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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Наслідки світової фінансової кризи 

2008 р., політична ситуація, стан неоголошеної війни та економічного 

квазідефолту, стримуваного зовнішніми запозиченнями, спричинили глибоку 

економічну кризу в країні. Ці проблеми, а також відсутність у потенційних 

інвесторів вільних коштів, непрозорість фондового ринку через превалювання 

його неорганізованого сегменту, нестабільність умов господарювання 

зумовлюють нерозвиненість та інвестиційну непривабливість вітчизняного 

фондового ринку. 

Розвиток фондового ринку здатний забезпечити зростання економіки 

України, поглиблення світової та європейської інтеграції. За таких умов 

особливе значення належить проведенню системних соціально-економічних 

реформ, мобілізації внутрішніх і зовнішніх джерел інвестування, у т.ч. за 

допомогою інструментів фондового ринку, створення конкурентних умов для 

обігу цінних паперів на організованому ринку, удосконалення корпоративного 

управління та механізмів захисту прав інвесторів.  

Фондовий ринок є складною у функціональному та інституційному планах 

системою відносин. Його становлення потребує комплексно-цільового підходу 

щодо дослідження суспільних відносин, які виникають між його учасниками у 

процесі організації та здійснення діяльності з випуску, обігу, обліку цінних 

паперів та їх похідних, охорони і захисту прав і законних інтересів учасників 

фондового ринку, державного регулювання й саморегулювання у їх 

взаємозв’язку та динаміці, раціонального використання і поєднання форм, 

методів та засобів державного регулювання й саморегулювання.  

В останні роки в Україні відбулися істотні зміни у нормативно-правовому 

регулюванні фондових відносин. Ці зміни були спрямовані, зокрема, на: 

збільшення ліквідних інструментів фондового ринку, удосконалення 

інфраструктури (депозитарна реформа), зняття адміністративних бар’єрів для 

доступу іноземних емітентів на вітчизняний фондовий ринок, запровадження 

подвійного лістингу. Ратифікація Угоди про асоціацію з ЄС, набуття 
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асоційованого членства в ЄС вимагають завершення імплементації положень 

acquis communautaire, міжнародних стандартів і принципів корпоративного 

управління, бухгалтерського обліку та аудиту в досліджуваній сфері, що має 

ґрунтуватися на науковій концепції правового регулювання фондового ринку 

(фондового права).  

Економічним і правовим аспектам функціонування та державного 

регулювання фондового ринку України, правовому режиму цінного папера як 

об’єкта права, висвітленню окремих аспектів правового регулювання фондових 

відносин і правового статусу їх учасників присвячено дисертації багатьох 

вітчизняних вчених, у числі яких: С. М. Бервено, В. І. Бірюков, 

О. І. Виговський, В. І. Гостюк, Є. М. Даниленко, Р. Є. Демчак, Р. А. Майданик, 

Ю. В. Мица, О. М. Мозговий, І. Р. Назарчук, О. І. Онуфрієнко, Л. В. Панова, 

В. І. Полюхович, А. В. Попова, В. В. Посполітак, В. В. Саєнко, В. І. Труба, 

О. С. Швиденко, В. Л. Яроцький тощо. Втім, комплексного господарсько-

правового дослідження фондових відносин з урахуванням останніх законодавчих 

змін в їх правовому регулюванні та євроінтеграційних процесів в Україні 

здійснено не було. 

Наведене зумовлює необхідність дослідження фондового ринку як 

вертикально та горизонтально інтегрованої у фінансовий ринок системи 

фондових відносин, що дає змогу виявити їх закономірності, взаємодію і 

динаміку, запропонувати конкретні заходи щодо вдосконалення їх організації 

та правового регулювання. Домінування господарських відносин на фондовому 

ринку визначає потребу у розробці цілісної наукової концепції господарсько-

правового регулювання фондових відносин у науці господарського права.  

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

дисертації затверджена Вченою радою юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 5 від 1 грудня 

2008 р.). Дисертацію виконано на кафедрі господарського права юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

відповідно до бюджетної науково-дослідної роботи з теми: «Доктрина права в 
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правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» (номер теми 11 

БФ 042-01, номер державної реєстрації 0101 U 003 579). 

Мета і завдання дослідження: визначити та розглянути фондовий ринок 

як цілісну систему горизонтальних і вертикальних фондових господарських 

відносин, розробити концепції: а) фондового права як підгалузі господарського 

права та б) державного регулювання фондового ринку. Для досягнення мети 

було визначено такі завдання: 

– розглянути фондовий ринок як економіко-правову категорію; 

– визначити місце фондового ринку в складі фінансового ринку; 

– з’ясувати історичні передумови виникнення, етапи становлення та 

напрями розвитку фондового ринку України; 

– з’ясувати ознаки та визначити поняття фондових господарських 

відносин; 

– сформулювати предмет, метод і принципи фондового права, його місце у 

системі права; 

– розглянути легальні та формальні ознаки цінного папера; 

– з’ясувати особливості правового статусу учасників фондового ринку; 

– охарактеризувати моделі, мету, форми, засоби та методи державного 

регулювання фондових відносин; 

– розкрити зміст окремих видів фондових господарських відносин; 

– визначити види порушень законодавства про цінні папери та встановити 

види, підстави і систему господарських санкцій за їх вчинення; 

– виявити положення acquis communautaire у досліджуваній сфері, що 

потребують імплементації у законодавство України; 

– сформулювати науково-теоретичні та практичні висновки і пропозицій 

щодо удосконалення законодавства України про цінні папери, з’ясувати шляхи 

вирішення практичних проблем правового регулювання окремих видів 

фондових відносин. 

Об’єктом дослідження є сукупність суспільних відносин, що виникають, 

існують, змінюються і припиняються на фондовому ринку України у процесі 

випуску й обігу цінних паперів та їх похідних, обліку прав на цінні папери і 
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прав з цінних паперів, організації та здійснення професійної діяльності, 

охорони й захисту прав і законних інтересів учасників фондового ринку, 

державного регулювання та саморегулювання відносин на фондовому ринку. 

Предмет дослідження – законодавство України про цінні папери, практика 

його застосування, законопроекти, джерела міжнародного права, нормативно-

правові акти зарубіжних країн, міжнародних організацій та положення acquis 

communautaire, судова і правозастосовча практика, теоретичні та практичні 

проблеми правового регулювання фондових відносин в Україні. 

Методологічною основою дослідження є комплекс загальнонаукових і 

спеціальних методів наукового пізнання. Системно-структурний метод 

застосовано для дослідження ознак та місця фондових відносин у системі 

господарських відносин, місця фондового ринку в структурі фінансового 

ринку, класифікації фондових правовідносин. За допомогою історичного 

методу виявлено передумови виникнення та етапи становлення фондового 

ринку в Україні. Формально-логічний метод використано під час дослідження 

стану правового регулювання фондових відносин в Україні та правозастосовчої 

практики. Метод синтезу застосовано для визначення напрямів розвитку 

фондового ринку та концепції його державного регулювання, метод аналізу – 

для з’ясування змісту фондових правовідносин, правових форм і засобів їх 

державного регулювання. 

Теоретичну основу дослідження становлять загальнотеоретичні, галузеві 

та спеціальні наукові дослідження, присвячені фондовому ринку і правовому 

регулюванню відносин на ньому, зокрема, таких вчених: М. М. Агарков, 

В. А. Белов, С. М. Бервено, І. А. Безклубий, В. І. Бірюков, С. Я. Вавженчук, 

О. П. Вершинін, О. І. Виговський, О. М. Вінник, О. П. Віхров, А. В. Габов, 

Р. Р. Ганєєв, В. І. Гостюк, Є. М. Даниленко, О. В. Зенькович, О. Р. Кібенко, 

Є. О. Крашенінніков, В. М. Кравчук, Т. В. Кувакіна, Н. С. Кузнєцова, 

А. О. Кукушкін, Д. В. Ломакін, Р. А. Майданик, А. В. Майфат, Ю. В. Мица, 

О. М. Мозговий, О. Є. Молотніков, Д. В. Мурзін, І. Р. Назарчук, Н. О. Нерсесов, 

О. І. Онуфрієнко, Л. В. Панова, В. І. Полюхович, А. В. Попова, 

В. В. Посполітак, І. В. Редькін, О. М. Решетіна, І. В. Спасибо-Фатєєва, 
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Д. І. Степанов, Є. О. Суханов, В. І. Труба, О. С. Швиденко, О. М. Шевченко, 

Г. Ф. Шершеневич, В. С. Щербина, В. І. Яковлєв, В. Л. Яроцький та інших. У 

роботі використано праці вчених-економістів, у числі яких: Б. І. Алехін, 

І. А. Бланк, В. А. Галанов, Р. Є. Демчак, О. М. Мозговий, М. І. Назарчук, 

В. Д. Нордхаус, П. А. Самуельсон, R. D. Auerbach, T. S. Campbell, P. S. Rose, 

C. N. Henning та інші. 

Емпіричною основою дослідження є Конституція України, 

Господарський кодекс України (далі – ГК України), Цивільний кодекс України 

(далі – ЦК України), закони, підзаконні та локальні нормативно-правові акти, 

які регулюють фондові відносини, рішення Конституційного Суду України, 

постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів, 

судова практика, акти Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку (далі – НКЦПФР), учасників фондового ринку, саморегулівних 

організацій (далі – СРО), законодавство зарубіжних країн, джерела 

міжнародного права та положення acquis communautaire. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим в Україні 

комплексним господарсько-правовим дослідженням фондового ринку як 

системи фондових відносин, вертикально та горизонтально інтегрованих у 

фінансовий ринок. Наукову новизну одержаних результатів конкретизовано у 

теоретичних положеннях і висновках, найважливішими з яких є такі:  

Вперше: 

1) визначено поняття фондових господарських правовідносин як 

урегульованих нормами законодавства про цінні папери суспільних відносин, 

що виникають між учасниками фондового ринку – суб’єктами господарювання, 

а також між цими суб’єктами і суб’єктами організаційно-господарських 

повноважень у процесі випуску та обігу цінних паперів і похідних, обліку прав 

на цінні папери та прав із цінного папера, організації і здійснення професійної 

та іншої діяльності на фондовому ринку, охорони та захисту прав і законних 

інтересів учасників фондового ринку, державного регулювання та 

саморегулювання фондового ринку; 
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2) фондове право виокремлено як підгалузь господарського права на 

підставі таких критеріїв: предмет правового регулювання (фондові господарські 

відносини), принципи, комплексність методу господарсько-правового 

регулювання, який характеризується перевагою владних приписів щодо 

регулювання професійної діяльності, захисту прав інвесторів, обігу цінних 

паперів іноземних емітентів на території України тощо; 

3) аргументовано, що концепція державного регулювання фондового ринку 

заснована на діалектиці публічних і приватних інтересів та охоплює: 

а) державну економічну політику на фондовому ринку; б) принципи, форми, 

методи, засоби державного регулювання; в) систему державних регуляторів, їх 

компетенцію і порядок відносин між ними; 

4) обґрунтовано, що емісійний цінний папір як об’єкт права та право 

власності емітента на емітовані ним цінні папери виникають із моменту 

внесення запису про зарахування випуску цінних паперів на рахунок емітента у 

Центральному депозитарії; 

5) власником емітованих цінних паперів на етапі розміщення 

запропоновано визначати емітента як особу, яка емітувала (створила) об’єкт 

права – цінний папір; 

6) сформульовано авторську дефініцію поняття «сурогат цінного папера» 

як фінансового інструмента, що має призначення та відповідає ознакам цінного 

папера, але не визнаний таким за законом, або належить до переліку цінних 

паперів за законом, але випущений із порушенням встановлених законом вимог 

щодо форми, змісту або реєстрації випуску (емісії) цінних паперів. Визначено 

такі критерії розмежування цінних паперів і сурогатів цінних паперів: 

а) відповідність документа законодавчо визначеним ознакам цінного папера; 

б) надання законом фінансовому інструменту правового режиму цінного 

папера; 

7) сформульовано поняття «фондове посередництво» – це підприємницька 

діяльність суб’єкта господарювання, який має ліцензію на здійснення 

професійної діяльності на фондовому ринку, що має виключний характер (крім 

банку) і не може поєднуватися з іншими видами професійної діяльності на 
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фондовому ринку, крім випадків, визначених законом, здійснюється від 

власного імені, в інтересах і за рахунок іншої особи (клієнта), предметом якої є 

надання клієнту посередницьких послуг щодо розміщення та обігу цінних 

паперів, управління цінними паперами, активами, іпотечним покриттям або 

коштами установників управління майном, призначеними для інвестування в 

цінні папери або для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення 

операцій з нерухомістю; 

8) обґрунтовано подвійний правовий статус СРО як: 1) суб’єкта 

господарювання (неприбуткової господарської організації – господарського 

об’єднання), наділеного повноваженнями зі здійснення власної господарської 

діяльності та спеціальною господарською компетенцією; 2) суб’єкта 

організаційно-господарських повноважень із регулювання професійної 

діяльності на фондовому ринку, делегованих йому НКЦПФР та учасниками 

СРО; 

9) запропоновано визнати діяльність адміністратора з обліку прав на 

фінансові векселі окремим видом професійної діяльності на фондовому ринку; 

10) обґрунтовано необхідність запровадження як адміністративно-

господарської санкції примусового продажу через систему електронних торгів, 

в порядку, визначеному Міністерством юстиції України, для примусової 

реалізації майна, або на фондовій біржі частки у статутному капіталі/пакета 

акцій ліцензіата – професійного учасника фондового ринку шляхом проведення 

аукціону, організованого за ініціативою НКЦПФР, із перерахуванням 

отриманих коштів учасникові (акціонеру) – власникові реалізованої 

частки/пакета акцій у разі встановлення та документального підтвердження 

актом НКЦПФР факту контролю (вирішального впливу) над діяльністю 

ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України, 

створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності та/або порушують права та свободи людини 

і громадянина, інтереси суспільства та держави, вчиняють дії, що призводять до 

окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання 
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майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод, 

після завершення 30 календарних днів із дня складання відповідного акта; 

11) розмежовано поняття «анулювання ліцензії», «відкликання ліцензії», 

«припинення дії ліцензії» та «визнання ліцензії недійсною». Анулювання 

ліцензії є адміністративно-господарською санкцією у формі позбавлення 

ліцензіата органом ліцензування (НКЦПФР) права на провадження окремого 

виду професійної діяльності за порушення встановлених законодавством 

правил здійснення такого виду діяльності. Відкликання ліцензії – це 

адміністративний захід реагування (впливу), змістом якого є припинення за 

рішенням НКЦПФР права на провадження ліцензіатом окремого виду 

професійної діяльності на фондовому ринку з підстав, визначених законом, що 

не містять складу господарського правопорушення. Припинення дії ліцензії та 

визнання ліцензії недійсною – це позбавлення НКЦПФР документа (ліцензії) 

юридичної сили з підстав, визначених законом;  

12) сформульовано дефініцію поняття та розкрито ознаки дисциплінарно-

господарських санкцій як виду господарських санкцій організаційного 

характеру, що визначаються локальними нормативно-правовими актами 

СРО/ФБ за порушення правил провадження професійної діяльності та 

професійної етики, прав членів та учасників СРО/ФБ, внутрішніх документів 

та/або окремих рішень СРО/ФБ (дисциплінарне господарське 

правопорушення), застосовуються дисциплінарними органами СРО/ФБ до своїх 

членів та учасників біржових торгів у позасудовому порядку і можуть бути 

оскаржені до апеляційної комісії СРО/ФБ або до господарського суду. 

Удосконалено:  

13) дефініцію фондового ринку як частини фінансового ринку, яка 

охоплює систему економічних, організаційних, інформаційних, правових та 

інших вертикально і горизонтально інтегрованих у фінансовий ринок фондових 

відносин; 

14) визначення правового статусу ФБ у частині спеціальної господарської 

правосуб’єктності щодо саморегулювання діяльності з організації торгівлі 
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цінними паперами і делегованого контролю за дотриманням законодавства про 

цінні папери членами біржі та учасниками біржових торгів; 

15) визначення поняття державного регулювання фондового ринку як 

діяльності уповноважених державних органів, спрямованої на упорядкування 

організаційно-господарських відносин між державним регулятором – НКЦПФР 

або іншим уповноваженим державним органом та учасником фондового ринку, 

в яких держава в особі уповноваженого органу здійснює організаційний, 

регулятивний, управлінський вплив на фондові відносини із використанням 

господарсько-правових форм, засобів і методів державного регулювання; 

16) дефініцію саморегулювання як виду господарської діяльності 

об’єднань професійних учасників та/або СРО, змістом якої є локальне 

нормативне регулювання відносин зі здійснення професійної діяльності на 

фондовому ринку шляхом затвердження правил, стандартів здійснення 

учасниками об’єднання/СРО певного виду професійної діяльності на 

фондовому ринку та контроль за їх дотриманням; 

17) механізм реалізації способу захисту прав власників бездокументарних 

цінних паперів у випадку їх неправомірного списання з рахунка 

правоволодільця шляхом надання права вимагати від особи, на рахунок якої їх 

було зараховано, повернення таких само цінних паперів; у разі їх конвертації – 

цінних паперів, у які їх було конвертовано, а щодо придбаних на 

організованому ринку – придбання таких само цінних паперів або 

відшкодування витрат, необхідних для їх придбання; 

18) визначення поняття господарського недоговірного правопорушення на 

фондовому ринку як невиконання/неналежного виконання учасником 

фондового ринку норм законодавства, правил діяльності, внутрішніх 

документів учасників фондового ринку, порушення прав і законних інтересів 

інвесторів та інших учасників фондового ринку, поєднані або не поєднані із 

позбавленням права власності на цінні папери, що призвело до заподіяння або 

ризику заподіяння шкоди майну, правам і законним інтересам учасника 

фондового ринку або публічним інтересам держави; 
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19) зміст клірингової діяльності в частині повноважень з обліку прав та 

обов’язків за правочинами щодо цінних паперів, внесків учасників клірингу до 

гарантійного фонду, інформації про кошти та цінні папери, заблоковані для 

виконання правочинів, проведення грошових розрахунків за результатами 

клірингу, виконання функцій центрального контрагента. 

Дістали подальшого розвитку: 

20) обґрунтування єдиного речового правового режиму документарних і 

бездокументарних цінних паперів, який надається цінному паперу як 

документу, що посвідчує суб’єктивне право, і не залежить від способу фіксації 

прав із цінного папера, забезпечує оборотоздатність цінного папера як речі та 

можливість поширення на цінні папери речово-правових способів захисту; 

21) обґрунтування пропозиції щодо розмежування клірингових та 

розрахункових функцій між Розрахунковим центром з обслуговування 

договорів на фінансових ринках та кліринговими установами відповідно з 

метою уникнення системних ризиків і забезпечення виконання договорів із 

цінними паперами; 

22) пропозиція щодо створення єдиної національної біржової системи 

котирування цінних паперів (процедури «єдиного лістингу»), в якій цінні 

папери, що пройшли лістинг на одній із фондових бірж України, автоматично 

котируватимуться на інших фондових біржах України, які входять до єдиної 

національної біржової системи, що дасть змогу централізувати та уніфікувати 

біржову торгівлю цінними паперами; 

23) обґрунтування доцільності збереження в Україні секторної 

інституційної моделі державного регулювання фінансового ринку з її 

поступовою децентралізацією на фондовому ринку шляхом делегування 

окремих функцій СРО, необхідності розвитку консолідованого пруденційного 

нагляду, саморегулювання та внутрішньокорпоративного механізму 

регулювання фондових господарських відносин; 

24) класифікація регулятивних фондових правовідносин за критерієм 

змісту в частині виокремлення: а) правовідносин з управління майном; 
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б) організаційно-господарських правовідносин; в) інформаційних 

правовідносин; 

25) з’ясування змісту та особливостей правового регулювання відносин, 

що виникають у процесі емісії або випуску (видачі) цінних паперів та їх 

похідних, реалізації прав, посвідчених цінним папером, обігу цінних паперів, 

обліку прав на цінні папери, здійснення професійної діяльності на фондовому 

ринку та інвестиційних регулятивних фондових відносин; 

26) класифікація зобов’язальних відносин із цінного папера за критерієм 

змісту на: а) корпоративні; б) пайові; в) боргові; г) із розпорядження майном; 

27) пропозиція щодо оформлення правовідносин з управління активами 

пайового інвестиційного фонду (далі – ПІФ) договором управління майном 

(активами) ПІФ, укладеним шляхом акцепту публічної або приватної 

пропозиції компанії з управління активами, визначеної проспектом емісії 

інвестиційних сертифікатів ПІФ, та підписання договору купівлі-продажу 

інвестиційних сертифікатів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у висновках і 

пропозиціях, що можуть бути використані для вдосконалення правового 

регулювання відносин на фондовому ринку України, зокрема у законотворчій 

діяльності, при розробці нормативно-правових актів, у правозастосовчій і 

судовій практиці. Результати дослідження використовуються в навчальному 

процесі на юридичному факультеті Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка при викладанні дисциплін «Господарське право», 

«Акціонерне право», «Правове регулювання ринку цінних паперів», «Захист 

майнових прав суб’єктів господарювання». 

Пропозиції до законодавства про цінні папери застосовано під час 

підготовки проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання 

фондового ринку» від 28 грудня 2015 р. реєстр. № 3725 (акт впровадження 

результатів дисертаційного дослідження у законотворчу діяльність № 04-29/15-

280 від 27.01.2016 р.) Окремі висновки та пропозиції, обґрунтовані у дисертації, 

прийнято НКЦПФР, Антимонопольним комітетом України (далі – АМКУ) для 
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впровадження у процесі підготовки регуляторних актів (листи вих. 

№20/02/18525/нк від 7 жовтня 2014 р. та вих. №129-29/09-9323 від 16 жовтня 

2014 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною 

науковою роботою. У колективній монографії «Система органів державного 

управління та регулювання в сфері підприємницької діяльності» (м. Київ, 

2010 р.) авторкою підготовлено главу «Система органів державного 

регулювання фондового ринку України», у монографії «Огляд стану адаптації 

законодавства України до acquis communautaire» (м. Київ, 2007 р.) – підрозділ 

«Фінансові послуги. Пріоритетна сфера: регулювання цінних паперів та 

фондового ринку». У навчальному посібнику «Правове регулювання ринку 

цінних паперів та інвестиційних фондів в Європейському Союзі та в Україні» 

(м. Київ, 2007 р.) досліджено питання правового та державного регулювання 

фондового ринку в Україні та ЄС, а у посібнику «Актуальні проблеми 

господарського права» (м. Київ, 2012 р.) – правовий режим цінних паперів. У 

статті «Понятие и признаки хозяйственной посреднической деятельности на 

фондовом рынке Украины» (м. Омськ, 2014 р.) авторкою сформульовано 

поняття фондового посередництва, ознаки фондових посередницьких відносин; 

у статті «Правовое регулирование деятельности финансовых посредников как 

профессиональных участников фондового рынка Украины» (м. Пенза, 2013 р.) 

класифіковано вимоги до фінансових посередників, визначено види діяльності з 

управління активами. Решту праць виконано одноособово. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертації було обговорено на засіданнях кафедри господарського права 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Окремі положення дисертації доповідалися на Міжнародній 

науковій конференції «Наукові правничі школи Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка» (м. Київ, 2005 р.), ХІІ регіональній 

науково-практичній конференції «Проблеми державотворення та захисту прав 

людини в Україні» (м. Львів, 2006 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні правові та організаційні проблеми публічного 
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управління та судочинства» (м. Кіровоград, 2013 р.), круглому столі 

«Діалектика публічних і приватних інтересів у державному регулюванні 

економіки» (м. Київ, 2013 р.), Міжнародній науково-практичній конференції: 

«Государство и право: история, современность, перспективы развития» 

(м. Санкт-Петербург, 2013 р.), круглому столі «Правовий порядок у 

підприємницьких відносинах: засоби забезпечення» (м. Київ, 2014 р.), Науково-

практичній конференції «10 років застосування Господарського кодексу 

України: сучасний стан та перспективи вдосконалення кодифікації» (м. Одеса, 

2014 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції (м. Вінниця, 2015 р.), 

круглому столі «Проблеми розвитку науки господарського права і 

вдосконалення господарського законодавства» (м. Київ, 2015 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено в 

одноосібній монографії «Господарсько-правове регулювання фондових 

відносин в Україні» (2015 р.), розділах колективних монографій «Огляд стану 

адаптації законодавства України до acquis communautaire» (2007 р.) і «Система 

органів державного управління та регулювання в сфері підприємницької 

діяльності» (2010 р.), 26 статтях, опублікованих у фахових виданнях, 7 з яких – 

у фахових періодичних виданнях інших держав, у матеріалах і тезах науково-

практичних конференцій та круглих столів, інших працях. 

Структура роботи зумовлена метою і предметом дослідження. Дисертація 

складається зі вступу, п’яти розділів, які охоплюють двадцять чотири 

підрозділи, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

роботи – 700 сторінок, із них основного тексту – 443 сторінки, 73 сторінки 

додатків. Список використаних джерел налічує 1766 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 

 

1.1. Фондовий ринок як складова частина фінансового ринку  

(економіко-правовий аспект) 

В економіці кожної країни постійно відбувається кругообіг фінансових 

ресурсів. Ринок цінних паперів є частиною фінансового ринку, що забезпечує 

мобілізацію, розподіл і перерозподіл фінансових ресурсів між її галузями, 

ринками та суб’єктами. Питання про його роль і місце в економіці країни є 

одним із ключових. В умовах адміністративної економіки формування ресурсів 

та їх перерозподіл здійснювалися на директивних засадах. Сучасний стан 

економіки України потребує правового регулювання ринкових відносин.  

В економічній науці є величезна кількість визначень поняття «ринок», 

більшість з яких засновані на його розумінні як сфери товарного обігу, органічно 

пов’язаного з обміном, тобто ринок − це сукупність економічних відносин щодо 

купівлі-продажу товару (робіт, послуг)
 

[727, с. 7]; сукупність наявних і 

потенційних покупців товару; місце зосередження попиту і пропозиції на товар 

[1438, с. 53]; механізм, який зводить разом продавців та покупців певного виду 

товарів і послуг [274, с. 41; 562, с. 5; 1593, с. 10]. Особливістю ринкового 

механізму є конкурентний спосіб встановлення ціни на основі попиту і пропозиції 

[1625, с. 13]. 

Ринок – це органічний елемент економіки на різних етапах еволюції. Він 

історично розвивається і сьогодні значно відрізняється від того ринку, який 

аналізували у своїх роботах К. Маркс, Д. Рікардо, А. Сміт. Тому сучасне правове 

забезпечення ринку має враховувати його складність, динаміку, специфічні риси 

та особливості, зміну складу об’єктів ринкових відносин, появу нових засобів 

зв’язку, послуг [1625, с. 35] і відповідати таким критеріям: визначати склад 

учасників ринкових відносин, їх правосуб’єктність, забезпечувати рівне правове 

становище, захист їх прав та охоронюваних законом інтересів, але не шкодити 

здатності ринкового механізму до саморегулювання.  
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За своєю природою ринок – це саморегулююча система як сукупність 

компонентів, взаємодія яких викликає появу нових, інтегративних якостей, 

не притаманних окремо взятим компонентам [92, с. 99]. Переважне значення у ній 

мають системоутворюючі елементи, які надають соціально-економічній системі 

ознак цілісності та виявляються лише на системному рівні її розгляду. 

У ринкових умовах в економіці кожної країни постійно відбувається 

кругообіг фінансових ресурсів. Ринок цінних паперів як частина фінансового 

ринку забезпечує трансформацію фінансових ресурсів в інвестиції. 

У спеціальній літературі немає єдиного підходу до сутності фінансового 

ринку та його структури. Фінансовий ринок – система економічних і правових 

відносин, що виникають між його учасниками на основі їх економічної 

самостійності, механізму саморегуляції ринкової економіки при формуванні 

попиту і пропозиції на фінансові послуги, пов’язані з випуском (емісією), 

купівлею-продажем та обігом фінансових активів (акцій, облігацій тощо) [418, 

с. 799; 517, с. 7], перерозподілом фінансових ресурсів між окремими суб’єктами 

підприємницької діяльності, державою і населенням, між учасниками 

бюджетного процесу, міжнародними фінансовими інституціями [210, с. 319].  

Н. С. Кузнєцова, І. Р. Назарчук визначають фінансовий ринок як 

сукупність правових відносин грошового характеру, які виникають між його 

учасниками в процесі купівлі-продажу фінансових активів під впливом попиту 

та пропозиції на позичковий капітал [622, с. 6, 7]. 

Фінансовий ринок є цілісною системою, яка складається із пов’язаних 

між собою елементів (інститутів): ринок капіталу, грошовий ринок, фондовий і 

ринок цінних паперів [72, с. 6], кредитний і валютний ринки, ринок фінансових 

послуг, ринок дорогоцінних металів, інвестиційний ринок, страховий ринок, 

ринок нерухомості [165, с. 185–196; 1612, с. 61]. Межі цих структурних 

елементів фінансового ринку чітко не визначені, оскільки вони перетинаються, 

перебувають у безпосередньому зв’язку та взаємодії.  

