалося, що Спільнота діє в рамках обмежених 

повноважень, якими вона наділяється відповідно до Договору. 

Із цього приводу Н.Б. Шеленкова, розглядаючи особливості європейської 

інтеграції, зазначає, що правотворча діяльність ЄС поширюється лише на 

окремі сфери чи питання..., а державна влада спрямована на комплексне 

регулювання і підтримання громадського порядку [519, с. 78]. С.Ю. Кашкін 

вказує на похідний (делегований) характер компетенції ЄС, оскільки він 

сформований за рахунок поступки державами-членами своїх суверенних прав 

на користь наднаціональних інститутів ЄС, а також звертає увагу на поділ 

поняття «компетенція» на дві складові: предмети ведення і повноваження 

[296, с. 178]. Так, предметна компетенція ЄС із регулювання ринку цінних 

паперів, зокрема боргових, насамперед ґрунтується на компетенції з 

регулювання внутрішнього ринку та його свободі, на політиці наближення 

законодавства держав-членів. Вибір такого роду компетенції не випадковий і 

обумовлений логікою економічної інтеграції, що, як зазначає В.М. Шумилов, 

веде до «економічного федералізму», до гармонізації внутрішніх правових 

систем – для того, щоб сприятливо циркулювали всі фактори виробництва: 

особи, товари (послуги), інвестиції, фінанси [527, с. 199]. У цьому контексті 

варто підтримати твердження Д. Карро і П. Жюйар, які вважають, що така 
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гармонізація може мати місце лише тоді, коли держави згодні з необхідністю 

передачі компетенції, тобто з необхідністю обмеження суверенітету на користь 

органів економічної інтеграції [115, с. 20].  

На думку Н.Р. Мухаєвої, під інтеграцією розуміється насамперед вихід за 

межі міждержавного співробітництва, аж до створення єдиної структури, що 

відрізняється наднаціональними (наддержавними) рисами [226, с. 5]. 

Повноваження європейського інтеграційного утворення, які традиційно 

поділяють на законодавчі, фінансові, виконавчо-розпорядчі, юрисдикційні, 

контрольні і зовнішньополітичні, а також повноваження щодо прийняття 

рекомендаційних і заохочувальних заходів [296, с. 199-203] у сфері ринку 

цінних паперів проявляються перш за все у такій тріаді: регламентація 

(збігається із законодавчими повноваженнями), нагляд (займає прикордонне 

положення між контрольними і виконавчо-розпорядчими повноваженнями) і 

примус (правоохоронні повноваження, які помітно посилилися в результаті 

реформи системи фінансового нагляду ЄС). 

Варто зазначити, що Договір про ЄС та Договір про функціонування ЄС 

не містять прямої вказівки на те, що в предмет ведення ЄС входять питання 

регулювання ринку цінних паперів. Лише в одній статті Договору в 

Лісабонській редакції, а саме в п. 1 ст. 64 (ст. 57 Договору Ніццької і 

Амстердамської редакції, вперше – у ст. 73 «c» Договору Маастрихтської 

редакції) гл. 4 «Капітал і платежі» розд. IV «Свобода руху осіб, послуг і 

капіталу» ч. III «Політика Союзу і внутрішні дії» йдеться про надання 

фінансових послуг і допуск цінних паперів на ринки капіталу.  

Отже, з п. 1 ст. 64 Договору можна зробити висновок, що питання 

надання фінансових послуг та допуску цінних паперів на ринки розглядаються 

в рамках свободи руху капіталу. Відмітимо, що свобода руху капіталу є однією 

з чотирьох свобод (поряд зі свободою руху товарів, осіб і послуг), що 

характеризують і визначають внутрішній ринок як «простір без внутрішніх 

кордонів» відповідно до ст. 26 Договору (ст. 14 Ніццької редакції). Однак 
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складові цієї свободи, її зміст, не розкривається, в Договорі йдеться лише про 

заборону обмеження руху капіталу між державами-членами та між 

державами-членами та третіми країнами. У 1995 р. Суд ЄС надав нормам 

статей Договору, що встановлюють свободу руху капіталу, пряму дію у 

вирішенні по об'єднаним справам Sanz de Lera and others [570, с. 101]. 

Забігаючи наперед, відзначимо, що стосовно свободи установи і свободи 

надання послуг положення Установчого договору були наділені Судом прямою 

дією набагато раніше – ще в 1970-х рр. [554; 555]. 

Аналіз ст. 64 показує, що Договір, крім свободи переміщення прямих 

інвестицій (тобто вкладень у капітал юридичних осіб шляхом придбання 

часток участі в них і придбання нерухомості), розглядає свободу руху 

капіталів ще й у контексті правил, що регламентують надання фінансових 

послуг та обігу цінних паперів на ринку. 

У цьому контексті варто згадати норми Директиви Ради 88/361EEC від 

24 червня 1988 р. [67] про імплементацію ст. 67 Договору, яка містить 

класифікацію руху капіталу відповідно до економічної природи активів і 

пасивів, яких він стосується, виражених або у національній або іноземній 

валюті. Визначено, що рух капіталу здійснюється для покриття: 

• всіх операцій, необхідних для цілей руху капіталу: укладення і 

здійснення операцій і пов'язаних трансферів; 

• операцій, здійснюваних будь-якою фізичною чи юридичною особою, 

що включають операції стосовно активів чи пасивів держав-членів або інших 

публічних установ і агенцій, згідно з положеннями статті 68 (3) Договору; 

• допуску економічного оператора до всіх фінансових засобів, 

доступних на ринку, які відповідають меті здійснення відповідної операції; 

• операцій для продажу чи придбання створених активів, репатріація 

доходів від їх продажу або термінове використання таких доходів в рамках 

лімітів зобов'язань Співтовариства; 

• операцій по виплаті кредитів або позик. 
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Наведений перелік не є вичерпним для поняття руху капіталу – є ще 

«Інший рух капіталу», що охоплює наступне: збори на випадок смерті; збитки 

(якщо їх можна розглядати як капітальні); виплати у випадку анулювання 

договорів і виплати незаявлених платежів (якщо їх можна розглядати як 

капітальні); авторські гонорари: патенти, проекти, товарні знаки та винаходи 

(відрахування і трансфери, що випливають з таких відрахувань); переказ 

грошей, необхідний для надання послуг; різне (виділено нами. – Н.К.). 

Закріплення в Директиві «різне» дає підстави стверджувати про необмежене 

тлумачення принципу повної лібералізації руху капіталу, обмеження його 

сфери. 

Здавалося б, закріплена ст. 28 Договору (ст. 23 у Ніццької редакції) 

свобода пересування товарів не має відношення до правовідносин на ринку 

цінних паперів у зв'язку з тим, що цінні папери, існуючи в бездокументарному 

вигляді, фізично не перетинають кордони держав, відповідно до них не 

застосовуються норми про митні збори, кількісні обмеження тощо. Однак 

саме в рамках свободи руху товарів Судом ЄС у справі 120/78 Cassis de Dijon 

[566] був сформульований правовий принцип взаємного визнання 

національних стандартів, що має найважливіше значення для регулювання 

ринка цінних паперів. Як слушно зазначають М. Блер і Н. Філіпс, відповідний 

принцип, будучи найважливішим компонентом вільного ринку ЄС, замінив 

попередню політику гармонізації [546, с. 395], а К. Дейвіс навіть вводить 

термін «судова гармонізація», коли Суд «опротестовує національні постанови, 

що створюють перешкоди для руху»; автор називає такого роду гармонізацію 

ще і «негативною», оскільки вона полягає в усуненні законодавства, а не в 

заміні його іншим [61, с. 280-281]. 

Слід зазначити, що Договір, акти вторинного права і практика Суду не 

завжди дозволяють строго розмежувати відносини в рамках основних свобод. 

Так, ст. 64 (ст. 57 Ніццької редакції) Договору, кажучи про допустимі 

обмеження свободи руху капіталу, що існували в державах-членах на певну 
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дату, згадує обмеження як на свободу установи, так і на надання фінансових 

послуг, позначаючи таким чином зв'язок між відповідними правовими 

законами. Стаття 62 (ст. 55 Ніццької редакції) поширює дію чотирьох статей 

глави про свободу установи (у тому числі про еквівалентність сертифікатів та 

інших формальних доказів професійним вимогам) на відносини про свободу 

надання послуг. У преамбулі Директиви про інвестиційні послуги 1993 р. 

міститься посилання і на свободу надання послуг, і на право установи, а як 

правову підставу прийняття Директиви вказано п. 2 ст. 57 Договору про 

заснування Європейського економічного співтовариства (п. 2 ст. 47 Ніццької 

редакції) про свободу установи. 

Суд ЄС, розглянувши справу Konle, постановив, що національне 

законодавство про придбання земельних ділянок має відповідати положенням 

Договору про свободу установи і вільний рух капіталу. З цього випливає, що 

до одних і тих же суспільних відносин можуть бути в певних межах 

застосовані норми Договору про різні свободи. Більшою мірою це стосується 

свободи установи, свободи надання послуг та свободи руху капіталу. Навіть 

автори комплексного дослідження «Право ЄС», які вважають, що і в рішеннях 

Суду (справи R v. Tompson, Bordessa, Commission v. Ireland re Dundalk Water 

Supply, Her Majesty's Customs and Excise v. Shindler), і в Договорі (визначення 

послуг в ст. 50 і положення про свободу руху капіталів без шкоди для 

застосування обмежень у сфері права установи – п. 2 ст. 58) простежується 

загальний підхід, відповідно до якого чотири свободи взаємно виключають, 

фактично визнають можливість визначити чіткі межі тільки між товарами і 

особами [571, с. 318]. 

Таким чином, компетенція європейського інтеграційного утворення з 

правового регулювання ринку цінних паперів ґрунтується, перш за все, на 

положеннях про свободи внутрішнього ринку: свободу руху капіталу, свободу 

установи, свободу надання послуг; застосовуються також і окремі правові 

конструкції, вироблені Судом ЄС для руху товарів. 
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Договір про функціонування ЄС 2007 р. уперше ввів класифікацію груп 

(категорій) компетенції Союзу, передбачивши, що сфера внутрішнього ринку 

відноситься до спільної, загальної або розділеної [158, с. 17] (англ. – shared, 

франц. – competence partagee) компетенції Союзу (подп. «a» п. 2 ст. 4). У сфері 

спільної компетенції можуть приймати юридично обов'язкові акти як ЄС, так і 

держави-члени, однак останні мають право здійснювати таку компетенцію 

лише остільки, оскільки Союз не зробив це самостійно або припинив 

здійснювати свою компетенцію (п. 2 ст. 2). Оскільки щодо регулювання ринку 

цінних паперів Спільнота, а тепер і ЄС, здійснюють свою компетенцію, за 

аналогією з виключною компетенцією Союзу (п. 1 ст. 2 Договору) можна 

припустити, що держави-члени мають законодавче право в цій сфері, лише 

будучи уповноважені Союзом або з метою імплементації його актів. Однак 

поширення регулювання на нові сфери суспільних відносин на ринку цінних 

паперів вимагає урахування принципу субсидіарності. Це передбачає, що 

Союз може скористатися своїми повноваженнями лише коли цілі відповідного 

заходу не можуть бути достатнім чином досягнуті державами-членами 

самостійно, але в силу масштабів або наслідків заходи можуть бути краще 

реалізовані на рівні ЄС в цілому, а у парламентів держав-членів в Лісабоні 

з'явилося право специфічного колективного вето як забезпечення гарантій 

принципу субсидіарності [77, с. 106-107]. Вчений Б.А. Страшун пише про 

«принцип додатковості», а термін «субсидіарність» подається у дужках [159, с. 

436].  

А.В. Клемін стверджує, що «держави-члени, хоча і добровільно 

відмовляються від власних суверенних прав на користь субнаціональних 

органів, але у той же час залишають за собою володіння цими правами» [118, 

с. 118]. 

Регулювання внутрішнього ринку і до Лісабонського договору вимагало 

обґрунтування компетенції Співтовариства для дотримання принципу 

субсидіарності (що робилося у всіх нормативних актах, які відносяться до 
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предмету цього дослідження), тому можна було б зробити висновок, що таке 

регулювання ніколи не знаходилося в сфері виняткової компетенції 

Співтовариства, так як принцип субсидіарності не застосовувався до дій, які 

здійснюються в межах виключної компетенції, в силу прямої вказівки ст. 5 

Договору про заснування Європейського співтовариства. Крім того, до 

спільної компетенції відносив сферу внутрішнього ринку і Договір, що 

встановлює Конституцію для Європи (ст. 1 – 14). Разом із тим, оскільки 

Римський договір не вказував, які предмети ведення становлять виняткову 

компетенцію Співтовариства, Єврокомісія поспішила зарахувати усунення 

перешкод до вільного переміщення товарів, осіб, послуг і капіталу до 

виключної компетенції Співтовариства, визнавши, що виняткова 

компетенція – все те, де Спільнота має діяти [510, с. 168]. І під цим кутом зору 

можна погодитися з деякими дослідниками, що відносить створення і 

забезпечення діяльності внутрішнього ринку до виключної компетенції 

Європейського співтовариства [296, с. 273]. С.А. Бартенєв, розглядаючи 

підходи різних авторів до визначення виключної компетенції ЄС, звертає увагу 

на те, що Суд фактично ввів термін «виняткова компетенція» вже в 1950-і рр. у 

справі 30/59 Limburg v. High, причому така компетенція була закріплена як 

«все, що стосується здійснення спільних цілей в рамках спільного ринку», але 

питання про предмет компетенції так і не було вирішене [19, с. 65]. 

У результаті реформи фондового регулювання у ЄС була створена 

своєрідна структура консультативних комітетів (запропонована Комітетом 

Ламфалуссі), покликана сприяти Єврокомісії в нормотворчості. Так, 

рішеннями Комісії від 6 червня 2001 р були створені Комітет з цінних паперів 

(European Securities Committee) [537] і Комітет європейських фондових 

регуляторів (Committee of European Securities Regulations) [536]. Перше 

рішення діє в редакції від 5 листопада 2003 р. [538], а друге – до вступу в силу 

Регламенту про Європейський агентстві по ринках цінних паперів, прийнятого 

в наприкінці 2010 р., – діяло в редакції від 23 січня 2009 р. [539]. 
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Отже, маємо констатувати, що Україна йде шляхом адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС, до європейських стандартів. І тут 

важливо врахувати положення щодо конкуренції, чесності, відкритості, 

гарантованості, помірної ризикованості, вільного переміщення товарів, послуг 

та інвестицій, свободи капіталу у межах ринку цінних паперів, недопущення 

випадків зловживань та використання інсайдерської інформації на ринку 

цінних наперів. На наш погляд, ці стандарти хоча й не є прямо комплексно 

визначеними в європейському законодавстві, проте вони логічно виводяться із 

норм, що стосуються ринків фінансових послуг, підприємницької діяльності, 

бюджетних відносин тощо.  

Для Україні питання запровадження європейських стандартів на 

фінансових ринках, у тому числі й ринку цінних паперів, має велике значення 

як один із позитивних кроків залучення інвестицій та створення іміджу 

надійної держави. Певними позитивними наслідками разом із послідовною 

фінансовою політикою можна вважати вдале для України розміщення у червні 

2019 року 7-річних єврооблігацій на 1 мільярд євро під 6,75% річних, що 

засвідчило відновленням після 15-річної перерви випусків єврооблігацій в 

євро [438]. Вибір Мінфіном євро в якості валюти нового випуску 

єврооблігацій дав можливість країні диверсифікувати портфель євробондів, та 

засвідчив успіх Мінфіну в політичних та економічних умовах. 

Тобто, говорячи про роль європейських стандартів, маємо зважати на 

особливості відносин у сфері боргових цінних паперів, де зобов’язаними 

суб’єктами виступають держава чи орган місцевого самоврядування. Тому, 

розглядаючи європейські стандарти в регулюванні ринку боргових цінних 

паперів, слід акцентувати увагу на публічно-правовій природі відповідних 

відносин, яка відбивається на статусі їх суб’єктів. Значною мірою проблемні 

питання, притаманні наявному стану регулювання ринку боргових цінних 

паперів, можуть бути розв’язані шляхом прийняття проекту Закону № 2284. 

Адже у ньому врегульовуються, у тому числі як процедурні, так і 
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компетенційні питання щодо випуску та розміщення боргових паперів, 

зокрема й облігацій державної та місцевої позик. Зазначені положення 

частково будуть розглянуті у наступних розділах роботи, присвячених аналізу 

боргових цінних паперів та контрольним повноваженням у цій сфері в цілому.  

 

2.4 Особливості діяльності міжнародних та європейських 

інституцій, залучених до регулювання боргових ринків цінних паперів 

 

Основними розробниками міжнародних норм (стандартів), що регулюють 

відносини на ринку цінних паперів, зокрема, боргових цінних паперів, є 

суб’єкти загальної та спеціальної компетенції. Так, до суб’єктів загальної 

компетенції належать такі: 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), МВФ (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). 

До суб’єктів спеціальної компетенції належать такі: 

• міжнародні депозитарно-клірингові центри, – наприклад, Euroclear 

Bank (у Бельгії), Clearstream Banking (у Люксембурзі), які забезпечують 

зберігання цінних паперів, кліринг і розрахунки за угодами з цінними 
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паперами, якими торгують на національних та міжнародних фондових ринках. 

Euroclear Bank засновано у 1968 р. як дочірня компанія американського банку 

Morgan Guaranty Trust Company. Нині Euroclear Bank обслуговує більше ніж 

190000 випусків цінних паперів (єврооблігацій, національних боргових 

зобов'язань, акцій, варрантів, депозитарних розписок) у 50 різних валютах 

[189, с. 91]. 

У 1970 р. було створено Cedel Bank, який після декількох реорганізацій 

перетворено на Clearstream Banking, що нині має три потужних підрозділи: 

Clearstream Banking Frankfurt, Clearstream Banking Luxembourg, Clearstream 

Services. 

Маємо відмітити, що Україна також співпрацює з названими центрами. 

Так, за інформацією Мінфіну ним у серпні 2018 р. було здійснило приватне 

розміщення короткострокових облігацій зовнішніх державних позик з 

терміном погашення у 2019 р. на 725 млн долл. США. Такі облігації були 

розміщені серед провідних міжнародних інвесторів, що надали фінансову 

підтримку Україні в умовах нестабільності міжнародного ринку капіталу 

[485]. 

• Асоціація європейських центральних депозитаріїв цінних паперів 

(Association of European Central Securities Depositories, ECSDA) – заснована у 

1997 р. Метою Асоціації є вироблення рішень і надання на міжнародному 

рівні допомоги учасникам стосовно технологічних, економічних, фінансових, 

юридичних і регуляторних проблем для мінімізації ризиків та підвищення 

ефективності проведення кастодіальних і розрахунково-облікових операцій з 

борговими цінними паперами та пов’язаних з ними платежів у Європі шляхом: 

забезпечення ефективності внутрішніх процесом і мінімізації ризиків; 

забезпечення рівних можливостей для організацій, що займаються 

кастодіальною і обліково-розрахунковою діяльністю; вироблення єдиних 

стандартів для ліквідації бар’єрів при транскордонних розрахунках угод з 

цінними паперами; обміну інформації щодо законодавчої, податкової і 
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регуляторної специфіки ринків та властивих цим ринкам звичаїв для 

стимулювання загальноєвропейської гармонізації; міжнародної співпраці. 

Національний депозитарій України став членом ECSDA у 2010 р. [204]. 

• Міжнародна асоціація індустрії цінних паперів (International Securities 

Services Association, ISSA). Ідея створення асоціації постачальників послуг із 

цінних паперів з усього світу була висловлена у 1975 р. Керівниками Служби 

цінних паперів Сітібанку (м. Нью-Йорк), а згодом – Союзним банком 

Швейцарії (м. Цюріх). Було визначено за необхідне створити організацію, 

здатну поширювати інформацію про події на швидкозмінних ринках цінних 

паперів, а також запропонувати професіоналам з операцій з цінними паперами 

форум для обміну ідеями та проблемами, що представляють інтерес. У 1979 р. 

Сітібанк, Deutsche Bank, Союзний банк Швейцарії, спільно організувавши 

перше засідання провідних службовців у сфері цінних паперів у Швейцарії, 

заклали основи ISSA. Нині ISSA фінансує 15 інститутів, має понад 110 членів 

і виправдано позиціонує себе як лідер у галузі світової індустрії 

обслуговування цінних паперів [552]; 

• Група тридцяти (G30) – неурядова група експертів з питань 

міжнародної фінансової системи задля дослідження економічних і фінансових 

питань, аналізу наслідків прийняття рішень у сфері публічних і приватних 

фінансів. G30 була заснована у 1978 р. Джеффрі Беллом з ініціативи Фонду 

Рокфеллера. Попередником G30 була Група Bellagio, створена у 1963 р. з 

метою дослідження міжнародних проблем, пов’язаних із обігом валюти, кризи 

платіжного балансу. Головними результатами роботи G30 є Доповідь та 

Рекомендації, які стосуються: діяльності брокерів, дилерів, інших членів 

біржі, Центральних депозитаріїв цінних паперів (умови діяльності та 

управління депозитарієм повинні заохочувати поширення його послуг серед 

учасників ринку; зниження ризику і збільшення ефективності обігу цінних 

паперів; єдиних принципів розрахунків; стандартів Міжнародної організації зі 

стандартизації (ISO) для документообігу за операціями з цінними паперами; 
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• Міжнародна організація комісій з цінних паперів (International 

Organization of Securities Commissions, IOSCO) – це міжнародний орган, який 

об'єднує світових регуляторів національних ринків цінних паперів та є 

визнаним глобальним стандартизатором сектору цінних паперів, 

найвпливовіший орган наднаціонального регулювання міжнародного ринку 

капіталу, який поєднує понад 190 членів з країн усього світу. Штаб-квартира 

Організації знаходиться у Мадриді. До складу Організації входять такі 

Регіональні Комітети: Азіатський/Тихоокеанський Регіональний Комітет; 

Регіональний Комітет в Африці/Середній Азії; Міжамериканський 

Регіональний Комітет; Європейський Регіональний Комітет. Фінансування 

діяльності Організації здійснюється за рахунок щорічних внесків її членів (на 

сьогодні розмір внеску – 15 000 Євро). Державна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку України (нині – НКЦПФР) стала повноправним членом цієї 

організації у 1996 р. [215]. Членам Організації можуть бути й СРО (наприклад, 

СРО Асоціація учасників міжнародних фондових ринків, ISMA). Цікаво, що 

IOSCO створили у 1983 р. 11 регулюючих органів з питань цінних паперів з 

Північної та Південної Америки з метою перебудови своєї міжамериканської 

регіональної асоціації в міжнародний кооперативний орган. У 1984 р. 

регулятори цінних паперів з Франції, Індонезії, Кореї та Великобританії стали 

першими неамериканськими агенціями, які приєдналися до нової організації. 

У липні 1986 року IOSCO провела свою щорічну конференцію в Парижі, 

перша за межами Північної та Південної Америки, де члени погодились 

створити постійний Генеральний Секретаріат. У 1998 р. IOSCO прийняла 

комплексний набір цілей і принципів регулювання цінних паперів (принципи 

IOSCO), які нині визнані міжнародними нормативними критеріями для всіх 

ринків цінних паперів. У 2003 р. організація схвалила комплексну 

методологію (Методологія оцінки принципів IOSCO). IOSCO використовує цю 

методологію для проведення об'єктивної оцінки рівня впровадження 

принципів IOSCO з метою виправлення виявлених недоліків. У 2002 р. IOSCO 
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прийняла багатосторонній Меморандум про взаєморозуміння стосовно 

консультацій та співробітництва та обміну інформацією (IOSCO MMoU), який 

був розроблений для сприяння транскордонному здійсненню та обміну 

інформацією між міжнародними регуляторами цінних паперів. У 2005 р. 

IOSCO схвалила Міжнародну організацію з міжнародного співробітництва 

(IOSCO) як еталон міжнародної співпраці між регуляторами цінних паперів. 

Головним пріоритетом IOSCO для її членів є досягнення ефективного 

впровадження принципів IOSCO та MMoU, тим самим полегшуючи 

транскордонне співробітництво, пом'якшуючи глобальний системний ризик, 

захищаючи інвесторів та забезпечуючи справедливі та ефективні ринки 

цінних паперів [551]. 

IOSCO розробляє, реалізує та сприяє дотриманню міжнародно визнаних 

стандартів регулювання цінних паперів. Цілі та принципи регулювання цінних 

паперів IOSCO були схвалені як G20, так і FSB як відповідні стандарти у цій 

сфері. Вони є основою для оцінки сектору цінних паперів для Програми 

оцінки фінансового сектору (Financial Sector Assessment Programs, FSAPs) 

МВФ (Monetary Fund, IMF) та Світового банку. IOSCO прагне створити міцні 

глобальні ринки капіталу та міцну глобальну регуляторну базу. Щодо мети 

IOSCO, то члени організації вирішили таке: 1) співпрацювати у розробці, 

впровадженні та сприянні дотриманні міжнародно визнаних та послідовних 

стандартів регулювання, контролю та нагляду з метою захисту інвесторів, 

підтримки чесних, ефективних та прозорих ринків та прагнення вирішувати 

системні ризики; 2) посилити захист інвесторів та сприяти довірі інвесторів до 

цілісності ринків цінних паперів шляхом посиленого обміну інформацією та 

співпраці у забезпеченні правопорушень у випадках несправедливості та 

нагляду за ринками та ринковими посередниками; 3) обмінюватися 

інформацією як на глобальному, так і на регіональному рівнях з їх 

відповідним досвідом, з тим щоб сприяти розвитку ринків, зміцнити ринкову 

інфраструктуру та впроваджувати належне регулювання [551]. 
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Є три категорії членів IOSCO: звичайні, асоційовані та афілійовані. 

Загалом, звичайними членами (128) є національні комісії з цінних паперів або 

аналогічні державні органи, які мають значні повноваження щодо ринку 

цінних паперів або деривативних інструментів у відповідних юрисдикціях. 

Асоційовані члени (29), як правило, є наднаціональними урядовими 

регуляторами, субнаціональними державними регуляторами, міжурядовими 

міжнародними організаціями та іншими міжнародними органами з 

встановлення стандартів, а також іншими державними органами, що мають 

відповідний інтерес у регулюванні цінних паперів. Партнерські члени (64) – 

це саморегулівні організації, біржі цінних паперів, інфраструктури 

фінансового ринку, міжнародні органи, крім урядових організацій, що мають 

відповідний інтерес до регулювання цінних паперів, фонди захисту інвесторів 

та компенсаційних фондів та інших органів, які мають відповідний інтерес до 

регулювання цінних паперів [551]. 

• Європейське управління з цінних паперів і ринків (European Securities 

and Markets Authority, ESMA) – незалежний орган ЄС, який сприяє 

збереженню стабільності фінансової системи ЄС шляхом посилення захисту 

інвесторів, сприяння стабільним і впорядкованим фінансовим ринкам. ESMA 

досягає своєї місії та завдань через чотири види діяльності: оцінка ризиків для 

інвесторів, ринків та фінансової стабільності; виконання єдиного правила для 

фінансових ринків ЄС; сприяння наглядовому зближенню; прямий нагляд за 

окремими фінансовими організаціями. Управління є підзвітне Європейському 

Парламенту, відповідальне перед Радою ЄС і Європейською комісією, тому 

воно регулярно звітує про свою діяльність на засіданнях, а також через річний 

звіт [544]. 

ESMA було засноване як прямий результат рекомендацій доповіді де 

Ларозієра від 2009 р., у якій наголошувалося на необхідності створення 

Європейської системи фінансового нагляду (ESFS) як децентралізованої 

мережі. Практично замінивши Комітет європейських регуляторів цінних 
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паперів (CESR), свою діяльність ESMA розпочав з 1 січня 2011 р. відповідно 

до Положення про основи (Regulation (EU) No 1095/2010 of the European 

Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European 

Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority). 

• Група Джиованніні (the Giovannini Group, GG) – створена у 1996 р. для 

надання консультацій Європейській Комісії з питань фінансової інтеграції ЄС 

та ефективності фінансових ринків, що виражені в євро; 

• Міжнародна асоціація свопів та деривативів (International Swaps and 

Derivatives Association, Inc., ISDA) – створена у 1985 р. як International Swap 

Dealers Association, а згодом її було перейменовано. Штаб-квартира Асоціації 

знаходиться у Нью-Йорку. Робота ISDA у трьох ключових сферах – зменшення 

кредитного ризику контрагента, підвищення прозорості та покращення 

операційної інфраструктури галузі – свідчать про високу прихильність 

Асоціації її основним цілям; побудувати надійні, стабільні фінансові ринки та 

міцну фінансову регуляторну базу. ISDA налічує понад 900 організацій-членів 

із 70 країн. Ці члени складаються з широкого кола учасників ринку похідних 

інструментів, включаючи корпорації, інвестиційних менеджерів, урядові та 

наднаціональні організації, страхові компанії, міжнародні та регіональні 

банки, біржі, посередників, клірингові установи та сховища, юридичні та 

бухгалтерські фірми, інших постачальників послуг [553]. 

Заслуговує на увагу інформація про оголошений у 2015 р. технічний 

дефолт України. Нагадаємо, що 23 вересня 2015 р. Мінфін мав погасити 

суверенні єврооблігації на $500 млн і купонів на $58 млн. Однак це зроблено 

не було ні у вказану дату, ні впродовж 10-денного пільгового періоду після неї. 

А до того – 22 вересня Мінфін оголосив про початок процедури 

реструктуризації держзобов’язань, у рамках якої до 1 грудня застосовується 

мораторій на виплату боргів. Як результат – ISDA оголосила про технічний 

дефолт України. Таке рішення ISDA призводить до виплат по CDS (кредитно-

дефолтним свопам, що є фактично «страховкою» для інвесторів від ризику 
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дефолту позичальника) на $396 млн. [214]. 

• Міжнародна асоціація ринків капіталу (International Capital Market 

Association, ICMA) – створена у 1968 р. у результаті зустрічі представників 

основних фірм, що діють на ринку єврооблігацій, створено Асоціацію 

міжнародних дистриб'юторів облігацій (AIBD), яку у 1992 р. перейменовано 

на Міжнародну асоціацію ринку цінних паперів (International Securities Market 

Association, ISMA). У липні 2005 р. шляхом злиття ISMA та Міжнародної 

асоціації первинного ринку (International Primary Market Association, IPMA) 

утворено Асоціацію міжнародного ринку капіталу (ICMA). Нині членами 

ICMA є більше 530 організацій, розташованих у більш ніж 60 країнах світу. 

ICMA активно працює у всіх сегментах міжнародних ринків боргового 

капіталу, представляючи погляди всіх користувачів ринку, від емітентів, які 

залучають капітал, до банків, які діють як посередники, інституціям, які є 

інвесторами, та центральних банків, бірж, клірингових й інших юридичних 

фірм, які підтримують ринкову активність. ICMA є ключовим рушієм у 

розвитку ринків капіталу як в Європі, так і в усьому світі. Ринкові конвенції та 

стандарти ICMA є основою міжнародного ринку боргових зобов'язань, 

забезпечуючи основи правил, що регулюють ринкову практику, які сприяли 

належному функціонуванню ринку транскордонних облігацій – найбільшого у 

світі ринку міжнародного капіталу. ICMA визнає важливість сталого розвитку 

та працює на ринках капіталу не лише для того, щоб виконати свою критичну 

роль в економічному розвитку, але й забезпечити соціальні та екологічні 

переваги [550]. 

• Комітет європейських фондових регуляторів (Committee of European 

Securities Regulators, CESR) – це незалежний комітет європейських 

регуляторів цінних паперів. Комітет був створений згідно із рішенням 

Європейської Комісії від 6 червня 2001 р. (2001/527/ЄС). Роль CESR полягає у: 

1) поліпшенні координації між регуляторами цінних паперів шляхом розробки 

ефективних операційних механізмів для покращення повсякденного 
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постійного нагляду та забезпечення виконання Єдиного ринку фінансових 

послуг; 2) виступі як консультативна група для надання допомоги Комісії ЄС: 

зокрема, в її підготовці проектів заходів щодо імплементації рамкових 

директив ЄС у сфері цінних паперів; 3) роботі, спрямованій на забезпечення 

більш послідовного та своєчасного впровадження законодавства 

Співтовариства в державах-членах. CESR подає Європейську Комісію річний 

звіт, який також надсилається до Європейського Парламенту та Ради. Голова 

CESR регулярно звітує перед Європейським Парламентом і підтримує міцні 

зв'язки з Європейським комітетом з цінних паперів [540]; 

Звісно, перелічені органи та організації є найбільш впливовими на ринок 

цінних паперів, проте є ще й інші, менш впливові організації, діяльність яких 

не є настільки масштабною. 

Слід відзначити, що у багатьох випадках діяльність міжнародних 

інституцій спрямована на вироблення спільних підходів, позицій, стандартів 

тощо, спрямованих на уніфікацію правозастосування. У цьому контексті варто 

згадати документ Міжнародної організації комісій по цінних паперах (IOSCO) 

«Принципи та цілі регулювання ринку цінних паперів IOSCO» [301], який 

визначає 38 принципів регулювання ринків цінних паперів, що базуються на 3 

основних цілях регулювання фондового ринку. Йдетсья про такі цілі: захист 

інвесторів; забезпечення функціонування справедливого, ефективного та 

прозорого ринку; зниження системних ризиків. «Ці 38 принципів регулювання 

фондового ринку повинні бути практично запроваджені у відповідній 

законодавчій базі таким чином, щоб відповідати визначеним вище трьом цілям 

регулювання ринку цінних паперів. Принципи згруповано наступним чином: 

• принципи, які стосуються регулятора ринку цінних паперів; 

•  принципи щодо саморегулювання; 

• принципи щодо правозастосування під час регулювання ринку цінних 

паперів; 

• принципи співробітництва у регулюванні; 
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• принципи щодо діяльності емітентів; 

• принципи щодо діяльності аудиторів, кредитних рейтингових агентств 

та інших надавачів інформаційних послуг; 

• принципи щодо схем колективного інвестування; 

•  принципи щодо діяльності ринкових посередників; 

•  принципи, які стосуються вторинного ринку [301]. 

Загалом, у системі регулювання ринку цінник паперів пропонують 

виокремлювати такі блоки: 

• допуск на ринок – система дозвільних, реєстраційних та ліцензійних 

процедур; 

• встановлення правил, нормативів та показників здійснення діяльності; 

• моніторинг діяльності учасників ринку (дотримання вимог першого 

блоку – «документальні відповідності щодо допуску на ринок», безпосередньо 

діяльності – надання звітних або адміністративних даних, проведення 

перевірок); 

• правозастосування (застосування передбачених законодавством 

санкцій) у випадку порушення учасниками встановлених вимог [248]. 

Маємо констатувати, що перелічені принципи не знайшли свого прямого 

нормативного закріплення у законодавстві України. Є окремі положення-

вимоги до регулятора (наприклад, Указ Президента України «Про 

Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку» від 23 листопада 

2011 р. № 1063/2011 [385]), вимоги щодо СРО, первинного і вторинного ринку 

цінних паперів (зокрема, у Законі України «Про цінні папери та фондовий 

ринок» [415], Положенні про об’єднання професійних учасників фондового 

ринку, затвердженому рішенням НКЦПФР від 27 грудня 2012 р. № 1925), 

вимоги щодо взаємодії (співробітництва) регулятора з іншими владними 

органами та організаціями (наприклад, Угода про співробітництво між 

НКЦПФР і НБУ від 30 грудня 2013 р. № 114/14 [482], ст. 22 Закону України 

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 
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[412]), вимоги щодо діяльності емітентів (тут доречно пригаладти Положення 

про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене рішенням 

НЦКПФР від 3 грудня 2013 р. № 2826 [352], Положення про допуск цінних 

паперів іноземних емітентів до обігу на території України, затверджене 

рішенням НКЦПФР від 22 листопада 2012 р. № 1692 [343]), вимоги щодо 

діяльності аудиторів, кредитних рейтингових агентств та інших надавачів 

інформаційних послуг (наприклад, Закон України від 21 грудня 2017 р. «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» [306], Положення про 

порядок проведення конкурсу з визначення уповноважених рейтингових 

агентств та порядок ведення Державного реєстру уповноважених рейтингових 

агентств, затверджене рішенням НКЦПФР від 10 серпня 2017 р. № 607 [349]), 

щодо колективного (спільного) інвестування (Закон України від 5 липня 

2012 р. «Про інститути спільного інвестування» [373]) тощо. 

Проте у наведених нормах й актах йдеться не стільки про принципи 

регулювання ринку цінних паперів, скільки про вимоги щодо організації та 

діяльності певних суб’єктів. Натомість принципи їх діяльності у розумінні 

засад, на яких має ґрунтуватися відповідна діяльність, законодавчо не 

закріплені. З огляду на це, законодавцеві варто чітко окреслити власне засади, 

на яких мають ґрунтуватися відносини, зокрема, у сфері обігу державних і 

місцевих цінних паперів. 

Перед Україною все ще стоїть на порядку денному удосконалення 

національного законодавства шляхом запровадження сталої міжнародної 

практики в частині забезпечення регулювання (як на рівні державного, так і 

саморегулювання) ринку боргових цінних паперів.  

 

Висновки до розділу 2 

Дослідивши особливості державно-правого регулювання та 

саморегулювання ринку цінних паперів, проаналізувавши правове підґрунтя 

впливу ЄС та міжнародних стандартів на ринок цінних паперів, можемо 



197 
	

зробити, зокрема, такі висновки: 

1. 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. 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. Важливо відзначити, що у фаховій літературі зустрічаються такі 

поняття: «державне регулювання ринку цінних паперів», «правове 

регулювання ринку цінних паперів», «регулювання ринку цінних паперів». 

Подібне розмежування виникло через те, що регулювання ринку може 

здійснюватися не лише державним уповноваженим органом, а й 

недержавними незалежними організаціями.  

2. Державне регулювання ринку цінних паперів у розумінні фінансового 

права – це форма впливу норм фінансового права на суб’єктів суспільних 

відносин у сфері цінних паперів, на обіг цінних паперів, що є об’єктами 

фінансового-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; задоволення інтересів учасників ринку цінних паперів; 

дотримання балансу приватних інтересів учасників ринку цінних паперів і 

публічного фінансового інтересу держави й органів місцевого 

самоврядування; належної реалізації кредитно-боргової політики держави; 

збереження стабільності фінансової системи та ефективності ринку цінних 

паперів; створення умов для найбільш ефективного використання фінансових 

інструментів.  

3. Створення на виконання вимог оновленого бюджетного законодавства 

Боргового агентства України у лютому 2020 року засвідчує перехід України на 

принципово нову модель управління державним боргом, що довела успішність 
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свого функціонування у багатьох європейських країнах, зокрема, Австрії, 

Бельгії, Нідерландах, Німеччині, Швеції тощо. Інституційна спроможність, 

якою наділяється Боргове агентство України, забезпечить ефективне 

управління державним боргом, покриття потреб держави у фінансових 

ресурсах, оминання криз ліквідності та платоспроможності за допомогою 

сучасних ринкових інструментів шляхом ефективного використання 

тимчасово вільних коштів бюджету. 

4. Дослідження міжнародного досвіду дозволяє виділити різні моделі 

регулювання ринку цінних паперів. У зарубіжних країнах склалися такі моделі 

регулювання ринку цінних паперів:  

- модель, за якої у державі створено спеціальний орган – комісія з 

цінних паперів чи її аналог (приміром, у США (Комісія з цінних паперів і 

фондових бірж США), в Австралії (Австралійська комісія з цінних паперів та 

інвестицій – The Australian Securities and Investments Commission, ASIC і 

Австралійська рада з пруденційного нагляду (The Australian Prudential 

Regulation Authority, APRA), в Угорщині (Управління фінансового нагляду 

Угорщини – Hungarian Financial Supervisory Authority, HFSA));  

- модель, за якої організація відносин у сфері цінних паперів 

покладається на Міністерство фінансів (наприклад, у Японії. Також у Швеції, 

де Державна фінансова інспекція (Finansinspektionens) є незалежним 

агентством при Міністерстві фінансів Швеції, що здійснює регулювання 

фінансового ринку країни. У Великобританії колись була єдина система 

фінансових сервісів та учасників фінансового ринку, що входила у зону 

контролю єдиного регулятора фінансових ринків – Управління з фінансових 

послуг у структурі Міністерства фінансів Великобританії. Проте досвід 

Великобританії свідчить про недоцільність створення мегарегулятора, 

оскільки там у 2012 р. створено Управління пруденційного регулювання та 

Управлінням фінансового керування); 

- модель, за якої організація відносин у сфері цінних паперів та 
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відповідальність за це покладається на Центральний банк чи відокремлений 

від нього орган банківського нагляду (наприклад, Австрія, Бельгія; у 

Нідерландах Управління з фінансових ринків (Autoriteit Financiële Markten, 

AFM) здійснює безпосередній контроль за професійною діяльністю на 

фондовому ринку, при цьому до компетенції Центрального банку Нідерландів 

входить нагляд за всіма секторами фінансового ринку країни); 

- модель, за якої відсутній державно-власний орган, який би виконував 

функції регулятора ринку цінних паперів (приміром, Швейцарія); 

- модель, за якої регулюванням фондового ринку займаються відразу 

кілька різних органів, що спеціалізуються на роботі в окремих сегментах 

ринку. Подібна практика особливо розвинена в країнах, де на фондовому 

ринку активно працюють комерційні банки, наприклад, у сучасній Франції, 

Великобританії; 

- модель, за якої регулювання фондового ринку, окрім єдиного органу 

регулювання, також покладено на спеціальні підрозділи місцевих органів 

влади, як це зроблено частково в Німеччині. 

5. Аналіз міжнародного та європейського досвіду організації державного 

регулювання та саморегулювання ринку цінних паперів дозволяє 

стверджувати, що будь-який ринок, а особливо фінансовий, так чи інакше 

регулюється державою незалежно від правових традицій країни, ступеня 

розвитку інституту саморегулюючих організацій та інших умов. Оскільки 

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 надмірне втручання держави в регулювання приватної 

сфери, забезпечення балансу приватних і публічних інтересів. 
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6. Налагоджена робота сучасного ринку цінних паперів (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 

саморегулюючих організацій. Наявність співпраці, у різних її формах 

(узгодження між собою графіку емісії боргових цінних паперів; уніфікації 

нормативно-правових актів; проведенні заходів із питань формування 

державної політики у зазначеній сфері; сумісної участі у парламентських 

слуханнях, засіданнях комітетів, тимчасових слідчих комісій; обміну 

рекомендаціями тощо), сприяє ефективному регулюванню ринку цінних 

паперів, тоді як відсутність такої співпраці створює ризики та гальмує процес 

розвитку. 

7. Вітчизняна модель регулювання ринку цінних паперів із метою 

підвищення ефективності має реалізовуватися у таких напрямах: залучення 

приватних інвесторів (йдеться 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 
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національних інституційних інвесторів (особливу увагу слід приділяти 

діяльності таких фінансово-кредитних установ як інститути спільного 

інвестування і недержавні пенсійні фонди). 

8. Розроблення нових фінансових інструментів, технологій, нових чи 

оновлених схем здійснення фінансових операцій (тобто фінансовий 

інжиніринг) нині є тими важелями, за допомогою яких мають вирішуватися 

проблеми не лише у галузі приватних, але й публічних фінансів. У зв’язку з 

цим є потреба у налагодженні співпраці між СРО, регулятором та 

незалежними експертами у галузі фінансового інжинірингу, зокрема, у сфері 

розроблення нових видів фінансових інструментів. 

9. Регулювання ринку цінних паперів інститутами й органами ЄС 

обмежена компетенцією європейського інтеграційного утворення, яка 

передбачена Римським договором та Договором про функціонування ЄС. 

Проведений аналіз засновницьких актів ЄС дозволяє констатувати, що Договір 

про ЄС та Договір про функціонування ЄС не містять прямої вказівки на те, 

що до предмета ведення ЄС входять питання регулювання ринку цінних 

паперів (є лише положення щодо капіталу та платежів, йдеться також про 

надання фінансових послуг і допуск цінних паперів на ринки капіталу). 

Аналіз актів законодавства ЄС дає підстави для висновку, що компетенція 

європейського інтеграційного утворення з правового регулювання ринку 

цінних паперів ґрунтується, перш за все, 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 88/361EEC від 24 червня 1988 р. закріплено 

класифікацію руху капіталу відповідно до економічної природи активів і 

пасивів, яких він стосується, виражених або у національній або іноземній 

валюті.  
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10. Важливим є запровадження європейських стандартів на фінансових 

ринках, у тому числі й ринках цінних паперів для України, що має  

розглядатися як один із позитивних кроків залучення інвестицій та створення 

іміджу надійної держави. При цьому відновлення у 2019 році в Україні після 

15-річної перерви випусків єврооблігацій в євро та їх успішне розміщення 

може оцінюватися як один із позитивних наслідків послідовної фінансової 

політики, здійснюваної Урядом України у процесі поступового запровадження 

європейських стандартів у національне фінансове законодавство. 

Аналізуються перспективи подальшого удосконалення законодавчих актів 

України з метою спрощення залучення інвестицій та запровадження нових 

фінансових інструментів. 

11. Основними розробниками міжнародних норм (стандартів), що 

регулюють відносини на ринку цінних паперів, є суб’єкти загальної та 

спеціальної компетенції. Визначено, що до суб’єктів загальної компетенції у 

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), МВФ (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).  

12. До суб’єктів спеціальної компетенції належать: міжнародні 

депозитарно-клірингові центри (наприклад, Euroclear Bank (у Бельгії), 
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Clearstream Banking (у Люксембурзі)); Асоціація європейських центральних 

депозитаріїв цінних паперів (Association of European Central Securities 

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). Перелічені органи та організації є найбільш впливовими на 

ринку цінних паперів, проте є ще й інші, менш впливові організації, діяльність 

яких не є настільки масштабною.  