Підтримуємо точку зору вчених, панівну в спеціальній науковій 

літературі, про поділ фінансового ринку на грошовий ринок і ринок капіталів, 
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до якого віднесено ринки цінних паперів, середньо- і довгострокових 

банківських позичок [459, с. 8; 444, с. 8; 513, с. 5; 257, с. 60; 514, с. 9]. 

Однак в економічній літературі поширені й інші точки зору. Так, 

Б. С. Івасів ототожнює фінансовий ринок із грошовим [309, с. 77]. О. М. Буренін 

виокремлює грошовий ринок і ринок капіталу в складі ринку цінних паперів, 

визначаючи грошовий ринок як такий, на якому перебувають в обігу 

короткострокові, у т.ч. вексель та ощадний сертифікат, цінні папери, а ринок 

капіталу – як такий, на якому обертаються безстрокові цінні папери (акції) або 

цінні папери, до погашення яких залишається більше року [194, с. 13]. 

О. М. Мозговий розмежовує грошовий ринок, до якого віднесено гроші та 

короткострокові цінні папери, і фондовий, який складається із довгострокових 

цінних паперів [767, с. 10]. В. І. Малюгін за критерієм відносин, що виникають 

між учасниками ринку, та за об’єктом угод складовими фінансового ринку 

вважає ринок банківських капіталів і ринок цінних паперів [706, с. 23]. 

Одним з основних елементів фінансового ринку є ринок капіталу – група 

пов’язаних між собою ринків, на яких формуються попит, пропозиція та ціни на 

фінансові інструменти, зокрема ті, базовим активом яких є енергетичні та 

товарно-сировинні ресурси, а також відбувається перерозподіл вільних коштів 

інвесторів на користь суб’єктів, що мають у них потребу [1320]. Ринок капіталів 

є сегментом фінансового ринку, на якому продають і купують довгострокові 

кредитні ресурси, а також цінні папери із тривалістю обігу понад один рік [444, 

с. 8]. В економічній літературі ринок капіталів визначають як систему 

фінансово-економічних відносин, яка обслуговує рух вільних грошових коштів 

і сприяє перетворенню їх у грошовий капітал, що приносить прибуток 

внаслідок його вкладення в підприємництво [418, с. 796]. 

Панівною в економічній науці є точка зору, що ринок капіталів 

поділяється на ринок цінних паперів (фондовий ринок) і ринок інших 

фінансових інструментів (крім інструментів грошового ринку), зокрема 

середньо- та довгострокових кредитів [459, с. 8–9; 517, с. 8]. Функціонування 

цього ринку є основним джерелом довгострокових інвестиційних ресурсів для 
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уряду, корпорацій і банківських установ. Ринок капіталів часто ототожнюють із 

фондовим, адже тривалий термін використання довго- і середньострокових 

позичок наближує їх за характером використання до власного капіталу. 

Водночас деякі вчені справедливо зауважують, що ринок цінних паперів 

(фондовий ринок) є складовою частиною як грошового, так і ринку капіталів, 

оскільки інструментами грошового ринку є казначейські та переказні векселі, 

комерційні папери і депозитні сертифікати [444, с. 8; 562, с. 9]. Наприклад, у 

Франції документи, що іменують цінними паперами (valeurs mobilieres та effets 

de commerce), обертаються на різних ринках: у першому разі – це ринок 

капіталу, у другому – грошовий ринок [1571, с. 24]. 

Ринок цінних паперів є частиною ринку позикових капіталів, де 

здійснюється накопичення грошових ресурсів із наступним їх перерозподілом для 

поповнення ресурсів банківського капіталу та валютного ринку, емісія (випуск) і 

купівля-продаж цінних паперів [459, с. 7; 1625, с. 156]. Частина ринку цінних 

паперів, яка виконує функцію накопичення капіталу, має назву фондового ринку 

[256, с. 56]. Однак не всі цінні папери виконують цю функцію. Окремі із них 

(товаророзпорядчі, вексель) застосовуються для оформлення переміщення товарів 

і розрахунків за торгівельними угодами та не належать до об’єктів ринку цінних 

паперів, метою якого є перерозподіл грошових ресурсів [866, с. 12]. Отже, ринок 

цінних паперів (фондовий ринок) є частиною ринку капіталів і грошового ринку як 

складових фінансового ринку. 

Складним є співвідношення понять «фінансовий ринок» і «ринок 

фінансових послуг». Закон України від 12 липня 2001 р. «Про фінансові послуги 

та державне регулювання ринків фінансових послуг» [1333] (далі – Закон «Про 

фінансові послуги») визначає ринки фінансових послуг як сферу діяльності 

учасників ринків фінансових послуг з метою надання та споживання певних 

фінансових послуг. Стаття 4 Закону «Про фінансові послуги» до фінансових 

послуг відносить професійну діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає 

ліцензуванню, управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або 

здійснення операцій з нерухомістю, операцій з іпотечними активами з метою 



22 

емісії іпотечних цінних паперів. Відповідно до ст. 125 Угоди про асоціацію до 

фінансових послуг належить укладення угод від власного імені або від імені 

клієнтів на біржі, поза нею або будь-яким іншим чином стосовно: інструментів 

грошового ринку; похідних інструментів, включаючи ф’ючерси та опціони; 

переказних цінних паперів; участь у якості агента в емісії всіх типів цінних 

паперів; послуги з управління майном, інвестиціями, пенсійним фондом, послуги з 

довірчого зберігання, депозитарного і трастового обслуговування; послуги з 

клірингу та фінансового управління майном, у т.ч. цінними паперами та 

похідними інструментами. В літературі ринок фінансових послуг визначають як 

самостійний структурний елемент фінансового ринку, який опосередковує процес 

трансформації фінансових ресурсів у інвестиційний капітал [727, с. 7]. 

Визначаючи співвідношення понять «фінансовий ринок» і «ринок 

фінансових послуг», слід зауважити, що вони мають складний взаємозв’язок. 

Вони не охоплюються одне одним, оскільки мають різне призначення, сфери та 

об’єктний склад. Водночас вони пов’язані між собою, оскільки фінансові послуги 

надаються на різних сегментах фінансового ринку: банківському, страховому, 

фондовому та інших ринках, що забезпечують обіг фінансових активів. 

Наприклад, придбання акцій інвестором у емітента є складовою фондового ринку 

як сегмента фінансового, але не належить до ринку фінансових послуг, оскільки 

фінансова послуга як така відсутня. 

Фінансові інструменти, які обертаються на ринках капіталу, іменуються 

цінними паперами. У літературі наведено точку зору, що термін «фондовий 

ринок» походить від англійських термінів «fund», що у перекладі означає фонд, 

капітал, цінний папір [73, с. 223]; «stocks» – цінний папір, що не є облігацією, 

та «shares» – акція як частка (пай) у статутному капіталі АТ [1596, с. 14], або 

італійського «fondo» яким у середньовічній Італії позначали цінні папери [318, 

с. 179]. Незважаючи на те, що в англійській мові терміни «обмін акціями» та 

«фондова біржа» тотожні [53, с. 38–41], з часом термін «фонд» почали 

використовувати для позначення грошових ресурсів, фінансового капіталу [767, 

с. 7–10]. Вперше (на початку ХVІІ ст.) законодавство Великої Британії 
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ототожнило поняття «фонди» з цінними паперами, введеними у ринковий обіг, 

як високоліквідним «матеріалізованим» фінансовим ресурсом на ринку 

капіталів. Саме у такому розумінні термін «фонд» став використовуватися в 

юридичній практиці та законодавстві інших країн. Із часом під фондами почали 

розуміти папери, що приносять прибуток у вигляді дивідендів або фіксованих 

процентів. У результаті поняття «фонд» охоплює сукупність цінних паперів, у 

зв’язку з чим ринок, на якому обертаються цінні папери, називається фондовим 

[767, с. 8]. 

Відповідно до постанови КМУ від 29 квітня 1994 р. № 277 «Про 

Концепцію функціонування і розвитку фондового ринку в Україні» [1257] 

ринок цінних паперів – це багатофункціональна система, яка сприяє 

акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу і соціальну сфери, 

структурній перебудові економіки, позитивній динаміці соціальної структури 

суспільства, підвищенню достатку громадян за рахунок володіння і вільного 

розпорядження цінними паперами, що визначає основну функцію фондового 

ринку – накопичення (акумулювання) капіталу, однак не відображає об’єктно-

суб’єктний склад і зміст правовідносин учасників фондового ринку. 

Концептуально іншим із правової точки зору є визначення фондового 

ринку (ринку цінних паперів) у ст. 2 Закону України від 23 лютого 2006 р. 

«Про цінні папери та фондовий ринок» [1339] (далі – Закон «Про цінні папери 

та фондовий ринок») як сукупності учасників фондового ринку та 

правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і 

похідних (деривативів). Законодавець вживає терміни «фондовий ринок» та 

«ринок цінних паперів» як синоніми. Аналогічну точку зору, з якою ми згодні, 

поділяють і більшість науковців, визначаючи фондовий ринок як ринок, на 

якому обертаються цінні папери [58, с. 11; 72, с. 6; 743, с. 9; 108, с. 66; 210, 

с. 15; 517, с. 104; 1618, с. 8; 750, с. 100; 772, с. 19 тощо]. 

В економічній літературі наведено і більш вузький підхід, відповідно до 

якого фондовий ринок охоплює лише корпоративні цінні папери, які прийнято 

відносити до фондових (капітальних) цінностей [683, с. 73; 701, с. 110]. У тій 
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частині, де ринок цінних паперів заснований на грошах як на капіталі, він 

називається фондовим ринком. За законодавством зарубіжних країн термін 

«фондовий ринок» (stock market) об’єднує ринки акцій (equities market), 

облігацій (bonds market) і похідних фінансових інструментів (stock derivatives). 

Частина ринку цінних паперів, що залишилася, через порівняно невеликий 

обсяг не одержала спеціальної назви, саме тому терміни «ринок цінних паперів» 

і «фондовий ринок» ототожнюють (вважають синонімами) [1422, с. 191–192]. 

Іншої точки зору дотримуються С. Я. Вавженчук [206, с. 10], В. В. Клименко 

[499, с. 15], О. М. Мозговий [767, с. 8], які визначають фондовий ринок як 

сегмент фінансового ринку, а відтак ринку капіталів і ринку цінних паперів, у 

частині операцій із довгостроковими цінними паперами. 

Ринок цінних паперів відрізняється від інших ринків передусім видом 

товару – цінним папером, який має свій номінал – визначений розмір реального 

капіталу, вкладеного власниками у певну галузь економіки (підприємство) або 

суму грошей, переданих у позику [256, с. 55; 513, с. 6]. Якщо ринковий попит на 

цінний папір виявиться вищим за пропозицію, то ціна перевищить номінал, і 

навпаки. Можливість істотного відхилення ринкової ціни від номіналу означає, 

що цінний папір є «фіктивним» капіталом, поняття якого вперше було визначено 

К. Марксом [513, с. 6] і відображає відоме «роздвоєння» капіталу за формою 

існування. А. В. Анікін, Т. Владигеров, Р. Гільфердинг, Л. М. Красавіна, 

В. Т. Мусатов, І. А. Трахтенберг, В. М. Федоренко у публікаціях, виданих за часів 

СРСР, наслідуючи марксистську теорію позикового капіталу, ототожнювали 

ринок цінних паперів і фондовий ринок, який розглядали як частину ринку 

капіталів, на якому утворюються попит і пропозиція на особливий вид позикового 

капіталу – фіктивний капітал, що втілений у цінних паперах. Фіктивному капіталу 

протиставляють позиковий капітал у формі грошей [499, с. 10]. 

В економічній літературі фондовий ринок визначають як: ринок, на якому 

обертаються цінні папери [767, с. 8; 153, с. 9; 156, с. 13]; сукупність економічних 

(товарно-грошових, фінансово-кредитних і відносин співвласності) відносин 

[1024, с. 18] між учасниками ринку щодо випуску, обігу [1422, с. 191; 74, с. 256; 
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721, с. 4 тощо] та погашення цінних паперів [256, с. 56; 444, с. 10; 193, с. 11]; як 

елемент механізму перерозподілу суспільного капіталу (у поєднанні з 

бюджетом і банківською системою) [683, с. 60]; частину ринку позикових 

капіталів, де здійснюється емісія, купівля-продаж цінних паперів [658, с. 100] і 

через який акумулюються грошові кошти юридичних осіб і громадян, що 

спрямовуються на виробниче й невиробниче вкладання капіталів [418, с. 135], 

формується ціна на цінні папери, урівноважуються попит і пропозиція [1612, 

с. 73]; економічну категорію, що відображає економічні відносини, які 

виникають під впливом попиту та пропозиції на позиковий капітал, виражений 

у цінних паперах [459, с. 16; 247, с. 183]; місце або механізм, за допомогою 

якого здійснюється встановлення цін та обмін фінансовими активами (акціями і 

борговими зобов’язаннями) [3, c. 83; 5, с. 2–3; 28].  

В юридичній літературі переважають дві основні точки зору щодо 

визначення поняття «ринок цінних паперів». Відповідно до першого підходу його 

ототожнюють з обігом цінних паперів [1516, с. 3; 610, с. 814; 1018, с. 614; 707, 

с. 10]. Другий підхід полягає у тому, що ринок цінних паперів, крім обігу, включає 

також емісійні відносини [76, с. 5–6; 1366, с. 21–23; 265, с. 17–25; 1674, с. 17]. 

Ринок цінних паперів визначають як сукупність суспільних відносин цивільно-

правового характеру між його учасниками, що опосередковують рух капіталів у 

формі цінних паперів [622, с. 8; 853, с. 6], їх випуск та обіг [1366, с. 6; 32], 

виявлення рівноважної поточної ціни та отримання інвестиційного доходу [1536, 

с. 15], створення і функціонування елементів його інфраструктури [355, с. 6]. 

Визнаючи право на існування викладених вище наукових концепцій, 

приєднуємося до точки зору В. В. Клименко [499, с. 17], А. В. Габова [259, с. 15], 

які вважають, що наведені визначення втілюють звужений підхід до поняття 

«фондовий ринок» і не відображають повного комплексу відносин та операцій з 

цінними паперами, що відбуваються на фондовому ринку: погашення, застава, 

зберігання, кліринг і розрахунки, регулювання усіх видів діяльності з цінними 

паперами, виконання зобов’язань за цінними паперами [527, с. 154]. 

М. Т. Шелковий визначає ринок цінних паперів як сукупність 
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урегульованих законодавством суспільних відносин, що складаються в сфері 

випуску та обігу цінних паперів між емітентами цінних паперів, власниками 

цінних паперів, професійними учасниками ринку цінних паперів, суб’єктами 

колективного інвестування, Федеральним органом виконавчої влади з ринку 

цінних паперів, Міністерством фінансів і Банком РФ [1679, с. 5], тобто цілком 

обґрунтовано відносить до досліджуваної категорії як горизонтальні, так і 

вертикальні господарські відносини, об’єднані спільним предметом правового 

регулювання. 

Р. Є. Демчак вважає, що ринок цінних паперів як об’єкт державного 

регулювання є специфічним ринком, на якому держава через свої органи, СРО, 

вирішує завдання щодо залучення, розподілу інвестиційних коштів; 

перерозподіляє доходи і власність, вирішує інші соціально-економічні 

завдання. Призначенням ринку цінних паперів є формування інституційно-

інвестиційної складової фінансового ринку, залучення СРО і широкої 

громадськості до здійснення структурних змін в економіці країни [328, с. 5, 6]. 

Місце та значення фондового ринку в системі економічних відносин на 

фінансовому ринку визначається виконуваними функціями, основними з яких 

вважаємо: мобілізаційну – залучення інвестицій у вітчизняну економіку [444, 

с. 8; 562, с. 5; 1612, с. 74] за допомогою цінних паперів – сек’юритизація (від 

англ. securities – цінні папери); перерозподільчу – міжгалузевий перерозподіл 

інвестиційних ресурсів [259, с. 15; 1455, с. 28; 866, с. 12; 3, с. 38]; фінансову та 

економічну [18, с. 11–12] – створення умов для стимулювання накопичення 

коштів і подальшого їх інвестування, трансформація відносин власності, 

удосконалення ринкового механізму та системи управління; інформаційну. 

Основу правового регулювання завжди становлять певні відносини між 

суб’єктами, яким відповідна правова система надає визначеного правового 

закріплення та врегулювання. Отже, фондовий ринок як предмет правового 

регулювання – це сукупність вертикально та горизонтально інтегрованих у 

фінансовий ринок відносин, які зазнають регулюючого впливу норм права, 

об’єднаних спільним предметом правового регулювання. Така точка зору, що 
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визначає системний економіко-правовий характер фондового ринку як явища 

суспільного буття в єдності його статичних і динамічних елементів, поширена і 

в наукових дослідженнях останніх років [259, с. 19; 247, с. 183].  

Аналіз викладених вище точок зору дає змогу надати дефініцію 

фондового ринку як частини фінансового ринку, що охоплює систему 

економічних, організаційних, інформаційних, правових та інших фондових 

відносин, вертикально і горизонтально інтегрованих у фінансовий ринок, які 

виникають між суб’єктами та іншими учасниками фондового ринку щодо 

випуску, обігу цінних паперів та їх похідних, захисту прав і законних інтересів 

учасників фондового ринку, здійснення державного регулювання та 

саморегулювання професійної діяльності на фондовому ринку. 

 

1.2. Історія виникнення та становлення фондового ринку України 

 

Фондовий ринок України почав формуватися у XVIII ст. у складі 

Російської імперії. Ліквідація монополії державної форми власності, розвиток 

приватної та колективної форм власності в різних організаційно-правових 

формах у 90-х рр. ХХ ст. послужили передумовами відродження та становлення 

фондового ринку в Україні як незалежній державі. 

Механізми формування та становлення фондового ринку, окремі аспекти 

його державного регулювання висвітлено у працях багатьох вчених, у числі 

яких: М. М. Агарков, І. О. Бланк, Р. Є. Демчак, О. М. Іваницька, М. Б. Козлов, 

Ю. Я. Кравченко, Т. І. Лепейко, О. В. Любкіна, Я. М. Міркін, О. М. Мозговий, 

І. Р. Назарчук, М. І. Назарчук, О. І. Онуфрієнко, В. В. Оскольский, В. І. Павлов, 

В. І. Полюхович, В. В. Сидоренко, Б. М. Ческідов та інші. 

Модель фондового ринку як сукупність принципів, інститутів, форм, 

методів організації ринку та інструментів у певному регулятивному середовищі 

[115, с. 5] значною мірою є результатом еволюції ринків різних країн, характер 

якої визначається конкретно-історичними та національними факторами. 

Вітчизняна модель сприйняла багато універсальних рис: законодавче 

регулювання фондового ринку державою, головним принципом якого є 
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реалізація загальнонаціональних інтересів та забезпечення гарантій і безпеки 

інвестицій в економіку України; законодавче закріплення вичерпного переліку 

цінних паперів (ч. 2 ст. 195 ЦК України); державне регулювання випуску та 

обігу цінних паперів і похідних; оприлюднення емітентом результатів своєї 

господарської діяльності; ліцензування професійної діяльності на фондовому 

ринку; державне регулювання та контроль за діяльністю учасників через 

спеціально уповноважений державний орган – НКЦПФР; наявність біржового 

(організованого) та позабіржового сегмента фондового ринку. 

Історія вітчизняного фондового ринку за часів незалежності України бере 

початок із прийняттям Закону України від 18 червня 1991 р. «Про цінні папери і 

фондову біржу» [1338]. У становленні фондового ринку України умовно можна 

виокремити такі етапи: 

1 етап (1991 – 1995 рр.), на якому особливостями виникнення і 

становлення фондового ринку в Україні були: масштабна безоплатна 

приватизація та пов’язані з нею масові емісії акцій; поява бездокументарних 

цінних паперів; використання цінних паперів у міжнародних розрахунках; 

швидке становлення інфраструктури фондового ринку (СРО, ФБ, професійні 

учасники), поліпшення його технологічної бази; створення і діяльність значної 

кількості суб’єктів господарювання у формі АТ і формування їх капіталу за 

рахунок емісії акцій; фінансування дефіциту державного та місцевого бюджетів 

за рахунок емісії боргових цінних паперів [1092]; використання банківської 

моделі з поступовою демонополізацією [1141; 1089]. 

2 етап (1995 р. – серпень 1998 р.) – масова приватизація та 

інституціоналізація ринку. Характерними особливостями цього етапу є: 

продовження масштабної безгрошової (сертифікатної) приватизації; продаж 

державою значних пакетів акцій великих підприємств, що приватизуються, на 

організованому фондовому ринку; активний розвиток біржової та позабіржової 

систем торгівлі; поява значної кількості фінансових посередників, передусім ІСІ; 

розбудова національної депозитарної системи, орієнтованої на обслуговування 

післяприватизаційних процесів; розвиток інфраструктури; концентрація власності 
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(скуповування пакетів акцій); активна політика щодо управління внутрішнім 

боргом, розвиток ринку державних боргових зобов’язань; здійснення перших 

емісій облігацій внутрішніх місцевих позик [1371, с. 41]; вихід на ринок 

інституційних і приватних інвесторів; розробка та затвердження індексу ПФТС; 

створення ДКЦПФР. 

3 етап (кінець 1998 р. – 2000 р.) охарактеризувався світовою фінансовою 

кризою 1998 р.; усуненням дрібних акціонерів і зосередженням пакетів акцій 

(внесків, паїв) в руках однієї особи або групи осіб; низькою прибутковістю АТ 

і, як наслідок, невиплатою дивідендів; низькою активністю емітентів на 

організованому фондовому ринку; зростанням виробництва і розширенням 

бізнесу без додаткових інвестицій; «закритістю» АТ і незацікавленістю у 

залученні капіталу за рахунок додаткових емісій, що зумовлено небажанням 

перерозподілу корпоративної власності [1487, с. 31], зростанням кількості 

пов’язаних із цим правових конфліктів; створенням нормативно-правової бази 

про цінні папери та фондовий ринок, наближеної до міжнародних стандартів і 

правил, зокрема в частині бухгалтерського обліку та аудиту. 

4 етап (2001 – 2005 рр.), характерними для якого стали: активізація 

первинного і вторинного фондового ринку; накопичення капіталу, капіталізація 

фінансових установ; розширення повноважень ДКЦПФР; розвиток ринку 

корпоративних та єврооблігацій [544, с. 38]; другий етап розвитку ринку 

муніципальних цінних паперів, передумовою якого послужило удосконалення 

законодавства в частині емісії муніципальних цінних паперів [204; 1203; 1150]; 

впровадження системи недержавного пенсійного забезпечення [1270]; прийняття 

іпотечного законодавства [1252; 1253; 1334], розвиток інфраструктури ринку, 

зокрема формування мережі інституційних інвесторів (ІСІ, страхових компаній, 

НПФ), створення КУА, іпотечних установ, ФОН; виокремлення діяльності з 

управління активами інституційних інвесторів; формування ринку похідних 

цінних паперів [1509]. 

5 етап (2006 – 2008 рр.) відзначився такими процесами: вдосконаленням 

законодавства про цінні папери, зокрема прийняттям Закону України від 23 
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лютого 2006 р. «Про цінні папери та фондовий ринок» [1339], Закону України 

від 17 вересня 2008 р. «Про акціонерні товариства» [1030] (далі – Закон «Про 

АТ»), підзаконних нормативних актів на розвиток положень законів; 

підвищенням вимог до професійних учасників фондового ринку; забезпеченням 

на законодавчому рівні системи захисту прав інвесторів шляхом впровадження 

принципів корпоративного управління, розвитком інструментів ринку та 

інвестиційної інфраструктури [1511]; впровадженням міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку Комітету з міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (IASC) і міжнародних стандартів розкриття інформації на фондовому 

ринку Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO); світовою 

фінансовою кризою 2008 р., що зумовила стрімке коригування біржових курсів 

цінних паперів, зниження попиту масового інвестора на цінні папери ІСІ, 

необхідність реформування системи внутрішніх і зовнішніх державних 

запозичень через надвисокі ризики державного валютного боргу України, 

відсоткові ризики та ризики рефінансування державного боргу. 

6 етап (2009 р. – лютий 2014 р.) охарактеризувався: зосередженням 

торгів цінними паперами на організаційно оформленому фондовому ринку (ФБ) 

[860; 1344]; централізацією депозитарної системи [1075; 1213; 1221]; 

доповненням форм державного регулювання фондового ринку пруденційним 

наглядом за професійними учасниками фондового ринку (абз. 11 ст. 3 Закону 

України від 30 жовтня 1996 р. «Про державне регулювання ринку цінних 

паперів в Україні» [1077] (далі – Закон «Про державне регулювання ринку 

цінних паперів»); упровадженням системи рейтингування суб’єктів 

господарювання та інструментів фондового ринку (ч. 13 ст. 4-1 Закону «Про 

державне регулювання ринку цінних паперів»); розширенням видів професійної 

діяльності за рахунок клірингової діяльності з обмеженням функцій ФБ щодо 

здійснення клірингу та розрахунків лише за угодами з фінансовими 

інструментами, іншими, ніж цінні папери (ст.ст. 16, 20, ч. 2 ст. 26 Закону «Про 

цінні папери та фондовий ринок», ст. 4 Закону «Про державне регулювання 

ринку цінних паперів» зі змінами, внесеними згідно із Законом України від 
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4 липня 2012 р.); дематеріалізацією емісійних цінних паперів; розвитком 

інструментів фондового ринку за рахунок легалізації нових і розширення 

наявного переліку видів цінних паперів: а) цільові облігації підприємств, 

виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта 

(частини об’єкта) житлового будівництва (ст. 8-1 Закону «Про цінні папери та 

фондовий ринок» [1055]); б) облігації міжнародних фінансових організацій 

[1066]; в) фінансові векселі [1058; 1069] (п.п. 14.1.176
1
 Податкового кодексу 

України від 2 жовтня 2010 р. [902]); удосконаленням законодавства у частині 

регулювання професійної діяльності на фондовому ринку, зокрема визначено 

обсяг інформації, що підлягає розкриттю професійними учасниками фондового 

ринку (ч. 10 ст. 17, ч. 1 ст. 23 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок»); 

уточненням у законі визначення поняття, критеріїв професійної діяльності, 

підстав суміщення професійних видів діяльності на фондовому ринку (ст. 16 

Закону «Про цінні папери та фондовий ринок»); визначенням вимог до 

професійних учасників фондового ринку та осіб, які мають у них істотну участь 

(ст.ст. 27, 27-1 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок»). 

7 етап (лютий 2014 р. – по теперішній час) – євроінтеграційні процеси, 

зміна керівництва країни, набуття асоційованого членства в ЄС, стан 

неоголошеної війни та економічного квазідефолту, стримуваного зовнішніми 

запозиченнями, спричинили глибоку економічну і політичну кризу в країні, 

занепад фондового ринку через інвестиційну непривабливість для вітчизняного 

та іноземного інвесторів, обмеження участі російського капіталу у вітчизняних 

професійних учасниках фондового ринку. Все це обумовлює необхідність 

проведення системних соціально-економічних реформ, консолідації системи 

державного регулювання, завершення імплементації положень acquis 

communautaire. Необхідність врегулювання відносин із реструктуризації 

державного боргу зумовила надання правового режиму цінного папера новому 

фінансовому інструменту – державному деривативу (ст. 15-1 Закону «Про цінні 

папери та фондовий ринок»), правовий режим якого був предметом 

спеціального дослідження [542-1].  
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Наведена етапізація з наукової точки зору дає можливість з’ясувати 

особливості становлення фондового ринку України та законодавства про цінні 

папери як інструмента регулювання відповідних господарських відносин на 

фондовому ринку України, виявити та спрогнозувати його розвиток. 

Серед основних проблем фондового ринку України можна назвати: низьку 

капіталізацію [1344] і конкурентоспроможність промислового сектора економіки, 

що перешкоджає залученню фінансових ресурсів із використанням фондового 

ринку; невпровадження міжнародних стандартів Міжнародної організації комісій 

з цінних паперів (IOSCO) «Цілі та принципи регулювання ринку цінних паперів», 

1998 р. [373] щодо принципів державного регулювання та нагляду, зокрема в 

частині операційної та фінансової незалежності НКЦПФР; небажання компаній 

розкривати інформацію про фінансовий стан та власників і допускати до 

управління бізнесом зовнішніх акціонерів; необхідність удосконалення 

функціонування та взаємодії депозитарної, клірингової систем та учасників ринку; 

недосконалість механізму захисту прав інвесторів, складність процедур 

реструктуризації, як наслідок – обмеженість інструментів ринку цінних паперів із 

прийнятним для інвесторів рівнем дохідності, ризикованості та ліквідності; 

непрозорий позабіржовий ринок, що зумовлено відсутністю вимог щодо 

розкриття інформації про вчинені правочини в режимі реального часу [860]; 

інертний вторинний ринок; відсутність законодавчого регулювання випуску та 

обігу похідних; незначна інтеграція національного фондового ринку до 

міжнародного ринку капіталу [1567; 552; 556]. 

На сучасному етапі метою є становлення цілісного, ліквідного та прозорого 

фондового ринку, регульованого державою та інтегрованого у світовий фондовий 

ринок [1130], який забезпечуватиме зосередження попиту та пропозиції 

інвестиційного капіталу, формування справедливих ринкових цін, використання 

цінних паперів і похідних для забезпечення розвитку економіки [1320]. 

Актуальним для національного фондового ринку є збільшення пропозиції 

цінних паперів із високим інвестиційним рейтингом [1345], кола учасників і 

підвищення якості його інфраструктури, розширення повноважень і зміцнення 
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незалежності НКЦПФР [1412], посилення ролі СРО, створення умов для обігу 

цінних паперів вітчизняних емітентів на міжнародних фондових ринках і 

доступу на український фондовий ринок фінансових інструментів емітентів, 

активи яких розміщені в Україні, що пройшли лістинг та включені до 

котирувального списку однієї із визнаних іноземних ФБ (подвійний лістинг) 

[915; 573], удосконалення системи валютного регулювання, забезпечення 

розвитку ринку деривативів [1320]. У напрямі розвитку організованого 

фондового ринку планується впровадити стимули щодо здійснення ІРО 

українськими емітентами, розширити доступ на ФБ для інвесторів-фізичних 

осіб. Зокрема, на початку 2014 р. було створено прецедент допуску цінних 

паперів компанії «Укрпродукт» з альтернативного ринку акцій Лондонської ФБ 

(АІМ) [1382]. 2 лютого 2015 р. ПАТ «Українська біржа» розпочало реалізацію 

проекту «подвійного лістингу» – допуску до обігу на вітчизняних ФБ цінних 

паперів (акцій у формі глобальних депозитарних розписок) українських 

емітентів (ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (MHP S.A) [1718] та Ukrproduct 

Group Limited [1719]), які провели IPO на закордонних біржах [811]. 

27 червня підписано, а 16 вересня 2014 р. ратифіковано ВРУ та 

Європейським Парламентом економічну частину Угоди про асоціацію, 

імплементація положень якої передбачає глибоку економічну інтеграцію 

України з ЄС, створення зони вільної торгівлі та слугує стратегічним 

орієнтиром системних соціально-економічних реформ в Україні. Статтями 387, 

388, додатками ХХХІV–ХХХVІ Угоди про асоціацію та актами, прийнятими на 

їх виконання [1132], передбачено розробити, прийняти і впровадити 

нормативно-правові акти з метою завершення імплементації acquis 

communautaire [1071; 345; 1273; 1303; 1648; 347; 1246; 1325; 1132].  

Україна має достатній економічний потенціал для розбудови 

національного фондового ринку, темпи зростання якого випереджатимуть 

динаміку росту валового внутрішнього продукту. Фондовий ринок повинен 

функціонувати як регульований елемент цілісної фінансової системи, 

синхронізований із банківським сектором і системою державних фінансів. 
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Висновки до розділу 1  

Фінансовий ринок визначено як систему економічних і правових 

відносин, що виникають при формуванні попиту та пропозиції на фінансові 

послуги, пов’язані з випуском (емісією) та обігом фінансових активів. Він 

охоплює грошовий ринок і ринок капіталів. Проведене економіко-правове 

дослідження дало змогу визначити фондовий ринок як систему економічних, 

організаційних, інформаційних, правових та інших фондових відносин, 

вертикально і горизонтально інтегрованих у фінансовий ринок, які виникають 

між суб’єктами та іншими учасниками фондового ринку щодо випуску, обігу 

цінних паперів і їх похідних, захисту прав та законних інтересів учасників 

фондового ринку, здійснення державного регулювання і саморегулювання 

професійної діяльності на фондовому ринку.  

Етапізація становлення фондового ринку України з часів її незалежності 

здійснена за критерієм домінуючих на ринку економічних і правових відносин 

та з наукової точки зору дає можливість визначити особливості становлення 

фондового ринку України і законодавства про цінні папери та фондовий ринок 

як інструмента регулювання відповідних господарських відносин на фондовому 

ринку України, виявити та спрогнозувати його розвиток. 

Модель фондового ринку охоплює сукупність принципів, інститутів, 

форм і методів організації ринку, універсальні риси (вичерпний перелік цінних 

паперів, державне регулювання їх випуску та обігу, розкриття інформації, 

ліцензування професійної діяльності, наявність біржового і позабіржового 

сегмента) та особливості (масштабна безоплатна приватизація і фінансування 

дефіциту бюджету за рахунок емісії цінних паперів, використання банківської 

моделі з поступовою демонополізацією та розвитком інфраструктури). 

Основними шляхами розвитку фондового ринку України визначено 

консолідацію біржового ринку, створення єдиної системи депозитарного 

обліку, стандартизацію правил професійної діяльності, розвиток механізму 

державного регулювання та саморегулювання, інструментів ринку, 

впровадження подвійного лістингу, удосконалення корпоративного управління. 
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РОЗДІЛ 2. ФОНДОВІ ГОСПОДАРСЬКІ ВІДНОСИНИ  

В МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ. 

КОНЦЕПЦІЯ ФОНДОВОГО ПРАВА 

 

2.1. Поняття та ознаки фондових господарських правовідносин  

Категорія правовідношення (правовідносин) неодноразово була 

предметом дослідження як теоретиків права: М. І. Абдулаєва, О. С. Іоффе, 

С. А. Комарова, В. В. Копєйчикова, В. С. Петрова, П. М. Рабіновича, 

Ю. К. Толстого, Р. О. Халфіної, Л. С. Явича та інших, так і фахівців галузевих 

юридичних наук, зокрема О. М. Вінник, О. П. Віхрова, Г. Л. Знаменського, 

В. В. Лаптєва, В. К. Мамутова, В. С. Мартем’янова, А. Я. Пилипенка, 

І. Г. Побірченка, Г. В. Пронської, В. С. Щербини та інших. 

С. С. Алексєєв визначає правовідносини як зв’язок між суб’єктами, які 

мають суб’єктивні права та юридичні обов’язки [63, с. 69]. Правовідношення 

відображає особливий вид зв’язку права із суспільними відносинами, що ним 

регулюються, в яких діалектично поєднуються абстрактні норми з 

конкретністю цього життєвого відношення [1601, с. 6]. Правові відносини 

відображають право в динаміці, у функціонуванні та розвитку. Вони поєднують 

правову дійсність із діяльністю людей, виступають тією конкретною формою, в 

якій головним чином відбувається соціальна діяльність, пов’язана з правом 

[1752, с. 23]. Правовідношення є первинною категорією права; формою 

реалізації правових норм [196, с. 35], що породжуються матеріальними 

умовами життя, передують волі законодавця, і лише потім можуть бути 

закріплені (санкціоновані) державою [1357, с. 22–23]. 

Найпоширенішими у теорії права є визначення правовідношення як: 

– суспільного відношення, врегульованого нормою права [33, с. 373; 1601, 

с. 45, 51; 1016, с. 18 та ін.]. Поділяємо класичну точку зору, втілену у дефініції 

Р. О. Халфіної: правовідношення – це конкретне, реальне суспільне 

відношення, що набуло правової форми і є результатом реалізації норми права 

[1601, с. 31]. Воно є формою, в якій абстрактна норма права набуває реального 
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буття, втілюючись у конкретному суспільному відношенні (єдність 

економічного змісту та юридичної форми) [906, с. 7–8]; 

– виду суспільного відношення, що виникає в результаті впливу норми 

права на фактичне відношення [566, с. 202] і виступає ланкою, яка 

опосередковує зв’язок між нормою права і відповідним фактичним суспільним 

відношенням [828, с. 366; 566, с. 373; 415, с. 190] (поведінкою суб’єктів у 

механізмі правового регулювання) [437, с. 30]; 

– самостійного щодо фактичного суспільного відношення феномену [769, 

с. 52]. Ю. К. Толстой здійснює розмежування на основі визнання правового 

відношення особливим ідеологічним відношенням, що виникає у результаті 

настання передбачених правовою нормою юридичних фактів, через які норма 

права регулює фактичні суспільні відносини [1555, с. 20], а суспільно-

виробничих відносин – економічними, матеріальними відносинами [1555, с. 17; 

828, с. 335–336]. О. П. Віхров визнає правовідносини такими, що відповідають 

установленим правовим вимогам, тому навряд чи правомірно називати 

правовими реальні відносини, що регулюються нормами права, в яких 

поведінка суб’єктів охоплює як правомірні, так і неправомірні шляхи реалізації 

їх інтересів [244, с. 19]. 

Щодо господарських відносин як галузевого виду правових відносин, то 

це відносини, які складаються у процесі організації та здійснення господарської 

діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та 

іншими учасниками відносин у сфері господарювання (ст. 1 ГК України). 

У радянській літературі господарські правовідносини трактувалися як 

єдині за своєю сутністю, врегульовані правом [1615, с. 18]; або як вид 

суспільних відносин, в яких зв’язок між учасниками господарювання полягає в 

їх юридичних правах та обов’язках [1480, с. 37; 1614, с. 64]. Категорія 

господарських правовідносин є науковою юридичною категорією і належить до 

сфери права, а категорія господарських відносин – до сфери господарської 

діяльності, до реальної економіки, відображає фактичну поведінку учасників 

господарювання [1614, с. 63–80]. Г. Л. Знаменський господарські відносини 
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визначає як такі, що складаються під час керівництва (регулювання, 

управління) та здійснення господарської діяльності (відповідно відносини «за 

вертикаллю» і «за горизонталлю») [439, с. 20]; як особливий вид суспільних 

відносин, що виникають у результаті впливу норми права на фактичні, реальні 

відносини в суспільстві, становлять проміжну ланку між нормою права та 

фактичними суспільними відносинами [439, с. 57], в яких зв’язок між 

суб’єктами (учасниками) господарювання полягає в їх юридичних правах та 

обов’язках [438, с. 30]. У сучасній науці господарського права, що формує 

наукову позицію автора, усталеним є визначення господарських правовідносин 

як врегульованих нормами права суспільних відносин у сфері господарювання 

щодо організації та безпосереднього здійснення господарської діяльності [724, 

с. 34; 1347, с. 498–499; 239, с. 27–28]. 

Аналіз загальнотеоретичних досліджень господарських відносин 

представників науки господарського права О. А. Беляневич, О. М. Вінник, 

О. П. Віхрова, Г. Л. Знаменського, В. К. Мамутова, Г. В. Пронської, 

А. Я. Пилипенка, В. С. Щербини та спеціальних досліджень окремих видів 

відносин на фондовому ринку В. А. Бєлова [126], А. В. Габова [259], 

Л. Ю. Добриніної [362], В. В. Долинської [375], А. С. Ємельянова [398], 

А. О. Кукушкіна [626], К. К. Лєбєдєва [651], Д. В. Ломакіна [665; 667], 

Р. А. Майданика [688; 691], А. В. Майфата [697], І. Р. Назарчука [790], 

О. І. Онуфрієнка [840], Л. В. Панової [867], В. І. Полюховича [923], 

А. В. Попової [934], О. А. Слободяна [1469], В. Л. Яроцького [1765] та інших 

дає змогу виокремити такі ознаки фондових відносин, що визначають їх 

господарсько-правовий характер і специфіку: 

1) особливий суб’єктний склад. Учасниками цих відносин є суб’єкти 

господарювання: емітенти, інституційні інвестори, професійні учасники 

фондового ринку, об’єднання професійних учасників, СРО, суб’єкти 

організаційно-господарських повноважень, наділені господарською 

компетенцією щодо державного регулювання відносин на фондовому ринку, 

фізичні особи, громадські та інші організації, які виступають індивідуальними 
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інвесторами, засновниками професійних учасників фондового ринку чи 

здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі 

відносин власності, випускають неемісійні цінні папери тощо (ст. 2 ГК України, 

ч. 2 ст. 2 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок»);  

2) поєднання майнових та організаційних елементів зумовлено тим, що 

підставами виникнення відносин на фондовому ринку є набуття емісійних цінних 

паперів у процесі їх розміщення, у т.ч. у процесі створення АТ, КІФ, ПІФ, 

збільшення статутного капіталу, набуття цінних паперів на вторинному ринку, 

видача неемісійного цінного папера; рішення суб’єктів фондового ринку укласти 

господарський (ст. 184 ГК України) або організаційно-господарський договір 

(ст. 186 ГК України), правонаступництво тощо. Зокрема, організаційні елементи 

правовідношення зі створення господарської організації – учасника фондового 

ринку виявляються в: організаційних діях засновників щодо укладення 

засновницького договору, скликання та проведення установчих зборів, державної 

реєстрації [1081], отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності на 

фондовому ринку; майнові – у наділенні новоствореної юридичної особи 

необхідною для здійснення діяльності на фондовому ринку майновою базою із 

визначенням правового титулу майна.  

Ця ознака має прояв у формуванні майнової бази для здійснення 

емісійної, інвестиційної та професійної діяльності на фондовому ринку 

(дотримання вимог щодо мінімального статутного капіталу, власного капіталу, 

приміщення, матеріально-технічної бази тощо) і визначенні організаційних 

засад діяльності (господарські договори, що опосередковують фондові 

правовідносини, правила здійснення певного виду професійної діяльності, 

членство в об’єднанні професійних учасників фондового ринку та/або СРО); 

3) сфера виникнення – фінансово-економічна господарська система 

певного рівня (державного, територіального, локального), що є сукупністю 

урегульованих правовими нормами окремих ланок відносин та установ, за 

допомогою яких держава формує, розподіляє і використовує централізовані та 

децентралізовані грошові та інші майнові фонди; 
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4) урегульованість господарсько-правовими нормами законодавства про 

цінні папери та фондовий ринок. У більшості вчених, точку зору яких ми 

поділяємо, теза про регулювання правом суспільних відносин не викликає 

заперечень, оскільки суспільні відносини складаються із дій людей; регулюючи 

поведінку останніх як учасників суспільних відносин, право регулює і ці 

відносини [449, с. 651–653]. Ю. К. Толстой акцентує специфічну роль 

правовідносин як проміжної ланки між нормою права та суспільними 

відносинами, на які норма права впливає як на свій об’єкт [1555, с. 30]. Проте 

на думку Р. О. Халфіної, правовідношення як єдність форми і змісту не може 

бути предметом правового регулювання, а є його результатом [1601, с. 113]. 

Г. Л. Знаменський вважає, що право здатне регулювати поведінку людей, їх 

діяльність, але не суспільні відносини, які виражають не процес діяльності 

людей, а лише його форму і результат [439, с. 58]; 

5) особливий об’єкт правовідносин − цінні папери та їх похідні, що 

випускаються та використовуються суб’єктами у процесі здійснення 

господарської діяльності. Цінні папери є особливим видом майна суб’єктів 

господарювання (п. 7 ст. 139 ГК України), одним з об’єктів цивільних прав, 

прирівняним за правовим режимом до речей (ст. 177 ЦК України).  

У загальній теорії права об’єкт правовідносин визначається як те, на що 

правовідносини спрямовані, на що впливають права та обов’язки суб’єктів [451, 

с. 44] і що здатне реагувати на вплив права [1555, с. 48–64; 449, с. 589]. З іншої 

точки зору, об’єктом правовідношення є не абстрактне «все те, з приводу чого» 

виникає цей правовий зв’язок, а конкретне матеріальне або нематеріальне благо 

[1479, с. 178]. Р. О. Халфіна не надавала об’єкту ролі самостійного елемента 

правовідношення, вважаючи останніми: учасників правовідношення, права і 

обов’язки та їх взаємозв’язок, реальну поведінку учасників правовідношення у 

співвідношенні з правами та обов’язками [1601, с. 211]. На думку 

Д. М. Кархальова, без об’єкта втрачається сенс правовідношення, адже воно 

завжди спрямовано на одержання певного блага [479, с. 51–52]. 

Об’єктом правовідносин визнають речі та дії [1683, с. 73]. За такого підходу 
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в першому випадку маємо речові права, а у другому – зобов’язальні [1484, с. 37–

38; 479, с. 55–57]. Науковці виокремлюють два основних підходи до розуміння 

категорії об’єкта правовідношення: плюралістичний та моністичний. Перший 

полягає в тому, що об’єктом правовідносин визнаються явища навколишнього 

світу – матеріальні та соціальні блага, які служать задоволенню інтересів і потреб 

суб’єктів (учасників) правовідносин і з приводу яких у цих суб’єктів виникають 

відповідні юридичні зв’язки. Прихильники плюралістичного підходу до об’єктів 

правовідносин відносять явища (предмети) навколишнього світу, на які 

спрямовані суб’єктивні юридичні права та обов’язки [61, с. 349]: матеріальні блага 

(речі, майно, цінності тощо), у т.ч. майнові комплекси підприємств, нематеріальні 

блага, продукти духовної діяльності, цінні папери і документи, політичні (зокрема 

державні) блага [321, с. 18], а також результати дій учасників правовідносин [415, 

с. 193; 33, с. 384 тощо]. Моністична теорія виходить із того, що об’єктом 

правовідносин можуть бути тільки дії [178, с. 138–139]: вчинки, діяння людей, 

діяльність (поведінка) суб’єктів правовідносин [392, с. 128; 450, с. 82], фактична 

поведінка учасників правовідношення [449, с. 598–599; 298, с. 85; 291, с. 294; 386, 

с. 99], фактичні суспільні відносини [1556, с. 32–36; 828, с. 343], оскільки тільки 

вони здатні реагувати на дію права, на вплив правовідносин [829, с. 149; 1494, 

с. 196]. Водночас прихильники моністичного підходу не виключають наявності у 

правовідношенні матеріального (спеціального) об’єкта або предмета – речей, 

матеріальних і нематеріальних благ, з приводу яких виникають правовідносини 

[451, с. 49–50; 828, с. 343–345; 829 с. 149–150]. Так, В. М. Кравчук визначає 

загальний і спеціальний об’єкти корпоративних правовідносин [593, с. 5]. 

Ю. М. Жорнокуй виокремлює безпосередній та опосередкований об’єкти 

цивільних правовідносин. На цьому і ґрунтуються традиційні спроби 

розмежування понять «об’єкт цивільного правовідношення» (поведінка учасників) 

і «об’єкт цивільних прав» (матеріальні або нематеріальні блага) [407, с. 107]. Таке 

розмаїття точок зору зумовлено широким спектром урегульованих правом 

суспільних відносин. 

У галузевих юридичних науках також застосовують різні підходи до 
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визначення об’єкта правовідносин. Так, у теорії цивільного права об’єктами 

цивільних правовідносин визнають все те, на що спрямовані правовідносини 

[450, с. 81–82], або те, у зв’язку з чим вони виникають [1554, с. 125]. Це речі, 

дії, послуги, результати духовної та інтелектуальної творчості, особисті 

немайнові блага, інші явища і предмети навколишнього світу, які мають 

властивість задовольняти інтереси учасників правовідносин [1633, с. 80; 1605, 

с. 78–79], що втілено у нормах ЦК України і становить основу класифікації 

цивільних правовідносин на речові та зобов’язальні. Плюралістичний підхід 

переважає й у визначенні об’єкта адміністративних правовідносин [47, с. 60].  

У теорії господарського права об’єктом правовідносин визнають засоби 

здійснення господарського інтересу – речі, у т.ч. гроші та цінні папери, дії 

зобов’язаних осіб, власну діяльність суб’єкта господарювання, нематеріальні 

блага, які використовуються при здійсненні господарської діяльності [1614, с. 72].  

Незважаючи на значне поширення у спеціальній літературі 

плюралістичного підходу, на думку О. П. Віхрова та В. В. Поєдинок, теоретично 

виправданим є конструювання об’єкта господарських правовідносин відповідно 

до моністичного підходу. Юридичним (загальним) об’єктом є фактичне 

господарське відношення, окремі групи таких відносин і вся сукупність 

однорідних відносин, що входять до предмета правового регулювання відповідної 

галузі [244, с. 124]. Матеріальний (спеціальний) об’єкт – об’єкт господарської 

діяльності, щодо якого встановлюються правовідношення (речі та інші 

цінності, у т.ч. нематеріальні активи) і з яким пов’язані права та обов’язки 

суб’єктів господарських правовідносин [244, с. 122, 123; 906, с. 16]. Поділяючи 

моністичний підхід до визначення об’єкта господарського правовідношення та 

виходячи із дуалістичної правової природи цінного папера, загальним об’єктом 

господарського правовідношення на фондовому ринку пропонуємо вважати 

фактичну поведінку його учасників щодо організації та здійснення 

господарської діяльності на фондовому ринку, реалізації прав із цінного папера 

та прав на цінні папери, у т.ч. на захист порушеного (оспорюваного, 

невизнаного) права або охоронюваного законом інтересу, та виконання 
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обов’язків, а спеціальним об’єктом (предметом) – цінні папери та їх похідні як 

зовнішню форму легітимації та посвідчення належних їх власникові майнових і 

немайнових прав. 

А. В. Майфат вважає, що об’єктом правовідносин є не цінний папір, а те 

право, яке ним посвідчується [687, с. 190]. Як аргумент, науковець посилається 

на роботи Р. Саватьє, на думку якого, акції можуть втілюватися у цінних 

паперах, створених для того, щоб акції могли брати участь в обороті як тілесне 

майно [1428, с. 108], і Н. О. Нерсесова, який свого часу зробив спробу 

«примирити» речові та зобов’язальні «компоненти» цінних паперів на 

пред’явника та зазначив, що цінний папір у різний час постає перед нами то у 

вигляді зобов’язання (при випуску та погашенні), то у вигляді речі, оскільки 

папери на пред’явника – по суті односторонні формальні зобов’язання, що 

циркулюють в обороті на зразок реальних речей [806, с. 89]. Незважаючи на те, 

що цінність цінного папера визначає посвідчене ним право, існування і 

реалізація останнього неможливі без володіння цінним папером як документом, 

носієм цього права. Правовідношення спрямовано на набуття цінного папера як 

речі, а отже, саме цінний папір, а не посвідчене ним право є об’єктом 

правовідношення; 

6) матеріальний зміст фондових правовідносин. Зміст правовідносин 

найчастіше визначають як сукупність юридичних прав та обов’язків його 

учасників (суб’єктів) [451, с. 37; 61, с. 112; 416, с. 333; 244, с. 130]. Крім 

юридичного змісту деякі науковці вбачають у правовідношенні також 

матеріальний (фактичний) зміст, під яким розуміють відповідне суспільне 

відношення, що ним закріплюється [451, с. 37], позбавлене юридичної форми 

[1494, с. 191]; фактичну поведінку, яку управнений зобов’язаний здійснити [61, 

с. 112], тобто реально виконувані учасниками правовідносин дії, спрямовані на 

реалізацію їх суб’єктивних прав та юридичних обов’язків [415, с. 191; 1601, 

с. 102–103], або взаємодію цих учасників відповідно до їх юридичних прав та 

обов’язків [387, с. 16]. Ю. К. Толстой включає поведінку суб’єктів до змісту 

правовідношення та наголошує, що йдеться саме про дозволену і приписану 
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суб’єктам правовідношення, але ще не здійснену ними поведінку [1555, с. 58]. 

Проте зазначену позицію поділяють не всі дослідники. О. С. Іоффе категорично 

заперечує таке включення, оскільки моменти реального вчинення дій і 

виникнення правовідношення не збігаються у часі [451, с. 667–669]. 

А. Б. Бабаєв зауважує, що правовідношення або норма права не містять у своїй 

структурі реальної поведінки, вони лише забезпечують виконання відповідних 

дій завдяки відображенню абстрактної моделі, потенційних дій, які можна 

зіставити з реальною поведінкою суб’єкта у конкретному правовідношенні та у 

разі їх незбігу надати потерпілому від таких дій право застосувати відповідні 

засоби захисту [96, с. 164–165]. На думку О. П. Віхрова, правові відносини є 

особливим видом суспільних відносин, які не можуть ототожнюватися із 

реальною поведінкою суб’єктів [244, с. 130]. В. С. Щербина визначає 

матеріальний зміст господарських відносин як суспільне виробництво і 

реалізацію (оборот) суб’єктами господарювання продукції (виконання робіт, 

надання послуг) [1701, с. 22–23].
.
 

Сукупність прав та обов’язків суб’єктів господарювання визначено у 

ст. 55 ГК України як господарську компетенцію. У теорії господарського права 

господарську компетенцію визначають як сукупність конкретних прав 

(повноважень) і обов’язків учасників господарських відносин, якими вони 

наділені безпосередньо в силу закону для виконання покладених на них завдань 

і функцій і обсяг яких не може бути змінений з власної волі цих суб’єктів [711, 

с. 63], а господарську правоздатність – як конкретне право суб’єкта своїми 

діями набувати інших господарських прав та обов’язків [1614, с. 280–281; 629, 

с. 14]. Господарське правовідношення є складним і охоплює комплекс прав та 

обов’язків сторін, спрямованих на досягнення єдиного економічного 

результату. 

Матеріальний зміст господарських відносин на фондовому ринку можна 

визначити як сукупність прав і обов’язків учасників фондового ринку щодо 

випуску та обігу цінних паперів і їх похідних, державного регулювання та 

саморегулювання фондових відносин, охорони та захисту прав і законних 
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інтересів учасників фондового ринку. Зміст окремих видів фондових 

господарських правовідносин розкрито у розділах 4 та 5 дисертації; 

7) поєднання публічних (зокрема загальноекономічний інтерес розвитку 

певної галузі та економіки країни в цілому, забезпечення прозорості фондового 

ринку тощо) і приватних (економічних) інтересів учасників фондового ринку 

(переважно в отриманні прибутку); 

8) особливі підстави виникнення, зміни та припинення – юридичні факти, 

а саме: 1) дії чи бездіяльність (правомірні чи неправомірні) або 2) події. 

О. П. Віхров передумовами виникнення, зміни та припинення правовідносин 

визнає норми господарського права (формально-юридична підстава), 

господарську правосуб’єктність учасників та юридичні факти – фактичні 

обставини, що мають певні юридичні наслідки [244, с. 139–140]. Для 

господарських відносин характерною є необхідність настання сукупності 

юридичних фактів (юридичного складу). Зокрема, підставою виникнення 

господарського зобов’язання із договору, укладеного на біржі (наприклад, 

договору купівлі-продажу акцій на ФБ), є юридичний склад, що охоплює 

попередній договір та основний договір, зміст якого визначено умовами 

попереднього договору [140, с. 14].  

Підставами зміни фондових правовідносин є зміна їх суб’єктів (зокрема, 

внаслідок припинення суб’єкта господарювання), об’єкта (розміру та складу 

пакета цінних паперів) або змісту (складу або обсягу прав та обов’язків 

учасника правовідношення). Серед підстав припинення фондових 

правовідносин можна виокремити підстави припинення правовідносин із 

правонаступництвом (договір про відчуження (купівля-продаж, міна, дарування 

тощо) цінного папера, смерть (припинення) учасника правовідношення, цесія, 

індосамент) і без правонаступництва (звернення стягнення на частку в 

статутному капіталі, ліквідація емітента); 

9) значний ступінь державного регулювання та саморегулювання через 

уповноважені державні органи, об’єднання професійних учасників і СРО; 

10) комплексний характер фондових правовідносин спричинений 
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складністю, пов’язаністю зв’язків і відносин між учасниками фондового ринку 

та їх тривалістю у часі, що зумовлено систематичним здійсненням емісійної, 

інвестиційної та професійної господарської діяльності учасниками фондового 

ринку [519, с. 162–163; 541, с. 63–67]. 

У процесі здійснення діяльності на фондовому ринку виникають, існують 

та припиняються різноманітні правовідносини, забезпечити правове 

регулювання яких у межах однієї галузі права неможливо. На думку 

В. Л. Яроцького, специфіка правовідносин, які виникають на фондовому ринку, 

полягає в тому, що вони є органічною сукупністю цивільно-правових 

(зобов’язальних за природою) та організаційних відносин (із державного 

регулювання, контролю тощо), які виникають у зв’язку з упорядкуванням і 

видачею цінного папера (наприклад, пов’язані з державною реєстрацією 

випуску цінних паперів) [1765, с. 286]. Представники науки цивільного права 

визнають можливість існування організаційних відносин у приватноправовій 

сфері [597, с. 53; 1765, с. 286–287], але за юридичною природою організаційні 

фондові правовідносини є не цивільними, а господарськими з огляду на 

особливий зміст і суб’єктний склад. 