13. Визначальною є роль Принципів та цілей регулювання ринку цінних 

паперів IOSCO. Водночас наведені у дослідженні принципи, на яких має 

ґрунтуватися діяльність учасників ринків цінних паперів, у тому числі й 

державних регуляторів, не знайшли належною мірою прямого закріплення у 

законодавстві України. Відповідно, має бути законодавчо закріплено засади, на 

яких мають ґрунтуватися відносини у сфері функціонування боргових ринків 

цінних паперів. 

14. Будь-який ринок, а особливо фінансовий, так чи інакше регулюється 

державою незалежно від правових традицій країни, ступеня розвитку 

інституту саморегулюючих організацій та інших умов. Це обумовлено тим, що 

держава як найбільш потужний інститут управління має базові регулятивні 

функції в усіх сферах публічної фінансової діяльності. Для багатьох країн 

СРО є вигідним у контексті того, що ці організації фінансуються галуззю, яку 

вони регулюють, а їх ресурси незалежні від бюджетних коштів. Завдяки цьому 

органи державної влади можуть зосередитися на власних пріоритетних 
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програмах (програмах розвитку різних галузей) і спрямувати бюджетні кошти 

на вирішення інших завдань. Діяльність таких організацій спрямована на 

суб’єктів господарювання – саме для цього вони створюються. Власне 

саморегулювання покликане убезпечити надмірне втручання держави у 

регулювання приватної сфери, забезпечення балансу приватних і публічних 

інтересів.  
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РОЗДІЛ 3 ФІНАНСОВО-ПРАВОВА ПРИРОДА  

БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ   

 

3.1 Боргові цінні папери: теоретичні та законодавчі підходи  

 

Цінні папери мають важливе соціально-економічне значення, оскільки 

відповідають за перерозподіл грошових капіталів між галузями та сферами 

економіки, між територіями всередині країни та між державами, між певними 

соціальними верствами та окремими індивідами, між суспільством та 

приватним сектором економіки. Цінними паперами першого роду, або 

основними, є боргові цінні папери [514, с. 81]. Випуск боргових цінних 

паперів дає можливість залучати додаткові фінансові ресурси на конкретний 

проміжок часу для економічного розвитку та реалізації планів щодо 

отримання інвестиційного прибутку. 

Сучасні економічно розвинені країни мають вживати всіх можливих 

заходів, аби ринок цінних паперів функціонував, аби споживачі фінансових й 

інших послуг довіряли емітентам, зокрема, боргових цінних паперів; держава 

має упереджувати виникнення різного роду зловживань і шахрайств на цьому 

ринку. Відсутність такої довіри може звести нанівець обіг боргових державних 

і місцевих цінних паперів. Зважаючи на це, всі учасники відносин, пов’язаних 

із борговими цінними паперами, зацікавлені у належній організації та 

публічному контролі за сферою обігу боргових публічних цінних паперів.  

У масовій свідомості ринок – це завжди торгівля, тобто сукупність дій з 

обміну товару на гроші. Головне, що відрізняє ринки між собою, - це вид 

продукту. Ринок боргових цінних паперів відрізняється від інших ринків своїм 

специфічним товаром – борговим цінним папером. Вченими запропоновані 

такі характеристики та особливості ринку боргових цінних паперів, що 

відрізняють його від ринку речових товарів: 

• відсутність у боргового цінного паперу стадій виробництва і 
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споживання. Так, ринок речового товару складається з трьох стадій: 

виробництво товару, стадія звернення і його споживання. Натомість ринок 

боргових цінних паперів не має стадій виробництва і споживання; замість 

стадії «виробництва» є стадія випуску цінних паперів в обіг, а замість стадії 

«споживання» – стадія погашення цінного паперу (повне припинення обігу); 

• сфера обігу як єдина сфера існування боргових цінних паперів. Товар 

створюється для його потреби, а не для того, щоб він нескінченно перебував у 

сфері обігу. Борговий же цінний папір знаходиться лише у сфері обігу. При 

цьому, чим довше цінний папір перебуває в обігу, тим більшу цінність він має 

для учасників ринку; натомість об’єкти ринку речового товару мають більшу 

цінність, коли вони чимшвидше знаходять свого покупця, споживача; 

• ціна боргового цінного паперу не має матеріального змісту. Так, 

порядок визначення ринкової ціни на борговому ринку цінних паперів інший, 

ніж на товарному. Ціна речового товару базується на його вартості, тобто на 

витратах людської праці, витрачених матеріалах тощо. Для боргових цінних 

паперів ринком виробляються свої «правила» ціноутворення; необмеженість 

масштабів ринку боргових цінних паперів. Зростання виробництва 

матеріальних благ завжди обмежене попитом та пропозицією, наявними 

матеріальними та трудовими ресурсами, потребами в тих чи інших 

конкретних корисних речах. На ринку боргових цінних паперів відсутні будь-

які матеріальні, обов'язкові кордони для зростання (не беручи до уваги 

встановлюються законодавчо граничних меж державного і місцевого боргу) 

[16, с. 5-8]. 

Емісія боргових цінних паперів призводить до виникнення особливих 

грошових зобов’язань та посвідчує право їх власника по закінченню строку їх 

обігу вимагати у емітента виплати їх номінальної вартості і обумовлених 

відсотків [509, с. 94]. Отже, саме боргові цінні папери дають змогу 

нефінансовим компаніям (підприємницьким структурам) та фінансово-

кредитним посередникам вирішувати різного роду завдання розширюючи 
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джерела отримання фінансових ресурсів та залучаючи у тимчасове 

розпорядження кошти.  

Борговий цінний папір є своєрідною формою існування капіталу. Його 

особливість полягає у тому, що він може виступати в якості товару (його 

можна купувати і продавати), знаходитися в обігу (такий обіг відбувається на 

спеціальному фондовому ринку), приносити дохід (відсотки).  

Ми підтримуємо думку про те, що варто окремо розглядати боргові 

державні цінні папери, які випускаються на загальнодержавному рівні, та 

боргові цінні папери, що випускають місцеві органи влади, оскільки в Україні 

державний борг не включає місцеві боргові зобов’язання, тобто є державний 

та місцевий борг, які охоплюються поняттям «публічний борг» [194, с. 825-

826].  

Виступаючи інструментом позики, боргові цінні папери реалізується у 

відносинах, пов’язаних з виплатою доходу інвестору за надану емітентові 

позику. Визначення боргових цінних паперів наводиться у Законі України 

«Про цінні папери та фондовий ринок» та розкриває їх як різновид цінних 

паперів, які засвідчують відносини позики і передбачають зобов’язання 

емітента або особи, яка видала неемісійний цінний папір, сплатити у 

визначений строк кошти, передати товари або надати послуги відповідно до 

зобов’язання. Борговими цінними паперами є: 1) облігації підприємств; 

2) державні облігації України; 3) облігації місцевих позик; 4) казначейські 

зобов’язання України; 5) ощадні (депозитні) сертифікати; 6) векселі; 

7) облігації МФО; 8) облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

[415].  

Водночас, як зазначалося у першому розділі, проект Закону № 2284 

дещо змінює такий перелік, вилучаючи з нього облігації Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб, розмежовуючи поняття «ощадні» та «депозитні» 

сертифікати, а також вводячи поняття «корпоративні облігації» замість 

«облігації підприємств».  
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Якщо порівнювати державні боргові цінні папери з отриманням кредиту, 

то вони мають такі переваги перед останнім: 

• більш гнучкий борговий інструмент; 

• сприяють розширенню кола інвесторів та дають змогу мобілізувати 

значні кошти для фінансування заходів, які непідсильні чи неприйнятні для 

приватного капіталу; 

• значна мобільність та диверсифікація; 

• відповідні боргові цінні папери випускаються на умовах, що 

визначаються виключно державою, а їх покупці лише приймають їх під час 

придбання (або ж не приймають та не придбавають їх) [194, с. 825-826]. 

Відмінності між борговим цінним папером і грошовою позикою 

неодмінно ведуть до відмінностей ринку боргових зобов'язань від кредитного 

ринку, серед яких виділяються: 

• відмінність в типі посередництва на ринку. Так, на ринку може бути 

два типи посередників: посередники в торгівлі (в купівлі-продажу) та 

посередники в кредитуванні (в позиці) грошима або товарами. Для боргового 

ринку найбільш характерним є наявність торгового посередництва в особі 

брокерів і дилерів, але при певних операціях (маржинальні операції, операції 

репо) має місце і боргове посередництво. У свою чергу, кредитний ринок – це 

ринок переважно боргового посередництва, оскільки фінансова установа 

(банк) залучає вільні грошові кошти від одних учасників ринку і потім віддає 

їх в позику іншим учасникам, які мають потребу в кредитах, тим самим 

виступає посередником в позиці; 

• відмінності в організації ринку. Ринок боргових цінних паперів може 

бути організованим (біржовим, де правочини із цінними паперами 

здійснюються на фондовій біржі) і вільним (позабіржовим); інколи його 

називають «неорганізованим»), а кредитний ринок – завжди організований. Це 

пояснюється тим, що банківська позика є наслідком позики, наданої банку у 

вигляді грошових коштів його клієнтів, що знаходяться на рахунках в банку. 
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Іншими словами, кредитний ринок – це завжди не просто тристоронній ринок, 

а ринок, на якому організуючим початком є банк. Ринок боргових зобов'язань 

опосередковує відносини між емітентами та інвесторами або лише 

інвесторами, а організуюче начало безпосередньо у відносинах з приводу 

цінних паперів тут відсутнє. Тому борговий ринок характеризується 

множинністю способів його організації. На відміну від ринку боргових цінних 

паперів, кредитний ринок має свого єдиного організатора в особі банку; 

• відмінність в охопленні організатором ринку його інструментів. Банк 

зазвичай надає весь набір послуг з кредитування, а організатор торгівлі 

борговими цінними паперами не в змозі охопити всі можливі операції з 

такими цінними паперами. На відміну від банку, біржі не лише не прагнуть 

включити в свій оборот всі цінні папери того чи іншого виду, а навпаки, у них 

є право відбору боргових цінних паперів, що допускаються до біржових торгів 

[45, с. 19-20]. 

Перш ніж перейти до розгляду окремих видів цінних боргових паперів, 

слід зазначити, що облігації, векселі, казначейські зобов’язання та ощадні 

(депозитні) сертифікати є предметом багатьох наукових досліджень. Мало 

дослідженими залишаються такі боргові цінні папери, як облігації Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб та облігацій міжнародних фінансових 

установ, через те, що ці боргові цінні папери є відносно новим для 

вітчизняного ринку фінансовим інструментом. І як засвідчує практики, 

облігації Фонду внаслідок відсутності їх практичного застосування в 

наявному вигляді взагалі пропонується виключити з переліку боргових цінних 

паперів.  

Найбільш популярним видом боргових цінних паперів виступають 

облігації. Банківська енциклопедія зазначає, що облігація (bond) походить від 

лат. оbligation – зобов’язання та є видом цінного паперу, який посвідчує 

внесення його власником грошей. Облігація встановлює відносини позики між 

її власником та емітентом, підтверджує зобов’язання емітента повернути 
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власником облігації її номінальну вартість у передбачений умовами 

розміщення облігації строк та виплатити дохід за облігацію [15, с. 302]. 

Одним із видів облігацій, залежно від емітента, є облігації підприємств. 

Вони надають можливість здійснення фінансування капітальних вкладень та 

виступають інструментом довгострокового фінансування для підприємств – 

емітентів. 

Для визначення подібних відносин позики використовуються такі 

терміни, як «інституційні облігації» та «корпоративні облігації». Саме термін 

«корпоративні облігації» набув поширення у розвинених країнах, де облігації 

підприємств є одним з основних джерел одержання фінансових ресурсів 

підприємствами. У США поняття «корпоративні облігації» почали 

застосовувати для позначення цінних паперів, які випускалися національними 

організаціями в національній валюті (іноді за участі національних банків). 

Фундаментальна позиція фінансового ринку США та його вплив на ринки 

інших країн призвела до того, що термін «корпоративні облігації» поширився 

також на територію розвинених країн Європи та став міжнародним терміном. 

Німеччина використовує власний національний термін – «облігації 

підприємств», хоча і там все більшого поширення набуває американський 

термін «корпоративні облігації». Франція, залежно від емітенту, застосовує 

терміни «облігації, випущені приватними юридичними особами», «облігації 

компаній», «облігації не фінансових компаній», «облігації підприємств» [514, 

с. 450].  

В Україні законодавчо визначеним допоки  є термін «облігації 

підприємств», але як ми зазначали, його запропоновано змінити на більш 

вживаний у світовій практиці термін «корпоративні облігації». Наразі облігації 

підприємств можна вважати ефективним альтернативним інструментом для 

довгострокового фінансування розвитку підприємств, що надають емітенту 

певні переваги, такі як, адаптація структури позики під свої фінансові потоки; 

більш дешеві та довготривалі фінансові ресурси; можливість дострокового 
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викупу облігацій та зниження ціни обслуговування боргу; диверсифікація 

заборгованості за рахунок доступу до широкого кола інвесторів; залучення 

коштів без зміни структури акціонерного капіталу; можливість хеджування 

фінансових ризиків; зростання іміджу та створення кредитної історії на ринку 

цінних паперів [514, с. 451]. Крім того, законодавець наголошує на тому, що 

облігації підприємств повинні бути спрямовані на розвиток та отримання 

додаткового прибутку. Використовувати розміщення облігацій підприємств 

для формування та поповнення статутного капіталу емітента, зараховувати 

кошти, отримані від продажу облігацій як результат поточної господарської 

діяльності та покривати за рахунок цих коштів збитки від господарської 

діяльності заборонено Законом України «Про цінні папери та фондовий 

ринок» [415]. 

Порядок випуску, обігу та реєстрації випуску облігацій підприємств, 

затвердження проспекту облігацій, затвердження змін та/або доповнень до 

проспекту облігацій, погодження змін до рішення про емісію облігацій, 

реєстрації звіту про результати емісії облігацій в реєструвальному органі, 

надання звіту про результати погашення та скасування реєстрації випуску цих 

облігацій регулюється Положенням про порядок здійснення емісії облігацій 

підприємств та їх обігу, затвердженим рішенням НКЦПФР № 425 від 

21.06.2018 р. [279]. 

Залежно від терміну обігу облігації підприємств можна поділити на: 

1) облігації з фіксованим терміном погашення – строкові; 2) облігації без 

фіксованого терміну погашення – безстрокові та відзивні [415]. Така 

класифікація є досить умовною, так як відповідно до вітчизняного 

законодавства в обороті можуть перебувати облігації з фіксованим строком 

погашення, єдиним для всього випуску. За вимогою власника облігації 

можливе дострокове погашення тільки у тому випадку, коли така можливість 

передбачена проспектом або рішенням про емісію цінних паперів, в яких 

визначається порядок встановлення строку та ціни дострокового погашення 



212 
	

облігацій. 

Перші безстрокові облігації (консолі) були емітовані Банком Англії в 

1753 р., вони досі знаходяться у обігу з купонною ставкою 2,5% річних. 

Випуск «консолей» було здійснено з метою наповнення державного бюджету 

та за ними не передбачено погашення номінальної вартості, а лише сплата 

відсоткового доходу [459]. 

За характером володіння облігації можуть бути іменними та на 

пред’явника. Залежно від форми випуску облігації можуть мати документарну 

та бездокументарну форму. Однак, починаючи з 2011 р. облігації в Україні 

можуть існувати виключно у бездокументарній формі [415]. 

Випуск облігацій підприємств в Україні використовується як інструмент 

фінансування одного підприємства іншим у межах групи споріднених 

компаній та для залучення позикових коштів з фінансового ринку. Саме мета 

отримання коштів з фінансового ринку вказує про орієнтованість на широке 

коло покупців цінних паперів (інвесторів) і їх поширення проводиться серед 

юридичних і фізичних осіб, коло яких заздалегідь визначити неможливо. В 

даному випадку емісія облігацій є публічною та здійснюється шляхом 

відкритого продажу, вони вільно обертаються, і їх власниками можуть бути 

юридичні і фізичні особи. На відміну від публічних випусків, закриті випуски 

облігацій мають заздалегідь визначене коло покупців та навіть іноді 

встановлюються обмеження щодо участі певних груп інвесторів у купівлі 

облігацій [514, с. 453]. 

Контроль при реєстрації облігацій підприємств, шляхом встановлення 

порядку їх випуску, продовження строків обігу та погашення, здійснюється 

НКЦПФР [415]. 

Облігація підприємств по суті має те саме призначення, що і 

банківський кредит – залучення позикового капіталу для розвитку 

виробництва та закріплює відносини позики, але залучаючи фінансування 

таким чином, емітент отримує низку переваг, порівняно з банківським 
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кредитуванням: 

1. Емісія облігацій підприємств дає змогу гнучкіше керувати фінансами 

як за вартістю, так і за обсягом залучених ресурсів, оскільки підприємство з 

самого початку самостійно визначає умови, параметри, ціну і терміни 

погашення облігацій, що особливо важливо при довгострокових запозиченнях. 

2. На суму позики при залученні додаткових ресурсів за допомогою 

кредиту впливають можливості банку, який, у свою чергу, залежний від 

жорстких нормативних вимог НБУ та дефіцит фінансових ресурсів. Тоді як 

емісія облігацій підприємств допомагає уникнути подібних обмежень. 

3. Підприємство, яке здійснює емісію облігацій, не залежить від одного 

кредитора, оскільки заборгованість за цінними паперами диверсифікується 

серед певної кількості інвесторів. 

4. Розміщення облігацій підприємств формує позитивний імідж 

позичальника серед широкого кола потенційних інвесторів. 

5. Емісія облігацій дає змогу підприємству оперативно керувати своєю 

заборгованістю, зокрема достроково викупати власні облігації. 

6. Навіть у високорозвинених країнах довгостроковий банківський 

кредит є дуже ризикованим рішенням, а фінансові ресурси, отримані за 

облігації підприємств, можуть бути запозичені на більш тривалий термін. 

7. Облігації підприємств можуть виступати засобом платежу, застави, 

обертатися на фондовому ринку, для банків державні облігації можуть 

формувати частину їх резервного фонду [514, с. 452]. 

НКЦПФР, аналізуючи ринок капіталу у 2017 р., вказала на те, що ринок 

корпоративних облігацій (облігацій підприємств) є вагомим, успішно-

функціонуючим елементом вітчизняного фондового ринку, який впливає на 

його стан та розвиток. У 2017 р. зареєстровано 114 випусків облігацій 

підприємств на суму 8,35 млрд. гривень, що на 2,8 млрд. грн. більше у 

порівнянні з 2016 р. [435]. У 2018 р. за період січень-вересень зареєстровано 

84 випусків облігацій підприємств на суму 11,32 млрд. грн , що на 5,6 млрд. 
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грн. більше, ніж за аналогічний періодом 2017 р. [9].  

Існуюча позитивна динаміка вказує на покращення ділового клімату за 

останній рік, що сприяло збільшенню попиту на облігації підприємств, як 

привабливий інструмент фінансування та можливість залучення інвестицій 

для розвитку. Для власників облігацій це означає можливість отримати 

додатковий прибуток.  

Крім облігацій підприємств, п. 2 ч. 5. ст. 3 Закону «Про цінні папери та 

фондовий ринок» передбачаються такі боргові цінні папери, як облігації 

міжнародних фінансових установ та облігації Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб. У 2013 році МФО отримали дозвіл розміщувати на території 

України облігації в національній валюті. Такі зміни відбулися завдяки 

активним переговорам Європейського банку реконструкції та розвитку з 

Мінфіном, НБУ та НКЦПФР, результатом яких стало внесення змін до Закону 

України «Про цінні папери та фондовий ринок», які дозволили МФО 

здійснювати розміщення власних облігацій в національній валюті України 

[103, с. 71]. 

Виключно НКЦПФР встановлює порядок емісії відсоткових або 

дисконтних облігацій, які на території України можуть здійснювати МФО. 

Емісії облігацій МФО обслуговуються у депозитарній системі України [415]. 

Для кожної країни співробітництво з міжнародними установами є дуже 

вагомим важелем розвитку, а враховуючи кризову ситуацію, яка склалась в 

Україні – це додаткове джерело фінансування реформ.  

Європейський банк реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) є 

найбільшим фінансовим партером України, який сприяє розвитку держави, 

надаючи великий спектр фінансових послуг на чітких і справедливих умовах. 

Здійснюючи активні операції в ряді країн щодо підтримки використання 

національних валют і національних ринків капіталу ЄБРР здійснює емісію 

облігації у національній валюті. В 1994 році ЄБРР в Угорщині здійснив емісію 

першого випуску облігацій у національній валюті, що сприяло подальшому 
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розвитку держави [103, с. 70]. 

В Україні дозвіл на здійснення МФО емісії облігацій надає центральний 

орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової 

політики, за погодженням з НБУ. Облігації МФО номінуються, розміщуються, 

продаються та погашаються у національній валюті. Дозвіл на допуск облігацій 

МФО до торгів на фондових біржах України надається НКЦПФР. МФО 

можуть емітувати відсоткові або дисконтні облігації [368]. Крім того, щорічно 

НКЦПФР проводить конкурс на право публічного розміщення облігацій МФО 

серед фондових майданчиків України. У 2016 р. НКЦПФР затвердила перелік 

фондових бірж, на яких можуть розміщуватися облігації МФО, якими стали: 

біржа ПФТС, «Українська біржа» і біржа «Перспектива» [103, с. 72]. 

Емісія облігацій МФО проходить відповідно до Положення про порядок 

здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій МФО та їх обігу, 

затвердженого рішенням НКЦПФР від 27.12.2013 р. № 2998 [280]. 

У національному законодавстві на сьогоднішній день всі моменти обігу 

облігацій МФО урегульовані, але жодного проекту емісії облігацій МФО досі 

не розпочато [103, с. 72]. ЄБРР все ж таки зберігає плани випустити облігації в 

гривні, але для цього необхідно, щоб відбулись відповідні зміни [78].  

У 2014 р. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб було наділено 

повноваженням випускати власні облігації з метою забезпечення 

функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення 

неплатоспроможних банків з ринку. За ст. 19 Закону України «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб» до джерел формування коштів Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб відносяться облігації, які можуть 

випускатися Фондом [402]. Облігації Фонду гарантування вкладів є одним із 

видів боргових цінних паперів, які можуть розміщуватися виключно на 

внутрішньому фондовому ринку та підтверджують зобов’язання Фонду 

відшкодувати, відповідно до умов їх розміщення, пред’явнику цих облігацій їх 

номінальну вартість та виплатити дохід. Отримані кошти від розміщення 
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облігацій Фонд може використовувати виключно для реалізації поставлених 

перед ним завдань. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб може випускати 

облігації іменні або на пред’явника; довгострокові – понад п’ять років, 

середньострокові – від одного до п’яти років та короткострокові – до одного 

року облігації, самостійно встановлюючи умови розміщення та погашення. Як 

і більшість видів облігацій, існувати вони можуть виключно в 

бездокументарній формі, а номінуються тільки у національній валюті. 

Погашення облігацій та виплата доходів здійснюється коштами або 

облігаціями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Вимоги ст. 8 Закону 

України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо емітентів та суми 

облігацій на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не поширюються [415]. 

На сьогоднішній день Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ще не 

скористався правом випуску облігацій, що й стало певною підставою для 

подальшого їх скасування (проект Закону № 2284), але для підтвердження 

відносин позики Фонд успішно використовує інший борговий цінний папір – 

вексель. 

Наступним борговим цінним папером, який засвідчує зобов’язання 

держави,  є казначейське зобов’язання. Правове положення зазначеного 

боргового цінного паперу визначається в Законі України «Про цінні папери та 

фондовий ринок», відповідно до якого казначейське зобов’язання України це 

державний емісійний цінний папір, що підтверджує факт заборгованості 

Державного бюджету України перед його власником – виключно фізичною 

особою. Розміщуються казначейські зобов’язання на добровільних засадах та 

наділяють власника правом отримання грошового доходу у національній або 

іноземній валюті, в залежності від визначеної номінальної вартості 

казначейського зобов’язання [415]. Казначейські зобов’язання виконують 

певні функції, які відображають їх внутрішній зміст та значення. 

Виступаючи інструментом платежу в операціях купівлі-продажу та 

послуг, за згодою сторін, казначейські зобов’язання виконують розрахункову 
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функцію, яка, зважаючи на історію вексельного обігу (прообразом сучасних 

паперових грошей були саме банківські векселі (банкноти), досі зберігає 

актуальність. Розміщення казначейських зобов’язань збільшує грошову масу, 

що є проявом емісійної функції. Казначейські зобов’язання є об’єктом 

інвестицій, що забезпечують інвестору дисконтний або купонний дохід, а 

також прибуток від операцій з ними, чим виконує інвестиційну функцію. 

Також є функція регулювання, яка проявляється в можливості використання 

державою казначейських зобов’язань в рамках державного регулювання 

економіки загалом та грошово-кредитного регулювання зокрема. Забезпечення 

залучення фінансових ресурсів до державного бюджету завдяки розміщенню 

казначейських зобов’язань, вказує на виконання фіскальної функції. Крім того, 

казначейські зобов’язання виконують функцію підтримки ліквідності, так як 

саме ці боргові документи мають найвищу ліквідність [514, с. 527-528]. 

На території незалежної України казначейські зобов’язання, з метою 

створення ефективного діючого ринку державних боргових зобов’язань та 

покриття дефіциту державного бюджету, розпочали використовувати у 2002 

році. Наступну спробу залучення коштів на фінансування державного боргу 

через механізм казначейських зобов’язань Мінфін здійснило у 2009 р. [36, с. 

115]. 

Казначейське зобов’язання має дуже багато спільного з облігаціями 

внутрішніх державних позик, так як обидва є фінансовими інструментами 

залучення грошових ресурсів на внутрішньому ринку з метою фінансування 

дефіциту або видатків бюджету [514, с. 523]. Проте казначейські зобов’язання 

мають специфічні риси, які виділяють їх на фінансовому ринку боргових 

цінних паперів.  

По-перше, імперативне регулювання випуску такого боргового цінного 

паперу. Законодавством України встановлюється обсяг емісії казначейських 

зобов’язань, як частини бюджетного процесу, що у сукупності з емісією 

державних облігацій внутрішніх державних позик України не може 
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перевищувати граничного обсягу внутрішнього державного боргу та обсягу 

пов’язаних з обслуговуванням державного боргу видатків, що визначаються 

законом про Державний бюджет України на відповідний рік. Держава гарантує 

погашення та сплату доходу за казначейськими зобов’язаннями України за 

рахунок Державного бюджету України. За дорученням Кабінету Міністрів 

України Мінфін виступає емітентом казначейських зобов’язань України [415]. 

По-друге, здатність до обігу на вторинному ринку. Беззаставний 

характер, тобто незабезпеченість конкретними активами [514, с. 535]. 

По-третє, особливістю казначейських зобов’язань є відсутність права 

дострокового погашення та можливість їх погашення шляхом зменшення 

зобов’язань перед Державним бюджетом України власника казначейського 

зобов’язання України на вартість цього зобов’язання. Така можливість 

повинна надаватися відповідно до умов розміщення [415]. 

Класифікація казначейських зобов’язань здійснюється відповідно до 

таких критеріїв: 1) за характером володіння казначейські зобов’язання можуть 

бути іменними або на пред’явника; 2) за терміном обігу: довгострокові – 

понад п’ять років; середньострокові – від одного до п’яти років; 

короткострокові – до одного року; 3) залежно від форми випуску казначейські 

зобов’язання розміщуються у документарній або бездокументарній формі. Для 

підтвердженням розміщення казначейського зобов’язання у документарній 

формі видається сертифікат, в якому зазначаються: вид цінного паперу, 

найменування і місцезнаходження емітента, сума платежу, дата виплати 

грошового доходу, дата погашення, зазначення місця, в якому повинно бути 

здійснено погашення, дата і місце видачі казначейського зобов’язання 

України, серія та номер сертифіката казначейського зобов’язання України, 

підпис керівника емітента або іншої уповноваженої особи. Ім’я власника 

обов’язково вказується у сертифікаті іменного казначейського зобов’язання 

України [415]. 

Казначейські зобов’язання є дуже популярним фінансовим 
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інструментом розвинутих країн, таких як Велика Британія, США Німеччина, 

Франція та ін., де за кілька століть існування ринку державних боргових 

цінних паперів жодного разу не було факту відмови держави від задоволення 

вимог інвесторів. Крім того, в законодавстві багатьох країн казначейські 

зобов’язання визначаються інструментом розрахунку, який є практично 

безризиковим і водночас високоліквідним, через що підприємства завжди 

зацікавлені інвестувати вільні грошові кошти у цей фінансовий інструмент 

[514, с. 525]. 

В Україні казначейські зобов’язання все набувають популярності, тому 

держава створює достатньо вигідні умови їх придбання. 1 квітня 2014 р. 

Урядом було прийнято постанову, відповідно до якої Мінфін здійснив випуск 

казначейських зобов’язань «Військові». Емітовані казначейські зобов’язання 

були в документарній формі на пред’явника загальним обсягом 100 млн. 

гривень, строк обігу склав 24 місяці, кількість – 100000 штук номінальною 

вартістю 1000 гривень, випущені були однією серією. Зазначені казначейські 

зобов’язання розміщувалися на добровільних засадах серед фізичних осіб з 

метою надання фінансової допомоги вітчизняним Збройним Силам для 

підвищення боєготовності та зміцнення обороноздатності держави. Випуск 

було розпочато з 21 травня 2014 р. за допомогою ПАТ «Державний ощадний 

банк України» [314]. 

11 серпня 2014 р. Міністерство доходів і зборів України роз’яснило, що 

не підлягають оподаткуванню фізичні особи та не включається до загального 

місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника, який 

відповідно до пред’явленого сертифікату «Військові» отримує дохід. Крім 

того, дохід, який виплачується АТ «Ощадбанк» відповідно до купонів 

сертифікату, одноразове погашення казначейських зобов’язань та отриманий 

інвестиційний дохід у випадку продажі сертифіката «Військові» на 

вторинному ринку також не підлягають оподаткуванню [72]. 

Світова практика свідчить, що казначейські зобов’язання є дуже 
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популярними інвестиціями не тільки серед фізичних осіб, але й юридичних 

осіб, які зацікавлені та згодні надавати свої вільні кошти у користування 

державі. В Україні казначейські зобов’язання виступають своєрідним 

інструментом позики фізичних осіб державі, що регулюється Законом України 

«Про цінні папери та фондовий ринок». Стаття 11 зазначеного Закону 

визначає, що казначейські зобов’язання розміщуються виключно серед 

фізичних осіб, позбавляючи можливості юридичних осіб приймати участь в 

інвестуванні власних коштів до державного бюджету. Натомість Закон України 

«Про Національний банк України» містить норму, в якій зазначено, що 

казначейські зобов’язання розміщуються на добровільних засадах серед 

фізичних та юридичних осіб [383]. Такі розбіжності в законодавчих актах 

фактично обмежують обіг казначейських зобов’язань серед юридичних осіб, 

які б могли залучатися до подібних позикових відносин. Для усунення 

невідповідностей законодавства пропонуємо внести зміни до ч. 1 ст. 11 Закону 

України «Про цінні папери та фондовий ринок» уточнивши, що «Казначейське 

зобов’язання України – державний цінний папір, що розміщується виключно 

на добровільних засадах серед фізичних та юридичних осіб». 

Відповідно до законодавства України ще одним борговим цінним 

папером є ощадний (депозитний) сертифікат. 

На початку 60-х років ХХ ст. американський банк Citicorp перший 

запровадив випуск ощадних (депозитних) сертифікатів для залучення значних 

сум грошових коштів на ринку короткострокового капіталу. Пізніше, 

запозичивши приклад США банки Великої Британії також почали випускати 

ощадні (депозитні) сертифікати, що стало початком їх активного застосування 

в усьому світі [514, с. 547]. 

Ощадний (депозитний) сертифікат трактується Законом України «Про 

цінні папери та фондовий ринок» як цінний папір, що підтверджує суму 

вкладу і права вкладника (власника сертифіката) на одержання після спливу 

встановленого строку суми вкладу та процентів, передбачених сертифікатом, у 
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банку, який його видав [415]. Категорія інвесторів впливає на вид сертифікату 

– ощадний: розміщується серед фізичних осіб, депозитний – серед юридичних 

осіб.  

Ощадний (депозитний) сертифікат виступає одним з основних 

інструментів залучення банківськими установами ресурсів, що об’єднує 

депозитне залучення з облігаціями. Строковий банківський вклад уступає 

сертифікату, який є більш гнучкою альтернативою, так як власники, не 

звертаючись до банку, можуть отримати кошти відступивши іншим інвесторам 

цінні папери, які допущені до обігу на фінансовому ринку. При цьому власник 

не несе таких втрат, як при достроковому вилученні депозиту [514, с. 546]. 

Серед українських банків ощадний (депозитний) сертифікат досить 

популярний борговий цінний папір, який забезпечує надходження грошових 

коштів з метою їх подальшого використання банками у своїй діяльності та 

економить час, який витрачається для роботи окремо з кожним клієнтом при 

оформленні позикових правовідносин. 

На відміну від більшості цінних паперів ощадний (депозитний) 

сертифікат є неемісійним цінним папером та видається на певний строк, під 

передбачені умовами видачі відсотки. Існують ощадні (депозитні) сертифікати 

виключно у документарній формі, за характером володіння та способом 

розпорядження можуть бути іменними або на пред’явника [415]. Ощадний 

(депозитний) сертифікат є сертифікатом на пред’явника, якщо права 

посвідчені цим сертифікатом, належать пред’явникові. Відповідно іменний 

сертифікат – визначає права особи, зазначеної у сертифікаті [5, с. 104]. 

Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені у формі на пред’явника ще 

мають назву перевідні та випускаються з метою спрощення операції 

перепродажу на вторинному ринку до настання терміну погашення. Такі 

сертифікати можуть використовуватися як платіжний засіб за умови наявності 

у емітента належної репутації [514, с. 547]. Вони є визнаним засобом 

конфіденційного зберігання коштів у національній та іноземній валютах, який 



222 
	

можна подарувати, продати чи навіть використати для розрахунків за товари 

чи послуги [5, с. 104].  

Залежно від виду валюти залучених коштів ощадні (депозитні) 

сертифікати можуть бути номіновані як у національній валюті, так і в 

іноземній валюті. Банки не можуть випускати та розміщувати ощадні 

(депозитні) сертифікати, номіновані у банківських металах [278]. Така 

заборона вказує на те, що ощадний (депозитний) сертифікат існує для 

підтвердження виключно позикових відносин та виступає альтернативою 

договору банківського вкладу. 

Випускаючи та розміщуючи ощадні (депозитні) сертифікати в іноземній 

валюті, банки повинні враховувати чинне валютне законодавство, існуючі 

особливості та обмеження щодо обігу та використання іноземної валюти на 

території України [5, с. 103]. Законом України «Про систему гарантування 

вкладів фізичних осіб» встановлюється, що компенсація коштів за ощадними 

(депозитними) сертифікатами, що були номіновані в іноземній валюті 

відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу 

за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим НБУ на день 

настання недоступності вкладу [402]. Гарантування повернення вкладених 

коштів свідчить про зацікавленість не тільки банківських установ в 

поверненні довіри до подібних запозичень, але й вказує на бажання 

державних структур створити мотивуючі фактори розміщення коштів 

фізичних та юридичних осіб в банківських установах. 

Ощадний (депозитний) сертифікат повинен містити такі реквізити: вид 

цінного паперу, найменування і місцезнаходження банку, що випустив 

сертифікат, серія і номер сертифіката, дата випуску, сума депозиту, процентна 

ставка, строк отримання вкладу, підпис керівника банку або іншої 

уповноваженої особи, засвідчений печаткою банку [415]. 

Як неодноразово зазначалося вище, проект Закону № 2284 передбачає 

розмежування ощадного та депозитного сертифікатів й пропонує розуміти під 
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ними наступні види цінних паперів: 

 «ощадний  сертифікат банку – цінний папір, який підтверджує суму 

вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (власника сертифіката) на 

одержання зі спливом встановленого строку суми вкладу та процентів, 

встановлених сертифікатом, у банку, який його видав. Ощадний сертифікат 

банку є неемісійним цінним папером, що видається на певний строк (під 

відсотки, передбачені умовами його видачі) (ч.ч. 1-2 ст. 30); 

 депозитний сертифікат банку – цінний папір, який підтверджує суму 

вимоги до банку, що дорівнює номінальній вартості відповідного сертифікату, 

і права власника сертифіката на одержання зі спливом встановленого строку 

номінальної вартості сертифіката та відсоткового доходу (якщо виплата 

відсоткового доходу передбачена сертифікатом), у банку, який здійснив його 

емісію. Депозитний сертифікат банку є емісійним цінним папером. Емісія 

депозитних сертифікатів банку здійснюється на певний строк. Депозитний 

сертифікат банку може бути відсотковим або дисконтним (ч.ч. 1-2 ст. 31)» 

[418]. 

Ще одним борговим цінним папером та найбільш поширеним 

фінансовим інструментом грошового ринку є вексель. Закон «Про 

підприємства в Українській PCP» від 27 березня 1991 р. розпочав розвиток 

вексельного обігу в Україні, який надав підприємствам можливість поставляти 

продукцію, виконувати роботи, надавати послуги в кредит зі сплатою 

покупцями (споживачами) процентів за користування цим кредитом. 

Оформлення таких угод в господарському обороті відбувалося через 

застосування векселів. Наступні нормативні акти – Закон України від 18 

червня 1991 р. «Про цінні папери і фондову біржу» та постанова Верховної 

Ради України від 17 червня 1992 р. «Про застосування векселів в 

господарському обороті України» вивели вексельний обіг на новий рівень та 

наблизили їх використання до моделі Женевських конвенцій. Тенденція 

товарного забезпечення векселів була обумовлена прийняттям Кабінетом 
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Міністрів України 10 вересня 1992 р. Постанови «Про затвердження Правил 

виготовлення і використання вексельних бланків», яка до набрання чинності 

Законом України від 5 квітня 2001 р. «Про обіг векселів в Україні» визначала 

особливості вексельного обігу. Наступним кроком розвитку вексельного 

законодавства було ратифікація Женевських конвенцій № 358 (з урахуванням 

застережень, обумовлених додатком ІІ до неї, № 359 та № 360 [2, с. 120]. 

Слід зазначити, що питання вексельного обігу детально розглядалося в 

авторській публікації «Місце векселя в системі боргових цінних паперів» [133, 

с. 130-134]. Так, на сьогоднішній день переважна частина країн з ринковою 

економікою, у тому числі Україна, на підставі Уніфікованого закону «Про 

переказні векселі та прості векселі», схваленого Женевською міжнародною 

конференцією в 1930 р., розробила та володіє відповідним уніфікованим 

законодавством у сфері вексельного обігу. Щодо законодавства Украни, яким 

врегульовано відносини, пов’язані з векселем, то до нього включають: 

Конвенцію про врегулювання колізій законів про переказні векселі та прості 

векселі, Конвенцію про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих 

векселів, Закон України «Про обіг векселів в Україні», Закон України «Про 

цінні папери та фондовий ринок» [514, с. 493]. 

Загальноприйняте визначення векселю закріплено в Законі України 

«Про цінні папери та фондовий ринок», згідно з яким під векселем 

розуміється неемісійний, ордерний цінний папір, «який посвідчує безумовне 

грошове зобов’язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після 

настання строку платежу визначену суму власнику векселя 

(векселедержателю)». Вексель існує лише у документарній формі [415].  

Варто відзначити, що вексель являє собою борговий цінний папір, що 

характеризується наявністю низки особливостей та відмінностей від інших 

боргових документів.  

В.Д. Базилевич, проаналізувавши цінні папери, виокремив особливості, 

які притаманні векселю, що у свою чергу поділяються на  загальні та 
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специфічні. Так, до загальних відносяться: 1) необхідність безпосереднього 

володіння векселем і пред’явлення його для набуття права вимоги вексельної 

суми; 2) грошовий характер, тобто предметом векселя можуть бути тільки 

гроші; 3) строковість вексельного зобов’язання; 4) формальний характер. До 

специфічних властивостей відносяться: 1) абстрактність, тобто в тексті 

векселя не вказуються причини його появи; 2) однобічність, що вказує на 

зобов’язання сплатити суму векселя векселедержателю; 3) письмовий 

характер; 4) безумовність, що вказує про неможливість обумовлювати сплату 

за векселем будь-якими вимогами і застереженнями або посиланнями на них; 

5) солідарна відповідальність за вексельним зобов’язанням усіх осіб, які 

поставили підпис на векселі; 6) простота вексельного зобов’язання, тобто 

неможливість ускладнення боргового зобов’язання іншими параметрами або 

характеристиками, крім тих, які визначені вексельним правом; 

7) неможливість заперечень [514, с. 497]. 

Вексель є найбільш простим та зручним у використанні цінним папером 

серед інших фінансових інструментів, які використовуються на фондовому 

ринку України та посвідчує відносини позики [54, с. 278]. Вексель має дуже 

багату та довгу історію, він відіграв важливу роль не тільки в розвитку 

кредитних відносин, але й у виникненні сучасних паперових грошей.  

Виступаючи фінансовим інструментом боргових правовідносин, вексель 

виконує певні функції, які відображають його зміст та завдання. В операціях 

купівлі-продажу товарів та послуг, за згодою сторін, вексель може виступати 

інструментом платежу, що є проявом розрахункової функції. Обмеження 

використання векселя у якості грошей існують лише у розрахунках з 

бюджетом, оскільки уряд прагне уникнути дефіциту бюджету та створити 

безперебійне фінансування державних витрат. Також вексель виконує 

кредитну функцію, так як підтверджує кредитні відносини між векселедавцем 

(боржником) і векселедержателем (кредитором) на принципах строковості, 

поворотності та платності. Підтримка ліквідності, як ще одна функція 



226 
	

векселя, проявляється в тому, що у порівнянні з іншими цінними паперами, 

вексель завжди має вищу ліквідність та виступає своєрідним компромісом між 

грошима та іншими видами активів. Забезпечуючи векселедержателю 

дисконтний дохід, вексель може бути об’єктом інвестиції, виконуючи 

інвестиційну функцію. Виконуючи функцію стимулювання вексельний обіг 

сприяє розвитку не лише безготівкових розрахунків, а й кредитних відносин у 

межах економічної системи. Вексель може виступати в якості застави в рамках 

відносин банківського кредиту та інструментом розрахунку з кредиторами 

завдяки своїй високій ліквідності, що є проявом забезпечувальної функції. Ще 

однією функцією векселя є рефінансування, так як у процесі рефінансування 

комерційних банків центральним банком активно використовується вексель 

[514, с. 493-494]. 

На території України зобов’язуватися та набувати права за векселями 

можуть як фізичні, так і юридичні особи. Органи виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування, установи та організації, які фінансуються за 

рахунок державного бюджету чи місцевих бюджетів, НБУ, Фонд гарантування 

вкладів фізичних можуть використовувати векселі відповідно до спеціального 

законодавства [386]. Незважаючи на те, що широке коло суб’єктів відповідно 

до законодавчих актів наділяються можливістю використовувати вексель, 

ефективність такої можливості достатньо складно проаналізувати. Данні 

щодо: кількості випущених векселів, контингенту векселедавців та 

векселедержателів, виконання грошових зобов’язань по векселям не 

збираються та не аналізуються статистичними органами. Укрстат до 1 жовтня 

2008 року збирав статистику по виданим векселям, однак зараз отримати данні 

для аналізу ефективності використання цього боргового документа достатньо 

складно.  

У 2011 р. з метою реалізації плану заходів на 2012 р. щодо запобігання 

та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

або фінансуванню тероризму було запропоновано створити Єдиний 
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державний реєстр з випуску, обігу та погашення векселів, що допомогло би 

вирішити ситуацію, яка склалась за останні роки навколо векселя, але до 

теперішнього часу такий реєстр не створено.  

Відсутність інформації відносно випуску, обігу та погашених векселів в 

Україні порушує принцип публічності, не відповідає міжнародним стандартам 

щодо прозорості інформації та обмежує право певних суб’єктів об’єктивно 

обирати, які боргові цінні папери використовувати.  

Відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб» Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з метою виконання 

покладених на нього завдань може видавати власні векселі, які відносять до 

джерел формування коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб [402]. 

Починаючи з 2014 р., Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 

метою підвищення фінансової стійкості та для здійснення виплат 

відшкодування коштів вкладникам неплатоспроможних банків, видавав 

векселі Мінфіну в обмін на ОВДП. 18 липня 2018 р. Кабінет Міністрів України 

погодив дострокове погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб [370]. 

Відповідно до чинного законодавства існують різноманітні види 

векселів. Базовими є два види: простий та переказний, які виставляються у 

національній та в іноземній валюті. Відповідні векселі складаються у 

документарній формі. Простий (соло-вексель) засвідчує факт виникнення 

правовідносин між емітентом цінного паперу (векселедавцем), який бере на 

себе відповідні фінансові зобов’язання та інвестором, який вкладає власні 

кошти у фінансовий актив (векселедержателем). Соло-вексель має лише 

підпис векселедавця, що й обумовило назву відповідного боргового документа 

[514, с. 497]. Простий вексель являє собою безумовне зобов’язання 

векселедавця сплатити векселедержателю визначену грошову суму після 

настання строку платежу [165, с. 189]. 

В Україні перевага надається використанню простих векселів, водночас 
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у європейських країнах в пріоритеті переказні векселі. 

Іншим базовим векселем відповідно до чинного законодавства є 

переказний (тратта). У такому випадку учасниками фінансових відносин є три 

сторони: кредитор (трасант), який випускає вексель, векселедержатель 

(ремітент), який вкладає кошти у цінний папір, і трасат, який будучи 

боржником трасанта, за його розпорядженням зобов’язаний сплатити на 

користь ремітента зазначену у векселі суму [514, с. 498]. Переказний вексель 

має чітко визначену форму, що включає письмовий наказ векселедавця 

(трасанта), адресований платнику (трасату), сплатити третій особі 

(ремітентові) певну суму грошей у визначений строк. Трасат стає боржником 

після підписання векселя, що надає таким чином згоду на його оплату [165, с. 