У широкому розумінні на фондовому ринку виникають публічні та 

приватні відносини щодо: емісії (випуску) цінних паперів, здійснення прав із 

цінного папера, обігу цінних паперів, обліку прав на цінні папери, здійснення 

різних видів діяльності (інвестиційної, посередницької, професійної) на 

фондовому ринку, організаційного та інформаційного забезпечення, 

державного регулювання та саморегулювання фондового ринку, захисту прав і 

законних інтересів учасників фондового ринку. Такі правовідносини об’єднані 

спільним об’єктом правового регулювання (ядром) – цінним папером, через 

який досягається основна мета фондового ринку – мобілізація грошових коштів 

для інвестування у виробництво продукції (надання послуг). Однак вони не 

можуть існувати відокремлено, потребують організації, визначення складу та 

професійного рівня учасників ринку, правил здійснення шляхом державного 

регулювання та саморегулювання. Таких цілей і завдань можна досягти лише 
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завдяки комплексному поєднанню господарських, цивільних, адміністративних, 

фінансових норм, що регулюють відповідні галузеві правовідносини. 

Отже, фондовий ринок як предмет правового регулювання – це 

сукупність різноманітних відносин (горизонтальних, вертикальних (у сфері 

державного регулювання та управління), внутрішніх (організаційних), які 

охоплюються регулюючим впливом норм права, об’єднаних спільним 

предметом (об’єктом) правового регулювання – цінними паперами та їх 

похідними. У сукупності ці правовідносини є фондовими правовідносинами. 

Домінуючою їх частиною є фондові господарські правовідносини, які можна 

визначити як урегульовані нормами законодавства про цінні папери суспільні 

відносини, що виникають між учасниками фондового ринку – суб’єктами 

господарювання, цими суб’єктами та суб’єктами організаційно-господарських 

повноважень щодо їх взаємних прав і обов’язків у процесі випуску та обігу 

цінних паперів і похідних, обліку прав на цінні папери та прав із цінного папера, 

організації і здійснення професійної та іншої діяльності на фондовому ринку, 

охорони та захисту прав і законних інтересів учасників фондового ринку, 

державного регулювання та саморегулювання відносин на фондовому ринку 

[519, с. 164; 541, с. 67]. 

 

2.2. Класифікація фондових господарських правовідносин 

Закон «Про цінні папери та фондовий ринок» регулює відносини, що 

виникають під час розміщення, обігу цінних паперів і провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку. 

В. Л. Яроцький, розглядаючи комплекс емісійно-посвідчувальних 

правовідносин, виокремлює у них відносини власності на документарні цінні 

папери, депозитарні відносини і правові зв’язки, що виникають щодо 

здійснення посвідчених цінними паперами майнових прав [1765, с. 9, 13, 271]. 

І. В. Редькін визначає чотири блоки відносин на фондовому ринку, що 

виникають у процесі: 1) емісії цінних паперів; 2) здійснення посвідчених 

цінним папером прав; 3) набуття цінних паперів; 4) обігу цінних паперів і 
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здійснення професійних видів діяльності [1366, с. 21–23]. Зазначена 

класифікація потребує уточнення, оскільки перша група відносин охоплює 

лише емісійні цінні папери, а відносини щодо набуття цінних паперів (третя 

група) є складовою їх обігу. А. В. Габов регульовані позитивні зв’язки на ринку 

цінних паперів поділяє на блоки суспільних відносин, що виникають у зв’язку 

зі: створенням цінного папера як об’єкта права та його привласненням 

емітентом, обігом, обліком прав власників цінних паперів, здійсненням 

інвестиційної діяльності, суб’єктивних цивільних прав, закріплених цінним 

папером, професійних та інших видів діяльності, державного регулювання, 

захисту інтересів учасників ринку цінних паперів [259, с. 16–19].  

Аналіз правовідносин, які виникають на фондовому ринку, свідчить, що 

категорія «фондове господарське правовідношення» охоплює ширше коло 

правовідносин, які виникають у процесі випуску та обігу цінних паперів і 

похідних, обліку прав на цінні папери та прав із цінного папера, організації та 

здійснення професійної й іншої діяльності на фондовому ринку, охорони та 

захисту прав і законних інтересів учасників фондового ринку, державного 

регулювання та саморегулювання відносин на фондовому ринку. Із 

застосуванням напрацьованих доктриною права критеріїв поділу господарських 

відносин фондові господарські відносини класифіковано: 

а) за взаємним становищем сторін на: організаційно-господарські 

(вертикальні) та майново-господарські (горизонтальні) (ст. 3 ГК України). 

Вертикальні виникають у процесі організації (регулювання та управління) 

господарської діяльності між суб’єктами цієї діяльності та державними або 

іншими органами, уповноваженими на таке регулювання [1689, с. 5]. Для них 

характерними є юридична нерівність сторін і домінування організаційних 

елементів [1347, с. 500]. Вертикальними фондовими правовідносинами є: 

відносини з реєстрації учасників фондового ринку, ліцензування професійної 

діяльності на фондовому ринку тощо. Горизонтальні правовідносини 

виникають між господарюючими суб’єктами, характеризуються юридичною 

рівністю та домінуванням майнових елементів над організаційними [1347, 
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с. 500]. Такими на фондовому ринку є відносини у сфері емісії та розміщення 

цінних паперів, інвестиційної діяльності, обліку прав на цінні папери та прав за 

ними, здійснення професійних видів діяльності на фондовому ринку, реалізації 

корпоративних прав, посвідчених акцією тощо; 

б) за критерієм галузі (сфери економіки) фондові правовідносини можна 

віднести до фінансово-кредитних правовідносин, які виникають між суб’єктами 

господарювання, фізичними особами та державою у процесі акумулювання, 

розподілу, перерозподілу і використання фінансових ресурсів; 

в) за критерієм меж дії: міжгосподарські, що складаються між 

незалежними самостійними суб’єктами господарювання (наприклад, щодо 

одержання ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, 

державної реєстрації учасників фондового ринку, із договору управління 

цінними паперами між довірителем і повіреним), та внутрішньогосподарські, 

що складаються між структурними підрозділами однієї господарської 

організації (наприклад, відносини щодо організації та здійснення клірингу в РЦ, 

відносини з юридичного забезпечення діяльності з управління цінними 

паперами юридичним департаментом торговця цінними паперами), а також між 

об’єднанням професійних учасників, у т.ч. СРО, та його учасниками (членами); 

г) за генетичним та функціональним зв’язком (місцем, субординацією у 

механізмі правового регулювання): матеріально-правові, що пов’язані з 

реалізацією норм матеріального права, і процесуально-правові, які виникають 

на основі норм процесуального права й у свою чергу поділяються на 

процесуально-регулятивні (процес укладення угоди, проведення конкурсу) та 

процесуально-охоронні (правовідносини, що опосередковують процедуру 

реалізації юридичної відповідальності) [566, с. 207]. Більшість правовідносин 

на фондовому ринку є матеріально-правовими, зокрема відносини з реалізації 

прав на цінні папери та прав із цінних паперів, здійснення професійного виду 

діяльності на фондовому ринку. Процесуальними можна вважати відносини, 

пов’язані з видачею НКЦПФР ліцензій на здійснення професійної діяльності на 

фондовому ринку, застосуванням санкцій за порушення законодавства про 
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цінні папери та фондовий ринок; 

ґ) за структурою юридичного змісту: правовідносини з простою і 

складною структурою. Прості правовідносини характеризуються наявністю у 

структурі змісту одного права й одного обов’язку [61, с. 108; 1646, с. 66], 

наприклад, правовідносини з випуску (емісії, видачі) цінного папера; складні 

охоплюють кілька самостійних елементарних правовідносин, які становлять у 

системі єдність спрямованої дії [244, с. 157], зокрема правовідносини з 

державної реєстрації професійних учасників фондового ринку, брокерського 

обслуговування за договором на брокерське обслуговування із торговцем цінними 

паперами. Цілісність (єдність) правовідношення забезпечується єдністю його 

мети, інтересу, на задоволення якого воно спрямоване [715, с. 133]. Деякі вчені 

виокремлюють комплексні правовідносини, відмінними рисами яких є тривалий, 

стабільний характер, складний зміст, різноманітний суб’єктний склад, можливість 

заміни учасників [1341, с. 277–279; 1016, с. 32–34], наприклад, правовідношення 

з ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку; 

д) за характером розподілу прав та обов’язків між суб’єктами 

правовідносини можуть бути односторонніми, коли кожна зі сторін має або 

тільки права, або тільки обов’язки, двосторонніми, в яких кожна зі сторін має і 

права, і обов’язки, та багатосторонніми. Фондові правовідносини переважно є 

двосторонніми, зокрема правовідносини між емітентом і власником цінного 

папера, правовідносини з ліцензування професійної діяльності тощо; 

е) залежно від співвідношення взаємних прав і обов’язків суб’єктів 

правовідносини можуть характеризуватися рівністю або ієрархічністю 

(взаємним підпорядкуванням) сторін; 

є) за складом і ступенем конкретизації (індивідуалізації) правовідносини 

поділяють на абсолютні та відносні. Представники теорії господарського 

договірного права визнають, що всі зобов’язання є відносними правовідносинами, 

але не всі відносні правовідносини (зокрема вертикальні відносини 

господарського управління) є зобов’язаннями [143, с. 14–15; 1538, с. 220–221]. 

Господарське відносне правовідношення характеризується: 1) визначеним 
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суб’єктним складом (ст. 2 ГК України); 2) сферою господарювання (ст. 1 ГК 

України); 3) змістом (певними правами та обов’язками); 4) об’єктом 

(відповідними діями господарського чи управлінського характеру – ст. 173 ГК 

України) [143, с. 14–15]. У відносних правовідносинах уповноваженій стороні 

протистоїть певним чином визначена зобов’язана сторона; визначені права та 

обов’язки обох сторін. Наприклад, господарське відносне правовідношення з 

управління цінними паперами. В абсолютних правовідносинах визначено тільки 

одну уповноважену сторону – носія суб’єктивного права, якій протистоїть 

необмежена кількість пасивно зобов’язаних суб’єктів [244, с. 162]. Наприклад, 

правовідношення з реалізації права власності на цінні папери є абсолютним 

правовідношенням, в якому суб’єкту господарювання – власникові цінного папера 

протистоїть необмежена кількість суб’єктів, зобов’язаних не порушувати це право 

і не перешкоджати власникові у реалізації цього права відповідно до закону. 

Існування абсолютних правовідносин заперечують учені, які виключають 

можливість існування правовідносин із невизначеним складом управнених і 

зобов’язаних учасників [1750, с. 217; 302, с. 4–22; 643, с. 104]. 

У сфері випуску та обігу документарних цінних паперів органічно 

поєднано та використано окремі переваги, притаманні сферам правового 

регулювання речових (абсолютних) і зобов’язальних (відносних) відносин. 

Законодавчо визначена можливість випуску цінних паперів у бездокументарній 

формі зумовила трансформацію речових (абсолютних) правовідносин, що 

виникали стосовно цінних паперів, випущених у документарній формі, у 

зобов’язально-депозитарні (відносні) правовідносини [1765, с. 54] щодо 

обслуговування рахунків у цінних паперах із метою реалізації 

правоволодільцем належних йому майнових прав. 

Як слушно зазначає В. Л. Яроцький, зобов’язальний характер майнових 

прав, посвідчених цінними паперами, виключає характерний для речових 

відносин автономний (без звернення права вимоги до зобов’язаної особи – 

емітента) механізм їх реалізації. Наявність у досліджуваному механізмі такого 

прийому правового регулювання як фікції (юридичні припущення) забезпечує 
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посвідченим цінними паперами майновим правам високий (на рівні рухомих 

речей) ступінь оборотоздатності [1765, с. 59]; 

ж) за предметно-об’єктним критерієм у науці цивільного і 

господарського права поширеною є класифікація правовідносин на речові та 

зобов’язальні [1633, с. 86; 1614, с. 74–78; 724, с. 51–52]. Об’єктом перших є 

речі, майно, у т.ч. цінні папери, об’єктом других – дії зобов’язаних осіб. У 

теорії господарського права зазначена класифікація доповнюється також 

правовідносинами з ведення власної господарської діяльності та немайновими 

правовідносинами [1614, с. 74; 904, с. 36–37]; 

з) за характером впливу на поведінку суб’єктів можна виокремити 

регулятивні та охоронні правовідносини [566, с. 207; 446, с. 23–26; 1750, с. 219; 41, 

с. 114; 66, с. 381–382], які мають складну внутрішню структуру [531, с. 97–101; 

518, с. 119–123]. Регулятивними є правовідносини, в яких за їх учасниками 

закріплено визначені законом суб’єктивні права та обов’язки, що встановлюють 

міру їх можливої та необхідної позитивної поведінки з метою упорядкування та 

розвитку цієї системи суспільних відносин [184, с. 33–39]. Регулятивні 

господарські правовідносини реалізують у сфері господарювання регулятивні 

функції права – статичну та динамічну, і виникають на основі правомірної 

поведінки учасників господарських відносин [244, с. 152]. Охоронні господарські 

правовідносини виникають у результаті вчинення суб’єктом господарювання 

господарського правопорушення у процесі реалізації охоронних правових норм. 

Аналогічну загальнотеоретичну класифікацію можна застосувати і до 

фондових правовідносин. За змістом регулятивні фондові правовідносини 

пропонуємо поділяти на правовідносини, пов’язані з: 1) виникненням цінних 

паперів та їх похідних (похідних цінних паперів) як об’єкта права (емісійні); 

2) реалізацією прав, посвідчених цінним папером; 3) обігом цінних паперів; 

4) обліком прав на цінні папери; 5) здійсненням професійної діяльності на 

фондовому ринку; 6) здійсненням інвестиційної діяльності на фондовому 

ринку; 7) управлінням майном; 8) організаційно-господарські відносини з 

регулювання господарської діяльності на фондовому ринку та управління нею; 
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9) інформаційні фондові правовідносини. 

Регулятивні правовідносини за характером (змістом) юридичного 

обов’язку можуть належати до активного або пасивного типів [61, с. 108–111; 

1016, с. 31–32]. В активних правовідносинах обов’язок однієї сторони полягає у 

вчиненні певних дій, а право іншої сторони – вимагати виконання цього 

обов’язку. В пасивних правовідносинах обов’язок полягає в утриманні від дій, 

небажаних для іншої сторони або заборонених юридичними нормами [244, 

с. 154]. Більшість правовідносин на фондовому ринку є складними і охоплюють 

як активні, так і пасивні обов’язки сторін (активно-пасивні правовідносини).  

Охоронними фондовими господарськими правовідносинами є відносини 

щодо застосування господарських санкцій за правопорушення на фондовому 

ринку, захисту порушеного переважного права акціонерів ПрАТ на придбання 

акцій, що пропонуються до відчуження на користь третьої особи тощо.  

Регулятивним та охоронним фондовим правовідносинам присвячено 

розділи 4 та 5 цієї дисертації. Зазначену вище класифікацію і предметний аналіз 

правового регулювання окремих видів фондових відносин здійснено з метою 

подолання дискусійності окремих аспектів досліджуваних відносин, розробки 

пропозицій стосовно внесення змін і доповнень до законодавства про цінні 

папери та напрацювання практичних рекомендацій щодо правозастосування. Це 

дає змогу охарактеризувати фондовий ринок як господарсько-правову 

категорію – вертикально та горизонтально інтегровану у фінансовий ринок 

систему фондових правовідносин, що мають складну внутрішню структуру. 

 

2.3. Цінний папір як спеціальний об’єкт (предмет) 

фондових правовідносин 

Об’єкти господарського правовідношення визнаються засобами 

здійснення господарського інтересу – це речі, зокрема гроші, цінні папери; дії 

зобов’язаних суб’єктів; діяльність суб’єкта господарювання; немайнові блага, 

які використовуються при здійсненні господарської діяльності [438, с. 39]. 

Відповідно до ст. 3 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» цінні 
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папери  документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що 

посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини 

особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання 

зобов’язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, 

що випливають із цих документів, іншим особам. Майже тотожні визначення 

цінного папера наведено у п. 1 ст. 194 ЦК України та у п. 1 ст. 163 ГК України, 

відмінність лише стосується суб’єкта, який може випускати (видавати) цінний 

папір, що зумовлено розмежуванням сфер правового регулювання обох 

кодексів. Оскільки розміщення цінних паперів може здійснюватися не тільки 

емітентом, але й андеррайтером, який не є зобов’язаною за цінним папером 

особою, на підставі відповідного договору з емітентом, пропонуємо замінити 

слова «розмістила (видала)» словом «випустила».  

Ю. Є. Туктаров, досліджуючи право зарубіжних країн, виокремлює дві 

системи – моністичну, коли у законодавстві застосовано єдине поняття «цінний 

папір» (Німеччина, Швейцарія, Італія, РФ), і дуалістичну, в межах якої із тією ж 

метою використовують два поняття (наприклад, negotiable instruments, 

securities, effets de commerce, valeurs inobilieres в США та інших країнах) [1571, 

с. 25]. Термін «сек’юриті» («security») вперше було вжито у законах США 

1933 р. (The Securities Act of 1933) та 1934 р. (The Securities Exchange Act of 

1934) передусім для позначення інвестиційних цінних паперів (акцій, облігацій) 

[872; 698, с. 83–91], однак згодом відповідно до цілей цих законів – 

забезпечення інвесторам доступу до інформації, що має важливе значення для 

прийняття інвестиційного рішення, та правозастосовчої практики 

американських судів, орієнтованих на аналіз економічного змісту правових 

норм і приписів, термін «security» поширився на значно більше коло 

фінансових інструментів [23, с. 17–20]. 

Цінні папери є титулами власності [32, c. 93], тобто юридичною 

підставою прав їх власника на певне майно (гроші, товари, нерухомість тощо) 

[1587, с. 91]. Проте, як зазначав К. Маркс, цей капітал не існує у подвійній 

формі, – один раз як капітальна вартість титулу власності, акцій, а інший раз – 
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як капітал, дійсно вкладений або такий, що підлягає вкладенню. Капітал існує 

лише в цій останній формі ... є лише титулом власності ... на додаткову вартість, 

що реалізується. Насправді всі цінні папери – ніщо інше, як накопичені вимоги, 

юридичні титули на майбутнє [723, с. 515–527]. 

Капітал, який існує у формі цінних паперів (акцій, облігацій) і приносить 

дохід їх власникам, називають фіктивним капіталом [909, с. 232; 193, с. 5; 327, 

с. 41], титулом (підставою права на майно), оскільки цінні папери самі по собі 

не є продуктом праці та вартості не мають [704, с. 222]. Зазначений 

марксистський підхід, поширений у науковій літературі 50–90-х рр. минулого 

сторіччя, зазнає змін із виникненням і розвитком ринкових відносин. 

Економісти починають визнавати, що за цінними паперами стоїть реальна 

вартість, відображена у ціні. Д. М. Кейнс, започаткувавши традицію виведення 

відсотка із грошового ринку, зосередив увагу на цінних паперах як активі, що 

конкурує з грошима як засобом збереження. Для Д. М. Кейнса та 

неокейнсіанців ліквідність була головним критерієм поділу цінних паперів, 

дисконтована вартість яких дорівнює номіналу [1611]. 

В економічній теорії цінний папір визначають як: 

– форму існування капіталу, відмінну від його товарної, виробничої і 

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

ринку як товар і приносити дохід [1422, с. 9]; 

– документ, що має юридичну силу, складений за встановленою формою, 

надає його власникові стандартизований набір прав стосовно особи, яка 

випустила цей документ, можливість передачі такого документа при 

дотриманні заздалегідь визначених умов, але без згоди емітентів, іншій особі 

разом з усім комплексом посвідчених ним прав
 
[632, с. 368]; 

– грошовий або товарний документ, що дає його власникові майнові 

права і право на одержання певних грошових сум, доходів [1362, с. 377]; 

– сертифікат, що посвідчує власність на майно і на основі якого може 

бути здійснено передачу або реалізацію прав на майно; 

– джерело формування статутного капіталу АТ і фінансування витрат 
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держави, територіально-адміністративних органів управління, муніципалітетів; 

форма вкладення грошових коштів фізичними і юридичними особами та спосіб 

набуття ними доходів від їх вкладення [852, с. 6]; 

– документ встановленої форми, що засвідчує участь у корпоративній 

власності (акції), або боргове зобов’язання [749, с. 5; 1591, с. 216]; 

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

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

угод, джерелом одержання прибутку, різновидом грошового капіталу [58, с. 5]. 

В юридичній літературі також наведено різні дефініції цінного папера. 

Так, професор М. М. Агарков у 20-ті рр. ХХ ст. визначав цінні папери як 

документи, для здійснення прав за якими необхідне їх пред’явлення [42, с. 178]. 

У наш час таке визначення, по-перше, занадто розширило би перелік цінних 

паперів (сам М. М. Агарков відносив до них багато фінансових інструментів, 

що сьогодні цінними паперами не є), а по-друге, – не дало би змоги визнати 

цінними паперами бездокументарні цінні папери. 

Г. Ф. Шершеневич вважав цінним папером документ, яким визначається 

суб’єкт втіленого у ньому майнового права [1682, с. 60]. В. М. Кравчук розуміє 

акцію як різновид єдиного правового явища, за допомогою якого відбувається 

юридичне закріплення права майнової участі особи в товаристві та 

забезпечується оборотоздатність цих прав як об’єктів цивільних правовідносин 

[593, с. 7]. Проте надані визначення не містять всіх необхідних ознак цінного 

папера, властивих всім цінним паперам, а не лише окремим із них (акціям), що 

не дає можливості відмежувати цінні папери від інших фінансових 

інструментів, які перебувають в обігу на ринку, та сурогатів цінних паперів, і за 

змістом поступаються законодавчому визначенню поняття «цінний папір». 

Цінний папір – втілення абстрактного майнового права, яке може 

передаватися від однієї особи до іншої за допомогою передачі самого цінного 

папера [380, с. 4]. Цінний папір сам по собі не має цінності (не враховуючи 

вартості паперу, з якого він зроблений, та витрат на його випуск) і стає цінним 

завдяки праву, що в ньому виражене [806, с. 140; 327, с. 42], на відміну від 
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речей, цінність яких визначається їх фізичними чи іншими властивостями як 

об’єктів матеріального світу [1635, с. 170]. У практиці Європейського суду з 

прав людини віднесення цінного папера до майна в розумінні ст. 1 Протоколу 

№ 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод пов’язано 

зі встановленням його економічної цінності [1397]. 

Сутність цінного папера полягає в особливому правовому зв’язку між 

правом на цінний папір (як на документ) і правом із цінного папера (можливість 

реалізувати сукупність прав, посвідчених документом) [1634, с. 242]. Із правом на 

цінний папір нерозривно пов’язано право з цінного папера, яке уособлює грошове, 

інше майнове право, а у випадках, визначених законом, – і немайнове право. 

Н. О. Нерсесов наголошував, що деякі з інститутів цивільного права перебувають 

наче на межі речового та зобов’язального права. До них належать і цінні папери 

[806, с. 12]. Європейський суд з прав людини зазначає, що акція товариства є 

складною річчю; вона свідчить про те, що власник має частину акціонерного 

капіталу та відповідні права, які надають непрямий контроль за акціонерними 

активами, особливо право голосу та право впливати на товариство [1396]. Система 

прав, що можуть бути посвідчені цінними паперами, включає окремо або у 

сукупності речові, зобов’язальні, членські (управлінські) права [287, с. 4]. Набуття 

права на цінний папір зумовлює набуття і прав із цінного папера, однак 

можливість реалізації цих прав іноді передбачає вчинення додаткових 

формальних процедур. 

Таким чином, цінний папір як об’єкт права є і закріпленою законом 

сукупністю майнових прав, що ним посвідчуються, і рухомим майном 

одночасно. Будь-який цінний папір характеризується нерозривним зв’язком 

між правами на цінний папір і правами із цінного папера. У цьому полягає 

дуалістична (подвійна) правова природа цінного папера [542, с. 37].  

Дуалістична природа цінних паперів породжує постійний спір в 

юридичній літературі з питання: цінний папір − річ чи сукупність прав? 

Джерела цієї дискусії, як вважає О. М. Решетіна, у неминучому злитті 

фундаментальних постулатів романо-германської та англосаксонської систем 



57 

права, зокрема у частині доктрини правової природи речі [1376, с. 9]. На думку 

Д. В. Мурзіна, германське право, особливо категоричне в цьому питанні, 

передбачає, що речами у розумінні закону визнаються лише матеріальні 

предмети (§ 90 Германського цивільного уложення) [786, с. 70]. Водночас 

американське законодавство прямо поширює речове право власності на права – 

у власності можуть перебувати як майно, так і майнові та немайнові права. У 

Цивільному кодексі штату Каліфорнія, зокрема, зазначено, що у власності 

можуть перебувати ... всі зобов’язання, репутація фірми, товарні марки та знаки 

[114, с. 27].  

Тенденцією розвитку сучасного законодавства, зумовленою розвитком 

ринкових відносин і науково-технічним прогресом, є зміна системи об’єктів 

права власності та поява нових видів майна (речей): зокрема різного роду 

інформація, у т.ч. та, що зберігається в пам’яті електронно-обчислювальних 

машин [628, с. 252], електрична [731, с. 32–35] і теплова енергія [730, с. 43; 812, 

с. 21–27], повітряний простір, радіочастотний ресурс, мікроорганізми [826], 

безготівкові грошові кошти [314, с. 80]. У результаті річчю в сучасній науці 

визнають не тільки предмети, що відповідають традиційним характеристикам 

властивостей матеріальних тіл [207, с. 93], а й грошові кошти на банківських 

рахунках, бездокументарні цінні папери [168, с. 14; 314, с. 80]. 

Р. Саватьє зазначає, що юридико-технічні абстракції потіснили тілесні речі 

[1428, с. 53]. Це призвело до закріплення у законодавстві можливості володіння, 

користування і розпорядження нематеріальними майновими благами, до яких 

належать і права вимоги [288; 290]. У наукових дослідженнях обґрунтовано теорії 

нематеріальних активів і цінних паперів як прав вимоги [190, с. 5], а на 

безтілесний об’єкт поширюється правовий режим речей (фікція) [338, с. 18–19]. 

Водночас матеріальність речі не є єдиною умовою існування цього права на 

неї. Ще Д. І. Мейєр писав, що не всі речі становлять об’єкт права, а тільки такі 

речі, такі тіла, які перебувають у цивільному обігу і мають значення майна, тобто 

становлять якусь цінність ... І навпаки, річ, що є наразі об’єктом права, − річчю в 

юридичному сенсі, згодом може втратити значення майна і тоді вже не буде 
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об’єктом права [740, с. 158, 159]. В. М. Хвостов речі, які не можуть бути 

об’єктами права власності, називає неправоздатними [1610, с. 133]. Отже, 

безтілесність бездокументарних цінних паперів як сукупності прав вимоги не 

перешкоджає поширенню на них режиму права власності
 
[168, с. 15]. Про це 

свідчить і національне законодавство країн колишнього СРСР [817; 818; 819; 821], 

і судова практика, які фактично визнають існування права власності на 

бездокументарні цінні папери. 

Відповідно до чинного законодавства України цінні папери є особливим 

видом майна суб’єктів господарювання (п. 7 ст. 139 ГК України). ЦК України 

визнає цінні папери одним з об’єктів цивільних прав і прирівнює до речей, 

майна (ст. 177 ЦК України). 

Річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати 

цивільні права та обов’язки (ст. 179 ЦК України). У відносинах щодо цінних 

паперів має прояв дуалізм речових (права, що становлять зміст права власності 

на цінні папери) та зобов’язальних прав (права вимоги до емітента або особи, 

яка видала цінний папір) про виконання зобов’язань з умов розміщення (видачі) 

цінних паперів. Поєднання речових і зобов’язальних прав гармонізовано у 

законодавчому визначенні цінного папера. 

Цінні папери як спеціальний об’єкт (предмет) фондових правовідносин 

мають свої особливості, зумовлені їх подвійною правовою природою, яка 

полягає в тому, що цінний папір як об’єкт права є і закріпленою законом 

сукупністю майнових прав, що ним посвідчуються, і рухомим майном 

одночасно [544, с. 48]. Акцент, зроблений вченими лише на одному з елементів 

правової природи цінного папера, спричиняє дискусійність питання про 

правову природу цінного папера. Предмет дискусії про речову або 

зобов’язальну правову природу цінного папера можна звести до наступного. 

Сутністю цінних паперів є зобов’язальні відносини. Саме зобов’язальна 

природа цінного папера дає змогу переводити його з однієї форми в іншу без 

зміни обсягу прав за цінним папером [940, с. 30–31]. У цінних паперах право 

завжди за значимістю первинне стосовно документа. Саме право визначає 
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цінність цінного папера, а документ як носій цього права є допоміжним 

інструментом юридичної техніки [1428, с. 109; 1374, с. 15]. Можливість 

грошової оцінки належить до фундаментальних ознак майнового права [680, 

с. 74–75; 639, с. 13; 1428, с. 38]. 

Г. Ф. Шершеневич відносив цінні папери до рухомих речей, однак 

зауважував про неоднорідність і складність їх правової природи, зазначаючи, 

що цінний папір є лише там, де є зв’язок між папером і правом [1682, с. 60]. 

О. І. Онуфрієнко, В. І. Гостюк також підтримують «речову теорію» [840, с. 5; 

941, с. 31–32; 287, с. 4]. Науковці називають ряд причин віднесення цінних 

паперів до рухомих речей: 1) цінні папери посвідчують переважне право на 

набуття майнових цінностей – речей або грошей; 2) цінні папери самі існують у 

вигляді матеріальних об’єктів (паперових документів); 3) між цінними 

паперами і посвідчуваними ними правами є тісний взаємозв’язок; 4) спосіб 

передачі прав, посвідчених цінним папером, схожий з одним зі способів 

передачі речових прав [613, с. 61]. Це дає підстави визнати інвестора, який 

володіє цінним папером, власником, а об’єктом правовідносин – сам цінний 

папір, а не право, що ним посвідчується [697, с. 120].  

Основоположною у законодавчому регулюванні була мета, заради якої 

створювалися ті або інші правові конструкції. Спочатку метою створення такої 

конструкції як цінні папери було підвищення оборотоздатності прав. У процесі 

розвитку майнового обігу права «оречевилися» у документі, що мав забезпечити 

спрощену легітимацію суб’єкта права вимоги. Властивість публічної 

достовірності дала можливість спростити обіг «оречевлених» прав. Але розвиток 

цивільного обігу, пов’язаний зі стрімким науково-технічним прогресом, 

потребував модифікації об’єктів цивільних прав такого роду. Документ 

дематеріалізувався, залишивши тільки згадку у вигляді фіксації прав, однак 

формальна потреба у документі залишилася, зважаючи на специфіку правового 

регулювання. У результаті перед науковцями постав феномен: цінні папери, не 

втративши у своїй суті специфіки прав, що надаються, втратили спосіб 

оформлення або легітимації цих прав у цивільному обороті, який визначав 
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особливість останніх як спеціального інституту. Прагнення зберегти за цінними 

паперами ознаку підвищеної оборотоздатності призвело до збереження елементів 

речової природи за їх фактичної відсутності, що веде до сприйняття ідеї фікції – 

абстрактного документа, який надає права [1374, с. 14–15; 1765, с. 139]. 

Деякі дослідники заперечують речово-правову природу цінного папера. Так, 

І. Лисихін пропонує визначати цінний папір як особливий спосіб посвідчення 

майнових прав, що підлягають посвідченню, уступці та безумовній реалізації з 

дотриманням встановленої законом форми і порядку, які фіксуються у документі 

або іншим способом [682, с. 38]. Особливий спосіб посвідчення майнових прав як 

феномен цінного папера акцентує і М. О. Крилова, яка вважає, що цінний папір є 

нічим іншим, як сукупністю майнових прав [614, с. 29–30]. Однак прагнучи 

заперечити речовий характер правовідносин, предметом яких є цінні папери, вчені 

мимоволі мусять повертатися до нього і зважати на подвійну сутність цінного 

папера [682, с. 38] або навіть потрійну [614, с. 30]. Причому у всіх випадках 

однією зі складових цієї сутності є речова природа. Результатом зазначеного 

тривалого наукового спору про правову природу речі та цінного папера стали 

документарна і бездокументарна концепції цінних паперів [1376, с. 12–13; 1653, 

с. 23–24; 206, с. 42]. 

Завдяки встановленому законодавством тісному правовому зв’язку 

посвідченого цінним папером майнового права і документа як об’єкта речових 

прав власник набуває цілий ряд додаткових переваг, не характерних для 

зобов’язальних відносин. Їх реалізація забезпечується специфічним набором 

способів правового регулювання, закріплених нормами речового, 

зобов’язального права і спеціального законодавства про цінні папери, органічно 

поєднаних у межах їх єдиного правового режиму. 

Законодавство України передбачає дві форми випуску цінних паперів: 

документарну та бездокументарну. Бездокументарним цінним папером є 

обліковий запис на рахунку в цінних паперах у системі депозитарного обліку 

цінних паперів. Документарним цінним папером є паперовий або електронний 

документ, оформлений у визначеній законодавством формі, що містить 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5178-17/page3?text=%E4%EE%EA%F3%EC%E5%ED%F2%E0%F0%ED#w19
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найменування виду цінного папера, а також визначені законодавством 

реквізити (ч. 3 ст. 3 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок»). Форма 

випуску цінного папера не впливає на обсяг прав за цінним папером, але 

встановлює порядок обліку та передачі прав за цінним папером у депозитарній 

системі обліку прав власності на цінні папери. 

Відповідно до ч. 4 ст. 3 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» 

права на цінний папір та права за цінним папером, що існує в документарній 

формі, належать: пред’явникові цінного папера (цінний папір на пред’явника); 

особі, зазначеній в цінному папері (іменний цінний папір); особі, зазначеній в 

цінному папері, яка може сама реалізувати такі права або призначити своїм 

наказом іншу уповноважену особу (ордерний цінний папір). Ордерні цінні 

папери можуть існувати виключно в документарній формі. Іменні емісійні цінні 

папери існують виключно в бездокументарній формі. Емісійні цінні папери на 

пред’явника можуть бути переведені в бездокументарну форму існування 

шляхом депонування таких цінних паперів на рахунках у цінних паперах у ЦД 

або НБУ відповідно до компетенції, визначеної Законом України від 6 липня 

2012 р. «Про депозитарну систему України» [1075] (далі – Закон «Про 

депозитарну систему») (знерухомлені) в установленому НКЦПФР порядку. 

Емісійні цінні папери на пред’явника, що існують в бездокументарній формі, не 

можуть бути переведені в документарну форму. 

Сучасний ринок цінних паперів характеризується тенденцією до 

дематеріалізації документа як традиційної форми випуску цінного папера, що, 

як зазначає В. В. Посполітак, вже не відповідає потребам обслуговування 

масових емісій [940, с. 49]. У зв’язку з дематеріалізацією документ зникає, але 

потреба у спрощеному обігу прав, який завжди забезпечував інститут цінних 

паперів, залишається. Це призводить до появи так званої тенденції до 

оречевлення прав [1376, с. 19–20].  

Відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону «Про АТ», ч. 3 ст. 6 Закону «Про цінні 

папери та фондовий ринок» акції існують виключно у бездокументарній формі. 

Аналогічну вимогу впроваджено і щодо облігацій [1055]. Із набуттям чинності 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5178-17/page3?text=%E4%EE%EA%F3%EC%E5%ED%F2%E0%F0%ED#w111
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5178-17/page3?text=%E4%EE%EA%F3%EC%E5%ED%F2%E0%F0%ED#w112
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5178-17/page3?text=%E4%EE%EA%F3%EC%E5%ED%F2%E0%F0%ED#w114
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5178-17/page3?text=%E4%EE%EA%F3%EC%E5%ED%F2%E0%F0%ED#w115
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5178-17/page3?text=%E4%EE%EA%F3%EC%E5%ED%F2%E0%F0%ED#w116
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5178-17/page3?text=%E4%EE%EA%F3%EC%E5%ED%F2%E0%F0%ED#w117
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Законом «Про депозитарну систему» тенденція до дематеріалізації поширилася на 

всі іменні емісійні цінні папери (п. 16 розд. VІ Прикінцевих та перехідних 

положень Закону «Про депозитарну систему», ч. 4 ст. 3 Закону «Про цінні папери 

та фондовий ринок»). Правове регулювання дематеріалізації забезпечується 

нормами законодавства [1339; 1030; 1075; 918; 1200; 1137; 1179]. 

Впровадження у законодавство терміна «бездокументарні цінні папери» 

зумовило спробу вчених у своїх дослідженнях надати універсальну дефініцію 

цінного папера. Так, Д. В. Мурзін визначає цінний папір як неподільну 

сукупність майнових прав, посвідчених документом або фіксацією зазначеної 

сукупності прав у спеціальному реєстрі [786, с. 19]. При цьому бездокументарні 

цінні папери визначають як зобов’язальне право вимоги [1366, с. 30]. 

В. К. Андрєєв зауважує, що цінний папір виступає як зобов’язання між особою, 

що його видала, і суб’єктом прав, посвідчених цінним папером [75, с. 88]. 

Л. Ю. Добриніна визначає емісійні цінні папери як інформацію про права, 

зафіксовану на спеціальному матеріальному носієві
 
[363, с. 52]. 

Щодо бездокументарного цінного папера виникає питання, чи є зазначені 

фінансові інструменти цінними паперами. Це пов’язано із такою ознакою цінного 

папера як статус документа, закріпленою в усіх легальних дефініціях цінного 

папера (ч. 1 ст. 194 ЦК України, ч. 1 ст. 163 ГК України, ст. 1 Закону «Про цінні 

папери та фондовий ринок»). При бездокументарній формі на випуск цінних 

паперів (крім цінних паперів ІСІ) емітентом (уповноваженою особою засновників) 

оформлюється глобальний сертифікат (тимчасовий глобальний сертифікат) [1137]. 

Підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що існують у 

бездокументарній формі, а також обмежень прав на цінні папери у певний момент 

часу є обліковий запис на рахунку в цінних паперах депонента, а документальним 

підтвердженням – виписка з рахунка у цінних паперах депонента у депозитарній 

установі (ст. 8 Закону «Про депозитарну систему»). Вирішення теоретичних 

питань про правову природу бездокументарних цінних паперів є актуальним для 

напрацювання ефективних способів захисту прав їх власників. 

Основні позиції вчених стосовно правової природи бездокументарних 
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цінних паперів, засновані на порівнянні бездокументарних цінних паперів із 

цінними паперами у класичній документарній формі, можна звести до 

наступного. В. А. Бєлов, А. А. Бутенко, Є. О. Крашенінніков, В. І. Сперанський, 

Л. Р. Юлдашбаєва вважають бездокументарні цінні папери зобов’язаннями і 

наголошують, що вони не охоплюються поняттям «річ» у традиційному 

розумінні, оскільки володіння як фізичне панування над майном щодо них 

неможливе [134, с. 22–23; 198, с. 8–9; 604, с. 11; 1492, с. 13–14; 1741, с. 45]. 

Заперечують безумовне віднесення цінних паперів до речей і вітчизняні 

науковці В. В. Посполітак, В. Л. Яроцький [940, с. 5; 1766, с. 65–66]. Друга 

група вчених, зокрема І. М. Бутіна, Д. В. Мурзін, О. М. Решетіна, І. А. Фролова, 

дотримуються діаметрально протилежної точки зору, вважаючи, що 

бездокументарні цінні папери є об’єктами права власності [199, с. 7; 788, с. 8; 

1373, с. 8; 1597, с. 6 ]. Інші – В. А. Барулін, Ж. В. Коршунова, О. І. Онуфрієнко, 

С. А. Сазонов, Ф. С. Карагусов прямо визнають бездокументарні цінні папери 

речами [107, с. 8; 577, с. 8; 839, с. 10; 1434, с. 16–17].  

В. А. Бєлов стверджує, що цінні папери та бездокументарні цінні папери 

є різними інститутами, які мають різну правову природу, а отже, і різний 

правовий режим, що зумовлено різними способами здійснення та передачі 

майнових прав за цінними паперами. Формою виразу майнових прав за 

бездокументарним цінним папером є реєстр [134, с. 23–24]. Такий підхід, на 

думку К. С. Демушкіної, є неправомірним, оскільки способом фіксації прав на 

бездокументарний цінний папір є не сукупність ряду облікових даних 

депозитарію, а обліковий запис на рахунку в електронній формі [327, с. 30].  

Відмінність класичних і бездокументарних цінних паперів В. І. Яковлєв 

вбачає у різних правових засобах здійснення та передачі втілених у них 

майнових прав. Бездокументарний цінний папір вчений визнає особливою 

(бездокументарною) формою фіксації зобов’язальних і корпоративних 

майнових прав та обґрунтовує неможливість виокремлення предмета 

матеріального світу, з яким пов’язують речову природу «бездокументарного 

цінного папера» [1755, с. 12]. 
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А. О. Кукушкін визнає бездокументарний цінній папір електронним 

документом, змістом якого є сукупність записів, що здійснюються у системі 

ведення реєстру власників іменних цінних паперів або під час здійснення 

депозитарного обліку прав на цінні папери, що утворюють у логічному 

поєднанні особовий рахунок або рахунок депо. Права на бездокументарні цінні 

папери визнають абсолютними з наявністю у них відносного елементу, що 

виявляється у реалізації прав на бездокументарні цінні папери і посвідчених 

ними прав через дії третіх осіб [626, с. 5]. 

Виключно майновими правами визнає бездокументарні цінні папери 

(акції) М. Філіппова, яка вважає, що акціонер виступає кредитором у 

зобов’язанні АТ, яке виникає з моменту переходу бездокументарних акцій до 

набувача шляхом уступки права вимоги [1589, с. 34]. Така поширена у 

цивілістичній літературі [623, с. 19; 1474] позиція зумовлена змішуванням 

речових прав на цінний папір і зобов’язальних прав із цінного папера. 

Основна проблема визначення правової природи бездокументарних 

цінних паперів пов’язана з проблемою матеріальності об’єкта [1741,  с. 42–44; 

134, с. 23–26; 327, с. 33; 1589, с. 33–34 тощо]. Однак віднесення 

документарних цінних паперів до числа об’єктів права власності або до числа 

зобов’язань не має однозначного вирішення ні у сучасному законодавстві, ні у 

доктрині, а залежить скоріше від правової традиції тієї чи іншої держави. Це 

пояснюється тим, що цінні папери мають подвійну правову природу. Як 

зазначає А. Ю. Бушев, документарні цінні папери теж не відповідають 

поняттю речі, наданому ще римськими юристами і втіленому у сучасному 

цивільному законодавстві та цивілістично-правовій доктрині речі. Під час 

фізичного контакту з бланком цінного папера виявляються лише властивості 

матеріалу, з якого бланк виготовлено. Для вилучення ж цінності (права 

вимоги), втіленої в особливому способі фіксації інформації про право, 

необхідно звернутися до боржника з вимогою про активну поведінку в 

інтересах правовласника [202, с. 91].  

Л. Р. Юлдашбаєва вважає, що цінні папери віднесено до категорії речей з 
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огляду на їх матеріальність, вони поєднують у собі матеріальний об’єкт – 

документ і нематеріальний – права [1741, с. 42]. У цьому і полягає подвійна 

сутність цінного папера. Бездокументарний цінний папір є тільки правом, тому не 

належить до речей, і норми про речі на нього не поширюються; щодо них можуть 

виникати тільки зобов’язально-правові відносини [1741, с. 43]. Вони виникають 

між: 1) володільцем прав із бездокументарного цінного папера (кредитором) і 

емітентом (боржником); 2) володільцем прав із бездокументарного цінного папера 

та особою, яка здійснює фіксацію цих прав. 

Проте сукупність таких відносин не може бути врегульована лише у 

межах зобов’язального права. Це стосується, головним чином, відносин між 

власником прав із бездокументарного цінного папера і третіми особами, які не 

перебувають із ним у будь-яких договірних відносинах. Власність є 

передумовою виникнення зобов’язання щодо об’єкта правовідношення [1374, 

с. 44]. Визнання за бездокументарними цінними паперами тільки 

зобов’язально-правової природи фактично передбачає визнання того, що права 

власника такого цінного папера можуть бути порушені або зобов’язаною за ним 

особою, або особою, яка здійснює фіксацію прав із бездокументарного цінного 

папера [168, с. 12; 327, с. 34]. Водночас на практиці порушення прав власників 

таких цінних паперів відбуваються частіше з боку третіх осіб. Наслідком 

визнання виключно зобов’язально-правової природи цінних паперів слід 

визнати наявність певного абсолютного права власника таких цінних паперів 

стосовно третіх осіб. При цьому М. М. Агарков зазначав, що радянське 

цивільне право такого абсолютного права не знає [41, с. 25]. Не відомо таке 

право і сучасному національному законодавству. 

При визначенні правової природи бездокументарних цінних паперів варто 

брати до уваги насамперед призначення інституту цінних паперів, яким є 

спрощення процедури передачі прав порівняно з уступкою права вимоги 

(цесією) шляхом поширення на зазначені права норм речового права [163, 

с. 50]. 

Підтримуємо точку зору дослідників, які вважають, що цінні папери та 
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бездокументарні цінні папери мають єдиний речовий правовий режим. Так, 

К. С. Демушкіна визначає готівкові гроші та цінні папери у вигляді 

відокремлених документів – це символи, які можуть бути замінені на інші 

символи (записи на рахунку, що ведеться уповноваженою особою: 

реєстратором чи депозитарієм) без зміни природи самого об’єкта, а також 

принципів їх регулювання як об’єктів речових прав. Головним завданням під 

час конструювання концепції бездокументарних цінних паперів є збереження 

подвійності їх правової природи шляхом запровадження поняття «спосіб 

фіксації прав на цінний папір», який може бути прирівняний за своїми 

правовими наслідками до цінного папера – документа [327, с. 42–43]. 

Погоджуємося з О. П. Вершиніним, який вважає, що характер цінного папера 

надається суб’єктивним правам, а не формі їх посвідчення [227, с. 39], та 

А. Ю. Бушевим, який зазначає, що закріплення на електронному носії 

інформації про право не суперечить природі цінного папера і в цьому сенсі 

не відрізняється від документарної (паперової) форми. Застосування особливої 

форми фіксації права дає змогу зберегти такі електронні документи у рамках 

одного родового інституту – цінних паперів [202, с. 90]. Паперову форму 

документа і бездокументарну форму слід розглядати як два можливих способи 

фіксації прав із цінного папера. Тому цінний папір залишається майном, річчю 

незалежно від вибору способу фіксації прав із нього. Концепція заперечення 

існування речових прав на бездокументарні цінні папери рівнозначна 

знищенню основних засад функціонування сучасного ринку цінних паперів. 

Особливості правового режиму цінних паперів визначаються не тільки нормами 

речового та зобов’язального права, але і нормами спеціального законодавства, 

що регулює їх випуск та обіг [887, с. 369].  

Досліджені авторкою легальні та доктринальні дефініції цінного папера 

[542, с. 36–38] дали підстави для виокремлення таких характерних ознак: 

1) цінним папером є документ [43, с. 2; 805, с. 141; 1640, с. 285; 1376, 

с. 11]. Як зазначав М. М. Агарков, необхідність пред’явлення папера для 

здійснення посвідченого ним права передбачає залежність між папером і 
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відповідним правом. Папір є носієм права. Право оречевлюється у папері [42, 

с. 177]. Діловий обіг вимагає розуміти документ і як власне документ на 

паперовому носієві, і як певну ідеальну конструкцію (так звану безтілесну річ) 

[1376, с. 14]. До ознак цінного папера, зумовлених цією властивістю, належать: 

літеральність, легітимація, презентація, абстрактність і автономність права з 

папера [327, с. 16]. 

Під час конструювання дефініції цінного папера законодавець виходить із 

розуміння документа, нетотожного поняттю паперового документа [626, с. 11]. У 

Законі України від 2 жовтня 1992 р. «Про інформацію» [1250] (далі – Закон «Про 

інформацію») надано універсальне визначення, яке може бути застосовано до 

цінних паперів, документа як матеріального носія, що містить інформацію, 

основними функціями якого є її збереження та передача у часі та просторі. Таким 

носієм може бути папір, магнітна, кіно-, відео-, фотоплівка тощо [1274; 1093; 

1094; 1311]. Цінні папери незалежно від форми випуску можуть бути представлені 

легітимаційними документами: електронними або паперовими [287, с. 4; 1666, 

с. 9, 10]. Аналогічної точки зору дотримується І. Л. Нурзад, яка пропонує відійти 

від традиційного тлумачення терміна «документ» як виключно паперового носія 

інформації та взяти за основу концепцію, згідно з якою документ визначається як 

установлений законом матеріальний носій інформації, який є доказом/свідченням 

закріплених у цінному папері прав [813, с. 5]. 

Отже, за правовою природою цінний папір є річчю – предметом 

матеріального світу, документом як матеріальною формою одержання, 

зберігання, використання і поширення інформації шляхом фіксації її на папері 

(документарні цінні папери) або іншому (електронному) носієві інформації 

(бездокументарні цінні папери); 

2) наявність визначеної законом форми та необхідних реквізитів, 

перелік яких щодо конкретних видів цінних паперів встановлюється 

законодавством. В юридичній літературі деякі дослідники об’єднують цю 

ознаку з поняттям документа. При цьому форму цінного папера вбачають у 

технічних характеристиках виконання бланка сертифіката цінного папера, а 
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зміст зводять до наявності сукупності реквізитів [1423, с. 7]. Інші, зокрема 

В. А. Бєлов, Є. О. Суханов, обґрунтовують розмежування понять «документ», 

«форма документа», «зміст документа» та «обов’язкові реквізити».  

В. І. Яковлєв у своєму дослідженні називає таку ознаку цінного папера як 

легітимність форми – юридичний стан, за якого у зобов’язаної за цінним 

папером особи немає підстав для відмови у виконанні конкретному держателю 

з підстав, пов’язаних із дефектністю формальних ознак документа [1755, с. 9]. 

ВГСУ у Рекомендаціях від 28 грудня 2007 р. № 04-5/14 «Про практику 

застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних 

відносин» [1294] (далі – Рекомендації президії ВГСУ № 04-5/14) зазначає, що 

сертифікат цінних паперів є доказом права власності на цінні папери за умови 

його дійсності (п. 2.1). 

Виокремлюючи цю ознаку як самостійну, поділяємо точку зору науковців 

[1413, с. 38], які вважають формою цінного папера спосіб його зовнішнього 

вираження (вимоги щодо його бланка [1034, 1135]), а змістом цінного папера – 

сукупність визначених законодавством реквізитів (ст. 6 Закону «Про цінні папери 

та фондовий ринок», ст. 21 Закону України від 5 червня 2003 р. «Про іпотеку» 

[1252] (далі – Закон «Про іпотеку») тощо). Інші вимоги до цінних паперів не 

впливають на статус документа як цінного папера (ч. 2 ст. 196 ЦК) [938]; 

3) посвідчує грошове або інше майнове право та визначає ті 

юридичні можливості, на здійснення яких має право власник цінного 

папера (одержання доходу у вигляді дивідендів, процентів тощо). Цінний папір 

може посвідчувати право вимоги (вексель, облігація, ощадний сертифікат), 

право членства у корпорації (акція) тощо. Зважаючи на цю ознаку, не є цінними 

паперами, наприклад, поштові та гербові марки, заповіт, оскільки у них 

не втілено будь-якого суб’єктивного права [601, с. 72–73]. 

Наведена ознака аргументує класичну точку зору про те, що цінний папір, 

на відміну від інших документів, завжди є документом майнового характеру. 

Однак у науковій літературі неодноразово справедливо зазначалося про те, що 

права, які посвідчують цінні папери, не обмежуються майновими, а грошове 
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право належить до майнових, тому не потребує виокремлення [1521, с. 55]. Так, 

немайновими правами, що посвідчуються акцією, є право на участь в 

управлінні емітентом, одержання інформації про АТ (ст. 6 Закону «Про цінні 

папери та фондовий ринок»). Отже, цінний папір посвідчує майнове або інше 

спеціально передбачене законом право; 

4) характеризується можливістю передачі прав, що випливають із 

нього, іншим особам. Способи передачі та можливі обмеження щодо передачі 

залежать від виду цінного папера; 

5) здійснення посвідченого цінним папером суб’єктивного права 

можливе лише шляхом його пред’явлення. Ця ознака згідно з класичною 

цивілістичною доктриною розмежовує цінні папери та інші документи, що 

посвідчують те чи інше право (боргова розписка, страховий поліс). На думку 

М. М. Агаркова, пред’явлення цінного папера завжди необхідно для здійснення 

закріпленого ним права. Але не завжди достатньо тільки пред’явлення. Для 

цінних паперів інших, ніж папери на пред’явника, необхідна ще додаткова 

легітимація ... Тільки той, хто має право на папір, може розпоряджатися ним із 

метою здійснення права з папера [42, с. 178]. Легітимація для цінних паперів, 

випущених у документарній формі, здійснюється на підставі сертифіката 

цінного папера, а для бездокументарних – виписки з рахунка у цінних паперах 

депонента у депозитарній установі.  

На думку В. В. Чанкіна, застосування складних засобів комунікації, 

комп’ютерної техніки на ринку цінних паперів повністю виключає необхідність 

пред’явлення цінних паперів для реалізації передбаченого ними права [1643, 

с. 63]. В. В. Посполітак слушно зазначає, що класична ознака цінного папера у 

разі його випуску у бездокументарній формі – необхідність пред’явлення цього 

цінного папера зобов’язаній за ним особі – трансформується у надання 

прямими учасниками депозитарної системи інформації про власників та 

належну їм кількість іменних цінних паперів [942, с. 92]. І. Л. Нурзад пропонує 

відійти від традиційного тлумачення ознаки «пред’явлення» як фізичного 

надання паперового носія. «Пред’явлення» слід розуміти як надання доказів, що 
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дають змогу ідентифікувати певну особу як суб’єкта прав із папера 

(правоволодільця). Такі докази можуть полягати як у наданні паперового носія 

цінного папера, так і в здійсненні суб’єктом прав із папера та/або уповноваженою 

особою певних юридично значущих дій, результатом яких є підтвердження 

наявності в особи майнових прав на папір [813, с. 6]; 

6) визначає відносини між особою, яка випустила цінний папір, і 

його власником. Слід погодитися із точкою зору І. А. Безклубого, який вважає, 

що у цінному папері має бути втілено право, оскільки закріплення взаємних 

прав і обов’язків у цінному папері є неприпустимим [118, с. 33–34]. Залежно від 

виду цінного папера такі права можуть бути зобов’язальними, участі тощо; 

7) передбачає виконання зобов’язань згідно з умовами їх випуску, що 

визначаються емітентом у проспекті емісії, або особою, яка видає неемісійний 

цінний папір; 

8) цінному паперу властива ознака публічної достовірності, яка 

зобов’язує боржника виконати зобов’язання за ним, впевнившись лише у 

наявності необхідних реквізитів, а її власника звільняє від перевірки підстав 

видачі цінного папера, якщо він має формальні ознаки. О. І. Онуфрієнко 

акцентує, що зобов’язана за цінним папером особа (боржник) повинна 

здійснити виконання будь-якій особі, яка пред’явила цінний папір, що 

відповідає формальним ознакам, при цьому боржник не вправі ні перевіряти 

статус пред’явника цінного папера як кредитора, ні висувати будь-які 

заперечення стосовно виконання, крім тих, які базуються на таких ознаках [839, 

с. 10]. Як зазначає М. М. Агарков, публічна достовірність виключає можливість 

заперечень, заснованих на відносинах, що не отримали втілення у тексті папера 

[42, с. 177]. Однак, на думку В. А. Бєлова, з формальних підстав заперечення 

дозволені, наприклад, посилання на прострочення пред’явлення цінного папера 

до виконання, на підробку, тощо. Крім того, боржник має право висувати проти 

вимог кредитора заперечення, засновані на відносинах, що пов’язують їх один з 

одним, і відомі кредиторові [128, с. 38]. 

Наявність усіх наведених вище ознак у сукупності дає змогу вважати той 
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чи інший документ цінним папером. Крім того, цінний папір повинен мати і 

формальну ознаку – належати до числа цінних паперів згідно з чинним 

законодавством. На цю ознаку звертають увагу ряд дослідників [1563, с. 16–17; 

697, с. 226]. Відповідно до ч. 2 ст. 195 ЦК України види цінних паперів та 

порядок їх обігу встановлюються законом. Саме за умови визнання державою 

та законодавчої урегульованості документ набуває правового режиму цінного 

папера. 

В. А. Бєлов пропонує замінити «нормативний» підхід до вирішення питання 

про віднесення документа до цінних паперів, заснований на прямій вказівці 

закону, на «сутнісно-наслідковий» підхід, згідно з яким цінні папери створюються 

волевиявленням учасників ринку. Завдання законодавця полягає лише у 

визначенні критеріїв, відповідність яким є підставою для визнання документа 

цінним папером [132, с. 14]. На думку У. Е. Батлера, з метою захисту публічних 

інтересів правове регулювання ринку цінних паперів має засновуватися на такому 

розумінні цінного папера, яке розкриває його сутність, тобто базуватися на аналізі 

не стільки форми явища, скільки змісту [114, с. 48]. За поєднання нормативного та 

сутнісно-наслідкового підходу у визначенні переліку цінних паперів виступає 

О. М. Решетіна [1376, с. 41–42]. Не поділяючи викладені вище точки зору, 

вважаємо, що при вирішенні питання стосовно віднесення документа до цінних 

паперів має бути дотримано одночасно двох умов: 1) наявність прямої вказівки 

закону; 2) відповідність документа законодавчо встановленим ознакам цінного 

папера. Правовий режим цінного папера має ряд особливостей: форма, зміст, 

порядок емісії (випуску) та передачі прав за цінним папером, порядок обліку прав 

на цінні папери, відповідальність за порушення процедури емісії (випуску), 

підробку цінного папера тощо, що зумовлює необхідність вичерпного, 

регламентованого на рівні закону переліку цінних паперів. 