189]. Переказний вексель, попри  свою структурну складність, може 

використовуватися як засіб платежу третім особам. 

Трасат за переказним векселем та векселедавець простого векселя на 

момент видачі векселя повинні мати обсяг зобов’язання перед трасантом 

та/або особою, якій чи за наказом якої повинен бути здійснений платіж в 

обсягу не меншому, ніж сума платежу за векселем [386]. 

Переказні векселі бувають таких видів: торгівельні тратти (трасант є 

постачальником товарів або послуг, а трасат – особою, якій поставили товар і 

яка його не оплатила), що мають форму документарної тратти; фінансові 

тратти (застосовуються для підтвердження вексельних правовідносин між 

комерційними банками); банківські акцепти (засвідчують вексельні 

правовідносини між суб’єктом господарювання та комерційним банком). 

Окремо у науковій літературі зустрічаються й інші види переказних векселів, 

до яких відносять: електронний, фіктивний, підроблений, казначейський, 

комерційний, фінансовий, дружній, зустрічний (перехресний) та бронзовий 

векселі [514, с. 499-502]. 

Вексель може використовуватись векселедержателем в двох аспектах: як 

борговий документ, тобто пред’являти до платежу; як оборотний цінний папір, 
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що дає можливість за відповідну компенсацію передавати втілені у ньому 

права третім особам [2, с. 122]. Відповідна властивість свідчить про подвійну 

природу векселя, що обумовлює його особливість з поміж інших цінних 

паперів. 

Варто відзначити, що В.О. Гончаренко здійснює класифікацію векселів 

за критерієм місця платежу, зазначеного у них. Так, науковець виділяє 

доміцильовані векселі, в яких зазначено особливе місце платежу відмінне від 

місцезнаходження платника за векселем, та звичайні (недоміцильовані). В 

залежності від виду операцій, що вчиняються щодо векселя, В.О. Гончаренко 

виділяє авальовані (забезпечені вексельною порукою), акцептовані (містять 

згоду платника виконати зобов’язання), опротестовані та ін. Також за 

критерієм місця видачі та погашення, векселя поділяються на міжнародний та 

національний, а залежно від строку платежу - на ті, що погашаються у 

визначену дату, у визначений строк від дати складання, у визначений строк від 

пред’явлення та за пред’явленням [54, с. 280]. 

Виконання вексельного зобов’язання передбачає здійснення платежу за 

векселем за ініціативи кредитора. Так, при настанні відповідного терміна 

платежу кредитор розшукує боржника, щоб пред’явити йому вексель для 

оплати. У свою чергу боржник може не знати, хто його кредитор, оскільки 

вексель міг перейти за індосаментом до цілком невідомої боржнику особи. Ще 

однією особливістю вексельного зобов’язання є те, що без пред’явлення 

цінного паперу не проводиться його виконання боржником. Якщо боржник за 

векселем добровільно не погашає заборгованість, векселедержатель має 

можливість обрати один з варіантів захисту своїх прав: судова форма захисту 

або нотаріальна з отриманням виконавчого напису нотаріуса за таким 

векселем [473, с. 37].  

Закон України «Про обіг векселів в Україні» встановлює такі види 

фінансових векселів: фінансовий банківський вексель та фінансовий 

казначейський вексель (останній було повернено до обігу у 2013 році, після 
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12-річної заборони). Фінансовий банківський вексель є цінним папером, який 

посвідчує безумовне зобов’язання банківської установи сплатити після 

настання строку платежу визначену суму власнику векселя. Приймає рішення 

про видачу, обіг, облік, сплату та стягнення за фінансовим банківським 

векселем НБУ за погодженням з НКЦПФР [386].  

Головна особливість фінансового банківського векселя полягає у тому, 

що він відіграє важливу роль у банківській діяльності, в тому числі за 

допомогою свого сприяння у збільшенні запозичень ресурсів за рахунок 

тимчасово вільних коштів; створенні можливості спростити та прискорити 

процедуру розрахунків клієнтів у господарській діяльності [5, с. 107].  

За допомогою фінансового казначейського векселя посвідчуються 

грошові зобов’язання центрального органу виконавчої влади, який здійснює 

казначейське обслуговування бюджетних коштів. Зокрема, ним оформлюється 

заборгованість державного бюджету перед власником векселя 

(векселедержателем). Відповідно до бюджентного законодавства питання 

видачі, обігу, обліку та погашення зобов’язання за фінансовим казначейським 

векселем вирішуються центральним органом виконавчої влади за 

затвердженням Кабінету Міністрів України [386]. Водночас на практиці 

перевага надається більше казначейському зобов’язанню ніж казначейському 

векселю, попри його законодавчу врегульованність.  

Щодо переказних та простих векселів, то на відміну від інших вони 

видаються виключно після оформлення грошового боргу за фактично 

поставлені товари, виконані роботи та надані послуги [386]. Це є свідченням 

«товарності» переказних та простих векселів та їх обмеженності умовами 

виникнення зобов’язань. 

Фінансовий банківський вексель та фінансовий казначейський вексель 

мають дуже багато спільного з такими борговими цінними паперами, як 

ощадний (депозитний) сертифікат та казначейське зобов’язання. На 

сьогоднішній день випуск фінансових казначейських векселів не 
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здійснюється, а фінансові банківські векселі в обігу не перебувають. Тому 

взагалі виникає питання про доцільність їх законодавчого закріплення. Не 

виконуючи функцію боргових цінних паперів фінансові векселі 

нагромаджують законодавство щодо обігу боргових цінних паперів, тому 

систему боргових цінних паперів потрібно переглянути та привести у 

відповідність до потреб сучасності. 

Також до боргових цінних паперів належать державні облігації України 

(облігації внутрішніх державних позик України, облігації зовнішніх 

державних позик України, цільові облігації внутрішніх державних позик 

України) та облігації місцевих позик. І саме такі боргові цінні папери мають 

найбільший публічно-правовий прояв. Тому у цьому підрозділі ми згадаємо 

загальні питання, а далі в тексті розглядаємо проблеми саме таких боргових 

цінних паперів. 

За ст. 10 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» 

державні облігації України можуть бути: довгострокові (понад 5 років); 

середньострокові (від 1 до 5 років); короткострокові (до 1 року). Варто 

наголосити, що емісія державних облігацій України не підлягає регулюванню 

НКЦПФР, оскільки регулюється законом України про Державний бюджет 

України на відповідний рік. 

НБУ виконує операції з обслуговування державного боргу, пов’язані з 

розміщенням облігацій внутрішніх державних позик та цільових облігацій 

внутрішніх державних позик України, їх погашенням і виплатою доходів за 

ними, а також провадить депозитарну діяльність щодо цих цінних паперів. 

Розміщення, обслуговування та погашення облігацій зовнішніх державних 

позик України здійснює Мінфін, яке може для цього залучати на договірних 

засадах банки, інвестиційні компанії тощо.  

Державні облігації України можуть бути іменними або на пред’явника та 

існують виключно в бездокументарній формі. Продаж облігацій внутрішніх 

державних позик України здійснюється в національній або іноземній валюті, а 
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облігацій зовнішніх державних позик України – у валюті запозичення. 

Виплата доходів і погашення державних облігацій України здійснюється 

коштами або в іншій формі за згодою сторін [415]. 

Облігації внутрішніх державних позик України – державні цінні папери, 

що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і 

підтверджують зобов’язання України щодо відшкодування пред’явникам цих 

облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов 

розміщення облігацій. Номінальна вартість облігацій внутрішніх державних 

позик України може бути визначена в іноземній валюті. Відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 80 «Про випуски 

облігацій внутрішніх державних позик» [320] постановлено (визначено за 

необхідне) здійснювати щороку в межах встановленого законом граничного 

розміру державного внутрішнього боргу на відповідний рік випуски ОВДП, а 

саме: короткострокових облігацій (з термінами обігу до одного року), 

короткострокових облігацій, номінованих в іноземній валюті (з термінами 

обігу до одного року), середньострокових облігацій (з термінами обігу від 

одного до п'яти років), короткострокових або середньострокових облігацій, 

номінованих в іноземній валюті (з термінами обігу до одного року та від 

одного до п'яти років відповідно), середньострокових облігацій з достроковим 

погашенням, номінованих в іноземній валюті, (з термінами обігу від одного до 

п’яти років), довгострокових облігацій з достроковим погашенням (з 

термінами обігу більше ніж п'ять років), довгострокових амортизаційних 

облігацій (з термінами обігу більше ніж п'ять років), довгострокових облігацій 

(з термінами обігу більш як п'ять років), середньострокових облігацій з 

індексованою вартістю (з термінами обігу від одного до п'яти років), 

довгострокових облігацій з індексованою вартістю (з термінами обігу більш як 

п'ять років). Основними відповідальними суб’єктами та випуск, обіг і 

погашення ОВДП є Мінфін та НБУ. Так, Мінфін: виступає емітентом та 

розміщує такі облігації; визначає час здійснення та обсяги випуску облігацій; 
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визначає терміни обігу та відсоткову ставку (ціну продажу) облігацій; 

передбачає щороку в проекті Закону України про Державний бюджет України 

на відповідний рік кошти, необхідні для обслуговування та погашення ОВДП; 

виступає від імені Кабінету Міністрів України гарантом своєчасного 

погашення та сплати доходу за такими облігаціями; вирішує за погодженням з 

НБУ питання випуску, розміщення та погашення ОВДП; розробляє та 

затверджує порядок погашення довгострокових державних облігацій з 

достроковим погашенням та середньострокових державних облігацій з 

достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті; розробляє та 

затверджує порядок дострокового погашення довгострокових ОВДП. 

Генеральним агентом з обслуговування випуску та погашення ОВДП є НБУ 

[320]. 

Перевагами ОВДП є такі: гарантія держави на 100% придбаних ОВДП; 

поточна дохідність значно перевищує дохідність на відповідні депозити; 

відсутній прибутковий податок на дохід, отриманий від ОВДП; можливість 

дострокового продажу ОВДП на вторинному ринку; дохід сплачується у 

валюті. Повернення суми інвестицій (за строком) у валютні ОВДП 

здійснюється у валюті; можливість отримати кредит під заставу ОВДП [236]. 

Номінальна вартість однієї ОВДП – 1 тис грн., проте їх придбання на 

практиці для пересічних громадян може бути проблематичним. Так, в 

Ощадбанку та Приватбанку їх можуть придбати лише VIP-клієнти, які мають 

великі депозити – понад 1 млн. грн. (доцільність саме такої суми розрахована з 

огляду на всі комісії). Якщо депозиту нема – цю суму потрібно покласти в 

банк і підтвердити джерело походження коштів. Тобто необхідно надати 

довідку про високі доходи, наприклад, продаж нерухомості чи іншого 

дорогого майна. Також купити ОВДП можна і через інвестиційні компанії, які 

рекомендують найменшу суму у 100 тис грн, а найбільш оптимальний варіант 

– 200-300 тис грн. Дохід за ОВДП виплачується у валюті облігації після 

завершення терміну її обігу, номіновані валютні ОВДП купуються у гривні за 
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курсом міжбанку, а погашення відбудеться у валюті [531]. 

Відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про цінні папери та фондовий 

ринок» облігації зовнішніх державних позик України (ОЗДП) – це «державні 

боргові цінні папери, що розміщуються на міжнародних фондових ринках і 

підтверджують зобов’язання України відшкодувати пред’явникам цих 

облігацій їх номінальну вартість з виплатою доходу відповідно до умов 

розміщення облігацій». Постановою Кабінету Міністрів України від 14 

березня 2018 р. № 186 «Про випуски облігацій зовнішніх державних позик» 

[321] постановлено Мінфіну здійснювати у разі потреби щороку в межах 

обсягу державних запозичень, визначених законом про Державний бюджет 

України, та з дотриманням граничного обсягу державного боргу на кінець 

бюджетного періоду випуски облігацій зовнішніх державних позик (ОЗДП), а 

саме: короткострокових облігацій зовнішніх державних позик, 

середньострокових облігацій зовнішніх державних позик, довгострокових 

облігацій зовнішніх державних позик – за основними умовами випусків та 

порядком розміщення, затвердженими цією постановою. ОЗДП за рішенням 

Мінфіну можуть розміщуватися шляхом публічного або приватного 

розміщення. Облігації зовнішніх державних позик можуть включатися до 

реєстру іноземної фондової біржі. Платежі з погашення та виплати доходу за 

такими облігаціями здійснюються за рахунок коштів, передбачених законом 

про Державний бюджет України для погашення та обслуговування державного 

боргу, у безготівковій формі на рахунки платіжного агента, довірчого 

управителя або на рахунки клірингових систем згідно з укладеними 

договорами. 

Наприклад, станом на 1 листопада 2018 р. Мінфін завершив випуск 

ОЗДП (єврооблігацій): на суму 750 000 000 доларів США зі строком 

погашення 1 лютого 2024 р. та на 1 250 000 000 доларів США зі строком 

погашення 1 листопада 2028 р. Єврооблігації знаходяться в лістингу на біржі 

Euronext Dublin. 5-річні єврооблігації були розміщені переважно серед 
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фондів, що управляють активами (82%). Частка хедж фондів склала 12%; 

частка страхових та пенсійних фондів – склала 4% від інвестицій, тоді як 

частка банків склала 2%. Інвестори зі США та Великобританії купили більшу 

частину випуску обсягом $750,000,000, частка яких склала 46% та 41% 

відповідно. Європейські інвестори купили 12% від випуску 5-тирічних 

єврооблігацій, тоді як частка інвесторів з інших регіонів склала 1%. 

Структура інвесторів в 10-річні єврооблігації така: фонди, що управляють 

активами (79%), хедж-фонди (13%), страхові та пенсійні фонди (5%) і банки 

(3%). 10-річні облігації були в основному розміщені серед інвесторів зі 

Великобританії (46%) та США (37%), тоді як інвестори з Європи склали 

16%, а інвестори з інших регіонів склали 1%. Було здійснено також 

погашення короткострокових дисконтних боргових цінних паперів, які були 

випущені 28 серпня 2018 р. номінальним обсягом 725 000 000 дол. США. 

Решта коштів від розміщення нових випусків єврооблігацій були 

перераховані на рахунки Казначейства та будуть використані для 

фінансування державного бюджету [431]. 

Відповідно до абз. 3 ч. 3 ст. 7 Закону України «Про цінні папери та 

фондовий ринок» цільові облігації – це «облігації, виконання зобов’язань за 

якими здійснюється шляхом передачі товарів та/або надання послуг 

відповідно до вимог, встановлених проспектом або рішенням про емісію 

цінних паперів (для державних облігацій України – умовами їх розміщення), а 

також шляхом сплати коштів власнику таких облігацій у випадках та порядку, 

передбачених проспектом або рішенням про емісію цінних паперів, облігацій 

(для державних облігацій України – умовами їх розміщення)». 

За ч. 4 ст. 10 цього ж Закону «цільові облігації внутрішніх державних 

позик України – облігації внутрішніх державних позик, емісія яких є 

джерелом фінансування дефіциту державного бюджету в обсягах, 

передбачених на цю мету законом про Державний бюджет України на 

відповідний рік, та в межах граничного розміру державного боргу. Основним 
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реквізитом цільових облігацій внутрішніх державних позик України є 

зазначення передбаченого законом про Державний бюджет України на 

відповідний рік напряму використання залучених від розміщення таких 

облігацій коштів. Кошти, залучені до Державного бюджету України від 

розміщення цільових облігацій внутрішніх державних позик України, 

використовуються виключно для фінансування державних або регіональних 

програм і проектів на умовах їх повернення в обсягах, передбачених на цю 

мету законом про Державний бюджет України на відповідний рік. 

Фінансування здійснюється відповідно до кредитних договорів, що 

укладаються між державою в особі Мінфіна та отримувачем коштів. Умови 

кредитних договорів повинні відповідати умовам розміщення цільових 

облігацій внутрішніх державних позик України з обов’язковим установленням 

дати обслуговування та погашення кредиту за п’ять днів до дати 

обслуговування та погашення цільових облігацій внутрішніх державних позик 

України. 

Що стосується облігацій місцевих позик, то відповідно до ст. 9 Закону 

України «Про цінні папери та фондовий ринок» [415] до них належать 

облігації внутрішніх та зовнішніх місцевих позик. Рішення про розміщення 

облігацій місцевих позик приймає Верховна Рада АРК або міська рада 

відповідно до вимог, установлених бюджетним законодавством. Реєстрацію 

випуску облігацій місцевих позик здійснює НКЦПФР у встановленому нею 

порядку. Особливості погашення та реалізації прав за облігаціями місцевих 

позик визначаються проспектом або рішенням про емісію цінних паперів. 

Детальніше про такі облігації йдеться у наступних підрозділах даного 

дослідження. 

У цілому ж можна стверджувати, що в Україні ринок боргових цінних 

паперів представлений різними видами цінних паперів, що цілком відповідає 

світовій практиці та потребам ринку. При цьому відзначимо, що проектом 

Закону № 2284 уточнено саме поняття боргових цінних паперів, а саме: «цінні 
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папери, що посвідчують відносини позики і передбачають обов’язок емітента 

або особи, яка видала неемісійний цінний папір, сплатити у визначений строк 

кошти, передати товари або надати послуги, а також інші права власника та 

обов’язки емітента і осіб, які надають забезпечення за облігаціями». 

Пропонований підхід дозволив законотворю деталізувати права та обов’язки 

сторін, що випливають із боргового цінного паперу. Окрім цього, що також є 

важливим, зазнав змін перелік боргових цінних паперів порівняно з чинним 

законодавством. Так, у проекті Закону № 2284, по-перше, застосовано більш 

сучасний підхід щодо облігацій підприємств, які запропоновано називати 

«корпоративні облігації». По-друге, що цілком обгрунтовано, розмежовано 

ощадні та депозитні сертифікати як окремі підвиди цінний паперів; також 

деталізовано субєкт, що їх випускає, яким визначено банк. Такий підхід 

повністю відповідає сучасним підходам у розумінні цих цінних паперів, 

активно застосовуваних у банківському сектору не лише в Україні, але й в 

банківських системах провідних країн світу. По-третє, з переліку боргових 

цінних паперів вилучено облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 

що також відповідає наявній політиці як НБУ, так і самого Фонду 

гарантування. Запропоновані зміни однозначно слід підтримати й вважати їх 

такими, що призведуть до позитивних зрушень під час правозастосування, 

після прийняття законопроекту в цілому. 

 

3.2 Становлення, стан і перспективи розвитку законодавства 

України, що регулює відносини у сфері боргових державних і місцевих 

цінних паперів 

 

Визначенню перспектив розвитку законодавства України у галузі 

боргових державних і місцевих цінних паперів, має передувати аналіз 

ретроспективи становлення відповідної сфери правового регулювання. Це, у 

свою чергу, надасть можливість окреслити закономірності розвитку, створить 
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підґрунтя для визначення природи та сутності правового методу, який 

використовувався раніше та з’ясування впливу цього методу на існуюче 

законодавство і його еволюцію. Зрештою, необхідно встановити, яка модель 

правового регулювання відносин у галузі боргових цінних паперів та інших 

запозичень була обрана державою і які зовнішні та внутрішні чинники на це 

вплинули. При цьому зразу наголошуємо, що основна увага у цьому та 

наступному підрозділах приділятиметься безпосередньо такому виду боргових 

цінних паперів як облігація. Обумовлено це розумінням перспектив 

застосування даного фінансового інструменту у подальшому розвиткові 

національної економіки, залучення зовнішніх та внутрішніх інвесторів у 

погашення державного боргу, а також можливості, що надають облігації для 

розвитку територіальних громад, що для України в рамках триваючого 

процесу децентралізації є надзвичайно актуальним.  

Отже, першу згадку про облігацію як письмове зобов’язання 

зустрічаємо в «Облігаційному праві» Харонда із Катани на Сицилії (VII ст. до 

н.е.), який включав його до загального законодавства країни і, таким чином, 

доповнив свого сучасника Залєвка з Італійських Локрів, що вважається 

найпершим законодавцем в історії людства [218, с. 75].  

Значно пізніше – у 1353 і 1398 рр. у Венеції власники розпродавали свої 

торгові дома, щоб на виручені кошти придбати частку в державному боргові, 

як наслідок, значні обсяги ресурсів відволікались від процесу формування 

капіталу [100, с. 257]. Слід припустити, що у цей період розмір державного 

боргу у різних державах стрімко зріс, що обумовило виникнення проблем з 

управлінням боргом, адже його структура стає складною та вимагає створення 

відповідних рівнів. У зв’язку з цим можна говорити про суттєвий дефіцит 

фінансових ресурсів, який був обумовлений зростанням видатків.  

За свідченнями істориків, позики надавалися з метою спонукання 

громадян до інвестування. При цьому коло інвесторів на початковому етапі 

розвитку цього інституту було досить вузьким і заздалегідь визначеним. Варто 
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зазначити, що державні запозичення у XIV ст. увійшли в практику таких міст, 

як Генуя, Венеція, Флоренція. Інколи розміщення позики проводилося в 

примусовому порядку, відсоток виплачувався, аби уникнути прояву сильного 

невдоволення, а вже у XV ст. такі запозичення почали здійснювати на 

добровільній основі [173, с. 25]. Перехід від примусового до добровільного 

характеру позики, на нашу думку, свідчить про зростання довіри суспільства 

до держави та підвищення конкурентоспроможності позики, як виду правових 

відносин.  

Достатньо цікавим фактом є те, що суттєвою рисою позик того часу було 

існування певного суспільства, «монтес» (montes), суть якого полягала у: 

з’єднанні декількома особами своїх капіталів для позики державі і 

одночасному придбанні права на отримання відповідної частини державних 

доходів в погашення цієї позики [475, с. 37]. Вбачається, що саме на цьому 

етапі відносини у галузі боргових цінних паперів, інших запозичень стають 

повноцінним видом правовідносин, і можуть розглядатися як окремий 

правовий інститут. Також, на вказаному етапі починається розвиток системи 

суб’єктів, зокрема з’являються колективні суб’єкти, які діють в спільних 

інтересах. У свою чергу, це зумовлює і розвиток правовідносин в цілому, 

оскільки інтерес означених суб’єктів починає охоплювати і питання 

отримання доходів від позик і боргових цінних паперів (передусім йдеться про 

облігації державних позик).  

Беззаперечним еволюційним проривом у галузі позик є становлення 

інфраструктури організованої торгівлі державними цінними паперами, яке 

пов’язують із заснуванням Амстердамської біржі (1602 р.), де вперше почали 

здійснюватись операції з цінними паперами. Спочатку на біржі обертались 

переважно національні державні облігації (як загальнодержавні, так і 

провінцій та міст), а з часом до торгів почали допускатись і державні цінні 

папери іноземних урядів [102, с. 122]. Достатньо характерно, що саме у цей 

період відбувається вдосконалення передачі прав по цінних паперах. Перш за 
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все, це стосується запровадження цінних паперів на пред’явника, що 

виявилось зручним інструментом для здійснення державних позик у XVШ ст. 

(вперше випуск таких зобов’язань починає Німеччина) [228, с. 92]. 

Таким чином у XVІІ–XVШ ст. правовідносини у галузі запозичень, 

окрім оновленого суб’єктного складу, набувають зв’язків з так званим 

«іноземним елементом». Також суттєвого розвитку зазнає і зміст самих 

правовідносин, адже починають впроваджуватися правові моделі передачі 

майнових прав на цінні папери. Поряд із цим, слід звернути увагу на те, що 

будь-які державні запозичення, що здійснювалися в означений період, мали 

слабку економічну основу, а про детальну правову регламентацію взагалі не 

йшлося. Тому виникла логічна потреба у наведенні порядку в сфері публічних 

фінансів в окремих державах, у розвитку нових фінансових технологій, що 

відповідали меті управління боргом. Зокрема, це призвело до практики 

конвертації боргів (або випущених облігацій), які виникли раніше, і появи 

конвертованих паперів [490, с. 5]. 

Виникнення місцевих запозичень у царській Росії (до складу якої тоді 

входила й більша частина сучасної України) припадає на епоху реформ 60-

70 рр. XIX ст., що, у свою чергу, спричинили бурхливий розвиток економіки 

країни, у тому числі й міського господарства. Невдовзі Рада міністрів царської 

Росії (Російської Імперії) видає дозвіл органам місцевого самоврядування 

вносити до кошторисів міст суми щорічних платежів за позиками та 

облігаціями як обов'язкові [254, с. 10]. Позики здебільшого здійснювалися 

шляхом випуску міських й земських облігацій. Змішаною формою були 

позики за посередництва кредитних установ. Особливістю місцевих 

запозичень у зазначений період було те, що в своїй більшості вони мали 

цільовий характер. Основну категорію (понад 60%) становили позики, 

призначені для реалізації дохідних проектів або покриття витрат на 

обслуговування боргу. Близько 22% позик були спрямовані на реалізацію 

суспільно важливих неприбуткових проектів. Окремі позики були спеціально 
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емітовані з метою погашення заборгованості за раніше здійсненими 

запозиченнями [168, с. 212]. Варто відмітити і той факт, що центральний уряд 

не надавав гарантій під випуск таких позик, місцеві запозичення не 

включалися до складу боргу держави загалом. Держава лише контролювала 

емісію місцевих облігацій, а з метою підвищення їх статусу передбачалася 

кримінальна відповідальність за підробку таких паперів. Міністр фінансів 

особисто призначав керівника вищого органу з управління коштами, 

отриманими за рахунок місцевих запозичень – Комітету власників облігацій 

[252, с. 156]. 

У період ХІХ–ХХ ст. відбувається стрімкий розвиток сфери позик, що 

було обумовлено зростанням обсягів державних боргових зобов’язань та 

розширенням попиту на цінні папери з боку інвесторів [213, с. 20]. Внаслідок 

військово-політичних чинників у XX ст. сектор державних цінних паперів 

значно розширився. Численні війни між економічно розвиненими країнами 

вимагали значних ресурсів, які уряди тих країн не могли отримати інакше, як 

за рахунок не боргових (зокрема, неемісійних) джерел. Внаслідок цього 

зростали внутрішні і зовнішні борги. До 1917 р. головним фінансистом 

військових дій союзників була Великобританія – її позики країнам-союзникам 

становили 4 млрд. доларів, і це при тому, що фінансові ресурси 

Великобританії були значно виснажені [110, с. 218]. 

З приходом радянської влади практика запозичень органами місцевого 

самоврядування припинилася, і відновилася лише під час нової економічної 

політики: позики на короткостроковий період, які отримувалися місцевими 

радами від Нарбанку у 1918-1920 рр., фактично зводилися до безповоротної 

допомоги. У липні 1920 р. була затверджена Постанова другої сесії ВЦВК, 

скликаної 1920 року, один із пунктів якої був такого змісту: «Поділ бюджету на 

загальнодержавний і місцеві скасувати, і надалі місцеві витрати й доходи 

включити до загальнодержавних бюджетів» [219, с. 18]. Згодом влада 

усвідомила нераціональність такого заходу, і з 1 січня 1922 р. знову було 
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відновлено систему місцевих бюджетів. Місцевим радам також надавалася 

можливість здійснювати запозичення, які повинні були мати цільове 

призначення. При цьому, місцеві ради самостійно відповідали за позиками 

усім своїм майном, загальнодержавна скарбниця відповідальності за ними не 

несла. Запозичення могли здійснюватися під спеціальне забезпечення 

окремими видами доходів або майна, що визначалися під час їх випуску. 

Закріплені як забезпечення позики доходи не підлягали вилученню в порядку 

бюджетного перерозподілу аж до повного погашення позики [252, с. 158]. У 

30-х рр. у СРСР припиняється практика здійснення запозичень до місцевих 

бюджетів. Тобто маємо констатувати, що у радянський період, незважаючи на 

незначні та недовготривалі спроби, не вдалося відродити в повній мірі 

інститут здійснення місцевих запозичень. 

Наведені вище історичні факти свідчать про початок політизації 

правовідносин у галузі запозичень, зокрема, що стосується цінних паперів 

інших держав. В умовах сьогодення також використовуються фінансові важелі 

для впливу на соціально-економічну та політичну ситуацію в іншій державі. 

Втім варто наголосити, що відносини позики мають потужний потенціал, який 

використовувався ще у середині минулого століття. Так, за роки Другої 

світової війни США за рахунок державних позик покрили 54%, 

Великобританія – 50%, Німеччина – 61%, Японія – 58% всіх урядових витрат. 

У післявоєнний період державні запозичення почали використовуватись для 

відбудови народного господарства (в Болгарії – «Позика свободи» (1945 р.), у 

Польщі – «Позика відновлення» (1946 р.), в Угорщині – «Перша державна 

позика» (1946 р.) [82]. 

Процес становлення вітчизняного законодавства у галузі запозичень, 

можна умовно поділити на два етапи: радянський та етап незалежної 

Української держави. В умовах централізованої системи управління 

економікою недержавні цінні папери не мали юридичного визнання. Зокрема, 

ст. 79 Кримінального кодексу УРСР від 28 грудня 1960 р. передбачалася 
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відповідальність за виготовлення державних цінних паперів, до яких 

відносилися, у першу чергу, облігації державних позик, дорожні чеки в 

карбованцях або в іноземній валюті. У свою чергу, ст. 80 цього Кодексу 

установлювала заборону для громадян на здійснення будь-якої діяльності з 

іноземними фондовими цінностями на тій підставі, що останні розглядалися 

як валютні цінності [172].  

Подібні правові обмеження не сприяли розвитку галузі запозичень у 

тогочасній Україні, а обумовлювали статичність законодавства та практики 

запозичень. Хоча варто відзначити, що на внутрішньодержавному рівні були 

зроблені кроки на упорядкування окремих аспектів означених правовідносин. 

Так, у 80-рр. ХХ ст. були прийняті спеціальні нормативні акти: постанова Ради 

Міністрів СРСР від 15 жовтня 1988 р. № 1195 «Про випуск підприємствами й 

організаціями цінних паперів» [317], «Положення (Тимчасове) про порядок 

випуску цінних паперів підприємствами, організаціями, переведеними на 

повний госпрозрахунок і самофінансування, кооперативами, їх спілками 

(об’єднаннями), комерційними банкам» (затверджено наказом Міністерством 

фінансів СРСР від 16 листопада 1988 р.) [180, с. 74]. 

Доцільно зазначити, що жорстке регулювання сфери позик за часів 

СРСР призвело до зменшення показників частки державних позик у структурі 

доходів бюджету: з 1960 по 1980 р. випускалися державні облігації 

внутрішньої виграшної позики, яка забезпечувала незначну частку 

надходжень до державного бюджету, що коливалась в межах 0,2–0,4% [516, 

с. 65]. Означена політика обумовлена централізованою системою управління 

державними та місцевими фінансами та командною економікою, яка існувала 

в СРСР. 

Стрімкий розвиток законодавства у галузі запозичень відбувається після 

отримання Українською державою незалежності. Розвиток національної 

правової системи зумовлює кардинальні зміни в означеній сфері суспільних 

відносин. Окрім цього, позначається перехід до ринкової економіки, в умовах 
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якої, цінні папери по-суті стають товаром. Варто зазначити, що формування 

законодавства та підзаконної основи у сфері запозичень одночасно 

охоплювало два рівні: загальнодержавний та місцевий. В рамках формування 

першого рівня були прийняті наступні нормативно-правові акти: 

1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 

1991 р. [371], яким визначаються також види зовнішньоекономічної діяльності 

– операції з цінними паперами, що здійснюють в Україні суб'єкти цієї 

діяльності. 

2. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р. 

(передбачає можливість державного інвестування, що здійснюється органами 

державної влади за рахунок коштів державного бюджету, позичкових коштів, а 

також державними підприємствами та установами за рахунок власних і 

позичкових коштів) [372]. 

3. Закон України «Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, 

Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової 

корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по 

гарантіях інвестицій» від 03 червня 1992 р. [329], яким Кабінету Міністрів  

України надаються  повноваження  вирішувати  всі  питання,  що  стосуються 

вступу України до перелічених організацій. Також ст. 4 Закону передбачено, 

що НБУ уповноважується  випускати  в  обіг цінні  папери,  необхідні  для  

участі  України  у  Фонді,  Банку, Корпорації,  Асоціації  та  Агентстві  

відповідно  до  їх  угод та Конвенції про створення Агентства. 

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про випуск безвідсоткових 

(дисконтних) облігацій внутрішньої державної позики 1996 року» від 29 

квітня 1996 р. № 469 (документ є прикладом санкціонування емісії державних 

боргових цінних паперів та встановлює умови випуску та порядок розміщення 

ОВДП) [312]. 

5. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості 

електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10 грудня 1997 р. [384], який 
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втратив чинність у зв’язку із прийняттям нового Закону України «Про 

депозитарну систему України» від 6 липня 2012 р. [330]. Останній Закон 

визначає правові засади функціонування депозитарної системи України, 

встановлює порядок реєстрації та підтвердження прав на емісійні цінні папери 

та прав за ними у системі депозитарного обліку цінних паперів, а також 

порядок проведення розрахунків за правочинами щодо емісійних цінних 

паперів. 

6. БК України 2001 р. (його нова редакція 2010 р. з останніми змінами), 

яким регулюються відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, 

затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю 

за дотриманням бюджетного законодавства, і питання відповідальності за 

порушення бюджетного законодавства, а також визначаються правові засади 

утворення та погашення державного і місцевого боргу [31]. 

7. ГК України від 16 січня 2003 р. [55], нормами якого регулюються 

відносини, пов’язані із цінними паперами, що є особливим видом майна 

суб'єктів господарювання. 

8. ЦК України від 16 січня 2003 р. [513], нормами якого цінні папери 

визначаються як об'єкти цивільних прав. 

9. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 

2006 р. (містить класифікацію, порядок обігу боргових цінних паперів, 

зокрема державних облігацій та боргових цінних паперів, що розміщуються на 

міжнародних фондових ринках) [415]. 

10. Угода про позику (Проект розширення доступу до ринків фінансових 

послуг) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 

23 червня 2006 р. (визначаються фінансові умови надання позики, способи 

захисту інтересів сторін та інші принципові питання фінансового 

співробітництва на міжнародному рівні) [483].  

11. ПК України від 02 грудня 2010 р., який регулює, зокрема, питання 

оподаткування операцій з цінними паперами [272]. 
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12. Указ Президента України «Про Національну комісію з цінних паперів 

та фондового ринку» від 23 листопада 2011 р. № 1063/2011 (закріплює за 

комісією право: здійснення депозитарної діяльності з державними 

облігаціями; визначення порядку емісії, обігу та викупу відсоткових, цільових 

та дисконтних облігацій тощо) [385]. 

13. Закон України «Про особливості здійснення правочинів з державним, 

гарантованим державою боргом та місцевим боргом» від 19 травня 2015 р. 

[390], який спрямований на забезпечення економічної безпеки держави, захист 

суспільних інтересів та інтересів держави у зв’язку з погашенням та 

обслуговуванням державного, гарантованого державою боргу та місцевого 

боргу. 

14. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 

р. 338, у ст. 1 якого визначено, що «казначейські зобов'язання – боргові цінні 

папери, що емітуються державою в особі її уповноважених органів, 

розміщуються виключно на добровільних засадах серед фізичних та 

юридичних осіб і засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до 

бюджету та дають право на отримання фінансового доходу або інші майнові 

права, відповідно до умов їх випуску». Також зазначається, що для 

регулювання курсу гривні щодо іноземних валют НБУ використовує 

золотовалютний резерв, купує і продає цінні папери, встановлює і змінює 

ставку рефінансування та застосовує інші інструменти регулювання грошової 

маси в обігу (ч. 2 ст. 36 Закону). За п. 4 ст. 42 Закону НБУ купує (крім купівлі в 

емітента) та продає цінні папери в установленому законодавством порядку. 

Особливо варто відмітити положення ст. 54 Закону про те, що НБУ заборонено 

надавати кредити в національній та іноземній валюті, як прямо, так і 

опосередковано через державну установу, іншу юридичну особу, майно якої 

перебуває у державній власності, на фінансування витрат Державного 

бюджету України. Також НБУ не має права купувати на первинному ринку 

цінні папери, емітовані Кабінетом Міністрів України, державною установою, 
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іншою юридичною особою, майно якої перебуває у державній власності. З 

приводу останнього положення, на наш погляд, варто було би додати 

обмеження щодо заборони купувати на первинному ринку цінні папери, 

емітовані місцевими органами. 

Представлені нормативно-правові акти є лише прикладами, які 

демонструють декілька основних тенденцій становлення законодавства у 

галузі запозичень в незалежній Україні. По-перше, слід відзначити залучення 

різних за статусом суб’єктів, які формують основу правового інституту 

державних запозичень (Верховна Рада України, Президент України, Кабінет 

Міністрів України). По-друге, історія вказує на багаторівневість процесу 

формування законодавства у галузі запозичень. Зокрема, слід виділити 

організаційний рівень (визначення засад управління сферою державних 

позик), процедурний рівень (встановлення принципів та умов фінансової 

співпраці), матеріальний рівень (змістовне наповнення основних категорій 

правовідносин у галузі запозичень).  

На рівні підзаконних нормативно-правових актів також доречно 

виділити наступні, які дозволяють простежити хронологію обігу боргових 

цінних паперів в Україні: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 80 Про 

випуски облігацій внутрішніх державних позик» [320]; 

 Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням 

облігацій внутрішніх державних позик, затверджене постановою Правління 

НБУ від 18.06.2003 р. № 248 [350]; 

Порядок здійснення дострокового погашення довгострокових 

державних облігацій з достроковим погашенням, затверджено наказом 

Мінфіну від 05.05.2004 р. № 308 [355]; 

Порядок купівлі у 2009 році облігацій внутрішньої державної позики, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 червня 2009 р. 

№ 568 [359]; 
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Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 р. № 368 «Про 

випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум 

податку на додану вартість» [315]; 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2010 р. № 639 «Про 

випуск облігацій внутрішньої державної позики для кредитування Аграрного 

фонду» [316]; 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 43 «Про 

випуск у 2011 році облігацій внутрішньої державної позики для кредитування 

Аграрного фонду» [318]; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 222 

«Питання використання у 2011 році коштів, що надійшли за рахунок випуску 

облігацій внутрішньої державної позики, для оплати послуг радників, 

пов'язаних з проведенням заходів з приватизації банків, у капіталізації яких 

взяла участь держава» [267]; 

 Порядок здійснення дострокового погашення середньострокових 

державних облігацій з достроковим погашенням, номінованих в іноземній 

валюті, затверджено наказом Мінфіну від 27.03.2012 р.  № 408 [356]; 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 11 червня 2012 р. № 566 «Про 

випуск у 2012 році облігацій внутрішньої державної позики для кредитування 

Аграрного фонду» [319]; 

 Порядок здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням 

державним (місцевим) боргом, затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 1 серпня 2012 р. № 815 [357]; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. № 836 «Про 

випуск казначейських зобов'язань» [313]; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 101 «Про 

випуск облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації"»	[314]; 

 Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та 

забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів 
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Національним банком України, затверджене постановою Правління НБУ від 

21.12.2017 р. № 140 [351]; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 186 

«Про випуски облігацій зовнішніх державних позик» [321]; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 544 «Про 

затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 

бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів» [363]; 

Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх 

обігу: затверджене рішенням НКЦПФР від 14.06.2018 р. № 391 [347] тощо.  

У цьому сенсі доречно звернути увагу на постанову Кабінету Міністрів 

України від 31 січня 2001 р. № 80 «Про випуски облігацій внутрішніх 

державних позик» (з останніми змінами від 06.02.2019 р.), в якій Кабінет 

Міністрів України уповноважив щорічно здійснювати в межах встановленого 

законом граничного розміру державного внутрішнього боргу на відповідний 

рік випуски облігацій внутрішніх державних позик [320]. 

Зазначеною умовою також було затверджено основні умови випуску та 

порядок розміщення короткострокових і середньострокових державних 

облігацій; основні умови випуску та порядку розміщення короткострокових 

державних облігацій, номінованих в іноземній валюті; основні умови випуску 

та порядок розміщення короткострокових або середньострокових державних 

облігацій, номінованих в іноземній валюті; основні умови випуску та порядок 

розміщення середньострокових державних облігацій з достроковим 

погашенням, номінованих в іноземній валюті; основні умови випуску та 

порядок розміщення довгострокових державних облігацій з достроковим 

погашенням, довгострокових амортизаційних державних облігацій; основні 

умови випуску та порядок розміщення довгострокових державних облігацій; 

основні умови випуску та порядок розміщення середньострокових та 

довгострокових державних облігацій з індексованою вартістю. 

Брак обсягу даної роботи не дає можливості розкрити особливості таких 
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умов. Водночас їх аналіз дозволяє зробити узагальнені висновки про 

закріплення деталізації таких параметрів як визначення номінальної вартості й 

відсоткової ставки доходу; форми випуску та умов зберігання; суб'єктного 

складу покупців та порядку реалізації; умов обігу та реалізації; засвідчення 

права володіння; порядку здійснення платежів. 

Необхідно підкреслити, що на загальнодержавному рівні становлення 

законодавства у галузі запозичень, зокрема, у формі облігацій відбувається під 

впливом достатньо специфічних чинників: політичної кон’юнктури (окреслює 

вектор міжнародної фінансової співпраці та інтеграції), особливостей 

бюджетної політики (врахування окремих сфер, які вимагають особливої 

фінансової підтримки з боку держави), зрілості суспільства (готовності 

довіряти державі та її борговим зобов’язанням). На місцевому рівні ситуація 

дещо інша. Так, у якості прикладів слід навести наступні прийняті 

нормативно-правові акти: 

1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 

1997 р. № 280/97-ВР (ст. 70 цього Закону передбачено, що органи місцевого 

самоврядування можуть здійснювати місцеві запозичення та отримувати 

позики місцевим бюджетам (коректніше – для місцевих бюджетів. – Н.К.), які 

у подальшому використовувати, наприклад, для формування бюджету 

розвитку) [381]. 

2. Указ Президента України «Про впорядкування внутрішніх і зовнішніх 

запозичень, що провадяться органами місцевого самоврядування» від 

19 червня 1998 р. № 655/98 (закріплено, що кошти від випуску облігацій 

внутрішніх місцевих позик, позики та кредити, які отримують органи 

місцевого самоврядування в банківських установах, залучаються лише для 

фінансування відповідного місцевого бюджету з обов’язковим включенням до 

бюджету витрат на обслуговування зазначених позик та кредитів) [328]. 

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

здійснення місцевих запозичень» від 16 лютого 2011 р. № 110 (у документі 
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визначено механізм здійснення запозичень до місцевих бюджетів, зокрема 

врегульовано форму, обсяг та умови запозичень (їхньої реструктуризації), 

порядок притягнення до відповідальності, питання контролю в означеній 

сфері) [358]. 

4. Рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про порядок 

здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу» від 29 

квітня 2014 р. № 578 (визначено порядок здійснення реєстрації випуску 

облігацій та проспекту їх емісії, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про 

результати розміщення облігацій, реструктуризації боргових зобов’язань, 

надання до реєструвального органу звіту про наслідки погашення та 

скасування реєстрації випуску цих облігацій) [348]. 

5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

надання місцевих гарантій» від 14 травня 2012 р. № 541 (визначено окремі 

процедурні питання ведення Реєстру місцевих запозичень та місцевих 

гарантій, завдяки якому забезпечується неухильне дотримання бюджетного 

законодавства в частині обсягу та умов надання місцевих гарантій) [360]. 

Певні акти, що стосуються місцевих запозичень, мають загальний 

характер і для державних запозичень, про них йшлося у попередньо наданому 

переліку нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері 

боргових цінних паперів.  

Особливістю місцевого рівня правового регулювання відносин у галузі 

запозичень є локальний характер окремих нормативно-правових актів. Ця 

особливість є об’єктивно обумовленою і походить від сутності та правової 

природи самого інституту місцевого самоврядування. У якості прикладу слід 

навести Рішення Київської міської ради «Про реструктуризацію місцевих 

зовнішніх запозичень» від 21 листопада 2017 р. № 501/3508, яке передбачає 

реструктуризацію залишку місцевого боргу за місцевими зовнішніми 

запозиченнями Київської міської ради, залученими відповідно до рішення 

Київської міської ради від 28 грудня 2004 р. № 1050/2460 «Про бюджет міста 
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Києва на 2005 рік», та не переведеному у 2015 році до державного боргу, в 

обсязі 101 149 000 доларів США [400]. 

Необхідно зазначити, що на місцевому рівні також зроблено акцент на 

організаційних, процедурних та матеріальних аспектах правового 

регулювання галузі запозичень. Однак складність цього рівня правового 

забезпечення полягає у тому, що він повністю має бути узгоджений із 

попереднім, загальнодержавним рівнем. Наведені вище приклади нормативно-

правових актів вказують на той факт, що, еволюціонуючи, законодавство у 

галузі запозичень поступово трансформується у складну міждисциплінарну 

конструкцію, організація та функціонування якої забезпечується різними за 

статусом і характером повноважень суб’єктами.  

Натомість очевидно, що розвиток суспільних відносин обумовлює 

необхідність делегування державою відповідних повноважень у сфері 

запозичень органам місцевого самоврядування. Ця тенденція викликана 

необхідністю децентралізації влади, яка на сьогодні триває в Україні. 

Підґрунтя цієї реформи, зокрема і на законодавчому рівні, почали закладатися 

ще на зорі незалежності держави. Актуальність цієї тенденції також викликана 

існуванням наступних умов фінансової стійкості місцевих бюджетів: 

збалансованість доходів і видатків для розвитку; бюджетна самостійність і 

платоспроможність, які характеризуються спроможністю органу місцевого 

самоврядування мобілізувати фінансові ресурси в бюджет без запозичення 

фінансової допомоги, а також повно і своєчасно виконувати свої 

повноваження [210, с. 87]. 