За формальною ознакою цінні папери відрізняють від фінансових 

інструментів, що перебувають у господарському обігу, мають ознаки цінних 

паперів, але не визнаються такими за законом – сурогатів цінних паперів.  

Дефініції сурогату цінного папера чинне законодавство не містить. 
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Визначення грошового сурогату наведено у ст. 1 Закону України вiд 20 травня 

1999 р. «Про Національний банк України» [1267] (далі – Закон «Про НБУ»). У 

літературі сурогат цінного папера визначають як фінансовий інструмент, який 

має призначення та відповідає ознакам цінного папера, однак не визнається 

законодавством як такий, не регулюється державою чи в іншому 

загальновизнаному порядку [750, с. 265]; сфера фінансової фантазії, без якої 

неможливий розвиток ринку цінних паперів [1376, с. 43].  

До сурогатів цінних паперів, випущених в Україні, можна віднести:  

а) компенсаційні сертифікати, що використовувалися для придбання 

акцій АТ, створених у процесі приватизації державного майна [1288]; 

б) розрахунковий чек – розрахунковий документ, що містить нічим не 

обумовлене письмове розпорядження власника рахунка банку-емітента про 

сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів [1112]; 

в) коносамент – товаророзпорядчий документ, що підтверджує 

наявність і зміст договору морського перевезення вантажу і посвідчує право 

його держателя розпоряджатися зазначеним у коносаменті вантажем і 

отримати вантаж після завершення перевезення (ст. 134 Кодексу 

торговельного мореплавства України від 9 грудня 1994 р. [511]). Деякі 

дослідники визнають коносамент товаророзпорядчим цінним папером [498, 

с. 30; 582, с. 8; 1764, с. 530, 536]. На нашу думку, за формальною ознакою 

(пряма вказівка у законі) коносамент не є цінним папером; 

г) складське свідоцтво – товаророзпорядчий документ, що посвідчує 

право власності на товар, який зберігається на сертифікованому складі [1309; 

1245]; 

ґ) депозитарні розписки. У наукових дослідженнях депозитарні розписки 

визначають як інструменти залучення іноземного капіталу [260; 201, с. 63]; 

похідні емісійні цінні папери, свідоцтва про депонування акцій на рахунку в 

депозитарному банку [155, с. 14; 261, с. 35], що випускаються у формі 

сертифіката, засвідчують право власності їх держателя на певну кількість акцій 

або облігацій іноземного емітента, визначають можливість опосередкованої 
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реалізації держателем корпоративних та інших прав, що посвідчені цінними 

паперами, а також надають право держателю вимагати від емітента передачі 

відповідної кількості представлених цінних паперів при погашенні депозитарної 

розписки [231, с. 34; 1364, с. 54–58]. Деякі вчені відносять депозитарні розписки 

до цінних паперів. Так, Ю. Мица визнає депозитарні розписки вторинними 

цінними паперами [762, с. 87], хоча у ст. 3 Закону «Про цінні папери та фондовий 

ринок» не передбачено такого виду цінних паперів як вторинні; О. І. Виговський 

вважає такі розписки емісійним цінним папером [230, с. 14]. Натомість 

А. В. Попова розуміє їх як окремий вид цінних паперів, що посвідчує право 

власності на цінні папери українського емітента і визначає ті юридичні 

можливості, на здійснення яких має право власник цього папера, а також 

відносини між українським емітентом, емітентом і власником депозитарної 

розписки [932, с. 35]. Однак зважаючи на відсутність формальної ознаки, така 

точка зору є неправомірною, і депозитарні розписки не належать до цінних 

паперів. 

Вихід українських емітентів на зарубіжні ринки капіталу розпочався ще у 

90-х рр. ХХ ст. У 1998 р. українськими компаніями випущено першу українську 

депозитарну розписку на основі акцій акціонерної компанії «Центренерго» 

через Bank of New York. У серпні 1998 р. до лістингу Віденської ФБ було 

включено акції АСК «Укррічфлот». Упродовж наступних років через Bank of 

New York випущено депозитарні розписки українських компаній: Азот, ММК 

ім. Ілліча, НВО ім. Фрунзе, Запоріжтрансформатор, Запоріжсталь, Жидачівський 

ЦПК, Полтавський ГЗК, Азовсталь, Дніпроенерго, Нижньодніпровський 

трубопрокатний завод, Стирол, Укрнафта, Хмельницькобленерго, Укртелеком 

[573]. 

Упровадження українських депозитарних розписок було передбачено 

проектом Закону України від 14 грудня 2010 р. реєстр. № 7462 «Про внесення 

змін до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо українських 

депозитарних розписок» [1067] як альтернатива процедурі надання дозволу на 

обіг цінних паперів іноземних емітентів на території України, якою не вдалося 
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скористатися на практиці через технологічну невідповідність депозитарної 

системи України міжнародним депозитарним системам, жорстке валютне 

регулювання, недостатню технологічну розвиненість біржового сегмента 

фондового ринку України. Однак законопроект не було прийнято і зазначений 

фінансовий інструмент не отримав подальшого розвитку; 

д) аграрна розписка – товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне 

зобов’язання боржника, забезпечене заставою, здійснити поставку 

сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у 

ньому умовах. Правовий режим регулюється Законом України від 6 листопада 

2012 р. «Про аграрні розписки» [1028] (далі – Закон «Про аграрні розписки»). 

Аграрна розписка наділена окремими ознаками цінного папера: а) є документом, 

який має встановлену форму та реквізити; видається, що кореспондує способу 

введення в обіг неемісійних цінних паперів; не може бути знерухомлена, має 

товаророзпорядчий характер (ст.ст. 1, 4, 6 Закону «Про аграрні розписки»); 

б) фіксує (оформлює, встановлює) зобов’язання особи (абз. 2, абз. 3 ст. 1, 

ст.ст. 3, 5 Закону «Про аграрні розписки»); в) визначає відносини між 

боржником і кредитором та передбачає виконання зобов’язань згідно з 

визначеними умовами (ст.ст. 1, 3, п. 5 ч. 2 ст. 4, ст. 5, п. 5 ч. 1 ст. 6 Закону «Про 

аграрні розписки»); г) є обігоздатною (п. 3 ч. 2 ст. 4, п. 3 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 10, 

ст. 11, ч. 8 ст. 12 Закону «Про аграрні розписки») та елементи договірного 

зобов’язально-правового характеру: сторони, підстава видачі тощо (ст.ст. 1, 4, 

6, 9 Закону «Про аграрні розписки»)
 
[763, с. 49]. 

Сурогатами вважають також документи, визнані законом цінними 

паперами, але оформлені з порушенням вимог законодавства щодо форми, 

змісту цінного папера [637, с. 13], випущені без державної реєстрації випуску. 

Метою випуску сурогатів є: а) залучення коштів в обхід державного 

регулювання, без реєстрації емісії, розкриття інформації, дотримання економічних 

нормативів, встановлюваних державою; б) випуск цінних паперів – сурогатів 

готівки; в) фінансові шахрайства. Сурогати є особливо ризикованими, 

низьколіквідними паперами. К. В. Масляєва пропонує запровадити процедуру 
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обов’язкового ліцензування ДКЦПФР нових видів фінансових інструментів, що 

дасть можливість запобігти появі на ринку інструментів, використання яких 

загрожує його стабільності та ефективному функціонуванню [727, с. 6]. Однак,  

по-перше, об’єктом ліцензування є діяльність; по-друге, поява сурогатів цінних 

паперів відбиває реальні потреби фондових ринків, що зароджуються. На них 

відпрацьовують правила гри, накопичують досвід, практику керування 

ризиками; вони є первинним матеріалом, з якого беруть початок 

загальновизнані фінансові інструменти та цінні папери. 

Із метою визначення правового режиму сурогатів, прав і обов’язків 

учасників відносин, пов’язаних з їх випуском та обігом, пропонуємо у ст. 1 

Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» навести визначення поняття 

«сурогат цінного папера» – фінансовий інструмент, що випускається 

суб’єктами господарювання з метою залучення коштів фізичних та юридичних 

осіб, має призначення і відповідає ознакам цінного папера, але не визнаний 

таким за законом, або належить до цінних паперів, проте випущений із 

порушенням встановлених законодавством вимог щодо форми, змісту або 

порядку реєстрації випуску (емісії) цінних паперів. 

Здійснений дисертанткою аналіз практики випуску сурогатів цінних 

паперів на фондових ринках пострадянських країн зумовив виокремлення таких 

їх видів: свідоцтва депонування акцій («купчі»), білети, що надають право на 

володіння часткою акції (наприклад, білети АТ «МММ»), сурогати банків 

(депозитні свідоцтва, чекові карти тощо), права, що перебувають в обігу, на 

одержання кредиту або послуги банку (кредитні опціони, кредитні гарантії тощо); 

сурогати небанківських фінансових установ (пенсійні ощадні поліси, відсоткові 

векселі, сертифікати вкладників, інвестиційні валютні контракти); сурогати ФОН 

для фінансування житлового будівництва (житлові контракти, житлові 

сертифікати, житлові векселі); сурогати товарних ф’ючерсів і опціонів; сурогати 

цінних паперів, засновані на удаваних угодах [539, с. 289–292; 540, с. 86–92]. 

Чинне законодавство України (ст. 163 ГК України, ст. 194 ЦК України, 

ст. 3 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок») оперує термінами «вид», 
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«група», «форма» цінного папера, не надаючи їх дефініції. Філософський 

словник під редакцією М. М. Розенталя та П. Ф. Юдина визначає вид як 

категорію, що відображає відносини між класами (зокрема об’ємами понять). 

Предмети класу Б становлять вид предметів класу А, якщо вони мають всі 

властивості, спільні для предметів А, та поряд із цим мають деякі специфічні 

властивості; а форму – як категорію, в якій втілено внутрішній зв’язок та спосіб 

організації, взаємодії елементів і процесів, як між собою, так й із зовнішніми 

умовами. На думку М. І. Брагінського, класифікація будь-якого поняття 

передбачає його поділ, що може бути проведено двома способами – дихотомія 

(поділ надвоє) і створення певних груп, у кожній з яких підстави відповідним 

чином індивідуалізуються [182, с. 238]. Такий підхід можна застосувати і для 

класифікації цінних паперів. Вважаємо, що термін «група цінних паперів» 

відображає результат класифікації, сукупність певних видів цінних паперів, 

об’єднаних спільними ознаками та властивостями (зокрема змістом прав, що 

посвідчуються цінним папером); термін «вид цінного папера» втілює загальні 

та специфічні ознаки, сутність цінного папера, яка відрізняє його від інших 

цінних паперів у межах однієї групи та від інших фінансових інструментів 

ринку; термін «форма цінного папера» визначає зовнішній прояв цінного 

папера, яким є документ (паперовий або електронний у вигляді запису на 

рахунку у цінних паперах). Класифікації цінних паперів присвячено спеціальні 

дослідження дисертантки [544, с. 37–43; 1564, с. 149–158].  

 

2.4. Суб’єкти та учасники фондових господарських правовідносин 

Накопичення інвестиційного капіталу, інвестування його у цінні папери, 

рух капіталу від постачальників до споживачів і використання його у 

господарській діяльності здійснюються учасниками фондового ринку – 

суб’єктами фондових правовідносин. Суб’єктами правовідносин є окремі 

індивіди та організації, які відповідно до норм права є носіями суб’єктивних 

юридичних прав та обов’язків. Міра участі суб’єктів у правових відносинах 

визначається їх правосуб’єктністю [1624, с. 308]. 



77 

Аналіз досліджень радянського періоду і сучасних наукових праць дає 

змогу виокремити два основних підходи до розуміння співвідношення понять 

«суб’єкт права» та «суб’єкт правовідносин», що полягають в їх ототожненні або 

розмежуванні. Так, у працях багатьох вчених, у числі яких С. Ф. Кечек’ян, 

А. В. Міцкевич, М. І. Матузов, М. Н. Марченко, Л. С. Явич та інші [733, с. 388; 

725, с. 263; 489; 757; 1751] обґрунтовано тезу про тотожність понять «суб’єкт 

права» і «суб’єкт правовідносин». С. Ф. Кечек’ян зазначав, що особа, стаючи 

володільцем певних прав, лише реалізує ту здатність, яку вона мала і раніше, і 

не набуває жодних нових якостей, крім тих, що цілком пов’язані зі змістом 

прав, яких набуває ця особа, та обов’язків, що на неї покладаються. Під 

суб’єктом права, на думку С. С. Алексєєва, слід розуміти особу, яка бере участь 

або може брати участь у правовідношенні [61, с. 139]. Виходячи із наведеного, 

термін «суб’єкт права» є більш широким і може використовуватися для 

визначення як особи, здатної бути носієм прав та обов’язків, так і особи, яка 

бере участь у правовідносинах.  

Інший підхід полягає у розмежуванні понять «суб’єкт права» і «суб’єкт 

правовідносин». Зокрема, його дотримуються такі відомі вчені: В. К. Бабаєв, 

В. С. Нерсесянц, П. Т. Полежай, Р. О. Халфіна. В. С. Нерсесянц зазначав, що 

не слід ототожнювати абстрактного суб’єкта об’єктивного права (абстрактного 

учасника абстрактного правовідношення) і конкретного, індивідуально 

визначеного суб’єкта права (учасника конкретного правовідношення) [807, 

с. 504–505]. На думку Р. О. Халфіної, доцільно виокремлювати більш вузьке 

поняття, ніж «суб’єкт права», – «учасник правовідношення», що дає змогу 

охарактеризувати певну сторону реального буття суб’єкта права – його участь у 

конкретних суспільних відносинах [1601, с. 115–116].  

Розглядаючи участь особи у галузевих правовідносинах, під суб’єктом 

права розуміють носія прав та обов’язків у цьому конкретному правовідношенні, 

сукупність яких характеризується поняттям «правосуб’єктність». Вона 

поділяється на загальну, галузеву та спеціальну [61, с. 144; 869, с. 35]. При 

цьому галузева правосуб’єктність визначає здатність особи бути суб’єктом 
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правовідносин тієї чи іншої галузі права, а спеціальна – здатність особи бути 

суб’єктом лише певних правовідносин, що складаються всередині окремої 

галузі права [836, с. 85]. У межах норм різних галузей права правоздатність 

суб’єкта набуває певної регламентації та конкретизації [869, с. 39]. На думку 

Є. О. Харитонова та Н. О. Саніахметової, сучасне цивільне право України 

зазнало змін у частині відмови від конструкції спеціальної правоздатності 

[1632, с. 112]. Проте конструкція спеціальної правосуб’єктності суб’єктів 

господарювання не суперечить чинному законодавству. В. С. Щербина звертає 

увагу на непослідовність ЦК України (ст. 91) у розмежуванні понять права і 

дієздатності стосовно юридичних осіб [1714, с. 12]. Під господарською 

компетенцією у ГК України розуміється не лише сукупність прав і обов’язків 

суб’єктів господарювання, але й сукупність повноважень, прав та обов’язків 

органу державної влади або органу місцевого самоврядування. Є всі підстави 

розрізняти загальну і спеціальну (у т.ч. виключну) господарську компетенцію. 

У ч. 1 ст. 207 ГК України господарську компетенцію учасника господарських 

відносин кваліфіковано як спеціальну правосуб’єктність. Нею наділені органи 

державної влади функціональної компетенції, фінансові установи, товарні та 

ФБ, аудиторські фірми тощо [1714, с. 13]. 

ГК України розмежовує поняття «учасник відносин у сфері 

господарювання» (ст. 2) і «суб’єкт господарювання» (ст. 55), визнаючи перше 

поняття ширшим і таким, що охоплює друге. 

Правові проблеми, пов’язані із визначенням переліку учасників відносин у 

сфері господарювання та дослідженням їх правового статусу, висвітлено у значній 

кількості наукових праць таких вчених-господарників: А. Г. Бобкова, О. В. Безух, 

О. А. Беляневич, О. М. Вінник, Л. Ф. Винокурова, О. П. Віхров, Д. В. Задихайло, 

А. М. Захарченко, Г. Л. Знаменський, О. Р. Кібенко, І. М. Кравець, І. В. Лукач, 

В. К. Мамутов, О. І. Онуфрієнко, Н. Б. Пацурія, О. П. Подцерковний, 

А. Я. Пилипенко, В. В. Поєдинок, Г. В. Пронська, В. В. Радзивілюк, 

В. С. Щербина. Аналіз їх змісту свідчить, що це питання належить до 

дискусійних. Встановлення кола учасників відносин у сфері господарювання 
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допомагає визначенню понять «господарські відносини», «господарська 

діяльність», які є ключовими для господарського законодавства та практики 

його застосування [796, с. 6]. 

У науці господарського права терміни «суб’єкт господарських відносин» і 

«суб’єкт господарювання» ототожнюють. О. М. Вінник визнає суб’єктами 

господарських правовідносин тих учасників відносин у сфері господарювання, 

яким притаманна сукупність певних ознак [239, с. 60–61]. В. С. Щербина 

виокремлює у складі учасників господарських відносин, які здійснюють 

зазначені у ч. 2 ст. 3 ГК України види господарювання, суб’єктів 

господарювання [1714, с. 9; 1701, с. 100]. Термін «учасник господарських 

відносин» має більш широке значення порівняно із терміном «суб’єкт 

господарювання» і охоплює учасників, визначених ст. 2 ГК України.  

Закон «Про цінні папери та фондовий ринок» (ст. 2) називає лише види 

учасників ринку цінних паперів. В економічній літературі учасників фондового 

ринку визначають як фізичних осіб або організації, що продають або купують 

цінні папери, обслуговують їх обіг і розрахунки за ними [1422, с. 199].  

Аналіз законодавства, спеціальної літератури щодо суб’єктного складу 

фондових правовідносин [521; 522; 538; 544; 545; 546] дає можливість визначити 

учасників фондових господарських правовідносин як державу в особі 

уповноважених органів державної влади, АР Крим, органи місцевого 

самоврядування, фізичних, юридичних осіб, у т.ч. фонд гарантування вкладів 

фізичних осіб, міжнародні фінансові організації, професійних учасників 

фондового ринку, їх об’єднання та СРО, депозитарії-кореспонденти і ЦД інших 

країн, інвестиційні компанії, банки та інші фінансові установи, створені у 

встановленому законодавством порядку, наділені господарською компетенцією, 

засновницькими, управлінськими або організаційно-господарськими 

повноваженнями на фондовому ринку та майном, необхідним для виконання 

покладених на них функцій, що вступають у відносини на фондовому ринку. 

Термін «учасник фондового ринку» ототожнюємо з терміном «учасник фондових 

правовідносин». 
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На фондовому ринку виникають як господарські, так й інші: 

адміністративні, цивільні, фінансові тощо відносини, що зумовлює необхідність 

більш широкого розуміння суб’єктного складу фондових правовідносин. До 

нього слід відносити суб’єктів не тільки господарських, але і цивільних 

(фізична особа – інвестор, покупець тощо), адміністративних (НКЦПФР, 

ФДМУ тощо), фінансових (держава в особі спеціально уповноважених органів 

тощо) та інших відносин на фондовому ринку.  

Щодо співвідношення термінів «учасник» і «суб’єкт» господарських 

правовідносин у науці також немає єдиної точки зору. Більшість вчених-

господарників, досліджуючи суб’єктний склад окремих видів господарських 

відносин, ототожнюють ці терміни. Зокрема, О. П. Віхров – щодо 

організаційно-господарських правовідносин [245, с. 14]; В. В. Радзивілюк – 

стосовно правовідносин запобігання банкрутству (неспроможності) [1359, с. 63, 

70]. В. С. Щербина ототожнює учасників і суб’єктів господарських відносин, 

визнаючи, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування є 

учасниками господарських відносин і суб’єктами правовідносин, які 

складаються при здійсненні державного регулювання господарської діяльності 

[1714, с. 197], але розмежовує терміни «учасник господарських відносин» і 

«суб’єкт господарювання» [1713, с. 89–90]. Н. Б. Пацурія вважає, що поняття 

«учасник страхових правовідносин» є ширшим за поняття «суб’єкт страхової 

діяльності» [871, с. 331]. 

На думку Л. В. Панової, суб’єктом ринку цінних паперів є особа (фізична 

або юридична), здатна в силу закону мати і здійснювати безпосередньо чи через 

представників права та юридичні обов’язки. У понятті «суб’єкт ринку цінних 

паперів» поєднано дві характеристики, а саме можливість брати участь і 

реальну участь у правовідносинах на ринку цінних паперів [866, с. 13–14]. 

Вважаємо, що терміни «учасник» і «суб’єкт» фондових правовідносин 

слід розмежовувати за критерієм ступеня участі у правовідносинах. 

Суб’єктами фондових господарських правовідносин пропонується визнавати 

учасників фондових господарських правовідносин, які безпосередньо вступають 
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у фондове правовідношення, реалізуючи свою спеціальну господарську 

компетенцію щодо здійснення емісії (випуску) цінних паперів та їх похідних, 

інвестиційної, професійної діяльності на фондовому ринку або управління нею.  

Класифікація учасників фондових господарських правовідносин. У 

спеціальних дослідженнях немає єдиної точки зору щодо визначення суб’єктного 

складу фондових правовідносин. Залежно від функціонального призначення 

учасників фондового ринку поділяють на такі групи: продавці – емітенти та 

власники цінних паперів; інвестори [176, с. 16]; фондові посередники – 

торговці; організації, що обслуговують ринок (ФБ, позабіржові ТІС, клірингові 

центри, депозитарії); органи, що здійснюють державне регулювання та 

контроль на ринку цінних паперів [1422, с. 199; 516; с. 60].  

К. М. Татаринцева учасниками ринку цінних паперів визнає акціонерів, 

емітентів, інвесторів, професійних учасників, суб’єктів, що регулюють емісійні 

правовідносини, СРО [1532, с. 14]. Аналогічною є класифікація, запропонована 

А. В. Калиною та В. В. Корнєєвим, які серед учасників фондового ринку 

виокремлюють державні органи, що регулюють фондовий ринок, емітентів; 

інвесторів; СРО; спеціалізовані організації з обліку, зберігання та розрахунків 

за цінними паперами (депозитарій, кліринговий банк), фінансових посередників 

(торговці, інвестиційні фонди, банки, ФБ, страхові компанії), інфраструктуру 

фондового ринку (семінари і курси професійної освіти, аудиторські та 

консультаційні фірми, спеціалізована преса тощо) [459, с. 11–13]. 

В. С. Торкановський у складі учасників фондового ринку називає: 1) головних 

учасників (держава, муніципальні органи влади, великі національні та 

міжнародні компанії), 2) інституційних інвесторів; 3) індивідуальних 

інвесторів; 4) професійних учасників [1424, с. 15–16], а В. В. Оскольський – 

головних учасників (емітенти та інвестори); інститути (ФБ, депозитарій і 

кліринговий банк) та професійних учасників (посередники: брокери, дилери, 

інвестиційні фонди та компанії, банки) [847, с. 42]. 

Залежно від місця, яке вони посідають на ринку, О. Г. Мендрул та 

І. А. Шевчук визначають у числі учасників фондового ринку споживачів; 
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постачальників; торговців; суб’єктів, які надають послуги щодо організаційно-

технічного обслуговування операцій з цінними паперами; органи, що 

регулюють діяльність учасників ринку – державні та недержавні: ФБ, 

професійні організації суб’єктів ринку, метою яких є встановлення «правил 

гри» на ринку та нагляд за їх виконанням [744, с. 15–16]. Учасників поділяють 

також на прямих (продавці та покупці) та непрямих (фінансові посередники, 

суб’єкти, які обслуговують основних учасників та їх операцій) [1612, с. 49–50].  

Проаналізувавши окремі праці щодо визначення правового статусу 

деяких учасників фондового ринку, положення чинного законодавства і 

спеціальну літературу [521; 522; 538; 545; 546; 549], залежно від мети створення 

пропонуємо розрізняти дві групи учасників фондового ринку: непрофесійні та 

професійні.  

Непрофесійні учасники фондового ринку – фізичні, юридичні особи, які 

вступають у відносини на фондовому ринку з метою задоволення своїх власних 

(виробничих, особистих тощо) або суспільних потреб. До групи непрофесійних 

учасників належать емітенти [544, с. 164–173; 1565, с. 241–243] та особи, які 

видали неемісійний цінний папір; інвестори: індивідуальні та інституційні – ІСІ 

(ПІФ, КІФ), інвестиційні фонди, НПФ, фонди банківського управління, страхові 

компанії, інші фінансові установи, які здійснюють операції з фінансовими 

активами в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у 

випадках, передбачених законодавством, – також за рахунок залучених від 

інших осіб фінансових активів з метою отримання прибутку або збереження їх 

реальної вартості (абз. 4 ч. 2 ст. 2 Закону «Про цінні папери та фондовий 

ринок»); регулятори та інфраструктура [544, с. 174–195]. 

Професійні учасники фондового ринку – юридичні особи, утворені в 

організаційно-правовій формі АТ або ТОВ, які на підставі ліцензії, виданої 

НКЦПФР, провадять на фондовому ринку професійну діяльність (абз. 8 ч. 2 

ст. 2 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок»).  

Залежно від функціонального призначення законодавство про цінні 

папери дає підстави до групи професійних учасників віднести: 
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1) фінансових посередників – суб’єктів господарювання, які здійснюють 

перерозподіл фінансових ресурсів шляхом операцій з цінними паперами 

(торговці цінними паперами; управляючі іпотечними активами – КУА, 

ПАНПФ, адміністратори НПФ; банк або НБУ – щодо активів створеного ним 

корпоративного пенсійного фонду [1147; 1126]; довірчі товариства, управляючі 

іпотечним покриттям, управителі майном [1253; 1254; 1334]) [525, с. 1–17; 558, 

с. 220–233].  

У спеціальній літературі за критерієм виконуваних на фондовому ринку 

функцій фінансових посередників поділяють на: комісіонерів (брокерів), 

дилерів, портфельних (довірчих) управителів [1592, с. 6–9], інвестиційні 

компанії та інвестиційних консультантів [1377, с. 523–547; 1420, с. 117], ІСІ, 

НПФ [640, с. 177–181], банківські установи, страхові компанії, кредитні спілки, 

КУА, андеррайтерів, інвестиційні фонди [383, с. 9–10]; 

2) професійних учасників депозитарної системи (ЦД, депозитарні 

установи), НБУ, який обслуговує зберігання, обіг, облік і погашення державних 

цінних паперів [1075; 1076; 1277; 538, с. 101–104] та депозитаріїв-

кореспондентів [1075].  

За способом організації визначають три види депозитарних систем: 

централізована, децентралізована, централізовано-розподільча [862, с. 28]. У 

практиці побудови депозитарних систем у країнах ЄС та більшості країн із 

ринковою економікою відповідно до рекомендацій Групи 30 [7] переважає 

дворівнева централізована модель з єдиним ЦД (верхній рівень), функції якого 

виконують міжнародні ЦД – Clearstream та Euroclear [677, с. 359] або 

національний ЦД, і кастодіальними депозитаріями (нижній рівень) [45, с. 13], 

наприклад, Euroclear Bank (Brussels), Clearstream Banking (Luxembourg), Bank of 

New York, Deutsche Bank тощо [1621, с. 158]. У пострадянських державах 

поширена централізовано-розподільча система, однак характерною для останніх 

років є тенденція переходу до централізованої депозитарної системи з одним ЦД.  

Депозитарна система України є централізованою, забезпечує уніфікацію 

та централізацію обліку права власності на дематеріалізовані емісійні цінні 
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папери в ЦД [1214; 1075; 937], дотримання при здійсненні розрахунків 

принципу «поставка проти платежу» та їх проведення не пізніше третього 

робочого дня з дня вчинення правочину, в порядку, встановленому п.п. 20–24 

гл. 2 розд. V Положення про депозитарну діяльність, що відповідає «Ключовим 

принципам для системно значимих платіжних систем» (2001 р.) [1368]. 

Відповідно до п. 8 Перехідних та прикінцевих положень Закону «Про 

депозитарну систему» в Україні збережено модель депозитарної системи, яка 

передбачає дві центральні установи та відповідно дві різні системи обліку 

цінних паперів: 1) ЦД і депозитарні установи щодо корпоративних цінних 

паперів; 2) НБУ щодо державних цінних паперів, із передачею цінних паперів, 

віднесених Законом «Про депозитарну систему» до компетенції НБУ, на 

наступному етапі на депозитарне обслуговування до ЦД [1344]. Дослідивши 

особливості правового статусу ЦД, пропонуємо доповнити ч. 2 ст. 9 Закону 

«Про депозитарну систему» реченням такого змісту: «ЦД є неприбутковою 

установою»
 
[522, с. 20–23; 528, с. 520–526];  

3) РЦ, клірингові установи, які провадять клірингову діяльність.  

РЦ – банк, що функціонує у формі ПАТ відповідно до Закону України 

від 7 грудня 2000 р. «Про банки і банківську діяльність» [1033] з урахуванням 

особливостей, встановлених Законом «Про депозитарну систему» (ч.ч. 1, 2 

ст. 15) і забезпечує здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо 

цінних паперів, укладеними на ФБ та поза ФБ, якщо проводяться розрахунки 

за принципом «поставка цінних паперів проти оплати». В Україні може 

існувати лише один РЦ. Він створений на базі Всеукраїнського депозитарію 

цінних паперів, який станом на 1 січня 2012 р. обслуговував близько 75 % 

випущених на українському фондовому ринку корпоративних цінних паперів, 

що має забезпечити баланс інтересів держави та учасників ринку щодо участі в 

інфраструктурі депозитарної системи України. 

Норми Закону «Про депозитарну систему», які передбачили створення в 

Україні РЦ, і концепція делегування функції клірингу РЦ викликали активне 

заперечення з боку професійних учасників фондового ринку. Функції 
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централізованого зберігання та клірингу за угодами із цінними паперами 

повинен поєднувати ЦД. ЦД має забезпечити зниження ризиків, створення 

ефективної та прозорої системи виконання угод із цінними паперами; скорочення 

витрат учасників ринку; прискорення строків розрахунків за операціями з 

цінними паперами [775, с. 70] і процесу перереєстрації прав власності; 

розмежування відповідальності на різних етапах виконання угод; створення 

системи колективного страхування діяльності учасників системи [770, с. 18]. У 

жодній країні ЦД не зберігає грошові кошти у кліринговій організації. 

Розрахункові та клірингові функції мають бути розмежовані, інакше 

розрахункові функції будуть пов’язані з неприпустимими ризиками. 

Запропонована модель може бути працездатною лише в умовах монобіржевої 

інфраструктури [1522, с. 20–21]. З метою підвищення надійності фінансової 

системи та забезпечення виконання договорів із цінними паперами пропонуємо 

розмежувати клірингові та розрахункові функції між РЦ і новоствореними 

кліринговими установами. 

Інститути, що надають послуги клірингу, – окрема організація 

(наприклад, London Clearing House (LCH), підрозділ біржі (клірингова палата), 

національний або міжнародний ЦД, національний банк (наприклад, 

Бундесбанк) – є невід’ємною частиною інфраструктури фондового ринку [677, 

с. 358–359]. 

На більшості фондових ринків Європи створено інститут центрального 

контрагента (CCP). Винятками є біржі Фінляндії, Люксембургу, Іспанії, Греції і 

Данії, на яких застосовується двосторонній кліринг [677, с. 356]. 

Найкрупнішими центральними контрагентами ЄС є LCH.Clearnet Ltd, 

LCH.Clearnet SA, EUREX Clearing та CC&G. LCH.Clearnet Ltd і LCH.Clearnet 

SA [1363], які є незалежними суб’єктами, тісно пов’язані з біржами, банками та 

іншими учасниками ринку, але не монополізовані державою. CCP володіє 

можливостями зниження рівня ризиків для учасників ринків шляхом 

застосування більш потужних засобів контролю за діяльністю учасників і 

взаємозаліків ланцюжка платежів за угодами [51, с. 14]. 
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Відповідно до ст. 19
6
 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» і п. 9 

розд. І Положення про клірингову діяльність, затвердженого рішенням 

НКЦПФР від 26 березня 2013 р. № 429 (далі - Положення про клірингову 

діяльність), особами, які виконують функції центрального контрагента, є 

клірингові установи та РЦ. Для забезпечення виконання зобов’язань, 

допущених до клірингу, центральний контрагент має право виступати 

учасником біржових торгів без ліцензії на провадження діяльності з торгівлі 

цінними паперами. Отже, центральний контрагент не є самостійним видом 

учасників фондового ринку; це одна із функцій, яку учасники виконують на 

фондовому ринку; 

4) організаторів торгівлі (ФБ). У чинному законодавстві (ст. 1 Закону 

«Про цінні папери та фондовий ринок») поняття ФБ визначено через термін 

регульований (організаційно оформлений) фондовий ринок, що функціонує 

постійно на підставі ліцензії, виданої НКЦПФР, і забезпечує проведення 

регулярних торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами за 

встановленими правилами, а також організовує централізоване укладення і 

виконання договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів. 

У науковій літературі організаторів торгівлі визначають як торгівельні 

системи [808, с. 7]; складову загального механізму функціонування біржі поряд 

з її кліринговою та розрахунковою системами або як самостійну форму ринку, 

засновану на електронно-комунікаційних мережах [1346, с. 19–20]. 

Торгівельні системи історично розділилися на біржові та позабіржові. У 

кожній країні є своя національна, історично сформована біржова система. У 

спеціальній літературі визначають три моделі біржових систем: моноцентрична, 

коли панівне становище належить одній біржі, а інші мають регіональне значення 

(Японія, Великобританія); поліцентрична, коли крім головної біржі функціонує 

ще кілька великих бірж (Німеччина, РФ); змішана, коли функціонує одна велика 

біржа, а паралельно − регіональні біржі, які є самостійними і діють у межах 

загальнодержавної біржової системи [1612, с. 309–310]. Біржова система України 

тяжіє до поліцентричної моделі [520, с. 109]. 
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В економічній літературі термін «фондова біржа» визначають через 

поняття організованого, регулярно функціонуючого ринку [664, с. 14; 311, 

с. 64], що функціонує за певними правилами, у конкретному місці й у 

призначений час, і на якому здійснюються угоди купівлі-продажу цінних 

паперів [177, с. 42; 877, с. 31; 1482, с. 57; 726, с. 61; 175, с. 23]. Н. Б. Шеленкова 

серед ознак ФБ називає: предметну, територіальну, професійну концентрацію 

біржової торгівлі, періодичність, уніфікованість, деперсоніфікацію, оптовий 

характер і гласність проведення біржових торгів [1678, с. 42]. 

Г. Ф. Шершеневич визначав, що термін «біржа» вживають у трьох 

значеннях: 1) сукупність людей, які збираються постійно у певному місці та 

здійснюють торгівлю; 2) саме місце зборів; 3) сукупність угод, укладених у 

цьому місці [1682, с. 469]. Таку позицію поділяють О. М. Вінник, 

В. С. Щербина, В. В. Рєзнікова. Під біржею розуміють господарську 

організацію, що виконує ринкові регулятивні (організаційні та економічні) 

функції в економіці завдяки виявленню курсу товарних цін, попиту та 

пропозиції [1702, с. 415]. В. К. Мамутов, В. В. Хахулін визначають біржу як 

постійно діючий організований оптовий ринок, на якому здійснюється торгівля 

біржовими товарами (сировиною, промисловими товарами, цінними паперами 

тощо) [1614, с. 338].  

ФБ створює організаційні умови для укладення договорів купівлі-продажу 

цінних паперів та інших фінансових інструментів шляхом проведення біржових 

торгів і забезпечує контроль за їх виконанням із застосуванням відповідних 

заходів впливу (ч. 1 ст. 24 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок»). ФБ не є 

учасником торгів. Її сутність як посередника полягає не у переміщенні товарів 

«через біржу», а в організації цього переміщення за допомогою створення умов 

для укладення угоди [1445, с. 58]. ФБ – це один із механізмів встановлення ціни на 

цінні папери, оскільки біржові торги проводяться на регулярній основі. ФБ 

можуть провадити діяльність зі здійснення клірингу та розрахунків за договорами 

щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів), які укладаються на таких 

біржах, відповідно до їх правил (ч. 2 ст. 26 Закону «Про цінні папери та фондовий 
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ринок»). Вилучення функції клірингу відповідає принципу «неучасті» ФБ в 

організованій нею торгівлі [1674, с. 128]. 

ФБ набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації в 

порядку, встановленому Законом України від 15 травня 2003 р. «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань» у редакції Закону від 26 листопада 2015 р. [1081] (далі – Закон 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб»). Законом «Про цінні папери та 

фондовий ринок» (ч. 3 ст. 21) ліквідовано процедуру подвійної реєстрації ФБ – 

у загальному порядку та у НКЦПФР, що існувала до прийняття зазначеного 

Закону. 

ФБ має право провадити діяльність з організації торгівлі на фондовому 

ринку з моменту отримання ліцензії у встановленому порядку [1225; 1123]. 

За правовим статусом (принципами організації) розрізняють біржі:  

1) публічно-правові (європейська модель), засновані державою як 

публічно-правові інститути (Франція, Німеччина, Нідерланди, Бельгія). Біржа 

створюється на корпоративній основі, але при цьому держава делегує їй певні 

повноваження публічного характеру [272, с. 7]; 

2) приватні (англо-американська модель), засновані в організаційно-

правовій формі АТ (США, Великобританія). Вони повністю самостійні в 

організації біржової торгівлі. Держава не гарантує забезпечення стабільності 

біржової торгівлі та зниження ризику торгівельних угод; 

3) змішані ФБ, що створюються як АТ, але при цьому не менше 50 % їх 

статутного капіталу належить державі (Австрія, Швеція, Швейцарія). На чолі бірж 

стоять виборні біржові органи. Біржовий комісар здійснює нагляд за біржовою 

діяльністю та офіційно визначає і реєструє біржові курси [44, с. 73–74; 175, с. 22]. 

За даними НКЦПФР, станом на 1 січня 2016 р. правовий статус ФБ в 

Україні мали 10 суб’єктів господарювання з організаційно-правовою формою АТ 

[1367]. 

І. В. Плахіна аргументує необхідність законодавчого закріплення права 

створення бірж як у формі юридичних осіб приватного та публічного права, так 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/835-19/paran6#n6
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і у формі товариств та установ [893, с. 5]. На думку деяких вчених, 

організаційно-правова форма ФБ має бути обмежена формою ПАТ, акції якого 

повинні перебувати у лістингу щонайменше другого рівня, у т.ч. на своїй ФБ, 

що обґрунтовано світовою тенденцією корпоратизації [1420, с. 174] та 

«демутуалізації» (demutualization) (перетворення з асоціацій і державних 

установ на АТ (корпорації) організаторів торгівлі та інститутів інфраструктури, 

забезпечує прозорість корпоративного управління, можливість збільшувати 

акціонерний капітал за рахунок залучення інвестицій [923, с. 218–220]. У 

перспективі це має стати чинником укрупнення ФБ, консолідації біржової 

торгівлі шляхом впровадження процедури єдиного лістингу українських ФБ 

[923, с. 222], а зрештою – створення єдиної універсальної національної ФБ [923, 

с. 220; 792, с. 43; 278, с. 13]. 

Хвиля злиття ФБ у Європі (Великобританія, Франція, Австрія, Польща, 

Чехія тощо) розпочалася у результаті розвитку альтернативних торгових систем 

(Tradepoint, Virt-X, NYSE Euronext). Ринок найближчим часом очікує 

об’єднання Deutsche Börse і NYSE Euronext [574]. Однак процес створення 

«мегабірж» в останні роки уповільнився. Експерти пояснюють це тим, що він 

не гарантує зниження витрат для клієнтів, оскільки не передбачає використання 

дешевших, порівняно з нинішніми, альтернативних механізмів розрахунків. 

Користуючись неефективністю ринкової структури бірж і відсутністю у них 

єдиного пулу ліквідності, їх дедалі більше витісняють електронні комунікаційні 

системи – ЕКС (electronіc communіcatіons networks-ECNs), Іsland, Archіpelago. 

Організаційно-правова форма АТ забезпечує цілісність майнової бази ФБ. 

О. М. Шевченко вважає, що встановлення вимоги здійснення діяльності з 

організації торгівлі виключно в організаційно-правовій формі АТ сприятиме 

стабільності фондового ринку [1674, с. 19]. Однак предмет діяльності ФБ – 

створення умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і 

пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами – 

не передбачає залучення коштів учасників біржових торгів, а отже, обмеження 

організаційно-правової форми ФБ виключно формою ПАТ не виправдано. 
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Порядок організації біржових торгів передбачає депонування та резервування 

активів до подання заявки на ФБ для забезпечення розрахунків за принципом 

«поставка проти платежу» і підтверджується ПАТ «РЦ». Додатковою гарантією 

є механізм добровільного страхування цивільно-правової відповідальності ФБ 

за збитки, що можуть бути заподіяні членам ФБ та учасникам біржових торгів.  

Діяльність ФБ має некомерційний характер [1339; 1123; 239, с. 498; 330, 

с. 7; 931, с. 190; 1656, с. 24]. Однак статистика останніх років свідчить про 

комерціалізацію ФБ [1420, с. 176; 485, с. 2]. Особливо виразною ця тенденція є 

у країнах англосаксонського права (США, Великобританія), де вона одержала 

назву demutualization [1674, с. 247]. Як зазначає Н. Г. Семілютіна, біржі 

перетворилися із «закритих професійних клубів» на комерційні підприємства, 

що ведуть жорстку конкурентну боротьбу за клієнта [1450]. Це зумовлює 

пропозицію деяких науковців скасувати заборону щодо розподілу прибутку між 

засновниками (учасниками) з метою підвищення інвестиційної привабливості 

біржі [923, с. 221; 374, с. 9] і надати право створювати ФБ у формі товариств та 

установ [893, с. 5], а діяльність з організації торгівлі визнати підприємницькою 

[1674, с. 254; 1449, с. 11; 1675, с. 19]. На думку М. Ю. Тихомирова, організацію 

торгівлі на фондовому ринку навряд чи можна віднести до некомерційної 

діяльності, хоча одержання прибутку і не є її головною метою [568, с. 29]. 

Автор поділяє позицію опонентів комерціалізації ФБ, які зазначають, що 

навряд чи інвестори купуватимуть або продаватимуть папери на біржі, метою 

створення якої є отримання прибутку. У цьому разі не вдасться уникнути 

зловживань, пов’язаних із різним доступом до інформації про ціни на біржі в 

акціонерів та учасників торгів [1449, с. 11]. Мета створення і діяльності ФБ – 

забезпечення належних умов для широкомасштабної та ефективної торгівлі 

цінними паперами – несумісна із комерційними засадами господарювання. Така 

діяльність є непідприємницькою (ст. 3 ГК України). Це не виключає права ФБ 

на отримання доходу. Перелік видів послуг, що надаються ФБ, із зазначенням 

розміру оплати оприлюднюється на веб-сайті ФБ (у цілодобовому режимі). 

Не можна погодитися з пропозицією щодо впровадження організаційно-
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правової форми «некомерційне партнерство», оскільки це може призвести до 

змішування з «державно-приватним партнерством», яке за Законом України від 

1 липня 2010 р. «Про державно-приватне партнерство» [1080] є не організаційно-

правовою формою суб’єкта господарювання, а формою співробітництва між 

визначеними законом суб’єктами, що здійснюється на основі договору. ФБ, так 

само як й інші фінансові установи (банки, страхові компанії тощо), за правовим 

статусом є установою, що використовує організаційно-правову форму 

господарського товариства. Її некомерційний статус є особливістю, 

зумовленою предметом і метою діяльності. 

Правосуб’єктність ФБ визначається метою її створення. Функції 

(повноваження) ФБ передбачено п. 4 розд. І Положення про функціонування 

фондових бірж, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22 листопада 2012 р. 

№ 1688 [1188] (далі – Положення № 1688). Функції організатора торгівлі на 

фондовому ринку у своїх роботах досліджували О. А. Каширін та 

О. М. Шевченко, виокремлюючи серед них такі: 1) надання майданчика для 

торгівлі цінними паперами; 2) підтримка врівноваженої ціни на цінні папери, що є 

предметом торгів; 3) реєстрація угод і контроль за їх виконанням; 4) контроль за 

емітентами та учасниками торгів шляхом визначення процедури лістингу, допуску 

до торгів тощо [485, с. 50–51]. Особливістю правового статусу організатора 

торгівлі є те, що порівняно з іншими професійними учасниками він більшою 

мірою наділений обов’язками публічно-правового характеру, за допомогою 

виконання яких здійснюється регулювання діяльності з організації торгівлі та 

контроль за діяльністю учасників біржових торгів. До таких обов’язків 

належать здійснення контролю за дотриманням законодавства про цінні папери 

учасниками біржових торгів, забезпечення постійного обміну інформацією про 

перебіг торгів із НКЦПФР, розкриття інформації про результати торгів тощо. 

Аналіз правосуб’єктності ФБ свідчить про виконання ФБ також ряду 

функцій, властивих СРО, та утворення окремого рівня саморегулювання 

фондового ринку, що зумовлює відсутність вимоги створення та обов’язкового 

членства в СРО для професійних учасників фондового ринку, які здійснюють 
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діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку. 

Проведене авторкою дослідження порядку створення та діяльності ФБ, 

спеціальної правосуб’єктності ФБ, основних тенденцій розвитку діяльності з 

організації торгівлі на фондовому ринку [528, с. 568–587] дає змогу визначити 

фондову біржу як організаційно оформлений постійно діючий ринок; 

неприбуткову установу, що створена у формі АТ або ТОВ, здійснює на підставі 

ліцензії НКЦПФР і за встановленими ФБ правилами некомерційну господарську 

діяльність, має організаційно оформлену структуру, майно, необхідне для 

виконання покладених функцій, мінімальний розмір і структура якого 

визначаються законом, спеціальну господарську правосуб’єктність щодо 

забезпечення проведення регулярних торгів цінними паперами та іншими 

фінансовими інструментами, організації централізованого укладення і виконання 

договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів (похідних), 

саморегулювання і делегованого контролю за дотриманням законодавства про 

цінні папери учасниками біржових торгів та несе відповідальність за своїми 

зобов’язаннями у межах, визначених законом. 

Кількість ФБ законодавством України наразі не обмежена.  

У числі науковців є як прихильники, так і опоненти інтеграції біржової та 

позабіржової торгівлі. Керівник Лондонського депозитарію Crest Я. Савіль 

зазначив, що ринок забезпечує кращі та більш тривалі результати. Гарантом 

належних ціни та якості послуг розрахунково-клірингових систем є не їх 

консолідація, а конкуренція. Нескінченне злиття може перетворитися на 

«заплановане згортання діяльності» європейської розрахунково-клірингової 

інфраструктури. 

Прихильниками створення єдиної універсальної національної ФБ є 

А. Т. Головко [278, с. 13], О. В. Драган [383, с. 14], О. М. Мозговий [768, с. 19], 

В. І. Полюхович [923, с. 220], С. Ф. Радзімовська [1360, с. 7]; єдиної біржової 

фондової системи України (ЄБФСУ) – М. І. Назарчук [791, с. 4], О. Копилова 

[574, с. 289]. Мета її створення – забезпечення цілісності й прозорості біржового 

ринку, підвищення ліквідності та конкурентоспроможності, інтеграція у світовий 
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організований фондовий ринок. М. І. Назарчук вважає, що надмірна кількість 

ФБ в Україні не відповідає реальним обсягам фондового ринку. Низькі обсяги 

торгового обороту не дають можливості ФБ самостійно оновлювати програмно-

технічні засоби оснащення торгів. Вчений визначає стратегію розвитку ФБ 

України шляхом їх інтеграції в ЄБФСУ на засадах добровільності та збереження 

господарської самостійності учасників у формі асоціації, що забезпечуватиме 

можливість солідарного фінансування спільних проектів ФБ учасниками 

системи, організації міжбіржових електронних торгів цінними паперами [791, 

с. 10–11]. Механізми функціонування ЄБФСУ визначено на базі дворівневої 

моноцентричної моделі організації міжбіржових торгів цінними паперами, де 

перший рівень становлять ФБ, а другий – акредитовані брокерські контори.  

Створення ЄБФСУ сприятиме як виходу українських емітентів на 

міжнародний фондовий ринок, так і залученню іноземних інвесторів на 

вітчизняний ринок цінних паперів, підвищенню його інформаційної прозорості 

та ліквідності, оптимізації інфраструктури ринку, забезпечить провідну роль 

його організованого сегмента [791, с. 13]. Як перший крок, що реалізує один із 

перших етапів створення ЄБФСУ, чотири ФБ – Донецька, Кримська, 

Придніпровська та Українська міжнародна – об’єдналися наприкінці 2001 р. в 

Асоціацію українських фондових бірж (АУФБ), установчі документи якої 

базуються на викладених вище принципах, однак нині цей процес зупинився. 

Консолідацію біржової системи на засадах створення єдиної торговельної 

платформи (єдиної національної біржі та електронних ТІС), що забезпечить 

стандартні критерії лістингу, передбачено Державною цільовою економічною 

програмою модернізації ринків капіталу в Україні [1320]. На організаційно 

оформленому ринку України у 2012–2014 рр. спостерігалася консолідація 

торгівлі цінними паперами. У 2013–2014 рр. понад 90 % біржових контрактів із 

цінними паперами було зосереджено на двох ФБ: ПАТ «Фондова біржа 

«Перспектива» і ПАТ «Фондова біржа «ПФТС» [1381, с. 14; 1382, с. 14].  

Перешкодою для існування великої кількості дрібних бірж є, на нашу 

думку, вимога створення ФБ не менше ніж двадцятьма засновниками – 
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торговцями цінними паперами. Натомість пропозиція щодо створення єдиної 

національної ФБ не відповідає законодавству про захист економічної 

конкуренції: кількість бірж має визначатися потребами ринку, інакше це 

призведе до монополізації діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку 

з негативними наслідками, характерними для монополістичних утворень.  

Беручи до уваги наведене вище, підтримуємо точку зору про створення 

єдиної національної біржової системи котирування та обліку цінних паперів 

(ЄБФСУ) – процедури «єдиного лістингу», в якій цінні папери, що пройшли 

лістинг на одній із ФБ України, автоматично котируватимуться на інших ФБ 

України, які входять до єдиної національної біржової системи, що дасть змогу 

централізувати та уніфікувати біржову торгівлю цінними паперами. Це не означає, 

що у країні має існувати лише одна ФБ, на якій котируються всі цінні папери. 

Наприклад, у США є сім ФБ, а єдина система котирування полягає у тому, що 

відповідними цінними паперами торгують на відповідних біржах; у Франції цінні 

папери котируються в єдиній системі бірж, а зберігаються і обліковуються в 

одному депозитарії; більшість країн має по одній ФБ і одному ЦД [517, с. 110]. 

Наразі організований ринок цінних паперів в Україні представлений 

діяльністю лише ФБ. У 2009 р. ТІС «ПФТС» було реорганізовано [917]. Однак 

у біржовому обороті обертається порівняно невелика кількість цінних паперів 

(у 2013 р. частка біржового ринку становила 27,69 % [1382, с. 14], у 2014 р. − 

26,59 % [1381, с. 14]). Це зумовлено тим, що ФБ висувають жорсткі вимоги до 

емітентів та їх цінних паперів. Основна частина угод із цінними паперами 

укладається на неорганізованому ринку. Важливим показником рівня розвитку 

біржового ринку є співвідношення капіталізації лістингових компаній до ВВП 

(2013 р. – 23,73 % [1382, с. 14]; 2014 р. – 19,7 % [1381, с. 12]). З метою 

переведення торгів цінними паперами на організований ринок ПАТ зобов’язано 

пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру ФБ (ч. 1 ст. 24 Закону 

«Про АТ» у редакції Закону від 7 квітня 2015 р.). 

Аналіз чинного законодавства дав змогу дисертантці виокремити такі 

групи вимог, що визначають правовий статус професійних учасників 
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фондового ринку [528 с. 496–593; 521; 522; 525; 544; 545; 558]: 

1) організаційно-установчі, що стосуються створення та діяльності 

суб’єкта: а) одержання ліцензії у порядку, передбаченому законом [1339; 1077; 

1249], рішеннями НКЦПФР [1082; 1124; 1125; 1126; 1147; 1120; 1717] та 

іншими актами [1259], як елемент легітимації суб’єкта для набуття права на 

здійснення професійної діяльності на фондовому ринку [462, с. 102]; 

б) членство щонайменше в одному об’єднанні професійних учасників ринку 

цінних паперів та/або СРО; в) включення до державного реєстру фінансових 

установ, що надають фінансові послуги на ринку цінних паперів [1227]; 

г) здійснення відповідного виду професійної діяльності як виключного, крім 

випадків, визначених законом (спеціальна господарська правосуб’єктність)
1
; 

ґ) стосовно організаційно-правової форми [1339; 1126; 1254; 1119; 1075; 1048 

тощо], складу та часток засновників (акціонерів ЦД, РЦ, ФБ), що відповідає 

рекомендаціями Базельського комітету з платежів і розрахункових систем 

Банку міжнародних розрахунків та Технічного комітету Міжнародної 

організації комісій з цінних паперів щодо критеріїв доступу до участі, 

блокуючих пакетів акцій або часток у ЦД [16], порядку управління ними [1037], 

організації діяльності [1189], реєстрації випусків цінних паперів; 

2) майнові, що визначають мінімально необхідний рівень матеріального 

забезпечення: а) щодо розміру та порядку формування статутного капіталу – 

виключно грошовими коштами
 
[1339; 1249; 1075; 1126; 1120; 1119; 1334; 1011 

тощо]
 
з обмеженням частки

 
середньострокових або довгострокових державних 

цінних паперів в активах ФБ; б) підтримання власного капіталу на визначеному 

законом рівні [1119; 1124; 1126; 1120]; в) наявність нежитлового 

відокремленого приміщення належної площі, обладнаного охоронною 

сигналізацією та сейфами [1119; 1124; 1120; 1007]; 

3) кваліфікаційно-персоніфіковані, що встановлюють вимоги до керівних 

посадових осіб і фахівців заявника, його відокремлених та/або спеціалізованих 

структурних підрозділів, які безпосередньо здійснюють професійну діяльність: 

                                                 
1 Примітка, див.: ч. 1 ст. 16, ч. 2 ст. 193, ч.ч. 2, 5 ст. 21, ч.ч. 3, 5 ст. 26 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок», ч. 2 ст. 357 ГК України, 

ст. 8, ч.ч. 4, 5 ст. 63 Закону «Про ІСІ», п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону «Про фінансові послуги»; ст.ст. 9, 13, 14, 16–20, 30 Закону «Про депозитарну 
систему України», ст.ст. 7, 42 Закону «Про НБУ». 
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сертифікація, стаж, мінімальна кількість, заборона суміщення, ділова репутація 

[1215; 1339; 1184; 1124; 1126; 1120; 1225; 1236], головних бухгалтерів [1235], 

учасників (акціонерів) – відсутність не знятої або не погашеної судимості [1339]; 

4) внутрішньо-організаційні, що регулюють порядок внутрішньої 

організації (внутрішній аудит (контроль) [1148], фінансовий моніторинг [1339; 

1095; 1140; 1036], ведення журналів, зберігання документів, система управління 

ризиками), дотримання пруденційних нормативів [1339; 1191; 1126], 

локального нормативно-правового забезпечення (правила, положення [1119; 

1124; 1120; 1011; 911; 1010; 1365; 1731], документи, що визначають порядок 

організації та здійснення внутрішнього аудиту (контролю) [1148]; регламенти, 

документи, що визначають систему управління ризиками та гарантій; 

положення про систему опрацювання інформації; внутрішнє положення про 

систему безпеки клірингової діяльності [1339; 1142]);  

5) техніко-технологічні, що відображають вимоги до технічної та 

технологічної оснащеності: обладнання з відповідним програмним забезпеченням, 

окремі канали зв’язку, комплекс програмно-технічних засобів, електронна 

торговельна система ФБ, система захисту інформації [1339; 1142; 911; 1007; 1106];  

6) інформаційні, що визначають вимоги щодо оприлюднення регулярної 

та особливої інформації, інформації про власників великих пакетів (10 % і 

більше) акцій [1339], результатів діяльності, подання адміністративних даних 

[1178; 1175; 1152; 1173], інформації про вчинені на ФБ правочини щодо 

емісійних цінних паперів [1290] та інших відомостей, визначених ліцензійними 

умовами, забезпечення конфіденційності, здійснення фінансового моніторингу, 

резервного копіювання та зберігання системи депозитарного обліку тощо; 

7) облікові: ведення системи внутрішнього обліку цінних паперів, 

грошових коштів [1228; 1226; 1339; 1334; 1119].  

Аналогічні майнові, організаційні та персоніфіковані вимоги до 

інвестиційних фірм установлено у законодавстві ЄС [1328; 1247; 1029], що 

свідчить про належний рівень адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС, яке визначає вимоги до фінансових посередників. 
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Регулятори:  

1) державний регулятор – це держава в особі уповноважених державних 

органів, що здійснюють нормативно-правове регулювання, планування, 

управління та контроль на фондовому ринку [544, с. 20–27; 119, с. 51–57; 549, 

с. 198–216]; 

2) ринкові регулятори (саморегулятори) – об’єднання професійних 

учасників і СРО, що здійснюють нормативно-правове, локальне регулювання 

відносин на фондовому ринку з метою задоволення суспільних потреб, 

представництва та захисту інтересів їх членів [548, с. 109–112; 546, с. 94–104];  

3) корпоративні регулятори – це професійні учасники фондового ринку, 

які здійснюють локальне, у т.ч. договірне, регулювання шляхом затвердження 

правил, що регламентують порядок здійснення окремих видів професійної 

діяльності на фондовому ринку, організації та проведення біржових торгів, 

укладення господарських договорів, які регламентують договірні відносини 

між учасниками фондового ринку. 