У 1998-2001 рр. спостерігається спад активності вітчизняного ринку 

місцевих запозичень. Насамперед, причиною цього вважають оголошення 

дефолту за випущеними в Одесі облігаціями на суму, що перевищувала 91,5 

млн. грн. Йдеться про рішення щодо випуску облігацій внутрішньої місцевої 

позики міста Одеси, прийняте сесією Одеської міської ради народних 

депутатів XXII скликання 27 лютого 1997 р. за №113-XXII. Одеські облігації 
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стали скандальними з самого початку. Оголошений обсяг випуску 91,5 млн. 

грн. (близько 44,5 млн. дол. США) був завеликим як на тодішні умови 

українського ринку цінних паперів [163, с. 179]. 

Головними причинами дефолту міста називають різні: зависока 

процентна ставка за емітованими облігаціями на рівні 50% (у той час, коли 

дохідність українських внутрішніх державних облігацій становила близько 

30%); нераціональне використання запозичених коштів (кошти розміщувалися 

на українському міжбанківському ринку, а не вкладалися у перспективні 

проекти розвитку міської інфраструктури (за призначенням було використано 

близько 15 млн. грн.)); відсутність програми погашення та обслуговування 

боргу з визначенням джерел фінансування і програм цільового використання 

коштів; відсутність механізму страхування ризиків [253, с. 117; 47]. Тодішня 

ситуація з боргом м. Одеси викликала недовіру до місцевих запозичень і 

протягом 1998-2002 рр. було зареєстровано лише одну емісію облігацій 

внутрішніх міських позик (м. Бровари Київської області), і лише в 2001 р. 

український ринок місцевих облігацій вийшов на дещо новий рівень, що 

пов’язано із прийняття БК України у 2001 р.  

Вбачається, що розвиток законодавства у сфері місцевих запозичень 

відбувається під впливом дещо інших чинників, до числа яких слід 

зарахувати: процес децентралізації влади (необхідність забезпечити реальну 

фінансово-економічну самостійність місцевих громад); недостатня 

інтегрованість місцевого самоврядування до міжнародних фінансово-

кредитних ресурсів, відсутність в державі усталеної практики дерегуляції 

місцевої економіки; низька конкурентоспроможність та інвестиційна 

привабливість окремих територіальних громад. 

Логічним підсумком дослідження історіографії розвитку законодавства у 

галузі державних і місцевих цінних паперів, інших бюджетних запозичень є 

періодизація, тобто формування відповідних етапів, в рамках яких відбулися 

найбільш ключові події та сформувалися тенденції. На нашу думку, слід 
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виділити такі етапи: 

- перший етап VII ст. до н.е. – XIV ст. н.е. (відбувається утвердження 

позики як правової категорії, відносини щодо якої вимагають нормативно-

правового закріплення). Цей етап дуже важливий з позиції праворозуміння 

запозичень і облігацій державної та місцевої позики, адже саме на ньому 

формується правова природа означеної категорії і відбувається змістовне 

наповнення; 

- другий етап XV ст. – XVШ ст. (завершується оформлення 

правовідносин у галузі запозичень в рамках окремого правового інституту). 

Цей етап також характеризується поділом відносин у галузі запозичень на 

міжнародно-правові та внутрішньодержавні;  

- третій етап ХІХ ст. – ХХ ст. (триває процес удосконалення та 

оптимізації правових теорій та концепцій про запозичення як складову сфери 

публічних фінансів). У цей час формуються міжінституційні зв’язки 

правовідносин у сфері запозичень з інвестиційними та банківськими 

правовідносинами. Ми навмисно не виокремлюємо радянський період, 

оскільки в цей час розвиток українського права був обмежений політичною 

доктриною СРСР; 

- четвертий етап 1991 рік – сучасність (відбувається формування 

національного законодавства у сфері запозичень, яке засноване на Конституції 

України та спирається на фінансовий суверенітет Української держави). 

Домінантою цього етапу є принцип всебічного правового забезпечення 

організаційних, процедурних та матеріальних аспектів правовідносин у сфері 

запозичень.  

Вважаємо за необхідне окремо деталізувати останній етап, адже він 

стосується новітньої історії нашої держави. Зокрема доцільно виділити в 

структурі цього етапу окремі періоди, а саме: 

- перший період 1991 – 2006 роки (становлення вітчизняного 

законодавства у сфері державних і місцевих цінних паперів: розробка та 



255 
	

прийняття нормативно-правових актів; перегляд попередньої радянської 

доктрини; формування правової основи організації і функціонування ринку 

цінних паперів); 

- другий період 2006 – 2014 роки (удосконалення чинного законодавства 

у сфері запозичень, зокрема в частині: переходу до ефективних механізмів 

контролю; оптимізації процедурних аспектів та окресленні міжнародно-

правових засад співробітництва в означеній сфері); 

- третій період 2014 – 2019 роки (удосконалення чинного законодавства 

з урахуванням євроінтеграційної політики та необхідності адаптації до 

міжнародних стандартів: імплементація; гармонізація; спрощення). Етап 

характеризується складними політичними, економічними та фінансами 

потрясіннями в Україні. У цих умовах у 2014 р. в Україні було випущено 

казначейські зобов’язання «Військові» в кількості 100 тис. шт. номінальною 

вартістю 1 000 грн. Це цінні папери на пред’явника, їх було емітовано однією 

серією В у документарній формі загальним обсягом 100 млн. грн. із строком 

обігу 24 місяці [314]; 

- четвертий період кінець 2019 року – теперішній час (завершення 

процесу удосконалення чинного законодавства з урахуванням 

євроінтеграційної політики та необхідності адаптації до міжнародних 

стандартів: імплементація; гармонізація; спрощення). 

Підводячи підсумки дослідження історії становлення та розвитку 

законодавства у галузі запозичень загалом, та боргових державних і місцевих 

цінних паперів зокрема, необхідно зазначити, що цей процес тривав під 

впливом достатньо різних за характером чинників. При чому на кожному з 

етапів вони були індивідуальними, але усі обумовлені станом суспільних 

відносин. Послідовність історичних етапів демонструє еволюцію теорій та 

правових методів, які влада використовувала для регулювання галузі 

запозичень.  

Пропонуємо перейти до аналізу перспектив розвитку законодавства, яке 
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регулює відносини у сфері боргових державних і місцевих цінних паперів й 

почнемо з тези професора А.Т. Ковальчука, яку, на нашу думку, можна вважати 

лейтмотивом визначення перспектив розвитку законодавства у сфері 

запозичень загалом: «органічне поєднання фінансових ресурсів держави і 

публічного фінансового капіталу являє собою загальнонаціональні (суспільні) 

фінансові ресурси, які все більш явно виступають об’єктом фінансово-

правового регулювання. Таким чином фінансовим правом регулюються 

фінанси держави і та частина недержавних фінансів, яка запускається в 

подальший обіг як фінансовий капітал та інвестиційний ресурс і 

використовується як джерело фінансування загальнонаціональних програм 

(проектів)» [152, с. 11].   

З огляду на це, доцільно зазначити наступне: 

- перспективи розвитку засобів правового регулювання сфери боргових 

державних і місцевих цінних паперів безпосередньо пов’язані з тенденціями 

розвитку фінансового права в цілому та його окремих правових інститутів. 

Передусім це стосується фінансового контролю, сфери бюджетування, форм 

та методів фінансово-правової відповідальності; 

- розвиток законодавства у сфері боргових державних і місцевих цінних 

паперів має відбуватися з урахуванням необхідності захисту інтересів держави 

у фінансовій сфері, що, в свою чергу, буде позначатися на цільовому характері 

використання запозичених фінансових ресурсів; 

- суспільне значення правовідносин у сфері запозичень обумовлює 

необхідність розвитку таких законодавчих моделей, в основі яких буде 

принцип обопільної відповідальності влади і суспільства. Тим більше, що 

боргові зобов’язання неодмінно позначаються як на бюджетах різного рівня, 

так і на добробуті пересічних громадян. 

Також варто відзначити, що розвиток законодавства у розглядуваній 

сфері неодмінно відбуватиметься під впливом євроінтеграції, яка передбачає 

універсалізацію правових методів та засобів. На нашу думку, це достатньо 
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важливий чинник, який надасть можливість лібералізувати означену сферу та 

зробити її більш відкритою для суспільства. Не буде зайвим зазначити і про те, 

що розвиток законодавства в досліджуваній сфері повинен обов’язково 

корелюватися з тенденціями становлення громадянського суспільства в 

Україні, які вимагають урахування думки громадськості при формуванні 

відповідної державної політики. Спробуємо деталізувати наведені вище 

вихідні засади розвитку законодавства у галузі запозичень, державних і 

місцевих цінних паперів, розкривши їхній зміст у таких перспективних 

напрямах. 

1. Розробка та впровадження на законодавчому рівні механізмів 

функціонування ринку ОВДП, номінованих у національній валюті. На 

сьогодні існує достатньо актуальна проблема, яка полягає в обмеженому 

доступі іноземних інвесторів до інвестування в державні цінні папери. Це 

пов’язане з необхідністю використання нерезидентом-інвестором локальної 

депозитарної установи та розрахункової інфраструктури для інвестицій в 

ОВДП. Як наслідок, ми маємо високу частку державного боргу України, 

номінованого в іноземній валюті, що створює додаткові ризики у разі 

девальвації гривні [411]. У рамках цього напряму розвитку законодавства 

необхідно створити зручні та зрозумілі умови для іноземних інвесторів, 

завдяки чому відбудуться позитивні зміни у сфері боргової стійкості. Перші 

кроки у цьому напрямі вже зроблені державою, в особі НБУ. Зокрема останній, 

своєю постановою «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України» від 18 вересня 2018 р. № 100 значно спростив 

порядок доступу іноземців до інвестування в ОВДП. Йдеться про спрощення 

переліку документів, які іноземні інвестори подають в разі купівлі-продажу 

ОВДП [324]. Очевидно, що цього не достатньо, адже необхідно на 

законодавчому рівні передбачити зрозумілу інфраструктуру ринку ОВДП, яка 

дозволить як вітчизняним, так і іноземним інвесторам мати повноцінний 

доступ до державних цінних паперів. Зрештою це сприятиме мінімізації 
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ризиків у сфері бюджетування, зокрема дасть змогу зменшити дефіцит 

державного бюджету. Доцільно визнати, що влада розуміє цю проблему, 

оскільки у своїх підзаконних актах вже планує відповідні заходи. Так, у Плані 

заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними 

фінансами на 2017–2020 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 

24 травня 2017 р. № 415-р), що була схвалена 8 лютого 2017 р. [324], 

передбачено: розвиток інституту первинних дилерів для забезпечення 

ліквідності ОВДП; впровадження оновленої інвестиційної політики; усунення 

бюрократичних перешкод розвитку ринку ОВПД; формування міжнародно-

правових засад співпраці з провідними європейськими депозитаріями щодо 

відкриття рахунка в депозитарії НБУ [340]. Вважаємо, що в рамках цього 

напряму доцільно на законодавчому рівні модернізувати систему державних 

гарантій для іноземних інвесторів, які працюють на ринку ОВДП. Проблема 

полягає у тому, що Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 

19 березня 1996 р. № 93/96-ВР є морально застарілим і не може повноцінно 

врегулювати усіх особливостей інвестування іноземцями в ринок ОВДП. 

Перш за все мова йде про недосконалість державних гарантій захисту 

іноземних інвестицій, які містяться у Розділі ІІ означеного документа. 

Зокрема, передбачено національний режим інвестиційної діяльності та окремі 

гарантії щодо повернення інвестованих коштів [396]. На нашу думку, цього не 

достатньо, адже виклики сучасності (зовнішня військова агресія, корупція, 

світові фінансові кризи тощо) вимагають більш матеріалізованих та 

актуальних гарантій. Тому в зазначеному законодавчому акті необхідно 

розширити коло державних гарантій, наприклад, можна запровадити 

спеціальний режим іноземних інвестицій у разі уведення воєнного стану. 

Окрім цього, слід переглянути положення Указу Президента України «Про 

додаткові заходи щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України» 

від 07 липня 2003 р. № 580/2003. Зокрема, необхідно у п. 4 документа 

прописати заходи із заохочення іноземних інвестицій в ОВДП, що дасть змогу 
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актуалізувати означену сферу інвестиційної діяльності [336].  

2. Удосконалення законодавства та підзаконних актів у сфері місцевих 

запозичень. Як зазначають О.Ю. Матвєєва та А.Ю. Мунько використання 

органами місцевого самоврядування механізму позикового фінансування має 

ряд переваг. По-перше, взяття на себе боргових зобов’язань дисциплінує 

органи місцевого самоврядування, змушуючи їх визначати основні 

інвестиційні пріоритети. Крім того, здатність місцевого самоврядування 

здійснювати своєчасне фінансування комплексу заходів регіонального 

розвитку дозволяє заощадити фінансові ресурси, обсяги яких, у деяких 

випадках, виявляються більшими, ніж вартість кредиту [202, с. 1-8]. 

Вважаємо, що в умовах децентралізації влади, сфера місцевих запозичень має 

стати одним із основних джерел формування бюджету розвитку 

новоутворених громад. Особливо слід залучати до цього процесу іноземних 

інвесторів, які чекають зняття мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення. Можна на законодавчому рівні 

передбачити обов’язок іноземців, які купуватимуть у подальшому 

сільськогосподарські землі інвестувати у місцеві цінні папери (місцеві 

облігації). Такі інвестиції стануть певною гарантією як для громади, так і для 

самого інвестора, оскільки у більшості країнах світу власники 

сільськогосподарських земель вкладають чималі кошти у розвиток 

інфраструктури громади та її соціально-економічний добробут (майже 40% 

отриманого прибутку). Слід погодитися з Д.О. Скупченко, в частині того, що 

упровадження такої загальнодержавної реформи, як реформа з децентралізації 

влади, потребує прийняття законів та підзаконних нормативно-правових актів, 

які б забезпечили правове регулювання діяльності новостворених об’єднаних 

територіальних громад пропорційно до наданих їм широких повноважень, що 

дозволить безперешкодно реалізувати вказану реформу та завершити процес 

децентралізації влади [458, с. 1]. Поряд з цим на нормативно-правовому рівні 

не вистачає актів рекомендаційного характеру, тобто відповідних інструкцій 
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щодо управління місцевим боргом. Як наслідок, стратегії розвитку більшості 

об’єднаних територіальних громад не розглядають інвестиційну складову в 

якості повноцінного джерела отримання доходів.  

Отже, метою державних і місцевих запозичень є: управління обсягом 

державного боргу, погашення раніше випущених позик, покращення 

економічної ситуації на окремих територіях, в окремих регіонах, неемісійного 

фінансування дефіциту державного бюджету. 

3. Удосконалення законодавства у сфері державного фінансового 

контролю. З приводу означеного напряму розвитку, вчені акцентують увагу на 

існуванні різних проблем, які вимагають нагального вирішення: є необхідність 

удосконалення та систематизації понятійного апарату в сфері публічного 

фінансового контролю в Україні. Зокрема, для досягнення правильного 

управління публічними фінансами необхідний ефективно діючий вищий орган 

фінансового контролю, незалежний статус якого буде закріплений законодавчо 

(Т.О. Голоядова) [53, с. 71]; наявність у суб’єктів фінансового контролю, які 

представляють різні гілки влади однакових повноважень в окремих сферах 

контролю за станом управління та використання державних (місцевих) 

фінансових ресурсів, що є одним із факторів впливу на поширення корупції та 

зниження ефективності фінансового контролю (В.М. Мельник, 

Н.О. Єлізаренко) [207]; необхідність посилення фінансового контролю 

зумовлюється тим, що вітчизняна економіка розвивається в умовах постійного 

дефіциту фінансових ресурсів, зростання державного боргу, тому ефективне 

управління використання останніх не можливе без відповідного контролю 

(В.Ф. Піхоцький) [271, с. 66]. Якщо узагальнити думки науковців, то можна 

дійти висновку про перспективність таких напрямів удосконалення 

законодавства у сфері фінансового контролю: здійснення перерозподілу та 

узгодження повноважень суб’єктів фінансового контролю у галузі запозичень, 

зокрема Рахункової палати (парламентський контроль) та Держаудитслужби 

(контроль виконавчої влади); оновлення методології фінансового контролю у 
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галузі запозичень, державних і місцевих цінних паперів, а саме перегляд форм 

і методів державного аудиту; створення умов організаційної та законодавчої 

незалежності і самостійності суб’єктів фінансового контролю, особливо у 

сфері контролю за станом державного боргу. Частково ці напрями вже 

деталізовані у Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

системи державного фінансового контролю до 2020 року (розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 310-р) [406]. 

Удосконаливши законодавчу основу фінансового контролю у галузі 

запозичень, влада сприятиме розширенню правового та розпорядчого 

інструментарію суб’єктів фінансового контролю, що у подальшому підвищить 

ефективність державної політики у сфері управління публічним боргом 

(державним та місцевим), а також дасть змогу убезпечити фінансову систему 

від боргової кризи.  

4. Розширення законодавчо визначеного цільового призначення 

державних та місцевих запозичень. Слід погодитися з М.М. Сверданом, який 

зазначає, що механізм державних запозичень повинен сприяти вирішенню не 

лише проблем, які існують у сфері державних фінансів України, але 

наближатись й до розв’язання інших завдань українського народу в ході 

суспільної еволюції, забезпечуючи стабільність та стимулюючи процес 

соціально-економічного зростання. Державний кредит не набув суспільного 

значення та визнання, не відіграючи в реальному житті суспільства відчутної 

ролі. Відчувається лише тягар державного боргу, який постійно 

нагромаджуючись, непосильно покладається на суспільство, а особливо – на 

майбутні покоління [452, с. 58]. На сьогодні, державний борг формується 

виключно для вирішення політичних завдань на загальнодержавному рівні, 

при цьому соціальні цілі відходять на другорядний план. Наприклад, у 

постанові Кабінету Міністрів України «Про здійснення зовнішніх державних 

запозичень у 2017 році» від 18 вересня 2017 р. № 696 зазначалося, що випуск 

облігацій зовнішньої державної позики здійснюється з метою виконання 
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Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» [369]. З одного боку, в 

Державному бюджеті України закладені кошти на фінансування соціально-

економічних статей видатків, тобто інтереси суспільства забезпечуються у 

тому числі за рахунок запозичених коштів. Однак, з іншого боку, формування 

та виконання останнього – це політичний обов’язок Кабінету Міністрів 

України. Виходить, що запозичення здійснюються передусім для підтримання 

дієздатності влади, а вже потім для задоволення суспільних потреб. При цьому 

окремим міжнародним фінансовим установам, які виступають у якості 

донорів, Україна надає значні привілеї. Наприклад, Договір між Урядом 

України та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку про 

співробітництво та діяльність Постійного Представництва ЄБРР в Україні (ст. 

7) передбачає звільнення банку, його активів, майна, доходів та діяльності від 

оподаткування прямими податками [403]. Виходить, що держава за свою 

політичну неспроможність платить податковими пільгами, які, знову ж таки, 

лягають на плечі звичайних громадян. Представники влади постійно говорять 

про наявність або відсутність політичної волі у вирішенні окремих суспільних 

проблем, однак забувають про політичні обов’язки та відповідальність перед 

Українським народом. На нашу думку, слід переформатувати саму законодавчу 

доктрину державних і місцевих цінних паперів та спрямувати її у русло 

суспільно-корисної орієнтації. Інакше кажучи, на законодавчому рівні слід 

встановити певні обмеження щодо здійснення державних запозичень, зокрема 

що стосується вирішення політичних проблем влади. Необхідно виходити з 

того, що якщо вже на суспільство лягає тягар зовнішнього боргу, то воно 

повинне відчути користь від запозичень, а не слухати про якісь абстрактні 

показники, які начебто вдалося стабілізувати за рахунок запозичених коштів. 

Тому необхідно робити акцент на соціальних проектах, наприклад, таких, як: 

Угода про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-

B Danube – CCI 2014TC16M6TN001) [413], Угода про фінансування заходу 

«Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні» (ENI/2016/039-657) [414]. Від таких 
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ініціатив суспільство отримує пряму користь у вигляді розвитку інвестиційної 

сфери, ринку праці в окремих регіонах, мінімізації корупції, покращення 

економічного середовища, розвитку інфраструктури тощо. На регіональному 

рівні ситуація зі спрямованістю запозичень дещо інша, адже залучені кошти 

використовуються для потреб громади, а не для вирішення політичних питань. 

Натомість тут існує проблема контролю за використанням коштів, 

запозичених об’єднаними територіальними громадами.  

5. Систематизація та конкретизація законодавства у сфері державних та 

місцевих запозичень загалом, і боргових цінних паперів зокрема. Як слушно 

зазначають Н.В. Приказюк та Т.П. Моташко, важливою перешкодою 

налагодженню належної стратегічної ефективності управління державними 

запозиченнями в Україні є відсутність цілісної системи законодавчого 

забезпечення обслуговування і погашення державного боргу. Науковці 

наголошують на необхідності прийняття єдиного законодавчого акта, а також 

закріплення в законодавстві чіткого визначення процедур і механізмів 

взаємодії та координації, функцій і пов’язаної з ними відповідальності, а 

також обміну інформацією між державними органами, що здійснюють 

валютну, грошову, кредитну, боргову та бюджетну політику [298, с. 14]. 

Проведене дослідження дійсно вказує на певну розгалуженість нормативно-

правових актів, які регламентують відносини у галузі запозичень. Також слід 

констатувати застарілість окремих з цих документів, що обумовлено 

розвитком інвестиційної діяльності та бюджетної політики. Остання, до речі, 

все більше спирається саме на зовнішні запозичення, що може стати загрозою 

фінансовій безпеці у недалекому майбутньому. За таких умов не зрозуміло, 

чому влада ігнорує проблему розгалуженості відповідної сфери правового 

регулювання. Проект Закону України «Про Державний борг України» 

знаходиться у парламенті ще з 2005 р., а влада так і не спромоглася його 

прийняти. Хоча слід відзначити, що окремі норми цього документа є 

достатньо конструктивними, зокрема: чітко визначено статус державного 
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боргу; встановлено порядок визначення граничного розміру державного 

боргу; передбачено механізми контролю за його станом; запропоновано 

основу управління та обліку державного боргу [419]. За умов відсутності 

профільного законодавчого акта, підзаконні акти у цій сфері можуть виявитися 

неефективними. Перш за все, це стосується документів Кабінету Міністрів 

України, які приймаються у якості стратегічних планів (Середньострокова 

стратегія управління державним боргом на 2019–2022 роки [366]). У ході 

систематизації законодавства у сфері запозичень можна паралельно усувати і 

поточні проблеми, адже нововведення гармонійно впишуться в оновлене 

законодавство. Насправді таких проблем вистачає, наприклад, А.В. Кулінська 

відзначає відсутність на законодавчому рівні єдиної системи індикаторів 

боргової безпеки, єдиного підходу до оцінювання боргової безпеки та 

узгоджених зі світовими стандартами граничних значень державного боргу та 

їхніх нормативів [177, с. 92]. Окрім цього систематизація надасть змогу 

удосконалити термінологічний апарат чинного законодавства, що сприятиме 

більш чіткому розумінню сутності та правової природи окремих категорій 

відносин у галузі запозичень. Так, С.П. Паньків наголошує на необхідності 

законодавчої зміни назви одного з суб’єктів правовідносин у сфері запозичень, 

а саме Рахункової палати, яку слід називати Рахункова палата України [257, с. 

234]. На нашу думку, під час систематизації неминуче відбуватиметься 

удосконалення та узгодження норм чинного законодавства, внаслідок чого 

можна позбавитися правових колізій, які існували протягом багатьох років та 

заважали гармонійному розвитку правового регулювання відносин у галузі 

запозичень. 

6. Закріплення у законодавстві актуальних механізмів управління 

державним боргом. У своїй науковій праці В.В. Барабанова наголошує, що 

існуюче законодавче поле регулювання відносин, що виникають у процесі 

управління державним боргом та операцій з державною заборгованістю не 

відповідає потребам поглиблення ринкового реформування основ 
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макроекономічної політики та функціонування фінансових ринків і їхнього 

інституційного забезпечення, має несистемний характер [18]. Боргова 

політика держави безпосередньо пов’язана з відносинами у сфері боргових 

цінних паперів, особливо, що стосується державного рівня. Позиція науковця 

про недосконалість засобів законодавчого забезпечення у сфері управління 

державним боргом не безпідставна. Більшість нормативно-правових актів 

дійсно втратили свою актуальність, поряд із цим нові не були прийняті. Як 

наслідок, боргова політика формується та реалізується без урахування низки 

внутрішніх і зовнішніх загроз. Це негативно позначається на її ефективності, 

оскільки неадаптовані правові засоби не в змозі протидіяти загрозам. 

Прикладом таких актів є розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

схвалення Концепції розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів 

України на 2009-2013 роки» від 25 березня 2009 р. № 316-р. [409]. Більшість 

шляхів та засобів, передбачених цією концепцією, вже реалізовано і тому 

необхідно запровадити оновлений перелік стратегічних завдань та цілей. До 

того ж, необхідно узгодити положення цього документа з чинними 

підзаконними актами. Наприклад, з Концепцією забезпечення національної 

безпеки у фінансовій сфері (розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 

серпня 2012 р. № 569-р.) [406]. В означеному документі окремим напрямом 

передбачена боргова безпека, яка є частиною безпеки фінансової. В умовах, 

коли відсутні адекватні механізми управління державним боргом, навряд чи 

боргова безпека буде на належному стані. До речі, сама Концепція 

забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері була схвалена ще у 

2013 р. і частково втратила актуальність. В рамках цього напряму, необхідно 

здійснити перегляд чинних нормативно-правових актів у сфері управління 

державним та місцевим боргом, і на їх основі розробити доктрину 

поступового узгодження та оновлення правових засобів управління. Особливу 

увагу слід звернути на пріоритетність національних інтересів, адже надмірне 

боргове навантаження негативно позначається на державних і місцевих 
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фінансах. Значною мірою це може бути реалізовано шляхом прийняття 

проекту Закону № 2284.   

7. Вирішення на законодавчому рівні проблем міжбюджетних відносин, 

пов’язаних із запозиченнями. Передусім йдеться про процедурні питання та 

договірні аспекти реструктуризації і переведення боргів між бюджетами 

різних рівнів. Наприклад, у 2015 р. був відсутній механізм здійснення 

правочину з переведення місцевого боргу (Київської міської ради) до 

державного боргу [512, с. 254]. Уряд вирішив це питання шляхом прийняття 

постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання вчинення у 2015 році 

правочину щодо переведення місцевого боргу Київської міської ради за 

місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 2005 та 2011 роках, до 

державного боргу» від 18 грудня 2015 р. № 1040, у якій передбачив 

відповідний механізм [64]. Однак йдеться про ситуативне рішення, а не про 

чітко визначений порядок здійснення правочину з переведення місцевого 

боргу, який можна застосувати не лише до Київської міської ради, а й до 

інших адміністративно-територіальних одиниць. Інакше кажучи є 

необхідність створення універсального виконавчо-розпорядчого інструмента. 

На цьому питанні акцентувала увагу і Рахункова палата у своєму Рішенні від 

16 червня 2016 р. № 12-5 [399]. В умовах децентралізації влади цей напрям 

удосконалення законодавства у галузі запозичень набуває особливої 

актуальності, оскільки необхідно забезпечити самостійність об’єднаних 

територіальних громад, зокрема і у питаннях фінансового розвитку. 

 

3.3 Боргові державні та місцеві цінні папери як спеціальний об’єкт 

фінансових правовідносин і публічної фінансової діяльності 

 

Як відомо, фінансові правовідносини являють собою своєрідний синтез 

правових та економічних матерій, будучи особливою «економіко-правовою 

категорією». Як зауважує С.І. Лушин, представляючи економічну науку,  



267 
	

фінансові відносини – це відносини між різними власниками, де суб’єкт 

економічних відносин повинен бути власником доходу [499, с. 86]. У свою 

чергу професор М.В. Карасьова, трансформуючи цей висновок у площину 

публічного права, акцентує увагу на тому, що фінансово-правове регулювання 

не повинно відриватися і спотворювати свою економічну природу. Іншими 

словами, в ідеалі фінансово-правове регулювання не повинно призводити до 

таких ситуацій, коли виникнення майнових фінансових правовідносин не 

ставиться в залежність від факту отримання суб’єктом права доходу». Таким 

чином, можна спостерігати участь держави у відносинах, в яких вона виступає 

як регулятор суспільного виробництва в цілому, використовуючи фінанси як 

універсальний засіб управління економічним життям країни, як спосіб 

підвищення ефективності суспільного виробництва і вирішення завдань 

соціальної політики [111, с. 53].  

Слід також відмітити думку А.Т. Ковальчука, відповідно до якої публічна 

фінансова діяльність, а також фінансова діяльність недержавних ринкових 

інституцій складається із власне фінансових та нефінансових, з економічної 

точки зору відносин. Власне фінансові відносини, з одного боку, є 

першопричинними для різного роду економічних починань, з іншого – 

похідними від господарської та економічної діяльності. Проте в обох випадках 

фінансові відносини становлять зміст фінансової діяльності. Тому економічна 

структура ринкового типу гостро потребує правового порядкування розних і 

суперечливих відносин, які виникають у фінансовій системі [151, с. 34-35]. 

Підтримуємо, що «нефінансові» відносини дійсно можуть включатися до 

змісту публічної фінансової діяльності, коли йдеться, наприклад, про якусь 

організаційну, управлінську діяльність суб’єктів публічної фінансової 

діяльності, то це також фінансові правовідносини. Тобто ми не виводимо за 

межі фінансово-правового регулювання управлінські відносини, пов’язані із 

публічними фінансами. 

Також необхідно звернути увагу на ще один вид фінансових 
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правовідносин, які виникають в сфері дії норм міжнародного фінансового 

права, міжнародного публічного та міжнародного економічного права. 

Науковий підхід до характеристики, зокрема, міжнародного фінансового права 

відрізняється певною дискусійністю. Існують різні погляди щодо предмета, 

суб’єктів міжнародного фінансового права та його місця в правовій системі, 

міжнародних фінансів та їх участі у публічній фінансовій діяльності. Однією з 

точок зору є та, за якої: «як предмет міжнародного фінансового права 

визнають міждержавні фінансові відносини, а міжнародне фінансове право 

визначається як сукупність міжнародних правових норм і принципів» [206, с. 

393]. При цьому інший автор – В.М. Шумилов до об’єктів міжнародного 

фінансового права відносить лише частину міжнародних фінансових 

відносин, а саме: відносини між державами, міжнародними організаціями 

(публічними особами) з приводу транскордонного руху фінансових ресурсів; 

відносини між публічними особами з приводу внутрішніх правових режимів, 

в рамках яких обертаються фінансові ресурси і взаємодіють між собою 

приватні оператори [526, с. 48-49]. Так само міжнародне фінансове право 

розглядається в єдності приватного та публічного права.  

Вчених, які нині досліджують проблеми міжнародного фінансового права 

в цілому, не так багато. Варто виокремити праці Л.Л. Лазебник [184], 

О.А. Музики-Стефанчук [476; 225], Ю.О. Остроухова [246], В.А. Бєлова [247; 

498], О.І. Виговського [573], В.В. Кудряшова [176], Г.В. Петрової [266], 

В.М. Шумілова [526], Ю.В. Шумілова [528], О.М. Козиріна [154; 494], 

Г.П. Толстопятенка [478], Р.О. Шепенка [522; 523; 521; 520], Роберта С. 

Ренделла [565], Філіпа Р. Вудда [563; 562], Ендрю Макнайта [560], Коліна 

Бемфорда [535], Марка Вільямса, Лу Гаїті, Онг Чін-Ауна [567] та інших. 

Зазначимо, що нині вчені виділяють такі групи споріднених 

правовідносин приватноправового та/або публічно-правового характеру, що 

виникають у міжнародній фінансовій сфері: 

• відносини у сфері платіжно-розрахункових операцій; 
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• відносини між банками різних держав (міжбанківські міжнародні 

відносини); 

• відносини між учасниками міжнародного валютного ринку; 

• відносини на міжнародному ринку цінних паперів; 

• кредитні відносини за участю органів держави та міжнародних 

фінансових організацій; 

• відносини, які складаються з приводу державного боргу у зв’язку зі 

здійсненням державою зовнішніх запозичень; 

• відносини у сфері надання міжнародної фінансової допомоги, тощо. 

Отже, міжнародне фінансове право – сукупність міжнародно-правових 

норм, які регулюють відносини, що виникають, змінюються та припиняються 

в міжнародній фінансовій системі. Інколи міжнародне фінансове право 

називається міжнародним валютним правом (проте, ми погоджуємось із 

думкою, що таке розуміння дещо звужує предмет міжнародного фінансового 

права), також його відносять до інституту галузі міжнародного економічного, 

міжнародного публічного права [222, с. 28].  

Виокремлюючи міжнародне фінансове право, ми не виділяємо 

міжнародну публічну фінансову діяльність. Справа полягає у тому, що така 

діяльність притаманна будь-якій державі, яка, у свою чергу, є суб’єктом як 

внутрішних, так і зовнішніх відносин. 

Заслуговує на увагу співвідношення норм національного та міжнародного 

права. Так, норми міжнародного фінансового права створюються державами 

як основними суб’єктами в процесі співпраці у фінансовій сфері відповідно до 

їх внутрішніх і зовнішніх потреб за допомогою координації інтересів, 

узгодження воль і досягнення взаємоприйнятного компромісу. У свою чергу, 

національне фінансове право є похідним від одноосібної волі держави, яка має 

всю повноту влади в межах власної території та юрисдикції [230].  

Щодо міжнародних фінансів та їх взаємозв’язку з фінансовою системою 

держави, то для задоволення потреб держави у фінансових ресурсах можуть 
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залучатися кредити міжнародних фінансових організацій та іноземних держав, 

кошти від розміщення державних цінних паперів на внутрішньому і світовому 

ринках капіталу, кошти з інших джерел публічних запозичень, а також кошти, 

надані як міжнародна допомога. У разі використання залучених коштів 

міжнародних фінансів у фінансовій системі держави, слід включати частину 

міжнародних фінансів до самостійної «додаткової сфери» фінансової системи 

України [229, с. 442-465]. 

Таким чином, ми можемо констатувати появу нової групи суспільних 

відносин за участі держави та органів місцевого самоврядування, в яких 

держава є регулюючим суб’єктом на основі економічних методів впливу на 

ринок, зокрема цінних паперів, але з публічним інтересом. Внаслідок цього 

відбувається формування грошових фондів за рахунок додатково залучених 

коштів. 

Отже, у подальшій участі України та вітчизняних органів місцевого 

самоврядування як суб’єктів публічної фінансової діяльності у міжнародних 

фінансових правовідносинах, пов’язаних із борговими цінними паперами, 

мають враховуватися такі тенденції на міжнародних фондових ринках, що 

визначатимуть дальший розвиток ринку цінних паперів України: 

• глобалізація світового ринку капіталу, створення глобальних 

торговельних та розрахунково-клірингових систем для обслуговування 

міжнародних ринків капіталу; 

• технологізація ринків капіталу через зростаюче використання новітніх 

інформаційних і фінансових технологій; універсалізація діяльності 

фінансових інститутів, які спроможні надавати своїм клієнтам повний спектр 

фінансових послуг, включаючи послуги на ринках цінних паперів; 

інституціоналізація або зростання ролі інституційних інвесторів (інститутів 

спільного існування, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній) у 

здійсненні фінансових інвестицій; 

• інтернаціоналізація та регіоналізація регулювання фондових ринків; 
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дерегуляція фінансових ринків як засіб протидії їх переміщення в офшорні 

зони [99, с. 21-22]. 

Загалом, сучасний ринок цінних паперів має тенденції до свого розвитку, 

що полягають у наступному: 

• концентрація та централізація капіталів – полягає у збільшенні в 

обсягах (укрупнення) організацій професійних посередників при одночасному 

скороченні їх кількості. Такі організації стають все більш потужними за 

розмірами власного капіталу та залучених капіталів своїх клієнтів; 

розростається їх філіальна мережа як всередині своєї країни, так і за 

кордоном; іде процес їх злиття як між собою, так і з іншими фінансовими та 

банківськими структурами; 

• інтернаціоналізація та глобалізація ринку – означає, що національний 

капітал переходить на межі кордонів держав, формується світовий ринок 

цінних паперів, по відношенню до якого національні ринки стають 

вторинними, зникають перепони на шляху руху капіталів. Національні 

ринки – це складові частини глобального світового ринку цінних паперів, на 

якому торгівля ведеться безперервно. Об'єднання національних ринків цінних 

паперів у світовій практиці йде в таких напрямах: забезпечення можливостей 

для будь-якого інвестора здійснювати операції з цінними паперами незалежно 

від їх національної приналежності; тісний зв'язок національних ринків між 

собою завдяки сучасним засобам зв'язку та організації банківських 

розрахунків на світовому масштабі; перехід на єдині стандарти діяльності з 

різними інструментами ринку, а також на фондових ринках різних країн та їх 

загальне регулювання тощо;  

• підвищення рівня організованості та посилення державного контролю 

(всі учасники розглядуваних відносин мають пряму зацікавленість у тому, щоб 

ринок був правильно організований та жорстко контролювався, перш за все, 

найголовнішим учасником ринку – державою. При цьому посилення 

організованості та контролю дозволяє кожній державі збільшити свою 
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податкову базу та розмір податкових надходжень від операцій з цінними 

паперами);  

• комп'ютеризація ринку цінних паперів – становить основу всіх 

нововведень на ринку цінних паперів;  

• нововведення на ринку: інструменти даного ринку (йдеться про 

численні види різноманітних похідних цінних паперів); нові системи торгівлі 

цінними паперами (це торгові системи, засновані на використанні комп'ютерів 

та сучасних засобів зв'язку, що дозволяють вести торгівлю повністю в 

автоматичному режимі, без посередників, без безпосередніх контактів між 

продавцями та покупцями); нова інфраструктура ринку (це сучасні 

інформаційні системи, системи клірингу та розрахунків, депозитарне 

обслуговування учасників ринку цінних паперів); 

• секьюритизація (тенденція переходу грошових коштів зі своїх 

традиційних форм (заощадження, готівка, депозити тощо) у форму цінних 

паперів; тенденція перетворення все більшої маси капіталу в форму цінних 

паперів; тенденція переходу одних форм цінних паперів в інші, більш 

доступні для широких кіл інвесторів; тенденція підвищення ліквідності 

(прискорення оборотності) будь-яких активів і пасивів підприємств через 

форму цінного паперу або за допомогою похідних інструментів...); 

• взаємопроникнення ринку цінних паперів та інших ринків капіталу (з 

одного боку, ринок цінних паперів відтягує на себе капітали, а з іншого – 

переміщує ці капітали через механізм цінних паперів на інші ринки, тим 

самим сприяє їх розвитку. Наприклад, все більшого поширення набуває 

страхування випуску боргових цінних паперів. Таким чином для страхування 

ризиків на ринку цінних паперів використовується інструментарій страхового 

ринку) [444, с. 280-283].  

Отже, фінансово-правові відносини є самостійним видом правовідносин, 

який має свої ознаки та особливості. Правовідносини у сфері державних та 

місцевих боргових цінних паперів є складовою частиною фінансово-правових 
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відносин та об’єктом публічної фінансової діяльності, однак у юридичній 

літературі досі відсутній єдиний погляд щодо галузевої належності вказаних 

вище видів цінних паперів. Наприклад, фахівець у галузі господарського права 

– професор О.В. Кологойда ринок цінних паперів розглядає як сукупність 

різноманітних суспільних відносин, що регулюється нормами цивільного, 

адміністративного, господарського, фінансового та інших галузей 

законодавства [156, с. 11]. Тобто наголошується на міжгалузевому 

регулюванні розглядуваних відносин. 

Підтримуємо думку про те, що серед сучасних тенденцій розвитку 

фінансового права, простежується проникнення об’єктів публічно-правового 

регулювання у приватно-правове, і навпаки. Поєднання публічних і приватних 

інтересів у правовому регулюванні фінансових відносин виявляється у двох 

взаємопов’язаних аспектах: збереження публічного пріоритету, але з 

урахуванням приватних інтересів; взаємопроникнення і взаємодія публічно-

правових та приватно-правових юридичних засобів, зокрема, категорій, 

принципів, дефініцій, методів [174, с. 50]. 

У контексті викладеного заслуговує на увагу питання міжгалузевої 

правової природи цінних паперів. 

Так, нормами цивільного і господарського законодавства визначаються 

поняття і види цінних паперів як об’єктів цивільних і господарських 

правовідносин, особливості правочинів з цінними паперами, виконання 

зобов’язань за ними, статус учасників ринку цінних паперів (юридичних і 

фізичних осіб), особливості захисту їхніх прав і законних інтересі. Зокрема, 

ЦК України [513] розглядає цінні папери як об’єкти цивільних прав 

(наприклад, глава 14 – ст. 194-198). У ГК України [55] питання правового 

регулювання ринку цінних паперів врегульовано у главі 17 «Цінні папери у 

господарській діяльності» (ст. 163-166), параграфі 3 глави 35 (ст. 356-361); у 

ст. 166 «Державне регулювання ринку цінних паперів». 

Норами адміністративного законодавства регулюються питання: 
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ліцензування учасників ринку; здійснення контролю за обігом цінних паперів, 

за учасниками цього ринку; застосування адміністративної відповідальності 

тощо. Так, відповідно до ст. 24417 КУпАП НКЦПФР розглядає справи про 

адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог 

законодавства на ринку цінних паперів (ст. 163 «Розміщення цінних паперів 

без реєстрації їх випуску або порушення порядку здійснення емісії цінних 

паперів»; 1635 «Приховування інформації про діяльність емітента»; 1636 

«Неподання документів, подання яких передбачено законодавством про 

депозитарну систему України»; ч. 1 ст. 1637 «Діяльність на фондовому ринку 

без ліцензії»; ст. 1638 «Маніпулювання на фондовому ринку»; ст. 1639 

«Незаконне використання інсайдерської інформації»; ст. 16310 «Порушення 

порядку внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів»; 

ст. 16311 «Порушення порядку розкриття інформації на фондовому ринку»; ст. 

16613 «Порушення законодавства, що регулює фінансові механізми здійснення 

інвестицій у будівництво житла»; ст. 18830 «Ухилення від виконання або 

несвоєчасне виконання законних вимог Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку або її уповноважених осіб»). 

Від імені НКЦПФР справи про адміністративні правопорушення і 

накладати адміністративні стягнення мають право Голова НКЦПФР, члени 

Комісії та уповноважені Комісією посадові особи. 

Відповідно до вказаних норм до адміністративної відповідальності 

можуть притягатися лише фізичні особи, посадові особи. На саму ж державу 

чи орган місцевого самоврядування адміністративні стягнення накладатися не 

можуть. 

Нормами 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. 

Наприклад, відповідно до положень ст. 141 (п. 141.4.10) ПК України не 
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підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами у вигляді 

процентів або доходу (дисконту) або прибутку від здійснення операцій з 

продажу або іншого відчуження державних цінних паперів або облігацій 

місцевих позик, або боргових цінних паперів, виконання зобов’язань за якими 

забезпечено державними або місцевими гарантіями, тощо. 

За положеннями п. 2 ч. 1 ст. 165 ПК України до загального місячного 

(річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, 

зокрема, сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що 

нараховані на державні цінні папери, емітовані центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову 

політику та на боргові зобов'язання НБУ, тощо. 

Згідно із п. 37 підрозділу 4 розділу ХХ ПК України «не підлягають 

оподаткуванню доходи нерезидентів з джерелом походження з України за 

операціями з розміщення нерезидентам державних деривативів та доходи, що 

виплачуються нерезидентам за державними деривативами, відповідно до умов 

правочинів з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та 

гарантованим державою боргом, затверджених Кабінетом Міністрів України». 

Положення щодо звільнення іноземних інвесторів (нерезидентів) від 

оподаткування доходів від державних і місцевих цінних паперів отримали 

закріплення в ПК України у 2017 р. і тим самим держава створила більш 

сприятливі умови для інвесторів, для кредиторів, які згодні вкладати свої 

кошти у державні та місцеві цінні папери. Окрім цього суттєво підвищено 

інвестиційну привабливість відповідних видів цінних паперів. Зокрема, такі 

нововведення позитивно впливають на можливість емітентів зазначених 

цінних паперів здійснювати правочини з державним (місцевим) боргом, за 

умови дотримання граничного обсягу державного (місцевого) боргу на кінець 

бюджетного періоду відповідно до п. 16.7 ст. 16 БК України [295]. 

Принагідно відмітимо, що не включення до загального місячного 

(річного) оподатковуваного доходу платника податку названих вище доходів, 
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не означає звільнення платника податків від сплати військового збору. 

Оскільки, відповідно до відповідно до пп. 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу XX 

ПК України звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що 

згідно з розділом IV ПК України, зокрема не включаються до загального 

оподатковуваного доходу фізичних осіб, крім доходів, зазначених у підпунктах 

165.1.2 та 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 ПК України. Нарахування, утримання та 

сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються 

відповідно до вимог ст. 168 ПК України, за ставкою 1,5%. Якщо згідно з 

нормами розділу IV ПК України окремі види оподатковуваних доходів 

(прибутків) не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, 

але не є звільненими від оподаткування, платник податку зобов'язаний 

самостійно включити суму таких доходів до загального річного 

оподатковуваного доходу та подати річну декларацію з цього податку (пп. 

168.1.3 п. 168.1 ст. 168 ПК України). Таким чином, сума доходів, отриманих 

платником податку, наприклад, у вигляді процентів, що нараховані на облігації 

внутрішніх державних позик, емітовані Мінфіном, та інвестиційного прибутку 

від операцій з цими паперами, є об'єктом оподаткування військовим збором. 

Такою є позиція ДФС України, викладена у листі від 22 березня 2017 р. 

№ 3926/С/99-99-13-02-03-14 [75;	243]. 

Що стосується фінансово-правового питання регулювання випуску та 

обігу цінних паперів з метою акумулювання коштів до бюджетів, погашення 

публічного боргу, управління ним, то ми на них детальніше зупиняється в 

інших підрозділах і розділах нашої роботи. Зараз лише зазначимо, що цим 

питанням присвячено, зокрема, положення БК України стосовно державних і 

місцевих запозичень, а також державного і місцевого боргу. 

Кримінальним кодексом України передбачені заходи відповідальності за 

злочини у сфері обігу цінних паперів. Тут можна виокремити загальні склади 

злочинів (приміром, ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових 

платежів) – ст. 212 КК України, доведення до банкрутства – ст. 219 КК 
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України) і спеціальні склади злочинів (які безпосередньо пов’язані із цінними 

паперами). У контексті другої групи варто згадати такі статті КК України: 

ст. 199 «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, 

ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут 

підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, 

марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів»; ст. 210 

«Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи 

надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх 

перевищенням»; ст. 211 «Видання нормативно-правових актів, що зменшують 

надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону»; 

ст. 2221 «Маніпулювання на фондовому ринку»; ст. 2231 «Підроблення 

документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів»; ст. 2232 

«Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів»; 

ст. 224 «Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних 

паперів»; ст. 2321 «Незаконне використання інсайдерської інформації»; ст. 2322 

«Приховування інформації про діяльність емітента»; ст. 256 «Сприяння 

учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності» [171]. 

Існує думка, що домінування цивільно-правового регулювання відносин 

у сфері обігу цінних паперів, зокрема і боргових цінних паперів, пояснюється 

тим, що у межах такого обігу відбувається перехід права власності на цінні 

папери, яке за своєю суттю є приватноправовим. Разом із тим, особливістю 

відносин обігу, приміром, державних цінних паперів є те, що вони одночасно є 

об’єктом цивільних правовідносин, що виникають у процесі переходу прав 

власності на цінні папери і прав за цінними паперами, та предметом 

фінансових правовідносин з приводу управління державним боргом, 

фінансування бюджетного дефіциту [239, с. 113]. На наш погляд, у процесі 

обігу цінних паперів перехід права власності на цінні папери відбувається 

лише у випадку їх продажу, перепродажу, іншої передачі. Підтвердженням 

нашої думки є також п. 11 ст. 1 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
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ринок», де обіг цінних паперів визначається як вчинення правочинів, 

пов’язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами 

(виділено нами. – Н.К.), крім договорів, що укладаються у процесі емісії, при 

викупі цінних паперів їх емітентом та купівлі-продажу емітентом викуплених 

цінних паперів.  

У контексті викладеного варто навести розмежування банківського 

вкладу і, наприклад, ОВДП. Так, ОВДП можна перепродати іншим 

фінансовим установам чи фізичним особам на вторинному ринку цінних 

паперів. Банківський вклад перепродати комусь іншому не можна (лише, якщо 

це передбачено договором, можна достроково зняти, можна розірвати договір 

з банком). Окрім цього, вітчизняні банки, як показує практика, проявляють 

тенденцію до банкрутства, вони можуть бути «доведені до банкрутства» і тоді 

вкладники отримуватимуть назад свої вклади через Фонд гарантування 

вкладів фізичних осіб (а таке повернення затягується у часі). Нині також дуже 

проблематично повернути вклади із відділень банків, що були відкриті в АРК 

до анексії Криму. Натомість ОВДП держава погашає завжди, хоча й тут є певні 

виключення: у СРСР була практика уніфікації та конверсії державних позик, 

коли всі позики зводилися до єдиного стандарту погашення, відкладалося їх 

погашення, знижувався відсоток дохідності; позики були довгостроковими, 

низькодохідними і «добровільно-примусовими».  

На сьогодні, як стверджують фахівці, з ОВДП є деякі незручності – вони 

не в кожному банківському відділенні вони продаються та купуються не у всіх 

банках, не у всіх відділеннях банків, оскільки банкам не вигідно афішувати 

альтернативу своїм депозитам, як для них є прибутковими. Також є питання до 

рахунків, що мають відкриватися і на які зараховуються Також, як ми вище 

розглядали норми податкового законодавства України, доходи від інвестування 

особі потрібно самостійно декларувати. Та попри такі незручності у 

порівнянні із 2017 р. у 2018 р. продажі ОВДП зросли у 9 разів і за даними НБУ 

таких позик нараховується вже на 900 млн грн. Це є свідченням зростання 
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довіри громадян-кредиторів до держави-позичальника. означає. Досить 

несподіване для фінансистів підвищення НБУ облікової ставки до 13,5% у 

жовтні 2018 р. одразу створило конкуренцію між кількома фундаментальними 

фінансовими інструментами – депозитними сертифікатами НБУ (за їх рахунок 

фінансується монетарна політика центробанку), цінними паперами Мінфіну 

(за їх рахунок фінансується бюджет) та банківськими вкладами (фінансуються 

кінцеві споживачі грошей – бізнес та населення). У цьому процесі Мінфін 

поки що виграє конкуренцію, пропонуючи кращу ціну і гарантії – ОВДП на 

сьогодні виграють біля 2,5-3% прибутковості (ставки за короткостроковими 

державними цінними паперами складають 14,5-15%, а депозитні ставки – 

11,3-13,3%; також вартість внутрішньої позики традиційно на 1,5-3% 

перевищує облікову ставку НБУ (нею встановлюється базова загальна вартість 

грошей в економіці), яка на сьогодні складає 13,5%) [417]. 

Цікаво, що попри зростаючий в обігу обсяг державних і місцевих цінних 

паперів, на сьогодні держава вкрай мало приділяє уваги контролю обігу таких 

цінних паперів. Так, станом на грудень 2018 р. на офіційному веб-сайті 

Рахункової палати оприлюднено результати аналізу внутрішніх і зовнішніх 

запозичень на фінансування Державного бюджету України на 2005 р. [397] 

(тобто після 2006 р. спеціальних бюлетенів Рахункової палати, присвячених 

запозиченням, не формувалося). Що стосується державного боргу, то 

оприлюднено бюлетень про результати аудиту стану державного і 

гарантованого державою боргу за 2009 рік та аналізу тенденцій у 2010 році 

[33]. Тобто на сьогодні вкрай мало відкритої інформації про результати 

здійснення бюджетних запозичень. 

З метою розмежування правового регулювання відносин, пов’язаних із 

цінними паперами деякі автори пропонують оперувати поняттям «фондові 

правовідносини», «під якими слід розуміти врегульовані нормами різних 

галузей права суспільні відносини, що складаються між суб’єктами ринку 

цінних паперів із визначення взаємних прав та обов’язків, пов’язаних із 
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діяльністю на ринку цінних паперів. Також визначено, що до предмета 

фінансового права належать ті фондові відносини, які виникають у процесі 

формування за допомогою цінних паперів фондів грошових коштів держави 

та органів місцевого самоврядування. Об’єктом фондових відносин, що 

регулюються нормами фінансового права, є цінний папір як фінансовий 

інструмент, що використовується такими учасниками ринку цінних паперів, 

як держава, органи місцевого самоврядування» [20, с. 6]. 

На думку М.В. Карасьової, відносини з приводу державних та 

муніципальних цінних паперів між боржниками та відповідними кредиторами 

не є фінансово-правовими. Незважаючи на те, що виникають у процесі 

фінансової діяльності, вони не регулюються з допомогою владних приписів 

[113, с. 71]. На наше переконання, якщо відносини виникають, змінюються та 

припиняються у межах публічної фінансової діяльності, то вже й цього 

достатньо, аби вести мову про фінансові правовідносини. У зв’язку із цим нам 

більше імпонує думка І.Б. Заверухи, яка вважає, що, наприклад, «зміст 

відносин у сфері державного боргу становлять права та обов’язки їхніх 

суб’єктів, що виникають у зв’язку з необхідністю балансування бюджету, а 

також здійснення розрахунків за борговими зобов’язаннями Уряду, тобто 

державні цінні папери тут виступають навіть не об’єктом, а предметом. 

Природа відносин у сфері державного боргу є фінансово-правовою, адже вони 

виникають винятково у сфері публічних фінансів і з приводу фінансової 

діяльності держави… відносини у сфері державного боргу особливим 

способом (методом) реалізуються у сфері фінансової діяльності держави – у 

всіх складових її змісту: мобілізації, розподілі та використанні фондів 

грошових коштів» [81, с. 103, 104]. Окрім цього, згідно із БК України 

розглядувані відносини є бюджетно-правовими, оскільки пов’язані із 

фінансуванням бюджету, що підтверджується такими положеннями.  

Так, відповідно до п. 51 ст. 2 БК України фінансування бюджету – це 

«надходження та витрати бюджету, пов'язані із зміною обсягу боргу, обсягів 
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депозитів і цінних паперів, кошти від приватизації державного майна (щодо 

державного бюджету), зміна залишків бюджетних коштів, які 

використовуються для покриття дефіциту бюджету або визначення профіциту 

бюджету». За ч. 1 ст. 15 БК України джерелами фінансування бюджету є, 

зокрема, кошти від державних (місцевих) внутрішніх та зовнішніх запозичень. 

Наказом Мінфіну від 14 січня 2011 р. № 11 затверджено Класифікацію 

доходів бюджету; Функціональну класифікацію видатків та кредитування 

бюджету; Економічну класифікацію видатків бюджету; Відомчу класифікацію 

видатків та кредитування державного бюджету; Класифікацію кредитування 

бюджету; Класифікацію фінансування бюджету за типом кредитора; 

Класифікацію фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання; 

Класифікацію боргу за типом кредитора; Класифікацію боргу за типом 

боргового зобов'язання [308]. У межах Класифікації фінансування бюджету за 

типом боргового зобов'язання як фінансування за борговими операціями 

передбачено таке: 

• внутрішні запозичення: довгострокові зобов'язання, середньострокові 

зобов'язання, короткострокові зобов'язання та векселі, інші зобов'язання; 

• зовнішні запозичення: довгострокові зобов'язання, середньострокові 

зобов'язання, короткострокові зобов'язання та векселі, інші зобов'язання. 

Особливістю відносин у сфері боргових державних і місцевих цінних 

паперів є те, що надходження, наприклад, від бюджетних запозичень належать 

до бюджетних доходів. Так, за положеннями ст. 9 БК України доходи бюджету 

класифікуються за такими розділами: 

1) податкові надходження (встановлені законами України про 

оподаткування загальнодержавні податки і збори та місцеві податки і збори); 

2) неподаткові надходження (доходи від власності та підприємницької 

діяльності; адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

господарської діяльності; інші неподаткові надходження); 

3) доходи від операцій з капіталом (у статті не деталізуються); 
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4) трансферти (кошти, одержані від інших органів державної влади, 

органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, інших держав або 

міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі). 

Оригінальну пропозицію висловила О.А. Музика-Стефанчук: «окремі 

доходи місцевих бюджетів мають поворотний характер (наприклад, міжбюджетні 

трансферти, запозичення – позички, кредити). Поворотність окремих бюджетних 

доходів має враховуватися на стадіях складання проектів бюджетів, а також під час 

розгляду і прийняття рішень про місцеві бюджети – кошти на повернення цих 

доходів повинні закладатися у відповідних видаткових статтях бюджетів» [220, с. 

8]. Також цитована автор згодом висловила тезу про існування бюджетно-

кредитних відносин (відносини у сфері бюджетних запозичень), у яких: інколи 

має вияв диспозитивний метод регулювання, якому притаманні такі ознаки 

[220, с. 31-33]: «1) права та обов’язки сторін формуються по лінії двох 

правових джерел: нормативно-правового акта, що врегульовує відповідні 

відносини; договору, що укладається між сторонами; 2) односторонньо-владні 

приписи держави не мають загального характеру, залишаючи сторонам цих 

відносин право на власне волевиявлення; 3) правовий акт, що регулює 

відповідні відносини, породжує для особи не лише права, а й обов’язки перед 

іншою стороною цих відносин, а також є передумовою виникнення 

фінансового зобов’язання органа перед стороною; 4) регулювальний вплив 

органу публічної влади на поведінку свого контрагента виражається не лише у 

формі односторонньо-владного примусу, але й у формі спонукання з 

використанням економічних стимулів і матеріальної зацікавленості; 5) права 

та обов’язки сторін бюджетних правовідносин більш урівноважені, тобто не 

виражені у категоричній формулі «влади та підпорядкування», що притаманна 

імперативному методу; уповноважений суб’єкт також є носієм певних 

юридичних обов’язків, у тому числі тих, які передбачені договором, що 

опосередковує ці правовідносини; 6) юридичною формою бюджетних 

правовідносин при регулюванні їх за допомогою диспозитивного методу є 
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бюджетно-правовий договір, який породжує фінансові та цивільні права й 

обов’язки сторін бюджетних правовідносин; 7) бюджетно-правовий договір 

може бути укладений лише в тому разі, коли це дозволяє той правовий акт, що 

регулює бюджетні відносини, і лише з тих питань, які цим актом віддані на 

розсуд сторін. За допомогою бюджетно-правового договору здійснюються такі 

способи формування та використання бюджету, які технічно або економічно 

не доцільно здійснювати шляхом одностороннього волевиявлення, а 

конструювання відносин вимагає узгодження між сторонами умов руху 

коштів» [224, с. 44; 32, с. 31-33].  

На думку О.В. Бєлікової, фінансово-правового регулювання ринку 

цінних паперів – це «форма впливу фінансового права на суспільні 

відносини, що складаються на ринку цінних паперів, реалізовуються за 

допомогою фінансово-правових норм, спрямованих на впорядкування 

фінансової діяльності на ринку цінних паперів, фінансових правовідносин 

на ринку цінних паперів, актів реалізації права й обов’язків суб’єктів цих 

правовідносин, актів застосування права компетентними органами 

державної влади» [20, с. 6]. На наш погляд, таке визначення ніяким чином не 

розкриває сутності й особливої правової природи конкретного напряму 

публічної фінансової діяльності. 

Також у фінансово-правовій науці пропонується визначення «фінансово-

правового інституту цінних паперів як сукупності фінансово-правових норм, 

що регулюють суспільні відносини на ринку цінних паперів (державному, 

муніципальному і корпоративному його секторах) з приводу утворення, 

розподілу та використання централізованих і децентралізованих фондів 

грошових коштів за допомогою фінансового інструменту – цінного папера» 

[20, с. 6]. Не зовсім коректним видається віднесення до фінансово-правових 

відносин корпоративних цінних паперів. На наше глибоке переконання, у 

відносинах щодо таких паперів задіяні приватні фінанси, що є об’єктом 

цивільно- та господарсько-правового регулювання. 
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На думку О.В. Бєлікової, «фінансово-правові норми регулюють 

відносини, пов’язані із випуском цінних паперів, визначенням умов 

випуску, вартості, строку дії, доходності, порядком погашення, а відносини 

щодо купівлі-продажу цінних паперів регулюються цивільно-правовими 

нормами, оскільки купівля-продаж цінних паперів відбувається 

добровільно, за власним бажанням фізичних та юридичних осіб» [20, с. 7]. 

З наведеною думкою ми не можемо погодитися з огляду на помилкове 

розмежування приватних і публічних відносин, точніше – на відсутність 

такого розмежування. Очевидно, що норми фінансового права регулюють 

відносини, пов’язані із публічним фінансовим контролем, державним 

регулюванням та публічним управлінням у сфері цінних паперів; 

визначення умов випуску, вартості, строку дії, доходності, порядку 

погашення цінних паперів належатиме до фінансово-правового 

регулювання виключно коли йдеться про державні та місцеві боргові цінні 

папери, а щодо інших цінних паперів, то тут застосовуються норми 

приватноправового регулювання. 

До основних напрямів фінансово-правового регулювання ринку цінних 

паперів вчені відносять такі: 1) регулювання процедур випуску та обігу 

державних цінних паперів та інших фінансових інструментів фінансово-

правовими нормами (у даному випадку, на наш погляд, йдеться про 

фінансово-правове та державне регулювання обігу цінних паперів. – Н.К.); 

2) створення умов для розвитку публічної фінансової діяльності у напрямі 

публічне-правових засад випуску, обігу та розміщенню державних цінних 

паперів (наведене положення не відрізняється якоюсь особливістю та загалом 

поглинається попередньою тезою. – Н.К.); 3) державне гарантування 

діяльності визначених установ на ринку цінних паперів, які уповноважені на 

здійснення операцій з державними цінними паперами (проблемою лишається 

гарантування здійснення операцій з місцевими цінними паперами. – Н.К.); 

4) внесення в чине фінансове законодавство норм щодо визначення правового 
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статусу органів місцевого самоврядування, державних банків, бюджетних 

установ, що здійснюють господарську діяльність, як рівноправних учасників 

ринку цінних паперів, діяльність яких здійснюється під контролем держави з 

метою отримання додаткових публічних фінансових ресурсів; 5) використання 

досвіду та залучення іноземних учасників ринку цінних паперів, використання 

світового досвіду для регулювання публічних фінансових ресурсів з 

використанням новітніх фінансових інструментів [449, с. 130]. 

На наше глибоке переконання, обіг цінних паперів опосередковується 

передусім цивільними правовідносинами. Похідними від цивільних є ті 

фінансові правовідносини, які, у свою чергу, пов’язані з обігом боргових 

цінних паперів, з управлінням публічним кредитом і публічним боргом. 

Йдеться не про похідний характер всіх фінансових відносин, а виключно тих, 

де виникає таке явище, як «публічний інтерес». 

Отже, підтримуємо Н.А. Зайцеву, яка наголошує на тому, що фінансові 

правовідносини, які виникають у сфері боргових державних і місцевих цінних 

паперів, характеризуються такими специфічними рисами: 1) сфера впливу – 

публічні фінанси, публічні фінансові відносини; 2) регулювання відносин у 

сфері публічних фінансів відбувається у межах публічної фінансової 

діяльності; 3) ці відносини спрямовані на планомірне утворення, розподіл та 

використання публічних грошових фондів; 4) цей різновид фінансово-

правових відносин виникає як похідний від бюджетних, публічних кредитних 

відносин і характеризує особливості балансування бюджету; 5) ці відносини 

відображають, з одного боку, акумулювання коштів як метод публічної 

фінансової діяльності, з іншого при сплаті відсотків та погашенні публічного 

боргу здійснюється їх розподіл та використання; 6) правовідносини в цьому 

фінансово-правовому інституті є кредитними з урахуванням специфіки 

управлінської діяльності держави (формування боргу, його структурування, 

управління, здійснення боргових операцій); 7) специфічний характер 

надходжень, які враховуються у доходній частині бюджету (що передбачає 
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поворотність отриманих коштів і сплати відсотків для користування) [83, с. 

12]. 

Враховуючи різні наведені вище наукові обґрунтування, вважаємо, що 

фінансові правовідносини на ринку цінних паперів відбуваються між такими 

суб’єктами:  

• держава – органи місцевого самоврядування (рівень створення 

нормативно-правової бази, ліцензування, контроль, допуск до участі у 

відносинах, пов’язаних із публічними запозиченнями, тощо); 

• держава (в особі НКЦПФР як регулятора) – держава (в особі інших 

органів державної влади) – це відносини з державного (публічно-правового) 

регулювання та публічний фінансовий контроль); 

• держава – саморегулівні організації (відносини переважно щодо 

нормативно-правового регулювання та недержавного фінансового контролю, 

управління у сфері цінних паперів); 

• держава – інвестори (фізичні та юридичні особи, які купують боргові 

цінні папери, отримують відсотки). 

 

Висновки до розділу 3 

Дослідивши проблеми фінансово-правової природи боргових цінних 

паперів, можемо сформулювати, зокрема, такі висновки: 

1. Запропоновано періодизацію розвитку законодавства у галузі 

запозичень і боргових державних і місцевих цінних паперів, у межах якої 

виділені наступні етапи: VII ст. до н.е. – XIV ст. н.е. (відбувається формування 

правових теорій та ідей щодо запозичень), XV ст. – XVШ ст. (здійснення 

поділу відносин у галузі запозичень на міжнародно-правові та 

внутрішньодержавні), ХІХ ст. – ХХ ст. (формування міжінституційних зв’язків 

правовідносин у галузі запозичень з інвестиційними та банківськими 

правовідносинами), 1991 рік – сучасність (удосконалення правового 

забезпечення організаційних, процедурних та матеріальних аспектів відносин 
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у галузі запозичень). 

2. Останній етап запропоновано поділяти на чотири періоди: 1) 1991 – 

2006 роки (становлення вітчизняного законодавства у сфері державних і 

місцевих цінних паперів: розробка та прийняття нормативно-правових актів; 

перегляд попередньої радянської доктрини; формування правової основи 

організації і функціонування ринку цінних паперів); 2) 2006 – 2014 роки 

(удосконалення чинного законодавства у сфері запозичень, зокрема в частині: 

переходу до ефективних механізмів контролю; оптимізації процедурних 

аспектів та окресленні міжнародно-правових засад співробітництва в 

означеній сфері); 3) 2014 – 2019 роки (удосконалення чинного законодавства з 

урахуванням євроінтеграційної політики та необхідності адаптації до 

міжнародних стандартів: імплементація; гармонізація; спрощення); 4) кінець 

2019 року – теперішній час (завершення процесу удосконалення чинного 

законодавства з урахуванням євроінтеграційної політики та поступова 

імплементація  міжнародних стандартів, зокрема, із метою спрощення 

залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів).  

3. Доведено, що розвиток законодавства, що регулює відносини у галузі 

боргових державних і місцевих цінних паперів, безпосередньо пов’язаний з: 

тенденціями розвитку фінансового права в цілому та його окремих правових 

інститутів; необхідністю захисту інтересів держави у фінансовій сфері; 

утвердженням принципу обопільної відповідальності влади і суспільства; 

євроінтеграційними процесами.  

4. Обґрунтовано актуальність таких перспективних напрямів розвитку 

законодавства у галузі запозичень: розробка та впровадження на 

законодавчому рівні механізмів функціонування ринку ОВДП, номінованих у 

національній валюті; удосконалення законодавства у сфері місцевих 

запозичень; удосконалення законодавства у галузі державного фінансового 

контролю; розширення законодавчо визначеного цільового призначення 

державних і місцевих запозичень; систематизація та конкретизація 
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законодавства у сфері державних та місцевих запозичень; закріплення у 

законодавстві ефективних механізмів управління державним боргом; 

вирішення на законодавчому рівні проблем міжбюджетних відносин, 

пов’язаних із запозиченнями. Вказані напрями розвитку законодавства, що 

регулює відносини у сфері запозичень, а також шляхи їхньої реалізації 

систематизовані в рамках рекомендацій Мінфіну. 

5. Подальший розвиток законодавства у досліджуваній сфері неодмінно 

відбуватиметься під впливом євроінтеграційних процесів, що передбачають 

універсалізацію правових методів та засобів. На нашу думку, це достатньо 

важливий чинник, який надасть можливість лібералізувати означену сферу та 

зробити її більш відкритою для суспільства. Розвиток законодавства в 

досліджуваній сфері має обов’язково корелюватися з тенденціями 

становлення громадянського суспільства в Україні, які вимагають урахування 

думки громадськості при формуванні відповідної державної політики.  

6. На сучасному етапі у країнах з ринковим типом економіки відбувається 

розширення сфери публічної фінансової діяльності, що виражається в появі 

нових груп суспільних відносин за участю уповноважених органів держави та 

органів місцевого самоврядування. У цих відносинах держава виступає як 

«глобальний» регулюючий суб’єкт на основі економічних методів впливу на 

фінансові ринки, зокрема цінних паперів, але з публічним інтересом, в 

результаті яких формуються грошові фонди, у тому числі публічні фонди 

коштів. При подальшій участі України в особі уповноважених органів та 

органів місцевого самоврядування у міжнародних фінансових 

правовідносинах, пов’язаних із борговими цінними паперами, мають 

враховуватися тенденції глобалізації й технологізації світового ринку капіталу, 

інтернаціоналізація міжнародних фондових ринків та регіоналізація їх  

регулювання, а також дерегуляція фінансових ринків як засіб протидії 

офшоризації.  

7. Економічно розвинені країни мають уживати всіх можливих заходів, 
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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 шахрайств на цьому 

ринку. Відсутність 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 у належній організації 

та публічному контролі за сферою обігу боргових публічних цінних паперів. 

8. В умовах децентралізації влади, сфера місцевих запозичень має стати 

одним із основних джерел формування бюджету розвитку новоутворених 

громад. Особливо слід залучати до цього процесу іноземних інвесторів, які 

чекають зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського 

призначення. Можна на законодавчому рівні передбачити обов’язок іноземців, 

які купуватимуть у подальшому сільськогосподарські землі, інвестувати у 

місцеві цінні папери (місцеві облігації). Такі інвестиції стануть певною 

гарантією як для громади, так і для самого інвестора, оскільки у більшості 

країнах світу власники сільськогосподарських земель вкладають чималі кошти 

у розвиток інфраструктури громади та її соціально-економічний добробут 

(майже 40% отриманого прибутку).  

9. Метою державних і місцевих запозичень є: управління обсягом 

державного боргу, погашення раніше випущених позик, покращення 

економічної ситуації на окремих територіях, в окремих регіонах, неемісійного 

фінансування дефіциту державного бюджету. 

10. Сучасні економічно розвинені країни мають вживати всіх можливих 

заходів, аби ринок цінних паперів функціонував, аби споживачі фінансових й 

інших послуг довіряли емітентам, зокрема, боргових цінних паперів; держава 

має упереджувати виникнення різного роду зловживань і шахрайств на цьому 

ринку. Відсутність такої довіри може звести нанівець обіг боргових державних 

і місцевих цінних паперів. Зважаючи на це, всі учасники відносин, пов’язаних 

із борговими цінними паперами, зацікавлені у належній організації та 
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публічному контролі за сферою обігу боргових публічних цінних паперів. 

Саме боргові цінні папери дають змогу нефінансовим компаніям 

(підприємницьким структурам) та фінансово-кредитним посередникам 

вирішувати різного роду завдання розширюючи джерела отримання 

фінансових ресурсів та залучаючи у тимчасове розпорядження кошти.  

11. Борговий цінний папір є своєрідною формою існування капіталу. Його 

особливість полягає у тому, що він може виступати в якості товару (його 

можна купувати і продавати), знаходитися в обігу (такий обіг відбувається на 

спеціальному фондовому ринку), приносити дохід (відсотки). Випуск 

боргових цінних паперів дає можливість залучати додаткові фінансові ресурси 

на конкретний проміжок часу для економічного розвитку та реалізації планів 

щодо отримання інвестиційного прибутку. 

12. Одними із найбільш популярних боргових цінних паперів виступають 

облігації підприємств, бо фактично не створюють юридичних перепон їх 

використання та мають належне законодавче регулювання. Облігації МФО є 

відносно новим видом боргових цінних паперів та законодавство щодо їх 

використання приводиться у відповідність до міжнародних стандартів. 

Облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у порядку застосування 

програють такому борговому цінному паперу, як вексель через простоту 

випуску та погашення.  

13. Казначейські зобов’язання у світовій практиці є дуже популярними 

інвестиціями не лише серед фізичних осіб, але й юридичних осіб. Обмеження 

обігу казначейських зобов’язань в Україні виключно серед фізичних осіб та 

наявність розбіжностей в законодавстві щодо суб’єктного кола обігу такого 

боргового цінного паперу, позбавляє юридичних осіб можливості приймати 

участь в інвестуванні власних коштів до державного бюджету. 

14. З метою реалізації євроінтеграційних процесів та створення системи 

ефективного використання векселя, пропонуємо знову повернутися до 

концепції створення Єдиного державного реєстру з випуску, обігу та 
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погашення векселів, необхідність у якому знову назріває.  

15. При розмежуванні банківського вкладу і ОВДП позики слід 

зазнатичити наступне. ОВДП можна перепродати іншим фінансовим 

установам чи фізичним особам на вторинному ринку цінних паперів. 

Банківський вклад перепродати комусь іншому не можна (лише, якщо це 

передбачено договором, можна достроково зняти, можна розірвати договір з 

банком). Окрім цього, вітчизняні банки, як показує практика, проявляють 

тенденцію до банкрутства, вони можуть бути «доведені до банкрутства» і тоді 

вкладники отримуватимуть назад свої вклади через Фонд гарантування 

вкладів фізичних осіб (а таке повернення затягується у часі). Нині також дуже 

проблематично повернути вклади із відділень банків, що були відкриті в АРК 

до анексії Криму. Натомість ОВДП держава погашає завжди, хоча й тут є певні 

виключення: у СРСР була практика уніфікації та конверсії державних позик, 

коли всі позики зводилися до єдиного стандарту погашення, відкладалося їх 

погашення, знижувався відсоток дохідності; позики були довгостроковими, 

низькодохідними і «добровільно-примусовими».  

16. Доцільним є уточнення понятійного ряду та класифікаційних 

підходів щодо визначення боргових цінних паперів як об’єкту фінансово-

правового регулювання. Це знайшло здебільшого відображення у 

запропонованих змінах до чинного фінансового законодавства щодо 

запровадження нових фінансових інструментів в межах проекту Закону № 

2284. Зокрема це стосується оновлення термінологічного апарату 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. Вносяться зміни 

щодо порядку випуску, реєстрації, обігу боргових цінних паперів, 

повноважень суб’єктів тощо. Слід підтримати  запропоновані зміни, 

теоретичне підґрунтя для яких у частині характеристики боргових цінних 
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паперів знайшло у представленому дослідженні. 

17. Норми фінансового права регулюють відносини, пов’язані із 

публічним фінансовим контролем, державним регулюванням та публічним 

управлінням у сфері цінних паперів; визначення умов випуску, вартості, 

строку дії, доходності, порядку погашення цінних паперів належатиме до 

фінансово-правового регулювання виключно коли йдеться про державні та 

місцеві боргові цінні папери, а щодо інших цінних паперів, то тут 

застосовуються норми приватноправового регулювання.  

18. Фінансові правовідносини на ринку 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 із 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); 

- держава – 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 цінні папери, 

отримують відсотки). 
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РОЗДІЛ 4  ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ РЕГУЛЯТИВНОЇ ТА 

КОНТРОЛЬНОЇ ПУБЛІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 

ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ БОРГОВИМИ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ:  

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ 

 

4.1 Аналіз регулюючої та контрольної діяльності державно-владних 

суб’єктів у сфері боргових цінних паперів і публічного боргу 

 

Питання фінансового регулювання і контролю у сфері боргових цінних 

паперів нерозривно пов’язані із питанням публічного боргу. Це пов’язано, 

зокрема із тим, що нагромадження внутрішнього та зовнішнього публічного 

боргу – іманентна ознака більшості країн з ринковою економікою. Державні 

позики часто використовуються як інструмент макроекономічного управління 

як під час прояву кризових явищ так і для реалізації програм економічного 

розвитку. Як вбачається з аналізу, проведеного у попередніх розділах 

дисертації, нагромадження публічного боргу у ході ринково-

трансформаційних процесів в Україні відбувалося безсистемно, а запозичені 

кошти, як правило,  спрямовувалися на фінансування поточних видатків, 

наслідком чого була незбалансована структура державного боргу та, 

відповідно, режиму його обслуговування й управління. Сучасна світова 

динаміка нагромадження публічних боргів спонукає до постійного 

відстеження й дослідження тенденцій державних боргових стратегій. Якщо на 

економічну науку покладається «вивчення й аналіз закономірностей утворення 

державного боргу та прогнозування його динаміки, що створить умови для 

формування зваженої монетарної та фіскальної політики держави» [452, с. 51], 

то на юридичну – розробка теоретичних підходів і методик для сприяння 

ефективному адмініструванню боргових відносин держави й органів 

місцевого самоврядування шляхом видання регуляторних актів, а також 

здійснення контролю за дотриманням законності, фінансової дисципліни та 
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раціональності у цій сфері.  

Не викликає сумнівів, 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. 

У теорії вітчизняного фінансового права питання здійснення державного 

регулювання у сфері публічної фінансової діяльності, рівно як і проблематика 

фінансового контролю знайшла ґрунтовного розкриття у роботах 

М.П. Кучерявенка, Л.А. Савченко, Г.В. Россіхіної, О.П. Гетманець, 

О.А. Музики-Стефанчук, Т.М. Ямненко, Д.О. Білінського, О.В. Макух, 

І.П. Устинової, Л.В. Борець, Л.М. Касьяненко, І.А. Сікорської, О.П. Пащенко, 

А.О. Мухатаєва, Я.В. Билініна, С.І. Лучковської, Д.Л. Зими, А.М. Апарова, 

А.А. Коваленка, М.В. Павленка, В.І. Стреляного, В.В. Коваленка, 

Ю.О. Соловйової, Л.О. Копцевої, І.М. Ярмак, Р.М. Лещенка, Н.А. Плаксі, 

М.В. Сіроша, О.С. Койчевої, П.П. Латковського, М.О. Настенко та інших.  

Саме поняття «фінансовий контроль» визначається по-різному, зокрема 

як: спецiальний державний контроль, дiяльнiсть фiнансових органiв та їх 

посадових осiб по забезпеченню законностi, фiнансової дисциплiни i 

рацiональностi при мобiлiзацiї, розподiлi i використаннi централiзованих i 

децентралiзованих грошових фондiв та пов’язаних з ними матерiальних 

ресурсів [43, с. 53]; регламентована правовими нормами дiяльнiсть державних 

i мунiципальних та iнших публiчних органiв з перевiрки своєчасностi i 

точностi планування, обґрунтованостi й повноти надходження коштiв у 

вiдповiднi фонди, правильностi та ефективностi їх використання [42, с. 82]; 

дiяльнiсть державних органiв i недержавних органiзацiй, самих 

господарюючих суб’єктiв чи їх структурних пiдроздiлiв, фiзичних осiб, 

надiлених вiдповiдними повноваженнями чи правами, що спрямована на 

забезпечення законності, фiнансової дисциплiни, рацiональностi в ходi 

мобiлiзацiї, розподiлу i використання фiнансових ресурсiв [446, с. 43]. 
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Зважаючи на активне впровадження у фінансовому праві категорії 

«публічність», поняття «фінансовий контроль» також зазнає певних 

трансформацій. З огляду на це, варто вказати на визначення поняття 

«публічний фінансовий контроль», запропоноване Л.А. Савченко: «це 

регламентована правовими нормами дiяльнiсть державних органiв, органiв 

мiсцевого самоврядування, iнших публiчних суб’єктiв i недержавних 

органiзацiй, господарюючих суб’єктiв чи їх структурних пiдроздiлiв, фiзичних 

осiб надiлених вiдповiдними повноваженнями чи певними правами, що 

спрямована на забезпечення законностi, обґрунтованостi пiд час формування 

публiчних фондiв коштiв, повноти надходження коштiв у вiдповiднi фонди, 

законностi й ефективностi їх розподiлу, перерозподiлу i використання, а також 

законностi, ефективностi управлiння державним та комунальним майном» 

[446, с. 43-44]. Нам найбільше імпонує сучасне бачення фінансового контролю 

крізь призму публічності. При цьому, публічний фінансовий контроль поєднує 

у собі державний і місцевих фінансовий контроль у сфері публічних фінансів. 

Як відомо, державний фінансовий контроль здійснюється органами 

законодавчої (представницької) і виконавчої влади України. До системи 

органів державного фінансового контролю входять: Верховна Рада України, 

Мінфін, Рахункова палата, Держаудитслужба, Казначейство, Державна 

податкова служба України, Державна митна служба України. Однак, якщо 

Рахункова палата і Держаудитслужба є спеціальними органами державного 

фінансового контролю, тобто контроль є основним і єдиним завданням цих 

органів, то Державна податкова служба, Казначейство, внутрівідомчі 

контрольно-ревізійні підрозділи виконують контрольні функції паралельно з 

іншими, покладеними на них завданнями, вони зобов’язані контролювати 

лише окремі напрями руху державних коштів [109, с. 300]. 

Сфера державних і місцевих боргових цінних паперів, сфера запозичень 

охоплює операції, пов’язані з отриманням державою або органом місцевого 

самоврядування кредитів (позик) на умовах повернення, платності та 



296 
	

строковості з метою фінансування державного або місцевого бюджету. Базові 

правила здійснення зазначених операцій врегульовані ст. 16, 17, 18, 74 БК 

України. Також текст Кодексу містить посилання на підзаконні нормативно-

правові акти прийняті на його підставі, у яких зазначено перелік органів 

уповноважених здійснювати контроль за певними напрямками досліджуваної 

нами сфери (до чого ми ще повернемося пізніше – Н.К.). 

Окреслення переліку суб’єктів, які уповноважені здійснювати державне 

регулювання та публічний фінансовий контроль у сфері запозичень, 

пропонуємо розпочати з Парламенту.  

Відповідно до ст. 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради 

України належить: затвердження Державного бюджету України та внесення 

змін до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, 

прийняття рішення щодо звіту про його виконання; затвердження рішень про 

надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та 

міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних 

держав, банків і МФО позик, не передбачених Державним бюджетом України, 

здійснення контролю за їх використанням.  

Верховна Рада України приймає закони, виключно якими 

встановлюються: Державний бюджет України і бюджетна система України; 

засади створення і функціонування… кредитного та інвестиційного ринків; 

порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього 

боргу; порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи 

(ст. 92 Конституції України). 

Згідно БК України Верховна Рада України здійснює контроль за 

дотриманням бюджетного законодавства у процесі використання кредитів 

(позик), що залучаються державою від іноземних держав, банків і МФО, а 

також здійснює контроль за діяльністю Рахункової палати щодо виконання 

нею повноважень, визначених законом (ч. 1 ст. 109 БК України) [31]. На жаль, 

ані Конституція, ані БК України не дають чіткого уявлення щодо форм і 
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методів контролю, застосовуваних Парламентом у досліджуваній сфері, через 

що виникають складнощі в ідентифікації виду контролю (це контроль у 

державному регулюванні, чи контроль як функція управління, які, на думку 

вчених [457, с. 40], мають різну кінцеву мету).  

Безпосередня взаємодія Верховної Ради України з Рахунковою палатою 

(включаючи попередній розгляд висновків і пропозицій Рахункової палати 

щодо результатів контролю за дотриманням бюджетного законодавства) 

покладена на Комітет з питань бюджету – один із найчисленніших, за 

кількістю включених до нього депутатів. До предметів відання Комітету 

відноситься, зокрема, державний внутрішній і зовнішній борг (склад та 

напрями діяльності Комітету деталізовані у додатку до постанови Верховної 

Ради України від 29 серпня 2019 р. № 1003) [392].  

Основною формою роботи Комітету є планові та позапланові засідання. 

За необхідності, для вирішення робочих питань проводяться комітетські 

слухання та зустрічі. У складі Комітету працює підкомітет з питань доходів 

державного бюджету і фінансування державного бюджету та державного 

боргу. 

Слід відзначити, що й минулий склад цього Комітету активно долучався 

до питань, пов’язаних із державним боргом. Зокрема, Комітет регулярно 

проводив  засідання круглих столів. Прикладом може бути круглий стіл від 

3 жовтня 2018 р. на тему «Парламентський контроль у сфері публічних 

фінансів», в засіданні якого взяли участь інші народні депутати України, 

представники Рахункової палати, вчені та міжнародні експерти. Учасники 

обговорення акцентували увагу на важливості вдосконалення державних 

механізмів контролю у сфері публічних фінансів на законодавчому рівні та 

подальшому впровадженні міжнародних стандартів фінансового контролю в 

Україні [479]. 

Інші комітети Верховної Ради України беруть участь у попередньому 

розгляді проекту закону про Державний бюджет України, а також попередньо 
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розглядають питання про виконання Державного бюджету України 

(включаючи висновки і пропозиції Рахункової палати щодо результатів 

контролю за дотриманням бюджетного законодавства) в частині, що віднесено 

до компетенції комітетів (ч. 3 ст. 109 БК України). 

Вчені виділяють дві форми парламентського контролю: «безпосередньо 

(наприклад, шляхом заслуховування звітів Кабінету Міністрів України, 

проведення «години запитань», парламентських слухань) і через свої органи 

(комітети, тимчасові слідчі комісії), окремих народних депутатів, а також 

органи зі спеціальною компетенцією (Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини та Рахункову палату)» [164, с. 14]. 

За часи незалежності України Парламентом тричі проводилися масштабні 

парламентські слухання, цілком присвячені питанням бюджетної політики 

(2004, 2005, 2006 р.р.), у рамках яких: наголошувалося на наближенні 

граничного рівня державного боргу до максимально встановленого розміру, 

завдяки чому «проблема державного боргу є надзвичайно болючою»; 

висувалися пропозиції щодо «здешевлення запозичень, які здійснює уряд і не 

тільки уряд»; задля «збереження політики утримання низького рівня 

державної заборгованості пропонувалося збільшити інвестиційну складову 

державного боргу» [259]. Винесення окремих проблем щодо державного 

боргу на розгляд всього Парламенту вказує, що у скрутні для держави часи 

сфера запозичень охоплює більше питань, ніж можна вирішити у рамках 

окремого парламентського комітету, й відповідно потребує підсиленої уваги та 

контролю, як з боку Верховної Ради України, так і спеціалізованих органів 

державного контролю. 

Щодо заслуховування щорічних звітів Кабінету Міністрів України, то 

вони, за встановленою процедурою, відбуваються на засіданнях профільного 

комітету Верховної Ради. Так, на нашу думку, представлення Урядом звіту за 

2017 рік у вигляді інфографіки має позитивно сприйматися пересічними 

громадянами. Однак науковцям сформулювати висновки щодо відповідності 
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отриманих результатів складеному Урядом плану дій, керуючись цими 

малюнками та графіками, досить складно. Зокрема, є незрозумілим, чому 

графік «Темпи приросту державного боргу (в млрд. $)», який інформує, що 

державний борг у порівнянні з 2016 роком виріс на 4,6 млрд. $, розміщено під 

рубрикою «Збалансовані публічні фінанси» [98]. У нашому розумінні 

збалансованість виглядає по іншому. Ситуацію зміг би прояснити повний 

текст цього звіту, однак відкриті джерела його не містять. На засіданні 

комітету Верховної Ради з питань економічної політики, де розглядався звіт, 

Прем’єр-міністр пояснив, що потреба у новому кредитуванні виникла через 

необхідність обслуговування боргів, які свого часу набрали «попередники». 

Півгодини [89] члени комітету активно задавали урядовцям питання, які 

стосувалися освіти, охорони здоров’я, енергоефективності, дорожньої 

інфраструктури, монетизації пільг, подолання наслідків техногенної 

катастрофи, приватизації. Вимоги пояснити невтішну ситуацію з державним 

боргом і озвучити перспективи щодо її вирішення чомусь не пролунали.  

Що стосується повноважень Рахункової палати, то до них належить 

здійснення контролю за надходженням та використанням коштів Державного 

бюджету України, у тому числі за утворенням, обслуговуванням і погашенням 

державного боргу (ч. 1 ст. 110 БК України). За підсумками кожного кварталу 

Рахункова палата подає Верховній Раді України висновки про стан виконання 

закону про Державний бюджет України, а також пропозиції щодо усунення 

порушень, виявлених у звітному бюджетному періоді (ч. 2 ст. 110 БК 

України) [31]. 

Норми БК України та Закону України «Про Рахункову палату» не можуть 

дати реальної картини контрольної діяльності Рахункової палати, що змушує 

нас звернутися до щорічних звітів останньої. Так, Рахунковою палатою було 

виявлено, що перевищення державних запозичень над витратами на 

погашення державного боргу у 2016 р., девальвація гривні та надання 

державних гарантій призвели до зростання загального обсягу державного і 
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гарантованого державою боргу до 1 трлн. 929,8 млрд. грн., що на 21 % 

перевищило обмеження, встановлене у ст. 18 БК України. Темп збільшення 

державного і гарантованого державою боргу в 10 разів перевищив темп 

зростання реального ВВП, що разом із значною часткою заборгованості в 

іноземній валюті в умовах девальвації гривні збільшило боргові ризики. На 

сплату боргових зобов’язань за державним і гарантованим державою боргом з 

державного бюджету у 2016 р. витрачено 215,8 млрд. грн., що більше 

сукупних видатків зведеного бюджету на охорону здоров’я, економічну 

діяльність і оборону. На жаль, не забезпечено суттєвих зрушень у поліпшенні 

розрахунків з погашення простроченої заборгованості перед державним 

бюджетом за кредитами (позиками), залученими державою або під державні 

гарантії, та позичками, наданими у 1993-1998 роках на зворотній основі у 

зв’язку з тимчасовими фінансовими труднощами. Заходи щодо повернення 

коштів до державного бюджету, визначені у ст. 17 БК України, упродовж, 

наприклад, 2016 р. не проводилися взагалі [94]. 

За результатами здійсненого аналізу Рахункова палата надала 

рекомендації для покращення управління коштами державного бюджету, 

усунення виявлених порушень при виконанні Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2016 рік» і вдосконалення бюджетного 

законодавства, зокрема: 

- ініціювати законодавче врегулювання погашення простроченої 

заборгованості за наданими з єдиного казначейського рахунку позиками 

Пенсійному фонду України і місцевим бюджетам; 

- затвердити, відповідно до п. 31 ч. 1 ст. 21 БК України, стратегію 

управління державним боргом; 

- вжити визначених у ст. 17 БК України заходів щодо погашення 

суб’єктами господарювання простроченої заборгованості перед державним 

бюджетом за кредитами (позиками), залученими державою або під державні 

гарантії, і за кредитами з державного бюджету [94]. 
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У рамках реагування, Комітет Верховної Ради України з питань бюджету 

минулого скликання, розглянувши Висновки Рахункової палати, зобов’язав 

Кабінет Міністрів України внести на розгляд Верховної Ради України 

пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2018 рік у 

частині списання заборгованості за середньостроковими позиками і 

безвідсотковими позичками, наданими місцевим бюджетам у 2009-2014 р. за 

рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.  

Рахункова палата також привертала увагу до низького рівня виконання 

плану надходжень від приватизації державного майна і державних запозичень 

у формі боргових цінних паперів, що зумовлювало необхідність їх заміщення 

іншими джерелами. Тільки у першому півріччі 2017 р. з державного бюджету 

на виконання боргових зобов’язань за державним і гарантованим державою 

боргом сплачено 94,4 млрд. грн., що становило 21,8 % витрат державного 

бюджету та в півтора рази перевищило сукупні видатки державного бюджету 

на оборону, освіту, економічну діяльність і охорону здоров’я. Називалися і 

винні у цьому – Кабінет Міністрів України і Мінфін, які не забезпечили у 

січні-вересні 2017 року запланованих надходжень для фінансування 

державного бюджету [94].  

Фінансування державного бюджету на 2018 р. (за показниками проекту 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік») передбачалося 

насамперед за рахунок нових державних запозичень, зокрема, у формі 

боргових цінних паперів [94]. Саме Рахункова палата в рамках здійснення 

державного фінансового контролю встановила, що боргове фінансування 

державного бюджету, що реалізується Урядом протягом тривалого періоду, 

призведе до необхідності витрачання у 2018 році 35% доходів державного 

бюджету на виплати за державним боргом. Крім того, зростання боргових 

витрат звужує фінансові можливості для реалізації пріоритетних заходів, 

спрямованих на економічне зростання, і спонукає до подальших запозичень 

для рефінансування накопичених боргів, що не сприятиме зменшенню 
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державного боргу в середньостроковій перспективі [94]. 

Слід визнати, що незважаючи на кропітку роботу, Рахункова палата має 

обмежений функціонал, щодо вжиття коригувальних заходів. Пропозиції та 

рекомендації, які вона надає (уточнити граничний обсяг державного боргу; 

визначити можливий обсяг здійснення випуску ОВДП; внести зміни до 

законодавства тощо), надсилаються вищим органам законодавчої і виконавчої 

влади, установам, організаціям, підприємствам для відповідного реагування. 

У рамках взаємодії Рахункова палата має отримувати по кожному з пунктів 

наданих пропозицій і рекомендацій розгорнуті відповіді, але як показує 

практика, не все із запропонованого береться до уваги. Такий стан речей 

порушує баланс зворотного зв’язку й не дозволяє точно визначити 

результативність фінансового контролю.  

Вчені вже акцентували увагу на необхідності: закріплення за Рахунковою 

палатою права на безпосереднє звернення до суду та представництво у ньому 

інтересів держави; удосконалення механізму взаємодії Рахункової палати з 

правоохоронними та судовими органами щодо притягнення до 

відповідальності підконтрольних суб’єктів за результатами заходів, 

запроваджених Рахунковою палатою; удосконалення механізму реагування 

органами законодавчої та виконавчої влади на висновки та рекомендації, 

надані Рахунковою палатою [155, с. 5-6]. Заклики щодо наділення Рахункової 

палати «каральними» повноваженнями висувалися науковцями та практиками 

починаючи з 2004 року [57, с. 106]. В. Симоненко (Голова Рахункової палати в 

ті часи) зазначав, що для підвищення результативності діяльності Рахункової 

палати необхідно, зокрема, повною мірою вирішити проблему забезпечення 

відповідного реагування з боку керівництва об’єктів перевірок на її офіційні 

документи, стосовно виправлення недоліків, своєчасного вжиття необхідних 

заходів щодо їх усунення і недопущення в майбутньому [95, с. 3]. Проте всі ці 

пропозиції не були враховані законодавцем. 

Відсутність оперативної реакції на висновки та рекомендації Рахункової 
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палати та відсутність у неї реальних можливостей вжити коригувальних 

заходів систематично призводить до порушення вимог ч. 2 ст. 18 БК України 

щодо дотримання граничного обсягу державного та гарантованого державою 

боргу. Незважаючи на прийняття Верховною Радою України Постанови від 

17.09.2015 р. № 703-VIII «Про забезпечення фінансової стабілізації в Україні в 

рамках виконання програми Міжнародного валютного фонду «Механізм 

розширеного фінансування», пунктом 3 якої Кабінету Міністрів України було 

доручено подати такий план заходів для схвалення Верховною Радою України 

у тримісячний строк, але не пізніше 01.03.2016 р., його так і не було подано. 

Крім того, Рахункова палата встановила, що Порядок розроблення 

Середньострокової стратегії управління державним боргом і контролю за її 

реалізацією, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 

27.10.2010 р. № 978, не відповідає ст. 21 БК України. Мінфіном не забезпечено 

подання на затвердження нормативно-правових актів, які визначають 

пріоритетні цілі та завдання управління державним боргом, що утворюється 

внаслідок випуску облігацій внутрішньої і зовнішньої державної позики, на 

короткострокову, середньострокову або довгострокову перспективу та 

виконання заходів, передбачених відповідними нормативними актами [94]. У 

цьому сенсі слід зауважити, що згадана вище Середньострокова стратегія 

управління державним боргом двічі протягом 2018 та 2019 років 

перезатверджувалася, про що йшлося раніше. Наразі в Україні застосовується 

Середньострокова стратегія управління державним боргом на 2019-2022 роки, 

затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. № 473 

[366].  

Окрім цього, створювані Урядом відповідні дорадчі органи не 

забезпечували на належному рівні виконання своїх функцій. Зокрема, 

протягом 2015-2016 рр. Комісією з питань простроченої заборгованості перед 

державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, було 

проведено лише одне засідання, а засідання Міжвідомчої робочої групи із 
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забезпечення моніторингу ефективного використання коштів, залучених 

суб’єктами господарювання та головними розпорядниками бюджетних коштів 

під державні гарантії, за ці два роки взагалі не проводились [94]. 

Окремі рекомендації Рахункової палати, зроблені за результатами 

проведених заходів державного зовнішнього фінансового контролю, знайшли 

відображення у постановах та рішеннях Кабінету Міністрів України.  

Розпорядженням від 18.12.2017 р. № 921-р збільшено у 2017 р. обсяг джерел 

фінансування загального фонду державного бюджету за запозиченнями, 

зокрема, в облігаційній формі, на суму 13 млрд. 725 млн. грн. у зв’язку зі 

зменшенням обсягу надходжень від приватизації державного майна, що 

відповідає рекомендаціям Рахункової палати. Мінфіном створювалися 

міжвідомчі робочі групи. На запити Генеральної прокуратури України 

Рахунковою палатою надіслано 16 матеріалів, всі ці матеріали, включаючи 

результати аудиту діяльності Державного підприємства «Фінансування 

інфраструктурних проектів» із управління запозиченнями під державні 

гарантії, приєднано до кримінальних проваджень [94]. На жаль, немає 

інформації про притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, 

службова халатність яких призвела до вищенаведених порушень 

законодавства.  

Стаття 1 Лімської Декларації керівних принципів контролю, в якій 

узагальнено досвід організації і діяльності державних органів фінансового 

контролю різних країн в сучасних умовах зазначає, що контроль – не самоціль, 

а невід’ємна частина системи регулювання, метою якої є виявлення відхилень 

від прийнятих стандартів і порушень принципів законності, ефективності й 

економії використання матеріальних ресурсів на найбільш ранній стадії для 

того, щоб мати можливість вжити коригуючих заходів, а також притягнути до 

відповідальності, отримати компенсацію за заподіяну державі шкоду або 

здійснити заходи для запобігання або скорочення таких порушень у 

майбутньому [192, с. 42]. Судячи з того, що ситуація з перевищенням 
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граничного обсягу державного боргу у зв’язку із випусками облігацій 

внутрішньої та зовнішньої державної позики стає традицією, виникає логічне 

питання щодо необхідності притягнення до відповідальності осіб, винних у 

цьому. Зрозуміло, що постійні зміни керівництва Уряду не дозволяють це 

зробити відносно вищого рангу державних посадовців. Як зазначав 

П.О. Порошенко на своїй інтернет-сторінці у Фейсбуці: «поточний стан 

економіки дозволив би країні обійтися і без запозичень, якщо б не пікові 

розрахунки по старих кредитах, які належить виплатити з 2009 

року. Найбільше нахапалися кредитів саме ті політичні сили, які сьогодні 

найголосніше захищають простий люд. 54 млрд. доларів – ось загальна 

боргова спадщина, яку нагуляли сьогоднішні «правдоборці» у 2007-2013 

роках, коли були владою відповідні політичні сили. Але хто б не був – подібні 

зобов’язання носять не персональний, а міжнародно-правовий характер» 

[285]. Однак це не знімає відповідальності з фахівців середньої ланки, 

задіяних у складанні проекту Державного бюджету України, на яких щороку 

покладається здійснення первинної експертизи на відповідність тексту 

законопроекту, а також обґрунтування необхідності випусків облігацій 

державної позики вимогам БК України. Якщо терміново не посилити їх 

персональну відповідальність – контрольний цикл у сфері боргових цінних 

паперів і бюджетних запозичень взагалі не буде ефективним. Проекти закону 

України про державний бюджет і далі суперечитимуть БК України, що 

призведе до ще більшого затягування строків їх розгляду.  

Місце Президента України у здійсненні фінансового контролю, зокрема у 

галузі боргових цінних паперів, визначається його статусом глави держави. 

Так, Президент має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України 

законів із поверненням їх на повторний розгляд. У здійсненні контрольних 

повноважень Президент спирається на створені ним консультативні, дорадчі 

та інші допоміжні органи і служби, а також через відповідні кадрові 

призначення [503, с. 100]. 
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При Президентові України діє координаційний орган – Рада національної 

безпеки і оборони України (далі – РНБО), що може здійснювати контроль за 

публічною фінансовою діяльністю. РНБО може розглядати питання, що 

належать до сфери організації або проведення фінансової діяльності 

(включаючи сферу запозичень, боргових цінних паперів), та приймати 

відповідні рішення. Як приклад, слід навести випуск єврооблігацій у 2013 р. 

на 3 млрд. $, який повністю викупила Росія, а тепер судиться з Україною за 

цей борг. Наразі обидва російських держбанки (ВТБ і Сбербанк), через які 

залучалося фінансування, знаходяться під санкціями РНБО [489]. 

Також при Президентові України як консультативно-дорадчий орган діє 

Національна інвестиційна рада [268], одним із завдань якої є вивчення 

ініціатив та потенційних пропозицій щодо інвестиційних проектів (включаючи 

ті, що фінансуються за рахунок запозичень – Н.К.), а також практики 

взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності з державними органами. 

Наприклад, у 2017 р. Уряд погодив пропозицію Мінекономрозвитку щодо 

здійснення Державною іпотечною установою зовнішніх запозичень з метою 

реалізації державного інвестиційного проекту «Забезпечення житлом на 

умовах іпотечного кредитування або фінансового лізингу», спрямованого на 

розвиток іпотечного кредитування та фінансового лізингу для придбання 

житла [65]. Всі інвестиційні проекти проходять попередній відбір 

Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів на 2017-

2019 роки [261], а Президент України, як голова Національної інвестиційної 

ради, приймає участь в опрацюванні проектів актів законодавства з питань 

інвестиційної діяльності й може оголошувати своє бачення щодо подальших 

перспектив її розвитку, чим, відповідно впливає на розроблення та реалізацію 

державної політики щодо залучення в економіку України іноземних 

інвестицій. Згідно з Указом Президента України № 950/2019 від 24.12.2019 р. 

[269] персональний склад Національної інвестиційної ради було оновлено.  

Із наведеного вище вбачається, що контрольні та регулятивні 
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повноваження Президента України представлені трьома основними 

напрямами: 

- кадровий та організаційний (участь в утворенні органів державного 

фінансового контролю та призначенні на посади їх керівників);  

- нормотворчий (видання указів з контрольної та регулятивної діяльності 

у сфері боргових цінних паперів); 

- власне контрольний (безпосереднє здійснення фінансового контролю, 

зокрема шляхом участі у засіданні комісій та робочих груп, застосуванні право 

вето щодо законів та поправок до них). 

Вищим органом у системі органів виконавчої влади, який також 

наділений певними повноваженнями з управління фінансами, публічним 

боргом, пов’язаним із випуском боргових цінних паперів, є Кабінет Міністрів 

України. Відповідно до ст. 116 Конституції України Кабінет Міністрів: 

розробляє проект Закону «Про державний бюджет України»; забезпечує 

виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету 

України; подає Верховній Раді звіт про виконання бюджету; забезпечує 

проведення фінансової та інвестиційної політики. БК України передбачено, 

що Кабінет Міністрів України у випадку дефіциту бюджету може брати 

позики в межах, визначених Законом про Державний бюджет України, 

приймає рішення про виділення коштів з резервного фонду Державного 

бюджету, визначає порядок їх використання та щомісячно звітує перед 

Верховною Радою України про витрачання даних коштів [448, с. 109].  

При Кабінеті Міністрів України створено постійно діючий робочий орган 

– Комісію з питань простроченої заборгованості перед державою за 

кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними 

позичками/фінансовою допомогою [275]. Однак діяльність Комісії має лише 

координаційний характер й тому не викликає інтерес для даної частини 

нашого дослідження. 

Міжвідомча робоча група із забезпечення моніторингу ефективного 
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використання коштів, залучених суб’єктами господарювання та головними 

розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії (далі – робоча 

група) незважаючи на те, що є тимчасовим консультативно-дорадчим органом 

Кабінету Міністрів України, має певні права щодо аналізу та моніторингу у 

сфері боргових цінних паперів, за результатами яких подає Кабінетові 

Міністрів України пропозиції щодо: 

- удосконалення системи контролю, оптимізації витрат, пов’язаних з 

реалізацією проектів (програм); 

- усунення порушень, виявлених за результатами моніторингу реалізації 

проектів (програм). 

Робоча група для виконання покладеного на неї завдання має право 

отримувати результати перевірок контролюючих та правоохоронних 

органів [276]. Наведене дає підстави віднести робочу групу до числа 

допоміжних органів публічного фінансового контролю. 

Система спеціалізованих органів управління фінансами України 

очолюється Мінфіном, який є головним органом у системі центральних 

органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

фінансову та бюджетну політику, державну політику у сфері організації та 

контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності, а 

також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері 

державного фінансового контролю, казначейського обслуговування 

бюджетних коштів тощо (п. 1 Положення про Міністерство фінансів 

України) [345]. 

Основними завданнями Мінфіну у досліджуваній нами сфері є: 

1) забезпечення формування та реалізація державної фінансової та 

бюджетної політики; 

2) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері 

контролю за дотриманням бюджетного законодавства, державного 

внутрішнього фінансового контролю, казначейського обслуговування 



309 
	

бюджетних коштів; 

3) забезпечення формування та реалізації … державної фінансової 

політики у сфері співробітництва з іноземними державами, банками і 

міжнародними фінансовими організаціями; 

3-1) забезпечення формування державної політики у сфері організації та 

контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності (п. 3 

Положення про Міністерство фінансів України) [345]. 

Мінфін відповідно до покладених на нього завдань: 

1) забезпечує управління державним та гарантованим державою боргом; 

2) аналізує обсяги дебіторської та кредиторської заборгованостей, 

причини їх виникнення та готує пропозиції щодо їх погашення; 

3) здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі 

бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а 

також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з 

бюджету; 

4) формує програмну класифікацію видатків та кредитування державного 

та місцевих бюджетів; 

5) погоджує обсяги та умови здійснення місцевих запозичень і надання 

місцевих гарантій, здійснює реєстрацію місцевих запозичень і місцевих 

гарантій (детальніше процедура отримання дозволу на здійснення місцевих 

запозичень регламентована постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень» [358]); 

6) здійснює управління державним боргом та гарантованим державою 

боргом [345], зокрема: 

- розробляє та погоджує нормативно-правові акти з питань управління 

державним боргом (наприклад, аналіз регуляторного впливу проекту 

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку продажу 

прав вимоги погашення простроченої більше трьох років заборгованості перед 

державою за кредитами (позиками), залученими державою або під державні 
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гарантії, а також за кредитами з бюджету» [6] було надано саме Мінфіном); 

- здійснює управління ризиками, пов’язаними з державним боргом 

(процедура управління і період її проведення закріплені п. 7 Постанови 

Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 131. Про затвердження 

Положення про управління ризиками, пов’язаними з наданням державних 

гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і 

позичальниками [353]);  

- здійснює державні внутрішні та зовнішні запозичення у межах, 

визначених законом про Державний бюджет України (причому обирається 

найвигідніший для цього час та спосіб. Так, з метою отримання переваги від 

гнучких умов залучення коштів, країна у 2018 р. вийшла на міжнародний 

ринок капіталу з приватним розміщенням [486]); 

- здійснює оперативний облік державного та гарантованого державою 

боргу (облік державного боргу займає важливе місце в системі управління 

державним боргом. За допомогою боргового обліку визначаються розміри 

фактичних надходжень і платежів на касовій основі, динаміка обсягів 

розміщених боргових зобов’язань, їх структура, терміни обігу, погашення і 

виконання графіка платежів [182, с. 8]); 

- веде реєстр державних гарантій (ведення Реєстру державних гарантій, 

Реєстру державного боргу і гарантованого державою боргу, а також Реєстру 

місцевих запозичень та місцевих гарантій має на меті забезпечення 

дотримання граничних обсягів державного (місцевого) боргу та державних 

(місцевих) гарантій [31]); 

- здійснює погашення та обслуговування державного боргу (де-факто, 

погашення та обслуговування держаного боргу здійснюється Казначейством 

за дорученням Мінфіну, однак Мінфін своїми наказами встановлює порядок 

здійснення цієї діяльності); 

- здійснює правочини з державним боргом, включаючи обмін, випуск, 

купівлю, викуп та продаж державних боргових зобов’язань, за умови 
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дотримання граничного обсягу державного боргу на кінець бюджетного 

періоду (уповноваженим укладати договори позики та підписувати інші 

документи, пов’язані з їх виконанням є Міністр фінансів [369]); 

- здійснює заходи, спрямовані на підвищення привабливості інвестування 

в державні цінні папери України, і комплексні заходи з поліпшення кредитного 

рейтингу України (таким заходом виступає внесення змін до ПК України щодо 

звільнення від оподаткування операцій з державними цінними паперами, 

доходи від яких, отримані нерезидентами – інвесторами у цінні папери [325]. 

Ініціатором прийняття закону виступив Мінфін), тощо. 

Керівництво Мінфіном здійснює Міністр фінансів, який несе 

персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом 

Міністрів України за виконання покладених на Мінфін завдань; визначає 

право підпису документів від імені Мінфіну; погоджує призначення на посади 

та звільнення з посад керівників управлінь (відділень) Казначейства. У складі 

Мінфіну було створено Департамент боргової політики, що поєднав 

структурні підрозділи, діяльність яких пов’язана з аналізом попиту і 

пропозиції на позиковий капітал, плануванням і підготовкою кредитних 

проектів, аналізом, обліком та обслуговуванням державного боргу, розробкою 

боргової стратегії. Положення про Департамент боргової політики було 

затверджено наказом Мінфіну від 10 квітня 2017 р. № 425 [274].  

Відзначимо, що специфіка повноважень Мінфіну увесь минулий час 

надавала  йому головуючу роль у справі регулювання та контролю сфери 

державних та місцевих запозичень. Напрями діяльності Мінфіну були 

зосереджені у площині законотворчості (нормостворення та 

нормопогодження), формування державної політики, управління, аналізу, 

дозвільного візування, контролю першої ланки, договірної діяльності, коротко 

та середньострокового планування та прогнозування, ведення обліків та 

реєстрів, а також безпосереднього здійснення запозичень та заходів з 

обслуговування державного боргу.  
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Із внесенням останніх змін у листопаді 2019 року до БК України ситуація 

значною мірою змінилася, як вже зазначалося у першому розділі даного 

дослідження, внаслідок запровадження нового органу – Боргового агенства 

України. 12 лютого 2020 року прем’єр-міністр України Олексій Гончарук 

повідомив, що Кабінет Міністрів України створив Боргове агентство України 

ефективного управління державним боргом [34].  

Діяльність Боргового агентства України спрямовується та координується 

Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України. Боргове 

агентство України підзвітне Верховній Раді України і Рахунковій палаті й 

повинно діяти тільки в межах затверджених бюджету та стратегії по боргу 

[258]. 

Наразі відповідно до ст. 15-1 БК України саме на Боргове агентство 

України покладається управління державним боргом та гарантованим 

державою боргом. При цьому за Мінфіном залишається здійснення контролю 

за управлінням державним боргом та гарантованим державою боргом.  У свою 

чергу Рахункова палата не менше ніж один раз на три роки здійснює 

державний зовнішній фінансовий контроль (аудит) діяльності Боргового 

агентства України, яке повинно готувати щорічний звіт про результати 

управління державним боргом та гарантованим державою боргом і 

оприлюднювати його на своєму офіційному сайті не пізніше 1 квітня року, 

наступного за звітним [31]. 

До його функцій віднесено: 

• підготовка проектів Бюджетної декларації та бюджету в частині 

державного та гарантованого державою боргу; 

• аналіз ризиків державного боргу та проведення стрес-тестування; 

• підготовка проекту стратегії управління державним боргом; 

• аналіз ринків та пошук найкращих джерел фінансування з точки зору 

вартості та ризиків; 

• здійснення державних запозичень та активних операцій з державним 
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боргом; 

• управління ліквідністю ЄКР та валютних рахунків Казначейства; 

• розроблення плану дій щодо покращення рейтингу України як 

позичальника.  

Одним із центральних органів виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

фінансів, залучених до сфери боргових цінних паперів, є Казначейство. У 

рамках виконання основних своїх завдань Казначейство: 

• здійснює операції з повернення кредитів, наданих за рахунок коштів 

державного та місцевих бюджетів; 

• здійснює платежі за дорученнями розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів відповідно до законодавства; 

• здійснює погашення та обслуговування державного боргу, здійснює 

платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань держави, в 

національній та іноземній валютах за дорученням Мінфіну; 

• здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль, тощо 

[342]. 

У складі Казначейства виділено окремий структурний підрозділ – відділ 

обслуговування державного боргу, діяльність якого пов’язана з обліком та 

обслуговуванням державного боргу. 

Казначейство має право залучати кошти єдиного казначейського рахунку 

для покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів шляхом 

надання позик. Наприклад, у 2017 р. потреба у наданні позик місцевим 

бюджетам збільшилась. Протягом року було надано позик на суму 1,07 млрд. 

грн., порівняно з минулим роком їх сума збільшилась на 0,9 млрд. грн., або у 

6,3 рази [424]. 

За функціональною класифікацією касових видатків державного бюджету 

у 2017 році видатки на обслуговування боргу становили 13,2% або 110,5 млрд. 

грн., (питома вага цих фіскальних операцій є значною й достатньою, щоб 
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згідно з т.з. «Законом великих чисел» вчинялися правопорушення. – Н.К.), 

однак погашення державного боргу та сплата відсотків за борговими 

зобов’язаннями у 2017 р. здійснювалися вчасно згідно з графіком Мінфіну 

[424]. До наведеної у Публічному звіті Казначейства рубрики «найбільш 

суттєві порушення», порушення у сфері державного та місцевого боргу також 

не увійшли. Ми припускаємо, що вони могли мати місце, але їх кількість, 

скоріш за все, виявилася недостатньою, щоб укладачі звіту акцентувати на них 

увагу. 

«Повний», «всебічний», «комплексний» – саме такими словами вчені 

характеризують Казначейство як орган державного фінансового контролю, 

коли розглядають широкий спектр контрольних повноважень, наданих йому 

для реалізації основних завдань. Однак, вважаємо, що у розрізі нашого 

дослідження регулююча компетенція Казначейства проявлена слабо, й 

зводиться переважно до здійснення технічних функцій, делегованих іншими 

державними органами.  

Що стосується контролю, то вибіркова статистика притягнення до 

відповідальності за правопорушення у сфері державних та місцевих боргових 

цінних паперів, за матеріалами, які надійшли від Казначейства, публічно 

недоступна. Одиничні випадки притягнення до адміністративної 

відповідальності за порушення порядку надання запозичень, які містить 

Єдиний державний реєстр судових рішень [293; 292], або не дозволяють 

ідентифікувати орган, який склав адміністративний протокол (через 

відсутність єдиної форми складання судових постанов), або надходять до суду 

з Держаудитслужби. Однак це не применшує факту наявності у Казначейства 

комплексу повноважень цілком достатніх для здійснення фінансового 

контролю й у сфері державних та місцевих боргових цінних паперів.  

У свою чергу Держаудитслужба є центральним органом виконавчої 

влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України, та який забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері 
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державного фінансового контролю [341]. Головними завданнями органу 

державного фінансового контролю є: здійснення державного фінансового 

контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, 

необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в 

бюджетних коштах та взяттям зобов’язань… (ст. 2 Закону України «Про 

основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні») 

[389]. 

НБУ паралельно з виконанням своєї основної функції: 

1) визначає та проводить грошово-кредитну політику (одним із основних 

засобів та методів якої є регулювання обсягу грошової маси через операції з 

цінними паперами (крім цінних паперів, що підтверджують корпоративні 

права), у тому числі з казначейськими зобов’язаннями, на відкритому ринку); 

2) організовує створення та методологічно забезпечує систему грошово-

кредитної і банківської статистичної інформації (зокрема, веде статистику 

зовнішнього боргу); 

3) представляє інтереси України, де співробітництво здійснюється на 

рівні центральних банків. 

Рада НБУ: 

1) розробляє Основні засади грошово-кредитної політики та здійснює 

контроль за її проведенням; 

2) вносить рекомендації Кабінету Міністрів України стосовно впливу 

політики державних запозичень та податкової політики на стан грошово-

кредитної сфери України (зокрема, рекомендації спрямовані на зниження 

боргового навантаження та потреби проведення державних запозичень у 

довгостроковій перспективі, було сформульовано за результатами засідання 

Ради НБУ, яке відбулося 1 листопада 2017 р.) [426].  

Операції по обслуговуванню державного боргу, пов’язані із розміщенням 

державних цінних паперів, їх погашенням і виплатою доходу за ними,  

проводяться виключно НБУ. Також НБУ встановлює прямі кореспондентські 
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відносини з міжнародними депозитаріями з метою здійснення функцій 

грошово-кредитної політики та управління державним боргом з метою 

депонування ОЗДП в іноземних депозитаріях. Президент України та Верховна 

Рада України двічі на рік отримують від НБУ інформацію про стан грошово-

кредитного ринку в державі. Кабінет Міністрів України також може отримати 

цю інформацію, але тільки на підставі запиту [383].  

Безпека та фінансова стабільність банківської системи, захист інтересів 

вкладників і кредиторів – позиціонуються у Законі «Про Національний банк 

України» як головна мета банківського регулювання. З метою здійснення 

регулювання та контролю НБУ видає нормативно-правові акти з питань, 

віднесених до його повноважень. Зокрема, постановою Правління НБУ № 24 

від 15.03.2018 р. [326] були продовжені санкції щодо деяких російських 

банків, суть яких зводилась до заборони виведення капіталів з України. 

Регулятор, виконуючи Указ Президента України, яким вводилось у дію 

рішення Ради національної безпеки і оборони України [338], заборонив цим 

банкам пряме та/або опосередковане здійснення будь-яких активних операцій 

(надання кредитів, позик, у тому числі на умовах субординованого боргу, 

придбання цінних паперів тощо).  

Також НБУ здійснює контроль і регулювання обігу валютних цінностей, 

до яких відповідно чинного законодавства належать: національна валюта 

(гривня), іноземна валюта та банківські метали [309]. Відмітимо, що до 

прийняття спеціального Закону у 2018 р., чинним був Декрет Кабінету 

Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93 «Про систему валютного 

регулювання та валютного контролю», відповідно до якого, до валютних 

цінностей належали також цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, 

векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, банківські накази, депозитні 

сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), 

виражені у валюті України або іноземній валюті [401]. Нині ж, як бачимо, 

законодавче регулювання істотно змінилося, внаслідок прийняття Закону 
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України «Про валюту і валютні операції» № 2473-VIII від 21 червня 2018 р., 

що, відповідно, потягло за собою й зміни у контрольній та регулятивній 

діяльності НБУ.  

Зокрема, зазначеним законом було закріплено можливість розрахунків на 

території України в іншій валюті, ніж гривня, за: операціями з розміщення, 

виплати грошового доходу та погашення облігацій, казначейських зобов’язань 

України, номінованих в іноземній валюті, якщо це передбачено проспектом 

цінних паперів (умовами їх розміщення); операціями з купівлі-продажу 

державних цінних паперів, номінованих в іноземній валюті, якщо ініціатором 

або отримувачем за такою валютною операцією є банк (пп. 4-5 ч. 2 ст. 5 

Закону [309]). 

Наступний суб’єкт – Державна податкова служба України (колишня 

Державна фіскальна служба України), яка відповідно до покладених на неї 

завдань: 

- забезпечує стягнення сум простроченої заборгованості суб’єктів 

господарювання перед державою (АРК чи територіальною громадою міста) за 

кредитами (позиками), залученими державою (АРК чи територіальною 

громадою міста) або під державні (місцеві) гарантії, а також за кредитами із 

бюджету (пп. 24 п. 4 постанови Кабінету Міністрів України «Про Державну 

податкову службу України» [334]; п. 38 ч. 1 ст. 191 ПК України) [272]. В 

основному це проявляється шляхом представлення інтересів держави як 

позивача у судових засіданнях; 

- погоджує рішення НКЦПФР щодо встановлення ознак фіктивності 

емітента цінних паперів, а також щодо встановлення порядку визначення 

емітента цінних паперів таким, що відповідає ознакам фіктивності (п. 42 ч. 1 

ст. 191 ПК України) [272].  

Вихідне значення для функціонування надійної системи правовідносин у 

сфері державних та місцевих цінних паперів відіграє діяльність спеціального 

державного органу, яким виступає НКЦПФР.  
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Згідно із Положенням про Національну комісію з цінних паперів та 

фондового ринку [385], НКЦПФР є державним колегіальним органом, 

підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України. 

Утворюється у складі Голови НКЦПФР і шести членів НКЦПФР. Голова 

НКЦПФР та її члени призначаються та звільняються з посад згідно до указів 

Президента України та підзвітні Верховній Раді України. Діяльність 

зазначеної Комісії не обмежується реалізацією лише регуляторної та 

контрольної функції, однак ми зупинимося саме на них.  

Основними напрямами діяльності НКЦПФР у сфері регулювання [429] є: 

• розробка проектів регуляторних актів ринку цінних паперів 

(наприклад, НКЦПФР бере участь у розробленні та вносить у встановленому 

порядку на розгляд проекти актів законодавства, що регулюють питання 

розвитку фондового ринку та корпоративного управління (п.п. 2 п. 4 Указу 

Президента «Про Національну комісію з цінних паперів та фондового 

ринку»);  

• прийняття регуляторних актів (приміром, Положення про порядок 

емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу [347] та «Стратегічний 

план діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку як 

головного розпорядника бюджетних коштів на 2017-2019 роки» [470]); 

• внесення змін та доповнень до регуляторних актів (на засіданні, яке 

відбулось 14 листопада 2017 року НКЦПФР запропонувала внести зміни до 

Положення про функціонування фондових бірж з метою підвищення якості і 

прозорості торгів ОВДП [235]); 

• здійснення аналізу регуляторного впливу регуляторних актів 

(переважно власних рішень [7]). 

• відстеження результативності прийнятих НКЦПФР регуляторних актів 

(для цього складається спеціальний План-графік [71]).  

Контрольна функція НКЦПФР має на меті [161]: сприяння дотриманню 

вимог законодавства та попередження порушень (зловживань) на ринку 
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цінних паперів.  

У разі порушення законів та нормативних актів НКЦПФР про цінні 

папери, Комісія має право: виносити попередження, зупиняти на строк до 

одного року розміщення (продаж) та обіг цінних паперів того чи іншого 

емітента, зупиняти дію виданих НКЦПФР ліцензій, анулювати дію таких 

ліцензій (п.п. 6 п. 6 Указу Президента «Про Національну комісію з цінних 

паперів та фондового ринку»); накладати на осіб, винних у порушенні вимог 

законодавства про цінні папери, адміністративні стягнення, а також штрафні 

та інші санкції аж до анулювання ліцензій на здійснення професійної 

діяльності на ринку цінних паперів (п.п. 64 п. 6 Указу Президента «Про 

Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку») тощо. Яскравим 

прикладом виступає справа проти ПАТ «Ощадбанк», де НКЦПФР виявила 

факти маніпулювання ОВДП. В результаті до ПАТ «Ощадбанк» було 

застосовано фінансову санкцію у вигляді штрафу в розмірі 170 тис. грн. [157]. 

Також протягом 2017 р. уповноважені особи НКЦПФР розглянули 4512 справ 

про правопорушення на ринку цінних паперів, за результатами яких було 

накладено 3241 фінансову санкцію на суму 61,17 млн. грн. Винесено 1 130 

попереджень, анульовано дію 41 ліцензії, зупинено дію 6 ліцензій, закрито 94 

справи про правопорушення на ринку цінних паперів. Протягом 2017 р. було 

винесено 2983 розпорядження про усунення порушень законодавства про 

цінні папери [435];  

• забезпечення дотримання прав та інтересів інвесторів, інших 

учасників фондового ринку (яка полягає у захисті прав інвесторів шляхом 

здійснення заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на 

ринку цінних паперів та законодавства про акціонерні товариства, 

застосування санкцій за порушення законодавства (п.п. 3 п. 4 Указу 

Президента «Про Національну комісію з цінних паперів та фондового 

ринку»). Наприклад, упродовж 2017 р. НКЦПФР опікувалась захистом прав 

інвесторів та зменшенням правопорушень на фондовому ринку, більшість з 
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яких набули інтернаціонального характеру. З цією метою НКЦПФР 

здійснювала роботу з підготовки текстів Меморандумів про взаєморозуміння з 

регуляторами ринку капіталу Республіки Казахстан, Ірану, Пакистану, 

Індонезії, Кувейту [435];  

• виявлення тенденцій та ризиків функціонування фондового ринку (за 

усталеною практикою негативні тенденції та ризики виявляються шляхом 

проведення планових та позапланових перевірок за підсумками яких 

формуються пропозиції з удосконалення законодавства і усунення недоліків та 

прогалин у функціонуванні фондового ринку [161]). 

Отже, підводячи підсумки, можна сказати, що НКЦПФР наділена 

чималою кількістю повноважень для здійснення регулювання та контролю 

ринку державних та місцевих цінних паперів. Надані повноваження мають 

реальний характер та підтверджуються на практиці, про що свідчать щорічні 

звіти НКЦПФР. Ми також акцентуємо увагу на необхідності нормативного 

регулювання діяльності саморегулівних організацій, зокрема шляхом 

створення єдиної концепції розвитку органів саморегулювання у сфері цінних 

паперів.  

Варто також звернути увагу на реформи, що нині мають місце в нашій 

державі. Приміром, реформи у сфері фінансових послуг. Так, у вересні 

2019 р. Верховною Радою України внесено зміни до деяких законів, у 

результаті чого Україна стала 120-ю державою у світі, де законодаввчо 

закріплено захист прав споживачів фінансових послуг. Тепер НКЦПФР 

наділена повноваженнями застосовувати до фінансових установ заходи 

впливу і накладати адміністративні стягнення за порушення прав 

споживачів. Інших суб’єктів відносин у сфері боргових ціних паперів 

також чекає реформування, обумовлене, зокрема, гармонізаційними та 

уніфікаційними процесами в національному законодавстві та 

правозастосуванні.  
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4.2 Діяльність місцевих органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування у сфері боргових цінних паперів 

 

Процес децентралізації влади зумовлює необхідність перегляду 

вітчизняної доктрини місцевого самоврядування. Окрім організаційних змін у 

структурі місцевої влади, відбулося суттєве переосмислення та розширення 

засад матеріально-технічної і фінансової самостійності новоутворених 

об’єднаних територіальних громад. У зв’язку з цим виникла нагальна потреба 

наукового аналізу повноважень органів місцевого самоврядування у сфері 

запозичень, які, при належному плануванні, можуть стати вагомою статтею 

при формуванні доходів місцевого бюджету.  

Слід погодитися з думкою Е.П. Шульца, який зазначає, що місцеві 

запозичення мають виступати важливим інструментом для ефективного 

забезпечення виконання функцій органів місцевого самоврядування, і 

нехтувати процесом їхнього розвитку є вкрай необачно [525, с. 884]. Напевно, 

держава також усвідомила це правило, адже у низці законодавчих та 

підзаконних актів прописала принцип фінансової самостійності регіонів. Так, 

Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 5 

лютого 2015 р. (ст. 10) передбачена фінансова підтримка держави, яка 

спрямовується на формування інфраструктури та забезпечення соціально-

економічного розвитку [335].  

У свою чергу, Концепція реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні (схвалена Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р.) передбачає надання 

органам місцевого самоврядування доступу до залучення кредитних ресурсів 

для інвестиційного розвитку шляхом спрощення процедур погодження 

запозичень і місцевих гарантій та збалансування їх із способами державного 

контролю, спрямованого на запобігання банкрутству об’єктів права 

комунальної власності [408]. Це свідчить про індивідуалізацію на державному 
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рівні засобів та способів забезпечення фінансової стійкості та 

конкурентоспроможності територіальних громад.  

На нашу думку, процес децентралізації сприяв створенню реального 

підґрунтя фінансової самостійності місцевого самоврядування, засади якого 

закріплені в Конституції України. Зокрема, ст. 142 Основного Закону визначає 

матеріальну та фінансову основу місцевого самоврядування, до якої включено 

не тільки доходи місцевих бюджетів, а й інші кошти, що перебувають в 

управлінні районних і обласних рад (це можуть бути і боргові цінні папери) 

[160]. Більш ґрунтовно повноваження органів місцевого самоврядування 

деталізовані у бюджетному законодавстві.  

Стаття 74 БК України закріплює мету, обсяги та умови здійснення 

місцевих запозичень, а також встановлює персональну відповідальність 

Мінфіну за реєстрацію місцевих запозичень. Достатньо принципово, що у 

вказаній статті є декілька норм, що мають характер застереження. Якщо 

відобразити ці норми в окремих тезах, то вони матимуть наступний вигляд: 

держава не несе відповідальність за боргові зобов’язання АР Крим та 

територіальних громад; обслуговування місцевого боргу здійснюється за 

рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету; видатки на таке 

обслуговування не можуть перевищувати 10 % видатків цього фонду протягом 

бюджетного періоду; якщо порушується графік погашення місцевого боргу з 

вини позичальника, останній не має права здійснювати нові місцеві 

запозичення протягом п’яти наступних років [31]. 

Вбачається, що наведена вище стаття суттєво впливає на характер 

повноважень органів місцевого самоврядування у сфері запозичень, адже 

виникає необхідність не тільки вирішувати питання договірного характеру 

(відносини між позичальником та кредитором), а й виконувати інші 

контрольні і організаційні функції. На нашу думку, той факт, що держава по 

суті знімає з себе відповідальність за місцеві боргові зобов’язання, певним 

чином суперечить принципу державної підтримки місцевого самоврядування, 
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який декларовано у більшості вищезгаданих законодавчих та підзаконних 

актах. З огляду на це, відповідні державні гарантії втрачають своє 

функціональне призначення.  

Однак у рамках цього дослідження нас, передусім, цікавлять окремі 

повноваження органів місцевої влади у сфері боргових цінних паперів, а 

також їхнє нормативно-правове закріплення і характер реалізації. Тому, 

з’ясувавши природу означених повноважень, перейдемо до їхнього 

безпосереднього правового аналізу.  

Так, важлива роль у здійсненні фінансового контролю на місцевому рівні 

належить місцевим органам влади (місцевим радам і місцевим державним 

адміністраціям), які уповноважені здійснювати наступний контроль за 

відповідністю бюджетному законодавству України показників місцевих 

бюджетів нижчого рівня, на всіх етапах бюджетного процесу. Для цього в 

структурі місцевих державних адміністрацій, у відповідності до Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації», утворені департаменти 

фінансів [440; 441] та управління внутрішнього аудиту. На рівні обласних рад 

контрольні повноваження зазначених підрозділів у сфері боргових цінних 

паперів й інших запозичень не деталізовані. Можемо пояснити це тим, що 

незначні обсяги місцевих запозичень здійснених зараз цими радами не 

вимагають акцентування особливої уваги на регулюванні боргових відносин. 

Однак компетенційний базис для здійснення регулюючої та контрольної 

діяльності законодавець для них створив, і, у випадку потреби, структурна 

перебудова підрозділів або прийняття нової редакції Положень про 

департаменти фінансів відбудеться протягом кількох днів.  

Інше можна сказати про Київську міську раду, яка згідно реєстру 

місцевих запозичень та місцевих гарантій [431] є певним лідером за кількістю 

та обсягами запозичень. Сильне боргове навантаження, на нашу думку, й 

стало підставою включення функції по забезпеченню управління місцевим 

боргом до переліку основних функцій Департаменту фінансів Київської 
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міської ради. Зазначений департамент здійснює управління місцевим боргом 

та гарантованим Київською радою боргом, зокрема, здійснює контроль за 

виконанням умов залучення обслуговування і погашення боргів, відповідності 

визначеним у встановленому порядку обсягам, строкам та умовам таких 

запозичень (п. 5.26.6 Положення про Департамент фінансів). Власних 

каральних повноважень Департамент на має, однак у межах покладених на 

Департамент завдань здійснює співробітництво з іншими державними 

органами, та має право представляти за дорученням інтереси виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 

Київської міської ради в судах [439]. Вважаємо, що це є достатніми підставами 

для включення місцевих державних адміністрацій до системи органів 

публічного фінансового контролю за сферою боргових цінних паперів. 

Вбачаємо за доцільне окремо розглянути повноваження Верховної Ради 

АРК, місцевих рад Києва і Севастополя та повноваження обласних рад. Це 

обумовлено особливим конституційним статусом означених територіальних 

утворень. 

Внаслідок анексії території Кримського півострова державою-агресором 

органи влади, що розміщувалися на цій території тимчасово не можуть 

виконувати свої повноваження, зокрема і у сфері обслуговування боргових 

зобов’язань. Тому повноваження органів влади АРК та Севастопольської 

міської ради на сьогодні не реалізуються з об’єктивних причин. Але 

враховуючи той факт, що Україна та уся світова спільнота визнає анексію 

півострова міжнародним злочином, на нормативно-правовому рівні ці 

повноваження не виключені, адже мова йде про тимчасову окупацію.  

У ст. 8 Закону України «Про Автономну Республіку Крим» від 17 березня 

1995 р. № 95/95-ВР до відання органів влади автономії віднесені питання 

складання і затвердження бюджету республіки, а також встановлення переліку 

доходів, які утворюють бюджет [304]. Означена норма вказує на право 

формувати політику у сфері запозичень, а, отже, і обслуговувати боргові цінні 
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папери. За перший напрям відповідальна Верховна Рада АРК, яка має 

необхідні повноваження. Зокрема, згідно ст. 9 Закону України «Про Верховну 

Раду Автономної Республіки Крим» від 10 лютого 1998 р. № 90/98-ВР, 

парламент півострова має повноваження приймати рішення щодо випуску 

місцевих позик [310]. Вбачається, що означений орган влади має виключно 

представницькі повноваження і не відповідає за виконання боргових 

зобов’язань.  

У свою чергу функції обслуговування боргових зобов’язань виконує Рада 

Міністрів АРК, яка має відповідні повноваження у бюджетній сфері. Згідно 

п. 5 ст. 2 Закону України «Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим» 

від 16 червня 2011 р., цей орган виконавчої влади забезпечує розроблення 

бюджету АР Крим, змін до нього, виконання бюджету на основі єдиної 

податкової і бюджетної політики України [395]. На нашу думку, така 

законодавча модель є прийнятною, оскільки повністю корелюється з 

принципом розподілу влади. У цьому сенсі додатковою гарантією є 

повноваження забезпечувального характеру, які має Рада міністрів АРК. 

Зокрема, Міністр фінансів Криму надає гарантії щодо виконання боргових 

зобов’язань. В організаційно-правовому аспекті ці гарантії, а також відносини 

щодо формування, трансформації й повернення боргу АРК не відрізняються 

від традиційних форм фінансових відносин, пов’язаних з комерційним і 

фінансовим кредитуванням чи обігом боргових цінних паперів [493, с. 568]. 

Необхідно зауважити, що повноваження органів влади АРК у сфері 

боргових цінних паперів обмежені необхідністю узгодження окремих аспектів 

виконання зобов’язань з центральними органами виконавчої влади. 

Наприклад, згідно п. 6 Порядку здійснення місцевих запозичень, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. 

№ 110, Верховна Рада АРК надсилає до Мінфіну обґрунтування обсягу 

доходів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету, який планується 

спрямовувати на погашення основної суми місцевого боргу протягом всього 
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періоду його погашення [358].  

В умовах тимчасової окупації півострова, держава вжила деяких 

невідкладних кроків у сфері боргових зобов’язань, а саме: 

– Верховна Рада України прийняла Закон України «Про створення вільної 

економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної 

діяльності на тимчасово окупованій території України» (12 серпня 2014 р.), 

яким встановлено охорону прав на цінні папери та прав за цінними паперами, 

але з урахуванням того, що набуття і припинення прав на цінні папери і прав 

за цінними паперами емітентів на тимчасово окупованій території України, а 

також їхнє обтяження зобов’язаннями чи обмеження в обігу підлягають 

реєстрації на іншій території України у порядку, встановленому НКЦПФР 

[404]. Це стосується і боргових цінних паперів, виконання зобов’язань за 

якими, набуває особливого порядку, зокрема в частині реєстраційної 

діяльності; 

– НКЦПФР ухвалила Рішення «Про особливості провадження 

депозитарної діяльності у зв’язку з тимчасовою окупацією території 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя» (11 листопада 2014 р. 

№ 1512), в якому зобов’язала депозитарні установи, що виконують операції, 

пов’язані з припиненням прав на цінні папери за розпорядженням депонентів, 

керуючих рахунків у цінних паперах депонентів, діяти лише за умови 

наявності у розпорядженні даних щодо місцезнаходження особи, яка є 

одержувачем відповідних цінних паперів, даних про правочин щодо цінних 

паперів, а також інформації щодо проведення грошових розрахунків за таким 

правочином [391]. У даному випадку йдеться про підтвердження легітимності 

боргових вимог, що є дуже важливою умовою законності здійснення операцій 

з цінними паперами. 

Як зазначалося вище, у Законі України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР деталізовано особливий 

конституційно-правовий статус міст Київ та Севастополь, зокрема визначені 
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окремі організаційні аспекти та питання взаємодії з органами державної влади 

та іншими адміністративно-територіальними інституціями [381]. Слід 

зазначити, що більшість повноважень означених суб’єктів закріплені у 

спеціальних нормативно-правових актах. Так, у Законі України «Про столицю 

України – місто-герой Київ» від 15 січня 1999 р. № 401-XIV (ст. 19) визначено 

особливості формування та реалізації бюджету столиці України, а також 

конкретизовано організаційно-правову основу бюджетної діяльності [405].  

За роки незалежності влада не встигла прийняти окремий законодавчий 

акт щодо правового статусу Севастополя. З 2006 р. у Верховні Раді України 

перебуває проект закону України «Про місто-герой Севастополь», у якому 

досить чітко було прописано повноваження щодо формування бюджету міста, 

але досі документ не прийнято [380]. На сьогодні актуальність цього 

документу з позиції практичної реалізації положень достатньо сумнівна, 

однак, на нашу думку, документ має важливе політичне значення, адже 

Україна не визнає анексії Криму. Втім варто зазначити, що в умовах 

тимчасової окупації, органи влади у Севастополі не можуть виконувати свої 

повноваження, зокрема і у сфері боргових цінних паперів.  

Інше місто зі спеціальним конституційно-правовим статусом – це Київ. У 

даному випадку ми можемо говорити про достатньо активну діяльність у 

сфері запозичень, що відбувається за наявності повноважень у сфері боргових 

цінних паперів. Як зазначає І.Й. Магновський, особливість правосуб’єктності 

міста Києва як можливості бути учасником конституційно-правових відносин, 

і водночас, як основа для включення в такі конституційно-правові відносини, 

проявляється через інші елементи конституційно-правового статусу міста 

Києва, а саме: через розширені, порівняно з іншими містами, функції міста та 

відповідні повноваження органів і посадових осіб місцевого самоврядування 

[197, с. 44].  

Це стосується і повноважень у сфері боргових цінних паперів, адже у 

бюджеті міста Києва передбачено здійснення місцевих запозичень. При чому 
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Департаменту фінансів Київської міської державної адміністрації делеговані 

повноваження підписувати від імені Київської міської ради угоди і документи, 

необхідні для здійснення правочинів з місцевим боргом (Рішення Київської 

міської ради від 21 грудня 2017 р. № 1043/4050) [307]. Слід припустити, що на 

рівні міста Києва здійснюється управління місцевим боргом, що вказує на 

фінансову самостійність столиці України. Підкреслимо, що такий обсяг 

самостійності обумовлений не тільки особливим статусом міста Києва, а й 

тим, що у столиці зареєстровано значно вищі показники споживання на душу 

населення (внаслідок цього місто отримує додаткові цільові бюджетні 

надходження) [40, с. 60].  

Виконання зобов’язань у сфері запозичень передбачає можливість 

випуску облігацій місцевих позик, що фіксується у відповідних 

повноваженнях Київської міської ради. Зокрема, ст. 9 Закону України «Про 

цінні папери та фондовий ринок» регламентує право розміщення облігацій 

місцевих позик. В свою чергу законодавством передбачена реєстрація випуску 

облігацій місцевих позик, яку здійснює НКЦПФР [415]. Означені норми 

вказують на наявність низки організаційних повноважень щодо боргових 

цінних паперів, які реалізуються на підставі відповідних управлінських 

рішень.  

Передусім йдеться про повноваження щодо випуску боргових цінних 

паперів, які виражаються в окремих нормативно-правових приписах. У якості 

прикладу, слід навести Проспект емісії облігацій місцевої позики Київської 

міської ради на 2012 рік, у якому, з-поміж іншого, наведено інформацію щодо 

наданих гарантій стосовно виконання боргових зобов’язань, а також відомості 

про характер зобов’язань емітента і облігації, щодо яких прийнято рішення 

про відкрите (публічне) розміщення [420]. У даному випадку слід говорити 

про повноваження не тільки організаційного, а й забезпечувального характеру, 

які супроводжують випуск та розміщення боргових цінних паперів. 

Необхідно відзначити, що у Київської міської ради наявні повноваження 
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щодо оперативного управління борговими цінними паперами. Мається на 

увазі вжиття кроків для нормального функціонування ринку цінних паперів. В 

рамках реалізації цих повноважень, власним Рішенням від 1 червня 2016 р. 

№ 2434, Київська міська рада здійснила анулювання викуплених облігацій 

внутрішньої місцевої позики серії «Н» на суму 2 375 000 грн. [305].  

Таким чином, суб’єкти першої групи (АРК, міст Київ та Севастополь), 

маючи особливий конституційно-правовий статус, наділені комплексними 

повноваженнями у сфері боргових цінних паперів. Реалізація цих 

повноважень забезпечує емісію, розміщення та обіг боргових цінних паперів 

(наприклад, облігацій місцевої позики). Представницькі органи вказаних 

суб’єктів, відповідальні за санкціонування запозичень та надання гарантій 

кредиторам, що свідчить про наявність окремих повноважень установчого 

характеру, які спрямовані на виникнення правовідносин у сфері боргових 

цінних паперів. Тому повноваження суб’єктів першої групи можна поділити на 

організаційні, забезпечувальні, установчі та повноваження оперативного 

управління. 

Перейдемо до аналізу повноважень суб’єктів другої групи у сфері 

боргових місцевих цінних паперів. До числа означених суб’єктів слід 

зарахувати: міські ради та їхні виконавчі органи, обласні ради та їх виконавчі 

органи (ст. 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [381], 

Закон України «Про державні адміністрації в Україні»). Окрім того, 

враховуючи наявну редакцію закону про місцеве самоврядування, як 

зазначалося у першому розділі, вважаємо за доцільне включити до цієї групи й 

місцеві територіальні громади як ОТГ та внести відповідні пропозиції до БК 

України в частині визначення суб’єктного складу за місцевими запозиченнями 

та місцевими гарантіями.  В умовах децентралізації влади вказані суб’єкти 

набувають достатньої фінансово-економічної самостійності, яка є 

передумовою соціального та інфраструктурного розвитку громади, а також 

підвищення її конкурентоспроможності.  
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Відповідні принципи прописані у Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні (схвалена 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р). 

Зокрема декларовано створення належних матеріальних, фінансових та 

організаційних умов для забезпечення здійснення органами місцевого 

самоврядування власних і делегованих повноважень. Концепція визначає, що 

органам місцевого самоврядування базового рівня надаються повноваження 

відповідно до їх кадрового, фінансового, інфраструктурного потенціалу та 

ресурсів на новій територіальній основі [408]. 

На нашу думку, остання норма є достатньо принциповою, оскільки вказує 

на взаємообумовленість юрисдикції органу місцевого самоврядування та 

делегованих йому повноважень. Внаслідок цього, утворюється цілісна 

управлінська модель, яка дозволяє на правовому рівні формувати та 

реалізовувати відповідні цілі. Наприклад, якщо орган місцевого 

самоврядування має право здійснювати запозичення, то він повинен мати 

повноваження у сфері боргових цінних паперів. Подібний механізм 

використано у регіональних стратегіях децентралізації. Попри це, науковці 

постійно наголошують на необхідності вжиття рішучих кроків у сфері 

місцевих запозичень та боргових цінних паперів. 

Зокрема, В.Ю. Ковбасюк до числа таких кроків зараховує: розширення 

доступу органів місцевого самоврядування до ринку внутрішніх та зовнішніх 

запозичень; спрощення процедур отримання дозволів та реєстрації випусків 

муніципальних облігацій; запровадження ефективних систем страхування 

ризиків дефолтів за місцевими позиками; грамотне проведення маркетингової 

компанії щодо здійснення місцевих запозичень [153, с. 42]. Вбачається, що 

вищевказані кроки вимагають розширення кола повноважень органів 

місцевого самоврядування в означеній сфері, адже громади та їхні виконавчі і 

представницькі органи повинні мати повноцінний інструментарій для 

формування боргової політики.  
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У свою чергу А.Є. Бряцкало резюмує, що сучасний ринок місцевих 

запозичень в Україні розвинутий ще недостатньо, і його не можна розглядати 

як важливу складову боргового ринку. Однак, не дивлячись на це, він є дуже 

важливим сегментом фінансового ринку і його обов’язково потрібно 

удосконалювати і створювати умови для його подальшого розвитку та 

зміцнення [27, с. 101]. Вважаємо, що одним із чинників такої нерозвинутості 

та недосконалості є відсутність досвіду делегування повноважень місцевим 

утворенням, внаслідок чого окремі механізми формування ринку місцевих 

боргових цінних паперів залишаються неефективними. Наприклад, механізм 

управління місцевим боргом є недосконалим, оскільки ефективність 

проведення боргової політики місцевих рад залежить від рівня освіти 

посадових осіб та депутатів, відсутність якої значно ускладнює процес 

управління борговими зобов’язаннями органів місцевого самоврядування 

[423, с. 110]. 

У наукових колах зустрічаються міркування про деякі політичні чинники 

нерозвинутості ринку місцевих боргових цінних паперів. До числа таких 

чинників колектив авторів під керівництвом О.П. Кириленко пропонує 

віднести: соціально-політичну нестабільність в державі; відсутність дієвого 

громадського контролю місцевих запозичень; нерозвиненість регіональних 

фондових ринків; недостатнє залучення коштів фізичних осіб для 

інвестування; ризик невиконання зобов’язань за облігаціями місцевої позики; 

проблеми кадрового забезпечення [216, с. 161]. Безперечно усі вищевказані 

чинники зумовлюють необхідність розширення повноважень органів 

місцевого самоврядування, зокрема в частині взаємодії з громадськістю та 

ініціювання усунення недоліків на законодавчому та підзаконному рівні.  

Також доцільно делегувати місцевим органам державної виконавчої 

влади повноваження щодо впливу на регіональний фондовий ринок. 

Зауважимо, що поняття «регіональний фондовий ринок» не є легальним, але 

активно застосовується у практиці здійснення місцевих запозичень, у тому 
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числі за кордоном. На наш погляд, можна делегувати повноваження: щодо 

розробки програми розвитку регіонального фондового ринку; щодо укладання 

міжнародних угод на рівні територіальних утворень про співпрацю у сфері 

регулювання ринку місцевих облігацій; щодо здійснення заходів, спрямованих 

на запобігання порушень законодавства про цінні папери на регіональному 

фондовому ринку; щодо контролю за ціноутворенням на регіональному 

фондовому ринку. На сьогодні усі вищевказані повноваження реалізуються 

НКЦПФР одноосібно. Певною мірою ініціативну роль у цьому процесі 

можуть відіграти навіть СРО.  

Відносно ризиків невиконання зобов’язань зазначимо, що окрім суто 

економічного характеру (фінансові кризи та відсутність фінансування на 

державному рівні тощо), останнім часом стали актуальними й інші загрози, 

наприклад, сепаратизм та тероризм, які призвели до тимчасової окупації 

окремих територій Донецької та Луганської областей. У зв’язку з цим 

необхідно розробити та запровадити систему заходів локалізації загроз на 

регіональних фондових ринках, яка не дасть поширитися негативним 

тенденціям на ринки інших регіонів. Мається на увазі індивідуалізація 

регіональних фондових ринків за адміністративно-територіальною 

характеристикою емітента облігацій місцевої позики.  

Якщо проаналізувати Порядок здійснення місцевих запозичень, 

затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. 

№ 110, то можна виділити наступні повноваження органів місцевого 

самоврядування щодо боргових цінних паперів: випуск облігацій місцевої 

позики; публічне розміщення облігацій місцевої позики та їх продаж; 

здійснення реструктуризації боргових зобов’язань; проведення розрахунків за 

місцевим боргом; формування звітності щодо виконання боргових 

зобов’язань; надання гарантій щодо виконання боргових зобов’язань [358]. За 

характером ці повноваження ідентичні повноваженням суб’єктів першої 

групи, але слід підкреслити, що у сукупності вони складають необхідний 



333 
	

функціональний мінімум для виконання боргових зобов’язань. 

Як зазначає О.В. Духовна, існуюча в Україні система нормативно-

правового регулювання місцевих запозичень накладає ряд обмежень на 

розміри та спрямованість місцевих запозичень, зобов’язує погоджувати 

здійснення місцевих запозичень з Мінфіном та реєструвати випуск облігацій у 

НКЦПФР, запроваджує ведення загального реєстру місцевих запозичень [74, 

с. 215]. Переважна більшість вказаних обмежень міститься у бюджетному 

законодавстві.  

Зокрема, у ч. 3 ст. 16 БК України закріплено, що місцеві зовнішні 

запозичення шляхом отримання кредитів (позик) від МФО можуть 

здійснювати Верховна Рада АРК, обласні ради та всі міські ради. Інші місцеві 

зовнішні запозичення можуть здійснювати лише Верховна Рада АРК, 

Київська, Севастопольська міські ради, міські ради міст обласного 

значення [31]. У зв’язку з цим, окремі повноваження у сфері боргових цінних 

паперів стосовно зовнішніх запозичень, можуть здійснювати лише ті суб’єкти, 

які мають право на здійснення означених запозичень. Це свідчить про різний 

обсяг повноважень, який залежить від організаційно-правового статусу 

органів місцевого самоврядування. 

Однак необхідно підкреслити, що у тій самій ст. 16 БК України окрім 

обмежень закріплені деякі повноваження у сфері боргових цінних паперів. 

Наприклад, у ч. 7 ст. 16 регламентовано повноваження місцевого фінансового 

органу щодо залучення суб’єктів господарювання з метою надання 

агентських, консультаційних, рейтингових та інших послуг, необхідних для 

управління місцевим боргом, за рахунок коштів місцевого бюджету в межах 

бюджетних призначень на обслуговування місцевого боргу (на рівні держави 

це повноваження нині закріплено за Борговим агентством України) [31]. 

Таким чином, повноваження суб’єктів другої групи у сфері боргових 

цінних паперів регламентовані на законодавчому (у чинному БК України) та 

підзаконному рівнях (акти Кабінету Міністрів України). В залежності від 
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статусу органів місцевого самоврядування, обсяг їхніх повноважень у 

досліджуваній сфері може відрізнятися, зокрема за ознакою кредитора 

(зовнішні та внутрішні запозичення).  

Як зазначалося вище, допоки згідно БК України обов’язковою умовою, 

що  передує емісії місцевих цінних паперів, є отримання від Мінфіну 

погодження їх випуску, обсягів та умов розміщення, що ставить місцеву раду у 

певну залежність від Мінфіну та примушує до взаємодії на стадії отримання 

погодження та під час наступних процедур (реєстрації місцевих запозичень 

тощо). Після того, як погодження отримано, емітент облігацій внутрішніх 

місцевих позик подає до НКЦПФР документи на реєстрацію випуску 

облігацій та затвердження проспекту облігацій [347]. У цілому емісія 

облігацій місцевої позики проходить 16 етапів, під час яких емітент взаємодіє 

з Мінфіном, НКЦПФР, НБУ, андеррайтером (у разі потреби).  

Обов’язковим атрибутом придбання місцевою радою (за рахунок 

тимчасово вільних коштів місцевого бюджету) державних цінних паперів є 

укладення договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та договору 

на брокерське обслуговування на ринку цінних паперів між місцевим 

фінансовим органом та первинним дилером. Для проведення конкурсу з 

відбору первинного дилера утворюється комісія у складі не менш як п’ять 

осіб, до складу якої входять представники місцевого фінансового органу, 

місцевої держадміністрації та виконавчого органу ради, органу Казначейства 

[363]. Професійні інтереси представників місцевої влади, при цьому, мають 

бути узгоджені з відповідними інтересами представника Казначейства. 

Характер взаємовідносин членів конкурсної комісії має бути побудовано 

таким чином, щоб кінцевий результат задовольнив інтереси усіх гілок влади, 

представники яких цю комісію утворили. 

Також Конкурсна комісія має право звертатися до первинних дилерів, які 

подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації. Про 

суми коштів, розміщених шляхом придбання державних цінних паперів та 
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повернених під час їх погашення або продажу на фондовому ринку, місцеві 

фінансові органи щомісяця інформують органи Казначейства, які здійснюють 

обслуговування відповідних місцевих бюджетів [363]. Таким чином до 

процедури взаємодії залучено щонайменше п’ятеро суб’єктів (не враховуючи 

Мінфін та НБУ, які встановлюють мінімальну ставку дохідності придбання 

державних цінних паперів). 

В умовах недосконалого ринку місцевих боргових цінних паперів в 

Україні, коли цільова спрямованість місцевих позик обмежена, і відсутні дієві 

механізми контролю та впливу на регіональний фондовий ринок, існує 

необхідність суттєвого розширення кола повноважень місцевої влади, що 

дасть змогу формувати боргову політику на якісно новій організаційно-

розпорядчій основі. Наприклад, органам місцевого самоврядування слід 

дозволити самостійно приймати рішення про здійснення місцевих запозичень, 

не погоджуючи його з Мінфіном. Однак така норма може бути запроваджена 

лише за умови чіткої деталізації контрольних функцій та конкретизація 

суб’єкта відповідальності у разі, якщо умови за місцевим запозиченням чи 

місцевою гарантією будуть порушені.  

На державному рівні вже здійснено перші кроки у напрямку лібералізації 

ринку боргових цінних паперів та підвищення конкурентоспроможності 

облігацій місцевих позик. Зокрема, підвищенню зацікавленості нерезидентів у 

придбанні ОВДП сприяли податкові нововведення: 7 вересня 2017 р. 

Верховною Радою України було внесено зміни до ПК України, відповідно до 

яких доходи іноземних інвесторів, отримані від операцій з ОВДП та 

облігаціями місцевих позик, звільняються від оподаткування [8, с. 25]. Одним 

із суттєвих кроків у цьому напрямі має стати неодноразово згадуваний у 

дослідженні проект Закону № 2284.  

Окрім цього, слід замислитися над дерегуляцією ринку місцевих 

боргових цінних паперів, що дозволить обласним радам оперативно 

корегувати ситуацію та впливати на показники боргової стійкості об’єднаних 
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територіальних громад. Так, органи місцевого самоврядування, отримавши 

повноваження щодо управління корпоративним фондом інституту спільного 

інвестування, зможуть приймати участь в емісії та розміщенні актів 

корпоративного фонду або приймати участь в обранні (зміні) аудитора 

інституту спільного інвестування (Закон України «Про інститути спільного 

інвестування» від 5 липня 2012 р. № 5080-VI) [373]. 

Аналізуючи Середньострокову стратегію управління державним боргом 

на 2019–2022 роки, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 5 

червня 2019 р. № 473, можна визначити повноваження органів місцевого 

самоврядування щодо державних боргових цінних паперів. Зокрема, на рівні 

органів місцевої влади може прийматися рішення про купівлю ОВДП 

(номінованих у гривні або іноземній валюті). Ця діяльність, по суті, також 

може стати джерелом фінансування внутрішнього державного боргу [366].  

Зрозуміло, що це повноваження є певним опосередкованим впливом на 

стан боргової стійкості держави, але у деяких кризових випадках такі заходи 

можуть стабілізувати ситуацію з державним боргом. У перспективі держава 

має гарантувати органам місцевого самоврядування повноваження щодо 

формування боргової політики України. Наприклад, доцільно запровадити 

практику узгодження боргової політики держави з відповідною політикою 

окремих регіонів. Це дозволить скоординувати боргове навантаження на 

державний та місцеві бюджети.  

Окрім цього, на наш погляд, на законодавчому рівні варто закріпити 

заборону органам місцевого самоврядування будь-яким чином фінансово 

брати участь у погашенні державного боргу, викуповувати ОВДП, 

викуповувати інші державні та місцеві цінні папери, оскільки держава не має 

бути залежна від місцевого самоврядування. В іншому випадку виникає 

ситуація, за якої держава та органи місцевого самоврядування можуть 

маніпулювати міжбюджетними трансфертами, заохочуючи інші органи 

місцевого самоврядування купувати ОВДП та місцеві цінні папери. 
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4.3 Взаємодія органів публічного фінансового контролю у сфері 

боргових державних і місцевих цінних паперів: теоретичні та практичні 

аспекти 

 

Результативність фінансового контролю значною мірою залежить від 

злагодженості системи органів, завдяки якій він здійснюється, 

функціонування кожного елемента якої має детермінуватися об’єктивними 

потребами. Існування та функціонування таких органів є обов’язковим 

елементом управління суспільними фінансовими ресурсами, умовою побудови 

правової держави [155, с. 1]. Система органів була розглянута нами у 

попередніх підрозділах, наступним логічним кроком буде аналіз порядку 

взаємодії між цими органами у справі формування та реалізації державної 

кредитної політики, здійснення контролю за сферою державних та місцевих 

запозичень загалом, і цінних паперів зокрема. Актуальність обраного нами 

об’єкта для аналізу повністю узгоджується з окремими положеннями 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування системи 

державного фінансового контролю до 2020 року [406], одним із стратегічних 

завдань якої є удосконалення механізму співпраці та обміну інформацією між 

органами фінансового контролю.  

Розвиток органів Держаудитслужби та Рахункової палати, які здійснюють 

контроль від імені різних гілок влади, проте наділені подібними 

повноваженнями в окремих сферах контролю за станом управління та 

використання державних (місцевих) ресурсів, на сьогодні є важливим та 

одним із пріоритетних завдань країни в умовах євроінтеграції. Тому значної 

уваги потребують питання налагодження плідної та конструктивної співпраці 

між ними, зокрема щодо планування та проведення контрольних заходів, 

модернізації їх методологічного та нормативно-правового забезпечення, 

підвищення довіри громадян до результатів їх контрольних заходів тощо [406].  

Де-юре порядок взаємодії закріплено у відповідних положеннях про 
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органи фінансового контролю, фактичний стан справ простежується при 

аналізі звітів про їх діяльність, прес-релізів тощо.  

У контексті нашого дослідження, вважаємо за доречне розглянути 

взаємодію різних органів влади. Так, О.О. Салієнко розглядає форму взаємодії 

законодавчої та виконавчої влад як спосіб зовнішнього та внутрішнього 

вираження зв’язків між органами державної влади під час здійснення ними 

своїх повноважень. Тобто форма взаємодії показує як практично здійснюється 

процес виникнення, зміни та припинення взаємовідносин між законодавчою 

та виконавчою гілками влади. Співпраця законодавчої та виконавчої влад, на 

думку дослідника, багатогранна, зважаючи на різноманіття правових форм 

взаємодії, особливе місце серед яких займає законодавчий процес [450, с. 215-

216].  

Верховна Рада України видаючи закони встановлює загальнообов’язкові 

правила у сфері державних та місцевих цінних паперів, порядок проведення 

фінансового контролю й навіть особливості взаємодії суб’єктів фінансового 

ринку. Наприклад, відповідно до ч. 1 ст. 25 Закону України «Про цінні папери 

та фондовий ринок» фондова біржа зобов’язана: взаємодіяти з особою, яка 

провадить клірингову діяльність, стосовно здійснення клірингу за 

правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів; з 

Центральним депозитарієм цінних паперів стосовно обміну інформацією про 

вчинені на фондовій біржі правочини щодо цінних паперів у визначених 

законом повноважень за результатами кожної торговельної сесії біржі; НБУ 

стосовно обміну інформацією про вчинені на фондовій біржі правочини щодо 

цінних паперів за результатами кожної торговельної сесії біржі. Також 

фондовій біржі рекомендовано встановити порядок взаємодії з депозитаріями 

цінних паперів із забезпечення централізованого виконання укладених на 

фондовій біржі договорів купівлі-продажу цінних паперів [415]. Партнерські 

взаємовідносини держави й інших учасників фінансового ринку, формування 

сучасного механізму взаємодії адміністративних і ринкових структур із метою 
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удосконалення і зміцнення цього ринку є одними із важливіших умов 

ефективного функціонування ринку державних цінних паперів, що забезпечує 

значні надходження коштів від державного запозичення [181, с. 49-50]. 

Другою правовою формою взаємодії законодавчої та виконавчої влади є 

підзаконна нормотворча діяльність Уряду, який уповноважений видавати різні 

нормативно-правові акти, що спрямовані на виконання законів щодо тих 

питань, які не охоплені компетенцією парламенту [450, с. 217-218]. Й хоча 

ст. 92 Конституції України закріплює за парламентом виключні повноваження 

щодо прийняття законів у сфері кредитування, боргу та обігу цінних паперів, а 

ч. 1 ст. 109 БК України окреслює контрольні повноваження Верховної Ради 

України щодо цих процесів, певні особливості проведення контрольних 

заходів, встановлення строків перевірок, ухвалення концепцій реформування 

системи державного фінансового контролю тощо, залишаються у зоні 

відповідальності Кабінету Міністрів України. Приклади нормотворчої 

діяльності уряду у сфері державних та місцевих запозичень наводилися нами 

у попередньому підрозділі.  

Найбільш вагомо, на нашу думку, взаємодія органів законодавчої та 

виконавчої влади, а також інших органів фінансового контролю проявляється 

під час бюджетного процесу, у процесі управління публічним боргом. У цей 

час між ними (хоча фактично центром взаємодії виступає Мінфін) 

відбувається масовий обмін розрахунковою, аналітичною та прогнозною 

інформацією, необхідною для складання проекту головного фінансового плану 

держави та звіту про його виконання. Наскільки швидко, повно та об’єктивно 

спрацюють всі органи, задіяні у бюджетному процесі, настільки своєчасно 

буде прийнято закон про держбюджет та у повному обсязі забезпечено його 

виконання, зокрема щодо сфери державних і місцевих цінних паперів.  

Правовий статус Президента України як глави держави дозволяє йому 

взаємодіяти з усіма без виключення органами державної та місцевої влади, а 

також інститутами громадянського суспільства. На внутрішньому рівні це 
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проявляється через нормотворчу діяльність, кадрові призначення, створення 

консультативних та дорадчих органів, запити, надання пропозицій тощо. 

Зокрема, саме нормотворча діяльність Президента України сприяє 

взаємоузгодженню відносин між іншими органами державного фінансового 

контролю. Прикладом може виступати Указ Президента України від 

19.09.2000 р. № 1074/2000 «Про заходи щодо підвищення ефективності 

контролю за використанням бюджетних коштів», відповідно до якого Мінфіну, 

Фонду державного майна України, Казначейству, іншим державним 

контролюючим органам, з метою забезпечення взаємодії з Рахунковою 

палатою, доручено сприяти діяльності Рахункової палати, надавати за її 

запитами інформацію про контрольно-ревізійну роботу та інші контрольні 

заходи; забезпечувати участь своїх представників у здійсненні Рахунковою 

палатою контрольно-ревізійної діяльності [367]. 

Президент України взаємодіє з громадськістю шляхом розгляду та 

надання відповідей на такі особливі форми колективного звернення громадян, 

як петиції (якщо вони набрали 25 тисяч голосів громадян). Наприклад, 

пропозиція Запровадити в Харківській області режим найбільшого сприяння 

інвестиціям та розвитку регіону шляхом прийняття відповідного закону, 

отримала позитивний відклик Президента України [88]. Згідно з положеннями 

Закону України «Про звернення громадян» [368] Президент України розглядає 

одноособові звернення та веде прийом громадян.  

Незважаючи на вищенаведене, слід визнати, що на нормативному рівні 

відсутнє централізоване закріплення переліку форм і напрямів взаємодії 

Президента України у сфері боргових державних та місцевих цінних паперів. 

Думка про необхідність «в законодавчому порядку визначити порядок 

взаємодії між Рахунковою палатою, Президентом України, Кабінетом 

Міністрів України і державними органами контролю шляхом внесення 

відповідних змін до законів» [270, с. 296] настільки очевидна, що вже 

викликає інтерес дослідників інших (не лише юридичних) галузей науки. 
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Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції та законів України: 

взаємодіє з НБУ, іншими державними органами з питань, що належать до його 

компетенції; забезпечує взаємодію центральних і місцевих органів виконавчої 

влади з органами місцевого самоврядування у вирішенні питань місцевого 

значення, зокрема економічного розвитку відповідних адміністративно-

територіальних одиниць; розглядає пропозиції громадських об’єднань з 

питань, що належать до його компетенції (ч. 1 ст. 38, ч. 1 ст. 39, ч. 2 ст. 40 

Закону України «Про Кабінет Міністрів України») [377]. 

Обов’язок забезпечувати взаємодію Кабінету Міністрів України з 

Президентом України та Верховною Радою України з питань діяльності 

Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади покладено на 

Першого віце-прем’єр-міністра України та віце-прем’єр-міністра України. 

Також Кабінет Міністрів України позиціонує як взаємодію участь своїх 

представників у парламентських слуханнях та пленарних засіданнях 

Верховної Ради України [492]. Доповідачем, по згаданому нами у 

попередньому підрозділі законопроекту «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо оподаткування доходів нерезидентів – інвесторів у цінні 

папери», яким передбачалося звільнення від оподаткування операцій з 

державними цінними паперами, доходи від яких отримані нерезидентами, 

виступав особисто Міністр фінансів. 

Деякі вчені вважають Мінфін головним суб’єктом управління державним 

боргом в Україні, яке здійснює управління при тісній взаємодії і співпраці з 

Кабінетом Міністрів України, НБУ і Казначейством, що також відповідальні за 

розробку та реалізацію ефективної боргової стратегії держави [512, с. 173]. І 

наведена думка має своє логічне нормативне підкріплення. Так, Мінфін, згідно 

Положення про Міністерство фінансів України, взаємодіє з іншими 

державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними 

Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими 

допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами 
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місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, … відповідними 

органами іноземних держав і міжнародних організацій тощо [345].  

Мінфін взаємодіє з первинними дилерами, тобто банками, які взяли на 

себе зобов’язання співпрацювати з Мінфіном у частині розвитку внутрішнього 

ринку державних цінних паперів в обмін на виключне право участі у 

розміщеннях облігацій внутрішніх державних позик та переважне право брати 

участь в інших операціях, що проводить Мінфін з такими облігаціями. Мінфін 

укладає з первинними дилерами договори, на підставі яких останні 

зобов’язуються надавати Мінфіну консультації стосовно потреб у 

розміщеннях облігацій та обсягів їх випуску, строків обігу, графіків 

розміщення на основі власної оцінки ринку [337]. 

Мінфін виступає емітентом та розміщує короткострокові державні 

облігації, середньострокові державні облігації, короткострокові державні 

облігації, номіновані в іноземній валюті, середньострокові державні облігації, 

номіновані в іноземній валюті, середньострокові державні облігації з 

достроковим погашенням, номіновані в іноземній валюті, середньострокові та 

довгострокові державні облігації з індексованою вартістю, довгострокові 

державні облігації, довгострокові державні облігації з достроковим 

погашенням і довгострокові амортизаційні державні облігації. Питання 

випуску, розміщення та погашення всіх вищенаведених боргових цінних 

паперів погоджуються з НБУ, причому останній визначено генеральним 

агентом з обслуговування випуску та погашення державних облігацій. 

Обов’язковість взаємодії Мінфіну та НБУ з зазначених питань закріплено 

Постановою Кабінету Міністрів від 31 січня 2001 р. № 80 «Про випуски 

облігацій внутрішніх державних позик» [299].  

Наразі більшість цих функцій перейде до створеного Боргового агентства 

України.  

Вчені виділяють такі основні ланцюги, по яких відбувається взаємодія 

Мінфіну з НБУ: видача вітчизняним підприємствам державних кредитів та їх 
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повернення; державне інвестування економіки (конкретних проектів); 

здійснення розрахунків по державних замовленнях; випуск і купівля 

комерційними банками ОВДП та їх погашення; обслуговування внутрішнього 

і зовнішнього боргу; отримання державними підприємствами зовнішніх 

кредитів під гарантії уряду тощо [79, с. 77-78]. 

Раніше мали місце значні прогалини у процесі взаємодії Мінфіну та НБУ, 

через які страждали державні інтереси. Так, до 17.09.2015 р. Мінфін та НБУ 

випускали на ринок свої боргові цінні папери не узгоджуючи між собою 

графік емісії, через що пропозиція на фінансовому ринку періодично 

перевищувала попит. Відповідно, швидко та вигідно розмістити свої цінні 

папери емітентам не вдавалося й замість того, щоб узгодити між собою графік 

емісії, було прийнято рішення виключити депозитні сертифікати НБУ з 

переліку видів цінних боргових паперів (пропозиція уніфікувати нормативно-

правові акти НКЦПФР та НБУ щодо питання депозитних сертифікатів 

надходила від НКЦПФР). Відтепер депозитний сертифікат НБУ визнано 

«одним із монетарних інструментів, що є борговим зобов’язанням НБУ у 

формі записів на рахунках у системи кількісного обліку СЕРТИФ (з іменною 

ідентифікацією власників на підставі реєстру власників), який свідчить про 

розміщення в НБУ коштів банків та їх право на отримання внесеної суми і 

процентів після закінчення встановленого строку» [344].  

Як видно з цього визначення та прес-релізів НБУ [227], по своїй суті 

нічого не змінилося, депозитний сертифікат НБУ володіє усіма атрибутами 

боргового цінного паперу, має аналогічний порядок емісії і погашення тощо, 

змінилася тільки назва – «монетарний інструмент».  

Ми твердо переконані, що така категорія як інструмент монетарної 

політики держави (якщо виходити із завдань самої монетарної політики) не 

може бути об’єктом торгів на вторинному ринку. Однак заява директора 

департаменту відкритих ринків НБУ С. Пономаренко, який «сподівається 

побачити активний розвиток вторинного ринку, на якому будуть торгуватись 
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тримісячні депозитні сертифікати» запевняє нас у зворотному. Проте є і гарна 

новина – «відновлення розміщення НБУ тримісячних депозитних сертифікатів 

зумовлено тим, що Мінфін не здійснює розміщення тримісячних ОВДП, а 

строки угод на міжбанківському кредитному ринку не перевищують 2 тижнів» 

[227]. Принаймні, відтепер випускаючи власні боргові зобов’язання НБУ не 

створює нездорову конкуренцію державним цінним паперам, на що 

неодноразово звертали увагу аналітики [41]. 

Мінфін відповідно до покладених на нього завдань: 

1) організовує і налагоджує співробітництво з МВФ та іншими МФО 

(обмін інформацією передбачено Технічним Меморандумом про 

взаєморозуміння від 18 серпня 2014 р. [477]); 

2) вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо доцільності 

залучення позики для реалізації системного проекту, розробляє стратегічні та 

програмні документи з питань фінансового співробітництва з МФО, зокрема 

забезпечує розроблення плану співробітництва України з такими 

організаціями на відповідний рік; 

3) готує та надсилає іноземним державам, банкам і міжнародним 

фінансовим організаціям офіційні звернення щодо спільної підготовки 

інвестиційних проектів; 

4) здійснює в рамках, спільних з міжнародними організаціями, 

іноземними державами, банками, іншими фінансовими установами проектів, 

облік надходження та використання кредитних коштів, контроль за їх 

цільовим використанням і проведенням розрахунків та виконанням 

фінансових зобов’язань за укладеними в рамках таких проектів договорами; 

5) проводить оцінку фінансового стану потенційних бенефіціарів 

спільних з МФО інвестиційних проектів; 

6) забезпечує міжнародне співробітництво та реалізацію зовнішньої 

політики у межах повноважень, передбачених законом тощо [345].  

В рамках реалізації Стратегії реформування системи управління 
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державними фінансами на 2017-2020 роки Кабінет Міністрів України об’єднав 

зусилля Мінфіну, НБУ та НКЦПФР з метою: 1) розроблення плану заходів з 

розвитку первинного ринку державних цінних паперів, що забезпечуватиме: 

побудову кривої дохідності, яка слугуватиме орієнтиром для визначення 

дохідності решти інструментів; підвищення ліквідності ОВДП, зокрема, 

шляхом розвитку інституту первинних дилерів; 2) визначення заходів для 

розширення бази інвесторів у державні цінні папери [340]. Основним 

виконавцем визначено саме Мінфін, інші суб’єкти залучаються до виконання 

плану за згодою.  

Неправові форми взаємодії Мінфіну полягають у проведенні круглих 

столів з питань політики Мінфіну на ринку внутрішніх запозичень. Предметом 

обговорення на одному з таких заходів стали ключові принципи політики 

щодо запозичень на внутрішньому ринку, якими керується Мінфін, взаємодія 

Мінфіну та НБУ у цьому питанні та очікування учасників ринку. Участь у 

роботі цього круглого столу також прийняли директор Департаменту боргової 

політики Мінфіну, начальник Управління операцій на відкритому ринку і 

розміщення державних цінних паперів НБУ та представники банківського 

сектору та фінансових компаній в Україні [481].  

Рахункова палата у відносинах з іншими державними органами будує 

свою діяльність на засадах організаційної та функціональної незалежності, в 

межах передбачених Конституцією України та чинним законодавством. У 

процесі виконання завдань, функцій та повноважень, покладених на Рахункову 

палату вона взаємодіє з державними органами, установами та об’єктами 

контролю.  

Вже протягом тривалого часу вчені [257, с. 234] звертають увагу на 

недостатню урегульованість питання координації та співпраці Рахункової 

палати з Держаудитслужбою, Казначейством та іншими фінансовими 

структурами нашої держави. Корінь цієї проблеми криється у тім, що функції 

Рахункової палати фактично зведені до аналізу управління використанням 
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бюджетних коштів та інформування про його результати Верховну Раду 

України та інших органів державної влади. Й дійсно, аналіз Звітів Рахункової 

палати показує, що об’єктом її аудиту стають не самі цінні папери або їх обіг, а 

порядок «використання коштів державного бюджету, передбачених на 

реалізацію державної політики у сфері обігу цінних паперів та 

функціонування фондового ринку України» [97]. 

Як зазначалося у попередньому підрозділі, Закон «Про Рахункову палату» 

зобов’язує Рахункову палату у разі виявлення в процесі перевірок і ревізій 

привласнення грошових або матеріальних ресурсів (куди можна віднести і 

цінні папери) негайно передати матеріали перевірок або ревізій до 

правоохоронних органів та повідомити про це Верховну Раду України. Закон 

не визначає, яким саме актом має здійснюватися це повідомлення. Дане 

питання регулюється Регламентом Рахункової палати, який передбачає, що 

Верховна Рада України повідомляється шляхом надіслання їй листа-

інформації. Проте конкретні заходи, спрямовані на усунення виявлених 

Рахунковою палатою порушень бюджетного процесу, здійснюються дуже 

рідко. Органи виконавчої влади найчастіше просто ігнорують постанови та 

висновки Рахункової палати [257, с. 235]. З метою виправлення такої ситуації 

Президент України видав Указ, в якому передбачається створення дієвого 

механізму реагування виконавчою владою на виявлені Рахунковою палатою 

порушення [257, с. 236]. Однак реагування досі перебуває у незадовільному 

стані. 

Рахункова палата, у рамках взаємодії з Верховною Радою України, надає 

законодавчі пропозиції, окремі з яких, наприклад, пропозиція поповнення 

статутного капіталу Національного депозитарію України з метою розвитку 

Державної програми «Національна депозитарна система України» для 

поліпшення стану виконання зазначеної програми та надання позитивного 

сигналу інвесторам, власникам цінних паперів щодо інвестування економіки 

України, були враховані, обговорені та прийняті [96]. Рахункова палата 
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активно співпрацює з комітетами Верховної Ради України. Представники 

Рахункової палати беруть участь у парламентських слуханнях, запрошуються 

на засідання комітетів, тимчасових слідчих комісій, «круглих столів» тощо. 

Проте, як зазначає С.П. Паньків, такі форми співпраці є лише ініціативою 

Рахункової палати, а не законодавчими нормами [257, с. 236].  

Як і в попередні роки, діяльність Рахункової палати в частині 

міжнародного співробітництва спрямовується на поглиблення двохсторонніх 

відносин з Вищими контрольними органами інших держав, діяльність і досвід 

роботи яких становить інтерес для нашої інституції. Відповідно до кола 

визначених суспільних інтересів і напрямів діяльності підписано двохсторонні 

угоди про співробітництво з Угорською Республікою, Республікою Корея і 

Китайською Народною Республікою. Накопичено певний досвід 

конструктивного співробітництва з Рахунковими палатами Росії, США та ін. 

Предметом спільної зацікавленості є такі питання, як методика контрольне-

ревізійної роботи та практика взаємодії контрольних органів з парламентами 

своїх країн; проблеми взаємодії внутрішнього і зовнішнього контролю; 

організація ефективного контролю за пріоритетними напрямками видатків 

державних коштів [257, с. 233]. Однак слід нагадати, що за останні 8 років не 

було укладено жодної нової угоди про співробітництво Рахункової палати з 

Вищими контрольними органами інших держав, що наводить на певні 

роздуми. Так, на сьогодні майже відсутня інформація про контрольну 

діяльність Рахункової палати у процесі обігу боргових цінних паперів 

держави. І це попри те, що відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону України «Про 

Рахункову палату» при здійсненні контролю за державним боргом та 

гарантованим державою боргом Рахункова палата досліджує: 1) кредитні 

договори та нормативно-правові акти, за якими виникають державні боргові 

зобов’язання та гарантійні зобов’язання, здійснюються платежі з 

обслуговування і погашення державного боргу та гарантованого державою 

боргу; 2) ефективність управління державним боргом та гарантованим 
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державою боргом; 3) ефективність розміщення тимчасово вільних коштів 

єдиного казначейського рахунка і коштів валютних рахунків державного 

бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів. 

Казначейство у своїй діяльності взаємодіє з органами законодавчої і 

виконавчої влади, НБУ та банками України, іншими учасниками бюджетного 

процесу та фінансовими інституціями. На думку Е.І. Курганської та 

Т.Б. Кублікова, воно виступає з’єднувальним ланцюгом у бюджетному процесі 

між органами виконавчої влади та установами банківської системи [178, с. 

116]. 

Також Казначейство під час виконання покладених на нього завдань 

взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і 

службами, утвореними Президентом України, тимчасовими 

консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними 

Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, 

об’єднаннями громадян, громадськими спілками, відповідними органами 

іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, 

установами та організаціями (п. 10 Положення про Державну казначейську 

службу України) [342]. Проте процедура взаємодії дещо розбалансована. 

Наприклад, міжвідомчий порядок здійснення платежів з погашення та 

обслуговування державного боргу, його оперативного обліку та оперативного 

обліку заборгованості перед державою за позиками, наданими за рахунок 

кредитів, залучених державою або під державні гарантії, яким встановлено 

процедури обміну документами між Мінфіном та Казначейством щодо 

платежів з боргу та його обліку, не приведений у відповідність з вимогами БК 

України. Як наслідок, обмін інформацією стосовно виконання державою 

гарантійних зобов’язань та заборгованості перед державою за кредитами, 

залученими державою або під державні гарантії, залишається недосконалим 

[398]. 

Певні напрямки взаємодії Казначейства з іншими державними органами 
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вже були наведені нами вище. Наприклад, дозвіл на розміщення тимчасово 

вільних коштів єдиного казначейського рахунка та коштів валютних рахунків 

державного бюджету шляхом придбання державних цінних паперів, 

Казначейству надає Міністр фінансів. Причому цей дозвіл має бути 

погодженим з НБУ [342]. Такий перехресний порядок координації дій 

дозволяє дотримуватися законності та фінансової дисципліни в означених 

правовідносинах. 

У процесі взаємодії з громадськістю територіальні органи Казначейства 

систематично проводять семінар-наради з розпорядниками та одержувачами 

бюджетних коштів на яких розглядаються питання, зокрема щодо «переваги 

придбання цінних паперів за рахунок тимчасово вільних коштів місцевих 

бюджетів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

23.05.2018 р. № 544 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово 

вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних 

паперів» [363]. 

Держаудитслужба координує свою діяльність з органами місцевого 

самоврядування та органами виконавчої влади, фінансовими органами, 

органами доходів і зборів, іншими контролюючими органами, органами 

прокуратури, Національної поліції, СБУ (ст. 7 Закону України «Про основні 

засади здійснення державного фінансового контролю в Україні») [390]. 

Що стосується здійснення державного фінансового контролю, порядок 

проведення якого встановлюється Кабінетом Міністрів України, то орган 

державного фінансового контролю (Держаудитслужба):  

1) здійснює контроль за цільовим використанням і своєчасним 

поверненням кредитів (позик), одержаних під державні (місцеві) гарантії; 

2) розробляє пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень 

та запобігання їм у подальшому; 

3) вживає заходи до усунення виявлених порушень законодавства та 

притягнення до відповідальності винних осіб, тощо (ст. 8 Закону України 
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«Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в 

Україні»). 

Згідно ст. 10 зазначеного Закону органу державного фінансового 

контролю надається право: ставити перед відповідними органами питання про 

припинення бюджетного фінансування і кредитування, якщо отримані 

підприємствами, установами та організаціями кошти і позички 

використовуються з порушенням чинного законодавства; порушувати перед 

відповідними державними органами питання про визнання недійсними 

договорів, укладених із порушенням законодавства, у судовому порядку 

стягувати у дохід держави кошти, отримані підконтрольними установами за 

незаконними договорами, без установлених законом підстав та з порушенням 

законодавства. 

Щодо практичної реалізації вищенаведеної компетенції слід згадати 

розроблення Держаудитслужбою проекту постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку проведення Державною аудиторською 

службою, її міжрегіональними територіальними органами державного 

фінансового аудиту інвестиційних проектів». Також під час державного 

фінансового аудиту виконання бюджетних програм Міністерством енергетики 

та вугільної промисловості, Держаудитслужбою надано оцінку ефективності 

залучення і використання коштів Міжнародного банку реконструкції та 

розвитку для реалізації інвестиційних проектів таких як «Проект реабілітації 

гідроелектростанцій» [93]. Фінансування заходів щодо реконструкції 

(реабілітації) гідроелектростанцій забезпечується, зокрема, за рахунок 

залучених кредитних коштів (позик) МФО – Міжнародного та Європейського 

банків реконструкції та розвитку, а також Європейського інвестиційного 

банку. Загальний обсяг коштів, залучених Україною на ці цілі, становить 166,0 

млн. дол. США і 400,0 млн. євро [92]. 

Також проводилися державні фінансові аудити з питань виконання 

програми фінансування заходів підтримки системи кредитування у сільській 
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місцевості в державній установі «Офіс адміністративних проектів 

міжнародного фінансового співробітництва» Мінфіну. З метою підвищення 

рівня управління бюджетними ресурсами на місцях, оптимізації видатків 

місцевих бюджетів і зміцнення їх доходної частини та в рамках посилення 

контролю за виконанням місцевих бюджетів протягом 2017 р. органами 

Держаудитслужби проведено 55 контрольних заходів, з яких 17 ревізій та 38 

аудитів. Цими контрольними заходами засвідчено наявність низки проблем та 

недоліків при управлінні державними ресурсами, встановлено численні 

випадки незаконного та неефективного витрачання бюджетних коштів [93].  

Використання грошових кредитів і позик МФО, отриманих під гарантію 

Уряду України всупереч їх цільовому призначенню, посідає друге місце серед 

масштабних та розповсюджених фінансових порушень, які призвели до втрат 

ресурсів. Тільки у 2017 р. Держаудитслужбою було виявлено втрат на суму 

майже 410,5 млн. грн. [93]. Кількість та масштабність зазначених порушень, 

вказує на необхідність актуалізації контрольної діяльності у цьому напрямі, 

зокрема шляхом переорієнтації частини ресурсів відомства на зменшення 

негативної динаміки у заданому секторі відповідальності. Для цього дехто 

вбачає за доцільне утворити в структурі апарату Держаудитслужби окремий 

підрозділ – «департамент контролю у сфері запозичень», на який покласти 

обов’язки щодо встановлення та усунення умов, які сприяють вчиненню 

порушень у сфері державних і місцевих боргових цінних паперів. 

Організаційна зміна структури підрозділів Держаудитслужби, шляхом 

створення відділів аудиту за відповідними галузевими спрямуваннями, була 

одним із завдань під час її реформування [58, с. 13]. Проте такі пропозиції є 

дещо сумнівними з огляду на те, що подібний підрозділ існує у структурі 

Рахункової палати.  

Як вже зазначалося вище, матеріали адміністративних справ про 

порушення встановленого порядку здійснення запозичень суди отримують 

переважно від Держаудитслужби. Так, у згадуванованому вже вище 2017 р. за 
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порушення фінансової дисципліни до адміністративної відповідальності (за 

статтями 164-2, 166-6, 164-12 та 164-14 КУпАП) загалом було притягнуто 

понад 4,1 тис. посадових осіб на загальну суму адміністративних штрафів 

більше 1,1 млн. грн. [93]. Все це характеризує Держаудитслужбу як 

самодостатній орган державного фінансового контролю з завершеним 

контрольним циклом (участь у розробці нормативно-правових актів, 

необхідних для регламентації своєї роботи; проведення контрольних заходів; 

вживання заходів до усунення виявлених порушень; самостійне притягнення 

до відповідальності винних осіб (окрім порушень законодавства, за які 

передбачено кримінальну відповідальність), та спеціальним статусом, 

закріпленим окремим законом. 

Органами Держаудитслужби забезпечено регулярне інформування 

Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, органів виконавчої влади та 

правоохоронних органів про стан досліджуваних фінансово-економічних 

процесів, а також чинники, які призводять до порушень фінансової 

дисципліни та недоліків при управлінні фінансовими і матеріальними 

ресурсами держави, з обов’язковим наданням пропозицій стосовно подолання 

цих негативних явищ.  

Про виявлені у результаті контрольних заходів органів Держаудитслужби 

порушення бюджетного законодавства (до яких зокрема віднесено здійснення 

державних (місцевих) запозичень, надання державних (місцевих) гарантій з 

порушенням вимог БК України), Держаудитслужба інформує Казначейство 

[388]. Координація між наведеними органами державного фінансового 

контролю узгоджена на рівні декількох спільних наказів, в яких зазначено 

тільки загальний напрямок спільної роботи, без деталізації рівнів та форм 

взаємодії за сферами правовідносин. Тому наявність співробітництва у сфері 

державних і місцевих цінних паперів між Держаудитслужбою та 

Казначейством виступає скоріш перспективною можливістю ніж доведеним 

фактом. 
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У рамках співпраці з фіскальними органами погоджуються плани-графіки 

проведення контрольних заходів, а також виїзних перевірок суб’єктів 

підприємницької діяльності, здійснюється взаємне інформування. Взаємодія з 

місцевими органами виконавчої влади та самоврядування здійснюється 

шляхом систематичного інформування та надання відповідних пропозицій 

щодо покращення фінансово-бюджетної дисципліни [199, с. 117]. 

Держаудитслужба здійснює міжнародне співробітництво з питань, що 

належать до її компетенції, хоча більшість із напрямків взаємодії стосуються 

ІТ-сфери, налагодження прискореного обміну інформацією та сфери 

державних закупівель.  

Вищі органи держави й НБУ з метою забезпечення розвитку ринкової 

економіки в державі будують свої взаємовідносини на основах всебічного 

співробітництва. Свою діяльність щодо виконання державної політики в сфері 

грошового обігу, кредиту, валютного регулювання, забезпечення стабілізації 

фінансового стану в державі вони здійснюють у тісному взаємозв’язку і 

взаємодії [166, с. 38], однак ця «тіснота» ґрунтується на особливому 

правовому статусі НБУ. 

Статтею 53 Закону України «Про Національний банк України» закріплено 

положення про гарантії невтручання у виконання функцій і повноважень НБУ, 

Ради НБУ, Правління НБУ чи службовців НБУ інакше, як в межах, визначених 

Конституцією України та цим Законом [383]. Все це обмежує перелік 

потенційних форм взаємодії НБУ з вищими органами держави рамками і 

зводить їх сутність лише до деяких типових напрямів.  

Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи 

виконавчої влади на запит НБУ надають інформацію, що має вплив на стан 

платіжного балансу, на монетарні процеси, грошово-кредитний ринок, 

включаючи щомісячну інформацію про показники доходів, видатків і дефіциту 

державного та зведеного бюджетів, стан державного боргу та графік платежів 

за ним. Голова НБУ або за його дорученням один із його заступників можуть 
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брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого 

голосу. У засіданнях Правління НБУ можуть брати участь члени Кабінету 

Міністрів України з правом дорадчого голосу. НБУ має право подавати 

Президенту України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо 

законодавчого врегулювання питань, спрямованих на виконання функцій НБУ. 

Для підготовки грошово-кредитної, фінансової статистики, статистики 

платіжного балансу, тощо, НБУ має право безоплатно отримувати необхідну 

інформацію від органів державної влади і органів місцевого самоврядування 

та суб’єктів господарювання усіх форм власності. Президент України та 

Верховна Рада України, у рамках підзвітності НБУ, двічі на рік отримують від 

нього інформацію [383].  

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про державне регулювання ринку 

цінних паперів в Україні» [331] НКЦПФР під час виконання покладених на неї 

завдань взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, відповідними 

органами АРК, місцевими органами виконавчої влади і відповідними 

органами самоврядування. Одразу слід уточнити, що «забезпечення взаємодії 

з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

правоохоронними органами та іншими місцевими органами державної влади» 

[277] доручено відокремленим територіальним підрозділам управлінням 

(департаментам) НКЦПФР.  

Найбільш тісну взаємодію під час виконання покладених на неї завдань 

НКЦПФР здійснює з НБУ, з яким веде обмін інформацією та встановлює 

особливості здійснення депозитарної діяльності з державними облігаціями та 

казначейськими зобов’язаннями (п.п 40 п. 6, п.п. 44 п. 4 Указу № 1063). 

Незважаючи на те, що право на доступ до інформаційних баз даних НБУ 

закріплено Указом Президента України № 1063, НКЦПФР не стала на цьому 

зупинятися, і уклала з НБУ Угоду про інформаційне співробітництво [482], 

якою уточнено порядок, строки та інші особливості обміну інформацією. 

Подібні домовленості укладено також з Національним антикорупційним бюро 
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України, Національним агентством з питань запобігання корупції, Державною 

фіскальною службою України, Державною службою статистики України, 

Фондом державного майна України, Нацкомфінпослуг [466].  

Окремо слід зазначити, що останнім часом центральні органи влади при 

побудові взаємодії намагаються уникати владного тиску й обирають більш 

диспозитивні форми співробітництва. Наприклад, Кабінет Міністрів України 

затвердивши перелік іноземних фондових бірж, (при розміщенні на яких 

іноземних боргових цінних паперів, нерезидент має право на зменшену ставку 

оподаткування доходу) [339], не зобов’язує НКЦПФР подавати пропозиції 

щодо внесення змін до цього переліку з урахуванням розвитку міжнародного 

ринку капіталу, а рекомендує це робити.  

НКЦПФР активно взаємодіє з громадськістю. Протягом року було 

опрацьовано та надано відповіді на 267 звернень громадян які надійшли на 

«Урядову гарячу лінію» [435].  

НКЦПФР співпрацює з виробниками та розповсюджувачами реклами, 

точніше вони вимушені взаємодіяти з Комісією з метою перевірки 

достовірності інформації (належності рекламодавця до учасників фондового 

ринку, наявності у нього спеціального дозволу, ліцензії, що підтверджує право 

на провадження відповідного виду діяльності на ринку цінних паперів тощо). 

Установлений Урядом порядок накладення штрафів за порушення 

законодавства про рекламу [361], має, на нашу думку, значний превентивний 

характер та сприяє зменшенню порушень саме через те, що відповідальність 

за подання недостовірної інформації про цінні папери покладено на всіх 

суб’єктів рекламних відносин, що змушує їх плідно взаємодіяти між собою та 

державним регулятором в особі НКЦПФР.  

З урахуванням того, що одним із основних завдань НКЦПФР є сприяння 

адаптації національного фондового ринку до міжнародних стандартів, на 

перший план виходить міжнародне співробітництво. НКЦПФР згідно із 

чинним законодавством укладає міжнародні договори та інші угоди з 
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відповідними органами закордонних держав стосовно питань співробітництва 

у сфері регулювання фондового ринку; виконує обмін досвідом і інформацією 

з питань регулювання ринку цінних паперів і корпоративного управління [425, 

с. 165]. Протягом останніх років у сфері міжнародної діяльності пріоритетним 

для Комісії було посилення взаємодії з США, країнами ЄС, Близького Сходу. 

Здійснювались заходи щодо забезпечення участі України в Міжнародній 

організації Комісії з цінних паперів (IOSCO), укладалися меморандуми про 

взаєморозуміння з іноземними регуляторами, представники НКЦПФР брали 

участь у міжнародних заходах тощо [435].  

Слід визнати, що специфіка діяльності НКЦПФР щодо налагодження 

взаємодії, судячи з аналізу її звітів, має переважно зовнішній вектор. Такий 

стан справ виник через те, що більшу частину завдань, щодо здійснення 

контролю за учасниками вітчизняного ринку цінних паперів та, відповідно, 

висуненням пропозицій покращення заходів по запобіганню порушень, взяли 

на себе саморегулівні організації. Це дало можливість НКЦПФР зосередитися 

на підвищенні дієвості саморегулювання та покращенні міжнародного 

співробітництва. Як можна побачити наявність активного саморегулювання 

призводить до певної обмеженості застосовуваних форм внутрішньої 

взаємодії органа державного фінансового контролю, однак на кінцевому 

результаті це ніяк не відбивається.  

Взаємодія органів державного фінансового контролю за сферою 

запозичень на місцевому рівні має специфічний характер, через те, що 

взаємозв’язки з іншими органами будуються як по «вертикалі», так і по 

«горизонталі». Законодавець регламентував, що місцеві державні адміністрації 

на відповідній території забезпечують взаємодію з органами місцевого 

самоврядування (ст. 19 Конституції України; ст. 2 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації»), чим «закріпив ініціативність місцевих державних 

адміністрацій у забезпеченні взаємодії з органами місцевого самоврядування» 

[456, с. 152], однак форми такої взаємодії чітко не визначив, встановивши 
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тільки загальні напрямки. З одного боку це надає широкий простір для дій, з 

іншого – перешкоджає виробленню єдиної стратегії налагодження та розвитку 

зв’язків.  

У галузі фінансів та бюджету місцева державна адміністрація здійснює в 

установленому порядку регулювання інвестиційної діяльності (п. 6 ст. 18 

Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (далі – Закону № 586-

XIV) [382], надає допомогу підприємцям, які займаються впровадженням 

інвестиційних проектів [256, с. 39].  

Взаємодія місцевих державних адміністрацій з центральними органами 

державної влади (яка заснована на ініціативі перших) відбувається на 

загальних підставах, її основи закріплено Законом № 586-XIV. Також не слід 

забувати, що відповідно до ч. 3 ст. 31 Закону № 586-XIV Голови місцевих 

державних адміністрацій координують діяльність територіальних органів 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та сприяють їм у 

виконанні покладених на ці органи завдань, тобто виступають координатором 

контрольної діяльності в системі органів виконавчої влади. 

Аналіз діяльності місцевих державних адміністрацій показує, що на 

місцевому рівні ініціативний вид взаємодії превалює над обов’язковим, що є 

логічним враховуючи специфіку їх правового статусу та лапідарний стиль 

викладення компетенційних норм. Поки що такий «ручний режим» дозволяє 

успішно координувати контрольну діяльність органів виконавчої влади, однак 

потреба більш точного законодавчого визначення форм взаємодії вже починає 

проглядатися. І сучасні дослідники вже починають пропонувати своє бачення 

виходу із такої ситуації: «доповнити та розвинути нормативно-правову базу 

державного фінансового контролю на державному і на регіональному рівні, 

встановити систему органів державного фінансового контролю та механізм їх 

взаємодії. Тільки така система може функціонувати злагоджено, без будь-якого 

зіткнення інтересів при чіткому законодавчому розмежуванні сфер діяльності і 

повноважень, та при взаємодії між собою по вертикалі і горизонталі [121, с. 8]. 
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Підводячи підсумки викладеного вище, маємо зазначити, що Верховна 

Рада України забезпечила органи публічного фінансового контролю у сфері 

державних і місцевих цінних паперів достатнім нормативним базисом для 

побудови взаємодії. Кабінет Міністрів України, при виникненні необхідності, 

власними нормативними та розпорядчими актами примушує (або рекомендує) 

зазначені органи взаємодіяти між собою з метою реалізації державної 

фондової політики та державної політики у сфері випуску та обігу цінних 

паперів. Проте частіш за все питання налагодження зв’язків між цими 

органами вирішуються саме на місцях. Періодично органи фінансового 

контролю налагоджують (покращують) ці зв’язки виданням спільних наказів 

або укладанням угод про співробітництво, але такі документи стосуються 

тільки загальних напрямків обміну інформацією або проведення спільних 

контрольних заходів і не містять детальних форм взаємодії у сфері державних 

і місцевих цінних паперів. Що створює ситуацію коли взаємодія формально є, 

але практично не відбувається. Примусити органи публічного фінансового 

контролю до взаємодії, на нашу думку, можливо шляхом ухвалення Стратегії 

розвитку системи державного фінансового контролю на 2020-2025 роки, 

заходи якої передбачать залучення до їх реалізації одночасно кількох 

виконавців. Однак Уряд ще не приступив до складання цього беззаперечно 

важливого документа.  

Також з метою приведення термінології у відповідність з практичними 

реаліями пропонуємо викласти підпункт 2 розділу 1 глави 1 Постанови НБУ 

№ 615 від 17.09.2015 р. «Про затвердження Положення про застосування 

Національним банком України стандартних інструментів регулювання 

ліквідності банківської системи» у новій редакції: «депозитний сертифікат 

Національного банку (далі – депозитний сертифікат) – це борговий цінний 

папір Національного банку України у формі записів на рахунках у системи 

кількісного обліку СЕРТИФ (з іменною ідентифікацією власників на підставі 

реєстру власників), який свідчить про розміщення в Національному банку 
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коштів банків та їх право на отримання внесеної суми і процентів після 

закінчення встановленого строку». 

Розглядаючи питання взаємодії органів публічного фінансового контролю 

у сфері державних і місцевих цінних паперів, варто звернутися й до проблем 

конституційного контролю. Так, за ст. 124 Конституції України, судочинство 

здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. 

Сучасний інститут конституційного контролю, відомий практиці більше ніж у 

164 державах, відрізняється своєю варіативністю. Варто звернути увагу на 

доцільність імплементації досліджених норм у правову систему України. На 

наше переконання, в Україні недоречно впроваджувати американську модель 

конституційного контролю, адже рівень правової культури та розвитку в нашій 

державі ще, на жаль, не надає права тлумачити конституцію судам загальної 

юрисдикції. Для того, щоб КСУ міг реально бути органом, який є «гарантом 

Конституції», необхідно запровадити в Україні модель тотального 

конституційного контролю. Окремо звернемо увагу на політичний аспект у 

діяльності конституційної юстиції в різних країнах, адже ми можемо 

констатувати, що це одна з головних ознак її діяльності. Будь-яке політичне 

рішення має ґрунтуватися передусім на нормах і принципах права, 

незважаючи на політичні тенденції, течії, ідеї та напрями [148, с. 31]. Рішення 

про випуск як державних, так і місцевих цінних паперів також є політичними і 

вони мають відповідати нормам законодавства, а головне – положенням 

Конституції України. 

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про Конституційний Суд 

України» від 13 липня 2017 р. до повноважень Суду належить, зокрема, 

«вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) 

законів України та інших правових актів Верховної Ради України, актів 

Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів 

Верховної Ради АРК» [378]. Проте акти органів місцевого самоврядування не 

можуть бути предметом конституційного контролю – це питання компетенції 



360 
	

інших судів. На наш погляд, з метою створення більш сприятливого 

інвестиційного клімату в країні та забезпечення додаткових гарантій 

інвесторам, що вкладають кошти у державні та місцеві цінні папери, ст. 7 

Закону України «Про Конституційний Суд України» варто доповнити п. 81 

такого змісту: вирішення питань про відповідність Конституції України та 

законам України нормативно-правових актів органів місцевого 

самоврядування, прийняття яких тягне за собою виникнення в органів 

місцевого самоврядування кредитних чи/та боргових зобов’язань. Зазначений 

підхід істотною мірою вплине на посилення фінансового контролю у сфері 

державних та місцевих цінних паперів.  

 

Висновки до розділу 4 

Дослідивши питання суб’єктів регулювання та контролю у сфері 

відносин, пов’язаних із державними та місцевими цінними паперами, можемо 

зробити, зокрема, такі висновки: 

1. Нині функції фінансового регулювання та контролю у сфері державних 

та місцевих запозичень покладено на наступні органи та функціонуючі при 

них інституції: 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); Мінфін; Боргове 

агентство України; Казначейство; Держаудитслужба; Державна податкова 

служба; Державна митна служба України; НБУ; НКЦПФР; місцеві державні 

адміністрації. Зазначені органи утворюють систему суб’єктів державного 

фінансового контролю у сфері боргових державних та місцевих запозичень 

(яка все ще перебуває на стадії розвитку, хоча основні її елементи вже 

склалися і діють). Найбільш визначну роль у цій системі відіграють Верховна 
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Рада України, Рахункова палата, Мінфін та Держаудитслужба. Їх контрольні та 

регулятивні функції охоплюють всю сферу державних та місцевих запозичень, 

інші суб’єкти або працюють в рамках вузького правового поля, обмеженого 

покладеними на них завданнями, або взагалі мають допоміжний статус. 

Визначальну роль відіграватиме Боргове агентство України, створене у 

лютому 2020 року.  

2. З метою дотримання балансу зворотного зв’язку й посилення 

результативності фінансового контролю рекомендуємо на законодавчому рівні 

посилити персональну відповідальність керівників органів законодавчої і 

виконавчої влади, установ, організацій, підприємств, які ігнорують пропозиції 

та рекомендації, надіслані ним для відповідного реагування Рахунковою 

палатою. Вважаємо за необхідне звернути увагу на те, що у звітах органів 

державного фінансового контролю інформація про притягнення до 

відповідальності подається у загальному вигляді. Через відсутність її 

деталізації за сферами правовідносин, здійснити у рамках одного підрозділу 

завершений аналіз вразливості сфери державних та місцевих запозичень для 

порушень законодавства й відповідно сформулювати конструктивні 

пропозиції щодо удосконалення правових норм та порядку їх застосування 

неможливо. 

3. Визначено, що обсяг повноважень органів місцевої влади в означеній 

сфері прямо залежить від їх правового статусу, закріпленого Конституцією 

України, бюджетним законодавством та законодавством про місцеве 

самоврядування. Пропонується поділ на дві групи суб’єктів, що наділені 

повноваженнями у сфері боргових місцевих цінних паперів. Встановлено, що 

маючи особливий конституційно-правовий статус органи влади АР Крим, міст 

Київ та Севастополь наділені комплексними повноваженнями у сфері 

боргових цінних паперів, які за характером слід поділити на: організаційні, 

реєстраційні, забезпечувальні, установчі та повноваження оперативного 

управління. Доведено, що реалізація вищевказаних повноважень забезпечує 
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емісію, розміщення та обіг боргових цінних паперів.  

4. До другої групи суб’єктів запропоновано віднести міські ради та їхні 

виконавчі органи, обласні ради та їх виконавчі органи. Вносяться пропозиції 

щодо включення до другої групи міських територіальних громад.  

5. Аргументовано взаємообумовленість юрисдикції органу місцевого 

самоврядування та делегованих йому повноважень у сфері боргових цінних 

паперів, яка дозволяє на правовому рівні формувати та реалізовувати 

відповідні цілі боргової політики регіонів. Виявлено випадки індивідуалізації 

обсягу повноважень органів місцевого самоврядування в залежності від 

характеру запозичень (зовнішні або внутрішні). 

6. Обґрунтовано необхідність суттєвого розширення кола повноважень 

місцевої влади у 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). 

7. На законодавчому рівні має бути закріплена заборона органам 

місцевого самоврядування будь-яким чином фінансово брати участь у 

погашенні державного боргу, викуповувати ОВДП та інші державні й місцеві 

цінні папери з метою забезпечення незалежності держави від фінансового 

стану місцевих громад. В іншому випадку виникає ситуація, за якої 

уповноважені органи держави органи місцевої державної влади та органи 

місцевого самоврядування можуть маніпулювати міжбюджетними 

трансфертами, заохочуючи інші органи місцевого самоврядування купувати 
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ОВДП та місцеві цінні папери, здійснювати інші дії, спрямовані на 

погіршення фінансової дисципліни та можливість потенційного порушення 

бюджетного законодавства. 

8. Сучасний стан взаємодії дозволяє виділити три види фукнцій: 

нормативна – коли порядок та напрями взаємодії між органами публічного 

фінансового контролю у сфері державних і місцевих цінних паперів 

закріплено на рівні законів та постанов Кабінету Міністрів України; 

ситуативна – коли практичні нагальні потреби реалізації стратегічних або 

програмних документів, прийнятих з метою реалізації державної фінансової 

політики, вимагають Кабінет Міністрів України своїми актами спрямувати 

діяльність окремих органів фінансового контролю у певних напрямах; 

ініціативна – коли потреба підвищення ефективності та результативності 

державного фінансового контролю під час реалізації власних завдань та 

функцій примушує орган фінансового контролю налагодити (покращити) 

зв’язки з іншим органом фінансового контролю. Під формами взаємодії 

пропонується розуміти встановлені нормативно-правовими актами або 

угодами умови, засоби та порядок спільної узгодженої діяльності органів 

публічного фінансового контролю за сферою обігу державних і місцевих 

цінних паперів, які використовуються з метою вирішення покладених на них 

завдань. 

9. Вбачається наявність трьох основних рівнів взаємодії органів 

публічного фінансового контролю: 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, слід розмістити 

окремим блоком через те, що право на організацію міжнародного 
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співробітництва мають лише центральні органи державної влади та деякі 

спеціалізовані органи контролю.  
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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, 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 
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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 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 
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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 
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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, 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 
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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 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 
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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 



371 
	

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 

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 
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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 

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 



373 
	

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 
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органів місцевого самоврядування в міжнародних фінансових 

правовідносинах, пов’язаних з борговими цінними паперами, мають 

враховуватися тенденції глобалізації й технологізації світового ринку 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: 
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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 

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 
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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 
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актами або угодами умови, засоби та порядок спільної узгодженої діяльності 

органів публічного фінансового контролю за сферою обігу державних і 

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 
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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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ДОДАТОК 2 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

Міністерству фінансів Україні щодо розвитку системи законодавчого 

забезпечення відносин у галузі запозичень 

 

Оновлення та модернізація законодавства у галузі запозичень, 

обумовлені низкою чинників соціально-економічного та політичного 

характеру. До їхнього числа слід зарахувати:  

– неузгодженість та розгалуженість чинного законодавства та 

підзаконних актів у цій галузі відносин;  

– застарілість правових форм та методів формування і реалізації 

політики у сфері державного та місцевого боргу; 

– розширення доступу та можливостей щодо користування послугами 

міжнародних фінансово-кредитних установ; 

– декларативність та ситуативність окремих управлінських рішень у 

галузі державних і місцевих запозичень; 

– відсутність політичної волі парламенту щодо пошуку альтернативних 

джерел підтримання фінансової системи України; 

– політизованість та заангажованість питань, пов’язаних з формуванням 

боргової політики держави; 

– реформа місцевого самоврядування (децентралізація влади). 

Внаслідок впливу вказаних чинників, законодавство, що регулює 

відносини у галузі запозичень знаходиться у статичному стані, що суперечить 

теорії діалектичного розвитку суспільства в цілому та його окремих сфер 

життя.  

Необхідно виходити з того, що перспективи розвитку означеної сфери 

законодавчого регулювання, прямо пов’язані із тенденціями, які на сучасному 

етапі буття Української держави, обумовлюють цей процес. Маються на увазі 
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наступні тенденції, які доречно враховувати: 

– розвиток фінансового права в цілому та його окремих правових 

інститутів;  

– необхідність захисту інтересів держави у фінансовій сфері; 

– утвердженням принципу обопільної відповідальності влади і 

суспільства;  

– євроінтеграційні процеси.  

Принципами удосконалення та оновлення законодавства, що регулює 

відносини у галузі запозичень є: 

 – забезпечення балансу між інтересами держави та суспільства; 

– пріоритетність захисту національних інтересів у фінансовій сфері; 

– залучення інститутів громадянського суспільства до процесу 

формування політики у сфері державного і місцевого боргу; 

– співмірність ризиків меті отримання фінансово-кредитної допомоги; 

– встановлення граничних розмірів державного та місцевого боргу. 

Перспективними напрямками розвитку законодавства у галузі 

запозичень слід вважати наступні:  

– розробку та впровадження на законодавчому рівні механізмів 

функціонування ринку облігацій внутрішньої державної позики, номінованих 

у національній валюті;  

– модернізацію законодавства та підзаконних актів у галузі місцевих 

запозичень;  

– удосконалення законодавства у галузі державного фінансового 

контролю;  

– розширення законодавчо визначеного цільового призначення 

державних і місцевих запозичень;  

– систематизацію та індивідуалізацію законодавства у галузі державних 

та місцевих запозичень;  

– закріплення у законодавстві актуальних механізмів управління 
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державним боргом; 

– вирішення на законодавчому рівні проблем міжбюджетних відносин, 

пов’язаних із запозиченнями.  

У процесі практичної реалізації означених напрямків розвитку 

законодавства, що регулює відносини у галузі запозичень мають приймати 

участь усі суб’єкти, що наділені функціями фінансового регулювання та 

контролю у вказаній сфері, зокрема: 

– Верховна Рада України (Комітет з питань бюджету; Рахункова палата); 

– Президент (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 України;  

– Державна податкова служба України;  

– Національний банк України; 

– Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 

– місцеві державні адміністрації. 

  



446 
	

ДОДАТОК 3 

 

Державний та гарантований державою борг України з 2009 
по 2019 рр. (млн. грн.) 

 загальний борг зовнішній борг внутрішній 
борг 

на 31.12.2009 316 884,6 211 751,7 105 132,9 

на 31.12.2010 432 235,4 36.4% 276 745,6 155 489,8 

на 31.12.2011 473 121,6 9.5% 299 413,9 173 707,7 

на 31.12.2012 515 510,6 9.0% 308 999,8 206 510,7 

на 31.12.2013 584 114,1 13.3% 300 025,4 284 088,7 

на 31.12.2014 1 100 564,0 88.4% 611 697,1 488 866,9 

на 31.12.2015 1 572 180,2 42.9% 1 042 719,6 529 460,6 

на 31.12.2016 1 929 758,7 22.7% 1 240 028,7 689 730,0 

на 31.12.2017 2 141 674,4 11.0% 1 374 995,5 766 678,9 

на 31.12.2018 2 168 627,1 1.3% 1 397 217,8 771 409,3 

на 31.12.2019 1 998 275,4 -7.9% 1 159 221,6 839 053,8 

  

 

Державний та гарантований державою борг України з 2009 
по 2019 рр. (млн. дол. США) 

 загальний борг зовнішній борг внутрішній 
борг 

на 31.12.2009 39 685,0 26 518,7 13 166,3

на 31.12.2010 54 289,3 36.8% 34 759,6 19 529,7

на 31.12.2011 59 215,7 9.1% 37 474,5 21 741,2

на 31.12.2012 64 495,3 8.9% 38 658,8 25 836,4

на 31.12.2013 73 078,2 13.3% 37 536,0 35 542,2

на 31.12.2014 69 794,8 -4.5% 38 792,2 31 002,6

на 31.12.2015 65 505,7 -6.1% 43 445,4 22 060,2

на 31.12.2016 70 970,9 8.3% 45 604,6 25 366,2

на 31.12.2017 76 305,2 7.5% 48 989,4 27 315,8

на 31.12.2018 78 323,0 2.6% 50 462,5 27 860,5

на 31.12.2019 84 364,5 7.7% 48 940,8 35 423,7

 

Джерело: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/ 
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ДОДАТОК 4 

Інформація щодо здійснення місцевих гарантій  

за період з 01 січня по 31 грудня 2019 року [430] 

Дата 
запозичен
ня 

Міська рада, 
яка здійснює 
запозичення 

Кредитор Вид запози-
чення 

Сума 
запози-
чення 

Валюта 
запози-
чення 

Став-
ка 
запози
чення 
(%) 

Термін 
запозичення 

18.02.2019 Маріуполь-
ська міська 
рада 
Донецької  
області 

Міжнародна 
фінансова 
корпорація 

Зовнішній 
кредит 

12500,00 тис. 
EUR 

EURIB
OR 6M 
+ 
маржа 
6.5% 

13 років, 
остаточне 
погашення 
15.04.2031 

28.01.2019 Дніпровська 
міська рада 

ПАТ АБ 
"Укргазбанк" 

Внутрішній 
кредит 

500000,00 тис. 
UAH 

18.4% зміна 
істотних умов 
запозичення 
2018 року (2 
роки, 
остаточне 
погашення 
01.11.2020) 

23.08.2019 Харківська 
міська рада 
Харківської 
області 

ПАТ АБ 
"Укргазбанк" 

Облігації 250000,00 тис. 
UAH 

18% 3 років, 
остаточне 
погашення 
24.08.2022 

ПАТ АБ 
"Укргазбанк" 

250000,00 тис. 
UAH 

18% 3 років, 
остаточне 
погашення 
23.11.2022 

04.11.2019 Запорізька 
міська рада 

Міністерство 
фінансів 
України 

Внутрішній 
кредит 

15375,70 тис. 
EUR 

EURIB
OR 6M 
+ 
маржа 
2.5% 

22 років, 
остаточне 
погашення 
04.11.2041 

01.07.2019 Первомайськ
а міська рада 
Харківської 
області 

НЕФКО Зовнішній 
кредит 

13721,00 тис. 
UAH 

3% 5 років, 
остаточне 
погашення 
15.03.2024 

21.10.2019 Славутицька 
міська рада 
Київської 
області 

НЕФКО Зовнішній 
кредит 

15255,00 тис. 
UAH 

3% 5 років, 
остаточне 
погашення 
15.06.2024 

01.07.2019 Бахмутська  
міська рада 
Донецької  
області 

НЕФКО Зовнішній 
кредит 

12800,00 тис. 
UAH 

3% 5 років, 
остаточне 
погашення 
15.03.2024 

23.12.2019 Мирноград-
ська міська 
рада 

НЕФКО Зовнішній 
кредит 

10700,00 тис. 
UAH 

3% 5 років, 
остаточне 
погашення 
15.09.2024 

17.07.2019 Одеська 
міська рада 

ПАТ 
"Державний 
ощадний 
банк 
України" 

Внутрішній 
кредит 

1000000,0
0 

тис. 
UAH 

19.5% 5 років, 
остаточне 
погашення 
16.07.2024 

02.07.2019 Прилуцька 
міська рада 

НЕФКО Зовнішній 
кредит 

11990,00 тис. 
UAH 

3% зміна 
істотних умов 
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Чернігівської 
області 

запозичення 
2017 року (5 
років, 
остаточне 
погашення 
15.08.2022) 

25.06.2019 Вінницька 
міська 
об'єднана 
територіальна 
громада 

НЕФКО Внутрішній 
кредит 

249000,00 тис. 
UAH 

19.5% 5 років, 
остаточне 
погашення 
24.06.2024 

08.11.2019 Енергодарськ
а міська рада 
Запорізької 
області 

ПАТ АБ 
"Укргазбанк" 

Внутрішній 
кредит 

100000,00 тис. 
UAH 

19.5% 5 років, 
остаточне 
погашення 
07.11.2024 

11.10.2019 Запорізька 
міська рада 

ПАТ 
"Державний 
ощадний 
банк 
України" 

Внутрішній 
кредит 

300000,00 тис. 
UAH 

19.5% 5 років, 
остаточне 
погашення 
11.10.2024 

ПАТ АБ 
"Укргазбанк" 

300000,00 тис. 
UAH 

19.5% 5 років, 
остаточне 
погашення 
20.10.2024 

23.12.2019 Мелітополь-
ська міська 
рада 
Запорізької 
області 

НЕФКО Зовнішній 
кредит 

14880,00 тис. 
UAH 

3% 5 років, 
остаточне 
погашення 
15.09.2024 

23.12.2019 Канівська 
міська рада 

НЕФКО Зовнішній 
кредит 

14880,00 тис. 
UAH 

3% 5 років, 
остаточне 
погашення 
15.09.2024 

31.12.2019 Ізюмська 
міська рада 
Харківської 
області 

НЕФКО Зовнішній 
кредит 

12800,00 тис. 
UAH 

3% 5 років, 
остаточне 
погашення 
15.09.2024 

04.11.2019 Криворізька 
міська рада 
Дніпропетров
ської області 

Міністерство 
фінансів 
України 

Внутрішній 
кредит 

31638,00 тис. 
UAH 

EURIB
OR 6M 
+ 
маржа 
2.5% 

5 років, 
остаточне 
погашення 
20.11.2024 

09.09.2019 Дніпровська 
міська рада 

ПАТ 
"Державний 
ощадний 
банк 
України" 

Внутрішній 
кредит 

300000,00 тис. 
UAH 

19.5% 5 років, 
остаточне 
погашення 
09.09.2024 

ПАТ АБ 
"Укргазбанк" 

300000,00 тис. 
UAH 

19.5% 3 роки, 
остаточне 
погашення 
01.09.2022 

23.12.2019 Сумська 
міська рада 

НЕФКО Зовнішній 
кредит 

14714,70 тис. 
UAH 

3% 5 років, 
остаточне 
погашення 
15.09.2024 

23.12.2019 Вінницька 
міська 
об'єднана 
територіальна 
громада 

НЕФКО Зовнішній 
кредит 

14880,00 тис. 
UAH 

3% 5 років, 
остаточне 
погашення 
15.09.2024 
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16.12.2019 Кропивницьк
а міська рада 
Кіровоградсь
кої області 

НЕФКО Зовнішній 
кредит 

15000,00 тис. 
UAH 

3% зміна 
істотних умов 
запозичення 
2018 року (5 
років, 
остаточне 
погашення 
15.03.2023) 

27.12.2019 Фастівська 
міська рада 
Київської 
області 

НЕФКО Зовнішній 
кредит 

1310,00 тис. 
EUR 

3% 10 років, 
остаточне 
погашення 
15.11.2029 

05.11.2019 Львівська 
міська рада 

ПАТ АБ 
"Укргазбанк" 

Облігації 300000,00 тис. 
UAH 

17.7% 3 років, 
остаточне 
погашення 
13.12.2022 

31.12.2019 Хмельницька 
міська рада 

НЕФКО Зовнішній 
кредит 

820,00 тис. 
EUR 

6% 10 років, 
остаточне 
погашення 
15.11.2029 

26.12.2019 Покровська 
міська рада 
Дніпропетров
ської області 

НЕФКО Зовнішній 
кредит 

13000,00 тис. 
UAH 

3% 5 років, 
остаточне 
погашення 
15.09.2024 

27.12.2019 Білоцерківськ
а міська рада 
Київської 
області 

НЕФКО Зовнішній 
кредит 

13500,00 тис. 
UAH 

3% 5 років, 
остаточне 
погашення 
15.09.2024 

31.12.2019 Кремінська 
міська рада 
Кремінського 
району 
Луганської 
області 

НЕФКО Зовнішній 
кредит 

13640,00 тис. 
UAH 

3% 5 років, 
остаточне 
погашення 
15.09.2024 

 
Всього за 2019 рік 61 644 тис. EUR; 4 040 761 тис. UAH.  
 
Джерело: Реєстр місцевих запозичень з 01 січня по 31 грудня 2019 року. URL: 
https://mof.gov.ua/uk/miscevij-borg-ta-miscevij-garantovanij-borg 
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ДОДАТОК 5 

 

Динаміка сукупного державного боргу і ВВП України з 2009 
по 2019 рр. (млн. грн.) 

Державний борг (усього) Валовий внутрішній продукт 
(ВВП) держборг / ВВП 

на 31.12.2009 316 885 за 2009 913 345 34.7% 
на 31.12.2010 432 235 115351 36.4% за 2010 1 082 569 169224 18.5% 39.9% 
на 31.12.2011 473 122 40886 9.5% за 2011 1 316 600 234031 21.6% 35.9% 
на 31.12.2012 515 511 42389 9.0% за 2012 1 408 889 92289 7.0% 36.6% 
на 31.12.2013 584 114 68604 13.3% за 2013 1 454 931 46042 3.3% 40.1% 
на 31.12.2014 1 100 564 516450 88.4% за 2014 1 566 728 111797 7.7% 70.2% 
на 31.12.2015 1 572 180 471616 42.9% за 2015 1 979 458 412730 26.3% 79.4% 
на 31.12.2016 1 929 759 357579 22.7% за 2016 2 383 182 403724 20.4% 81.0% 
на 31.12.2017 2 141 674 211916 11.0% за 2017 2 982 920 599738 25.2% 71.8% 
на 31.12.2018 2 168 627 26953 1.3% за 2018 3 558 706 575786 19.3% 60.9% 
на 31.12.2019 1 998 275-170352 -7.9% за 2019
 

Джерело: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/ 

 
Джерело: https://mof.gov.ua/uk/borgovi-pokazniki-st 
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ДОДАТОК 6 

  

Державні гарантії за період 2004 – 2020 років 

Рік Суми державних гарантій (у грн.) 

2004 8 366 584 000 

2005 661 063 100 

2006 3 520 578 289 

2007 5 891 795 600 

2008 1 000 000 000 

2009 32 110 451 858 

2010 10 074 258 180 

2011 12 842 172 100 

2012 75 349 704 679 

2013 21 897 517 549 

2014 17 378 721 382,65 

2015 12 757 756 695,06 

2016 16 523 128 368,89 

2017 8 028 925 833,34 

2018 3 913 697 250,00 

2019 27 280 659 700,00 

2020 29 274 083 100,00 

 

Джерело: показники Міністерства фінансів України за період 2004 – 2018 роки [106], Закон 
України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік».  
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ДОДАТОК 7 

Порівняння термінології стосовно державного (місцевого) боргу та 
державних (місцевих) гарантій в частині відображення операцій в 

бюджетному процесі 
 

 
Бюджетний кодекс України [31] 

Порядок відображення операцій, 
пов'язаних з державним та гарантованим 

державою боргом, при плануванні та 
виконанні державного бюджету: 

затверджений наказом Міністерства 
фінансів України від 28 січня 2004 р. № 42 

[354] 
боргове зобов'язання – зобов'язання 
позичальника перед кредитором за 
кредитом (позикою), що виникло 
внаслідок випуску і розміщення боргових 
цінних паперів та/або укладання 
кредитних договорів (п. 121 ст. 2); 

боргові зобов'язання держави – 
зобов'язання, що виникають у держави як у 
безпосереднього позичальника, оформлені 
шляхом випуску державних боргових 

цінних паперів, укладення кредитних  
договорів (договорів про позику); 

гарантійне зобов'язання – зобов'язання 
гаранта повністю або частково виконати 
боргові зобов'язання суб'єкта 
господарювання-резидента України перед 
кредитором у разі невиконання таким 
суб'єктом його зобов'язань за кредитом 
(позикою), залученим під державну чи 
місцеву гарантію (п. 151 ст. 2); 

гарантійні зобов'язання держави – 
зобов'язання, що виникають у держави 
внаслідок надання державної гарантії 
щодо повного або часткового виконання 
державою боргових зобов'язань суб'єкта 
господарювання-резидента перед 
кредитором (позикодавцем); 

Відсутнє державна гарантія – спосіб забезпечення 
повного або часткового виконання 
державою боргових зобов'язань суб'єкта 
господарювання-резидента України перед 
кредитором (позикодавцем); 

обслуговування державного (місцевого) 
боргу – операції щодо здійснення плати за 
користування кредитом (позикою), сплати 
комісій, штрафів та інших платежів, 
пов'язаних з управлінням державним 
(місцевим) боргом. До таких операцій не 
належить погашення державного 
(місцевого) боргу (п. 371 ст. 2); 

обслуговування боргу – видатки зі сплати 
відсотків (доходу), комісій, штрафів та 
здійснення інших платежів, пов'язаних із 
виконанням боргових зобов'язань, та 
видатки з управління державним боргом; 
 

погашення державного (місцевого) боргу – 
операції з повернення позичальником 
кредитів (позик) відповідно до умов 
кредитних договорів та/або випуску 
боргових цінних паперів (п. 411 ст. 2); 

погашення боргу – повернення 
позичальником кредитору отриманих 
кредитів (позик) відповідно до умов 
кредитних договорів (договорів про 
позику) та умов випуску боргових цінних 
паперів; 

платіж – виконання бюджетних, боргових, 
гарантійних чи податкових зобов'язань, що 
виникли в поточному або попередніх 

платежі з виконання гарантійних 
зобов'язань – здійснення платежів з 
державного бюджету на виконання 
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бюджетних періодах (п. 41 ст. 2); державою гарантійних зобов'язань за 
кредитами, залученими під державні 
гарантії; 

тимчасово вільні кошти єдиного 
казначейського рахунку та валютних 
рахунків бюджету – обсяг коштів, що 
обліковуються на рахунках у Казначействі 
України, отримані як надходження 
бюджетів, відволікання яких не призведе 
до втрати платоспроможності бюджетів 
(спроможність своєчасно і в повному 
обсязі здійснювати платежі та 
розраховуватися за всіма зобов’язаннями) 
та виникнення заборгованості протягом 
періоду, на який передбачається 
розміщення таких коштів на депозитах або 
шляхом придбання державних цінних 
паперів і спрямування на покриття 
тимчасових касових розривів місцевих 
бюджетів та Пенсійного фонду України з 
подальшим їх поверненням до кінця 
поточного бюджетного періоду (п. 481 
ст. 2); 

тимчасово вільні кошти єдиного 
казначейського рахунка – обсяг коштів 
державного бюджету, які обліковуються на 
рахунку, відкритому Державному 
казначейству України в Національному 
банку України для обліку коштів та 
здійснення розрахунків у Системі 
електронних платежів НБУ, і відволікання 
яких не призведе до втрати 
платоспроможності державним бюджетом 
та виникнення заборгованості за загальним 
або спеціальним фондом державного 
бюджету протягом періоду, на який 
передбачається їх відволікання; 
 

управління державним (місцевим) 
боргом – сукупність дій, пов'язаних із 
здійсненням запозичень, обслуговуванням 
і погашенням державного (місцевого) 
боргу, інших правочинів з державним 
(місцевим) боргом, що спрямовані на 
досягнення збалансованості бюджету та 
оптимізацію боргового навантаження 
(п. 491 ст. 2); 

управління державним боргом та 
гарантованим державою боргом – 
сукупність заходів, що здійснюються 
державою, пов'язаних із утворенням, 
обслуговуванням та погашенням 
державного й гарантованого державою 
боргу та спрямованих на зменшення 
ризиків, оптимізацію витрат і структури 
при здійсненні державних запозичень та 
наданні державних гарантій; 

фінансування бюджету – надходження та 
витрати бюджету, пов'язані із зміною 
обсягу боргу, обсягів депозитів і цінних 
паперів, кошти від приватизації 
державного майна (щодо державного 
бюджету), зміна залишків бюджетних 
коштів, які використовуються для 
покриття дефіциту бюджету або 
визначення профіциту бюджету (п. 51 
ст. 2). 

фінансування державного бюджету – 
надходження та витрати державного 
бюджету, пов'язані зі зміною обсягу 
державного боргу, обсягів депозитів і 
цінних паперів, кошти від приватизації 
державного майна, використання вільного 
залишку бюджетних коштів, що 
використовуються для покриття дефіциту 
державного бюджету або визначення 
профіциту державного бюджету.  
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ДОДАТОК 8 

 

Динаміка накопичення державного боргу (на кінець року) в розрізі 

внутрішнього і зовнішнього кредитування [169] 
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ДОДАТОК 9 

 

Співвідношення боргових зобов’язань України, міжнародних 

резервів та ВВП у 2000-2015 рр. [169] 
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ДОДАТОК 10 
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