У будь-якій країні з метою створення надійного та адекватного захисту 

інвесторів, установлення єдиних правил поведінки на національному ринку 

цінних паперів і забезпечення економічної безпеки держави створюється 

система державних органів [842, с. 50]. Жодна держава не відмовляється від 

створення господарської адміністрації. Цей факт є проявом відповідальності 

держави за економіку і наголошує провідне значення цієї сфери серед інших 

державних і правових функцій [1695, с. 4–5]. Завданням будь-якого органу 

державної влади у сфері господарювання є забезпечення функціонування 

ринкової економіки [121, с. 122]. 

В організаційно-господарських відносинах на фондовому ринку 

реалізуються інтереси держави, і забезпечує дотримання цих інтересів орган 

державної влади, який діє від її імені. Державний орган – це окрема і відносно 

самостійна частина (елемент) механізму держави, юридично наділена владними 

повноваженнями для здійснення певних завдань, що безпосередньо пов’язані з 

реалізацією тієї чи іншої функції держави [336, с. 52]. 
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Розвиток національних ринків не тільки висуває нові вимоги до системи 

державного регулювання, але й вимагає поглибленої оцінки якості та 

обґрунтованості прийнятих рішень. Це завдання не може бути вирішено без 

належної взаємодії всіх державних регуляторів фондового ринку. 

Фондовий ринок України, незважаючи на його незначні обсяги, має 

досить складну структуру державного регулювання, що охоплює систему 

органів влади, установ та організацій, наділених організаційно-правовою 

самостійністю і пов’язаних спільною функцією – реалізацією публічної влади, 

спрямованої на впорядкування господарських відносин щодо випуску, обігу та 

обліку цінних паперів і їх похідних. Це зумовлено секторною 

(децентралізованою) моделлю державного регулювання, яку буде досліджено у 

наступному розділі роботи, масштабною приватизацією через механізм 

створення ВАТ та емісії акцій за активної участі ФДМУ. З точки зору 

ефективності функціонування системи органів державного регулювання 

концептуальне значення має розподіл функцій регулювання та контролю на 

фондовому ринку. 

Відповідно до ч. 2 ст. 166 ГК України та ст. 5 Закону «Про державне 

регулювання ринку цінних паперів» державне регулювання фондового ринку 

здійснює НКЦПФР. Інші державні органи контролюють діяльність учасників 

ринку цінних паперів у межах своїх повноважень, визначених чинним 

законодавством. Відповідно до ст. 47 Закону «Про цінні папери та фондовий 

ринок» регулювання фондового ринку здійснюють держава та СРО. Державне 

регулювання ринку цінних паперів здійснює НКЦПФР (спеціально 

уповноважений орган), а також інші державні органи у межах своїх 

повноважень, визначених законом (органи загальної та спеціальної 

компетенції) [240, с. 72; 1707, с. 112; 751, с. 50; 173, с. 12]. Господарська 

правосуб’єктність державного органу на фондовому ринку відображається у 

його компетенції – сукупності організаційно-господарських повноважень, 

визначених відповідним органом державної влади (Президентом України, ВРУ) 

у певному нормативно-правовому акті, реалізуючи які, центральний орган 
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виконавчої влади здійснює свою діяльність [612, с. 59]. 

Органи, що здійснюють державне регулювання фондового ринку, 

доцільно поділити на такі групи: 

1) органи загальнодержавної компетенції: ВРУ (ст. 85 Конституції 

України), Президент України (ст. 106 Конституції України) і КМУ (ст. 116 

Конституції України і ст. 2 Закону України від 27 лютого 2014 р. «Про Кабінет 

Міністрів України» [1255], ст.ст. 11, 15 Закону України від 21 вересня 2006 р. 

«Про управління об’єктами державної власності» [1330]), які шляхом 

прийняття нормативно-правових актів, що регулюють відносини на фондовому 

ринку, визначення та забезпечення реалізації напрямів державної політики на 

фондовому ринку, стратегії та напрямів розвитку фондового ринку, 

призначення членів НКЦПФР, забезпечують державне регулювання фондового 

ринку України; 

2) НКЦПФР, яка є спеціально уповноваженим органом у сфері 

державного регулювання фондового ринку [1077; 1269; 1237], безпосередньо 

формує і забезпечує реалізацію єдиної державної політики з розвитку і 

функціонування в Україні ринку цінних паперів та їх похідних. НКЦПФР 

відповідно до ст. 7 Закону «Про державне регулювання ринку цінних паперів», 

п. 4 Положення про НКЦПФР, затвердженого Указом Президента України від 

23 листопада 2011 р. № 1063/2011, і покладених на неї завдань у процесі 

здійснення організаційно-господарських повноважень виконує ряд функцій, які 

можна класифікувати як: регулятивні, оперативно-управлінські, контрольні, 

охоронні, нормотворчі. Вбачається недоцільним дублювання функцій і завдань 

НКЦПФР у Законі «Про державне регулювання ринку цінних паперів» і 

Положенні про НКЦПФР. Система органу є комплексною і охоплює НКЦПФР 

(голова та члени НКЦПФР) і центральний апарат. Повноваження НКЦПФР 

децентралізовані. Територіальні органи НКЦПФР – вісім територіальних 

управлінь, що представляють регулятора у регіонах України, – діють на основі 

положень, затверджених НКЦПФР [1186]. У НКЦПФР на постійній основі із 

залученням представників громадських організацій працюють комітети, 
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керівниками яких є члени НКЦПФР, консультаційні та дорадчі органи, зокрема 

Громадська рада при НКЦПФР [1283], Консультаційно-експертна рада [1722], 

Стратегічна група [1332], Комітет з конкурсних торгів [858], Експертна рада з 

питань корпоративного управління [1720]; 

3) центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом [1337], 

що в межах своєї компетенції здійснюють управління та контроль на 

фондовому ринку: ФДМУ [133]; Міністерство фінансів України [1145]; НБУ 

[572; 1267], який виступає на фондовому ринку як орган державного 

управління, наділений владними повноваженнями, суб’єкт приватного права 

[813, с. 89] та учасник депозитарної системи [538, с. 101–104]; АМКУ [1031], 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [889]; Нацкомфінпослуг 

[1269] та інші; 

4) державні органи, які виконують спеціальні функції контролю і нагляду 

за дотриманням законодавства про цінні папери та правозастосування у 

державі, до яких належать: Міністерство внутрішніх справ України, Генеральна 

прокуратура України, СБУ, КСУ, ВСУ та вищі спеціалізовані суди (ВГСУ, 

ВАСУ); 

5) органи місцевої влади та самоврядування, що регулюють місцеві 

(регіональні) фондові ринки відповідних адміністративно-територіальних 

одиниць із використанням власних (самоврядних) і делегованих повноважень 

[1263; 1264; 544, с. 20–27; 549, с. 198–216]. 

Розвиток фондового ринку зумовлює потребу в оновленні механізму 

регулювання відносин щодо випуску та обігу цінних паперів шляхом розвитку 

принципів саморегулювання та підвищення ефективності взаємодії 

саморегулівних організацій і державних органів. Аналіз законодавства свідчить 

про подвійний правовий статус СРО: 

1) СРО є суб’єктом господарювання: 

а) неприбутковою господарською організацією [1339; 1270; 1306; 136, 

с. 69], непідприємницьким товариством [735, с. 40; 1594, с. 11; 1308], 

некомерційним партнерством [158, с. 6]. На думку фахівців Головного науково-
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експертного управління ВРУ, термін «непідприємницьке товариство» є 

узагальнюючим «родовим» поняттям для таких видів товариств як споживче 

товариство та об’єднання громадян (ст. 85 ЦК України) і не характеризує 

специфіку правового статусу СРО. Термін «СРО» пропонується замінити 

терміном «організації господарського самоврядування», оскільки йдеться не 

про самоврядування всередині юридичної особи, а про самоврядування у межах 

сфер (галузей) господарювання чи професійної діяльності [233]. На наш погляд, 

СРО за правовим статусом є некомерційною господарською організацією 

(розд. 2 Класифікації інституційних секторів економіки України); 

б) господарським об’єднанням [1339; 1077; 1333; 1146; 1138]. 

Аналогічний підхід щодо визнання СРО неприбутковим об’єднанням 

професійних учасників ринку поширений і в спеціальній науковій літературі 

[1436, с. 33; 171, с. 142; 396; 696; 800; 397, с. 164]. СРО використовують 

організаційно-правову форму об’єднання, найбільш оптимальною з яких, 

беручи до уваги найнижчий ступінь централізації та делегування учасниками 

повноважень об’єднанню, визнається асоціація [300, с. 10; 654, с. 70]. 

Організаційно-правова форма об’єднання визначає характер відносин між СРО 

та її членами, які є внутрішньогосподарськими (організаційними і майновими) 

відносинами членства, змістом яких є реалізація взаємних прав та обов’язків у 

сфері корпоративного управління, виконання нормативних, регулятивних, 

охоронних, контрольних та інших функцій СРО. Організаційних цивільних 

правовідносин, якими пропонує вважати досліджувані відносини 

Н. Ю. Філатова [1594, с. 6], чинне законодавство не визначає. 

Отже, СРО є неприбутковою господарською організацією зі спеціальним 

статусом (правосуб’єктністю), що об’єднує суб’єктів, які здійснюють 

професійну діяльність певного виду, відповідає принципам СРО, закладеним у 

законі, утворюється в організаційно-правових формах, передбачених для 

об’єднань підприємств, і яка набула статусу СРО відповідно до закону;  

2) СРО можна віднести до організацій, які внаслідок делегування їм 

повноважень із регулювання професійної діяльності на фондовому ринку 
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органами державної влади та учасниками СРО здійснюють щодо суб’єктів 

господарювання – професійних учасників фондового ринку організаційно-

господарські повноваження. С. М. Еш визнає СРО недержавним інститутом-

регулятором фінансового ринку [396]. Н. Ю. Філатова відносить СРО, яким 

делеговані публічно-правові повноваження, до суб’єктів публічного права 

[1594, с. 5]. Не погоджуючись з наведеною точкою зору, вважаємо, що 

реалізація СРО делегованої компетенції з регулювання фондового ринку не є 

виконанням публічної функції з державного регулювання господарської 

діяльності на фондовому ринку і не змінює правового статусу СРО як 

неприбуткової господарської організації, наділеної повноваженнями зі 

здійснення власної господарської діяльності та організаційно-господарськими 

повноваженнями. Незрозумілою є мета віднесення СРО до юридичних осіб 

публічного або приватного права [1594, с. 11], якщо принципи і вимоги до їх 

створення, діяльності та припинення залишаються незмінними. 

Ознаками СРО є неприбуткові засади створення та діяльності, принцип 

членства за ознакою єдності галузі підприємництва або виду професійної 

діяльності [112, с. 9], подвійна мета, що полягає у задоволенні приватних 

інтересів членів СРО та споживачів, а у випадках делегування СРО публічно-

владних повноважень – і публічного інтересу, здійснення нормотворчої, 

контрольної, представницької та штрафної функцій стосовно членів СРО, що 

передбачено локальними корпоративними актами [1594 с. 5; 436, с. 114], 

наявність розроблених і затверджених стандартів та правил підприємницької 

або професійної діяльності [1146]; наявність спеціалізованих органів контролю 

за дотриманням стандартів і правил; наявність механізму індивідуальної або 

колективної відповідальності членів СРО [409, с. 10], набуття статусу СРО 

шляхом включення до ЄДР СРО [1180] або шляхом отримання дозволу від 

уповноваженого державного органу [271, с. 40–41]. 

У спеціальній літературі дискутується проблема галузевої приналежності 

СРО: чи є вони частиною цивільно-правового механізму впливу на економіку 

або становлять трансформацію державного управління [1681]. Зарубіжні автори 
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звертають увагу на те, що саморегулювання спирається на «угоди і 

кооперацію» за відсутності «владної складової» [17, с. 117], а також є 

альтернативою адміністративному впливу (контролю, нагляду, директивам) [21, 

с. 63]. Проте науковці стверджують, що саморегулювання спрямовано на 

реалізацію публічного інтересу. Тому СРО позначають термінами, які 

традиційно характеризують функціонування державного апарату: «агенція», 

«орган» (self-regulatory agencies, body), і навіть «напівпублічні саморегулівні 

органи» (semi-public self-regulatory body) [17, с. 117, 118, 124]; квазі СРО (quasi 

self-regulatory organization), наприклад, Резервна cистема США [31, с. 8].  

Відповідно до ст. 48 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок», 

п.п. 2, 4 ч. 1 розд. ІІІ Положення про об’єднання професійних учасників 

фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 12 грудня 2012 р. 

№ 1925 [1146] (далі – Положення про СРО), СРО утворюються за принципом: 

одна СРО з кожного виду професійної діяльності на ринку цінних паперів 

(принцип функціонального регулювання). Одне об’єднання може набути 

статусу СРО за одним або кількома видами професійної діяльності. При цьому 

СРО повинна об’єднувати більше 75 % професійних учасників фондового 

ринку за одним із видів професійної діяльності [1447]. Така вимога 

обґрунтована необхідністю уніфікації правил здійснення визначеного виду 

професійної діяльності, посилення контролю над учасниками, які здійснюють 

такий вид діяльності. З іншого боку, практично у жодній державі кількість СРО 

не обмежено; визнано правомірність різних моделей саморегулювання; 

формування СРО є еволюційним процесом, результатом чесної конкуренції 

[1505, с. 7; 1370, с. 397]. Внаслідок зазначених змін на вітчизняному фондовому 

ринку залишилося три СРО за основними видами професійної діяльності: 

Українська асоціація інвестиційного бізнесу (УАІБ), Професійна асоціація 

реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД) та Асоціація «Українські фондові торговці» 

(АУФТ). 

Прихильники «єдиності» СРО в одній сфері професійної діяльності, 

виходять із необхідності забезпечення «єдності» фондового ринку з точки зору 
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однакових стандартів поведінки його учасників [492, с. 12]. Прихильники 

«множинності» СРО вважають, що однакових стандартів на фондовому ринку 

можна досягти шляхом узгодження дій СРО, створення ними робочих груп, 

обміну інформацією під контролем державного регулятора [748, с. 10]. 

СРО можуть істотно обмежувати конкуренцію, створюючи вхідні 

«бар’єри» для учасників ринку [1644, с. 3]. На думку Ю. Хорт, законодавцю 

слід було не обмежувати кількість СРО, а пред’являти більш суворі вимоги 

щодо видачі/продовження дії свідоцтва СРО (не дозволяти функціонувати 

номінальним СРО, якими, зокрема, були АУФРУ та ще ряд бірж) [1619]. 

Конкуренція між різними СРО може мати позитивний ефект не тільки у сфері 

регулювання, але й для вирішення основних питань розвитку фондового ринку. 

Метою діяльності СРО є забезпечення умов провадження діяльності 

професійними учасниками фондового ринку – членами СРО, розробка і 

затвердження правил, стандартів професійної поведінки та провадження 

відповідного виду професійної діяльності, захист інтересів професійних 

учасників фондового ринку, встановлення правил і стандартів проведення 

операцій з цінними паперами. Ця суспільно корисна (статутна) діяльність 

некомерційних організацій є основною [581, с. 16; 136, с. 74]. Законодавством 

не заборонено одержання некомерційними організаціями доходу, зокрема за 

рахунок надання платних послуг її членам. Однак це не може бути метою 

діяльності некомерційної організації (ч. 1 ст. 52 ГК України). 

СРО у межах реалізації спеціальної господарської компетенції, 

визначеної п.п. 1, 3 ч. 2 розд. ІІІ Положення про СРО, виконує функції:  

1) регулювання діяльності членів СРО шляхом розробки та прийняття 

вимог до членства у СРО, внутрішніх (локальних) нормативних актів 

(стандартів, правил), що регулюють прядок здійснення професійної діяльності 

та операцій з цінними паперами, кодексу професійної етики, вимог до 

професійної кваліфікації працівників членів СРО (ч. 2 ст. 48 Закону «Про цінні 

папери та фондовий ринок», пп. 5 п. 1 ч. 2 розд. ІІІ Положення про СРО); 

2) регулювання фондового ринку на підставі та у межах делегованих 
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НКЦПФР повноважень (ст. 49 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок», 

пп. 9 п. 3 ч. 2 розд. ІІІ Положення про СРО). Єдина в Україні СРО, якій 

держава делегувала окремі повноваження, визначивши їх у Законі України від 

5 липня 2012 р. «Про інститути спільного інвестування» [1249] (далі – Закон 

«Про ІСІ») та Положенні про СРО, – це Українська асоціація інвестиційного 

бізнесу; 

3) контролю за дотриманням учасниками СРО вимог законодавства, 

кодексу професійної етики, правил і стандартів, що встановлюються СРО для її 

членів (пп. 5 п. 3 ч. 2 розд. ІІІ Положення про СРО). А. В. Габов, 

Ю. Р. Мрясова, Д. А. Петров вважають контроль з боку СРО особливим 

самостійним видом контролю поряд із державним та громадським [259, 

с. 1020; 881, с. 15–20]. На думку інших вчених, контрольні функції СРО є 

функціями державного контролю [853, с. 5], делегованими державою [333], яка 

«трансформує» свою контрольну діяльність у відповідних галузях шляхом 

передачі СРО деяких публічно-правових повноважень з контролю за 

професійною діяльністю своїх членів [1491, с. 69]; 

4) представницьку щодо захисту інтересів своїх членів шляхом їх 

представництва в органах державної виконавчої влади, судах тощо (пп. 3 п. 1 

ч. 2 розд. ІІІ та пп. 7 п. 3 ч. 2 розд. ІІІ Положення про СРО); 

5) правозастосовчу щодо розробки та затвердження внутрішніх 

документів, які визначають дисциплінарні заходи впливу щодо членів СРО, та 

впровадження ефективних механізмів вирішення спорів між СРО та їх членами 

і клієнтами (пп. 5 п. 1 ч. 2 розд. ІІІ Положення про СРО); 

6) інформаційну – збирання, опрацювання, зберігання, розміщення на 

веб-сайті нормативно-правової, статистичної інформації про учасників СРО; 

7) освітню – щодо організації професійної підготовки та підвищення 

кваліфікації працівників членів СРО; 

8) законотворчу – ініціювання вдосконалення законодавства України у 

сфері професійної діяльності на фондовому ринку, регулювання випуску та 

обігу цінних паперів (пп. 1, пп. 2 п. 3 ч. 2 розд. ІІІ Положення про СРО); 
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9) «допуску до професії» – членство в СРО є умовою одержання ліцензії 

на зайняття професійною діяльністю на фондовому ринку; 

10) гарантійну, що реалізується через компенсаційний фонд СРО; 

11) функції, делеговані СРО учасниками у локальних актах СРО [546, 

с. 102]. 

На контрольних і правовстановлюючих функціях СРО акцентували увагу 

у своїх працях О. Ю. Кампі [461, с. 311–319], В. В. Плескачевський [894, с. 7], 

Є. А. Павлодський [863, с. 46–47], І. В. Перегудов, Ю. В. Тай [875, с. 134], 

Ю. О. Тихомиров [1348, с. 4] та інші. Зокрема, Є. А. Павлодський вважає, що 

важливою складовою СРО є усунення надлишкового державного регулювання 

шляхом передачі СРО окремих функцій державного органу (ліцензування, 

реєстрація) [863, с. 46–47]. Повноваження СРО (спеціальна правосуб’єктність) 

визначено у гл. 2 розд. ІІІ Положення про СРО та деталізовано у статуті СРО. 

Професійний учасник фондового ринку (крім ФБ і депозитаріїв) не має 

права здійснювати діяльність, на яку він має ліцензію, якщо він не є членом 

принаймні однієї СРО (ч. 4 ст. 16 Закону «Про цінні папери та фондовий 

ринок»). Такий підхід характерний для англо-американської концепції ринку 

цінних паперів [841, с. 81]. Обов’язковість членства в СРО прирівнюється до 

наслідків одержання ліцензії як елемента набуття спеціальної 

правосуб’єктності юридичної особи на зайняття ліцензованими видами 

діяльності [780, с. 33], визнається додатковим до державної реєстрації 

спеціальним елементом (процедурою) легітимації [654, с. 64]. Представники 

цивілістичної школи права заперечують обов’язковість членства у будь-яких 

об’єднаннях і некомерційних організаціях. Так, В. І. Гостюк, Є. А. Павлодський 

наголошують антагонізм принципу обов’язкової участі у СРО і статус 

останньої як добровільного об’єднання професійних учасників ринку цінних 

паперів [289, с. 8–9]. На думку Л. Дюги, Є. А. Павлодського, питання про те, 

бути чи не бути членом СРО, має самостійно вирішувати суб’єкт цивільних 

правовідносин [384, с. 762]. Участь у СРО не повинна бути умовою допуску до 

професії (за винятком нотаріусів, адвокатів, чия діяльність пов’язана з 
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виконанням публічно-правових функцій) [289, с. 8–9]. 

Відповідно до ст. 5 Модельного закону про саморегульовані організації, 

затвердженого постановою Міжпарламентської асамблеї держав-учасниць СНД 

від 31 жовтня 2007 р. № 29-7 [765], членство у СРО є добровільним, але 

національними законами може бути передбачено випадки обов’язкового 

членства суб’єктів підприємницької або професійної діяльності в СРО. 

О. І. Онуфрієнко вважає, що вимога обов’язкового членства у СРО не 

обмежує права професійних учасників ринку цінних паперів. Держава, регулюючи 

суспільні відносини, що виникають на ринку, встановлює певні вимоги до 

суб’єктів ринку. Професійний учасник ринку цінних паперів має право вибору 

СРО [841, с. 81]. Проте згідно з чинним законодавством зазначене право вибору 

обмежено. Одне об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів може 

набути статусу СРО за кількома видами професійної діяльності у разі дотримання 

вимог ч. 3 ст. 48 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок»
1
. 

З метою вдосконалення законодавства, що регулює правовий статус 

об’єднань професійних учасників фондового ринку, в т.ч. СРО, пропонуємо 

доповнити перелік учасників господарських відносин, наведений у ст. 2 ГК 

України, неприбутковими господарськими організаціями, зокрема об’єднаннями 

професійних учасників і СРО. Правовий статус об’єднань професійних 

учасників фондового ринку та СРО пропонуємо визначити у спеціальному 

Законі України «Про неприбуткові господарські організації». 

Міжнародні інститути та інститути ЄС у сфері регулювання 

фінансового ринку здійснюють організаційний, інформаційний та координуючий, 

а не прямий регулятивний вплив на вітчизняний фондовий ринок, зумовлений 

інтеграцією зі світовим фондовим ринком і фондовим ринком ЄС, зокрема: 

а) Федерації ФБ: Світова федерація бірж (FIBV), Федерація фондових бірж країн 

Європи та Азії (FEAS), Федерація європейських фондових бірж (FESE); 

б) регулятивні організації: Міжнародна організація комісій з цінних паперів 

(IOSCO) – спеціалізований наднаціональний орган регулювання міжнародного 

                                                 
1 Примітка: наприклад, Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД) та Асоціація «Українські фондові торговці» (АУФТ) 
мають статус СРО за двома видами професійної діяльності – торгівля цінними паперами і депозитарна діяльність. 
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фондового ринку, учасниками якого є понад 120 держав світу, в т.ч. Україна (з 

1996 р.) [857]; Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD); 

Міжнародна фінансова корпорація (IFC); Світовий банк; Банк міжнародних 

розрахунків (BIS); Європейське відомство з цінних паперів та ринків (ESMA) [26, 

с. 84]; в) організації інфраструктури фондового ринку (Clearstream, Euroclear, 

Американська асоціація центральних депозитаріїв цінних паперів (ACSDA), 

Європейська асоціація центральних депозитаріїв (ECSDA) [575, с. 142–144], 

Асоціація центральних депозитаріїв Євразії (АЦДЕ), створені з метою 

гармонізації платіжних систем ЄС з їх подальшою інтеграцією в єдиний 

фінансовий ринок.  

Інфраструктура – сукупність підприємств, установ та організацій, що 

забезпечують необхідні умови для функціонування фондового ринку. 

Вперше термін «інфраструктура» в економічній літературі наведено у 

роботах П. Розенштейна-Родана [29, с. 60] і деяких німецьких науковців. Так, 

Х. Зінгер у своїх роботах на початку 40-х рр. ХХ ст. вжив термін «overhead 

capital» – «інфраструктура» у значенні комплексу умов, які забезпечують 

розвиток приватного підприємництва в основних галузях економіки та 

задовольняють потреби всього населення [849]. 

Ринкова інфраструктура визначається у літературі як система установ та 

організацій, що забезпечують необхідні умови для функціонування ринкової 

економіки в країні чи регіоні [773; 789], вільний рух товарів і послуг на ринку 

[563], обслуговує учасників ринку з метою підвищення ефективності операцій, 

що ними виконуються [165], сприяє зменшенню витрат інвесторів, 

збільшенню ліквідності ринку цінних паперів, прискоренню руху фінансових 

потоків [770, с. 6]. 

І. О. Бланк використовує поняття інвестиційної інфраструктури, що 

охоплює найбільш важливі галузі економіки, установи і засоби, що 

безпосередньо забезпечують процес здійснення інвестицій [165]. Інституційний 

підхід сформувався під впливом неоінституційної теорії, яка пов’язує 

інфраструктуру з формуванням інституційного поля, тобто створенням 
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інституту прав власності, контрактних відносин і зниженням транзакційних 

витрат. Неоінституційний підхід у дослідженні інфраструктури застосовано у 

роботах О. І. Басова, В. О. Галанова, А. С. Гальчинського, Г. П. Журавльової, 

В. Л. Клюні, С. В. Мочерного та інших. Автори зосереджують увагу на 

висвітленні інфраструктури ринку, елементами якої визначають різні інститути, 

системи (товарні, фондові, валютні біржі, аукціони, ярмарки, банки, страхові та 

інвестиційні компанії тощо), що забезпечують функціонування фондового 

ринку [1456] і спеціалізуються на наданні послуг його учасникам [1422, с. 202; 

1369, с. 59]. Є. В. Мацкайлова вважає інфраструктуру фондового ринку 

складною самоорганізованою системою, що поєднує сукупність установ, які 

обслуговують господарюючих суб’єктів у процесі руху цінних паперів, і 

комплекс технологій, за допомогою яких забезпечується функціонування 

фондового ринку [736, с. 5]. Ю. М. Лисенков та А. І. Римарук відносять до 

інфраструктури фондового ринку депозитарії, клірингові установи та СРО [681, 

с. 14]. Дещо інший підхід застосовує В. В. Овчинніков, який розуміє 

інфраструктуру як систему управління ризиками на фондовому ринку, 

глобальний інструмент захисту прав інвесторів від кризи [830].  

В інфраструктурі фондового ринку виокремлюють два рівні. Перший – 

внутрішня (організаційна) інфраструктура, яка охоплює інститути, що 

забезпечують процес укладення та виконання угод із цінними паперами, беруть 

участь у здійсненні операцій на ринку цінних паперів, фіксуючи факт зміни права 

власності на цінний папір на основі розмежування функцій і спеціалізації 

діяльності, та у свою чергу поділяється на облікову інфраструктуру (депозитарії), 

торгову (біржова) та розрахунково-клірингову (клірингові установи). Другий 

рівень – зовнішня (допоміжна), що надає професійним учасникам різного роду 

послуги, які безпосередньо не стосуються руху товарів на ринку цінних паперів, 

але створюють умови, необхідні для цього процесу. Вона охоплює регулюючу 

інфраструктуру (державні органи, СРО), інформаційну інфраструктуру (юридичні 

фірми, аудиторські компанії, консалтингові компанії), страхову, інноваційну і 

технічну інфраструктуру
 
[770, с. 10]. 
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На нашу думку, інфраструктура не охоплює професійних учасників 

фондового ринку та регуляторів, а об’єднує лише тих суб’єктів, які не беруть 

участі в операціях із цінними паперами, забезпечуючи необхідні умови для 

функціонування фондового ринку та надаючи послуги (банківські, страхові, 

аудиторські, юридичні, консалтингові тощо) його професійним і непрофесійним 

учасникам. 

 

2.5. Концепція фондового права та його місце  

в системі господарського права 

Фондові відносини об’єктивно вимагають спеціального правового 

регулювання. Вони регламентовані великою кількістю правових норм, що 

мають не лише зовнішню єдність, але й внутрішній диференціальний зв’язок.  

У науковій літературі триває дискусія про те, чим саме є сукупність 

правових норм, які забезпечують функціонування фондового ринку: 

– асоціацією правових норм, предметно-функціонально спрямованих на 

регулювання відносин у сфері ринку цінних паперів [259, с. 22]; окремою 

правовою спільністю, якій належить проміжне становище між нормами речового 

та зобов’язального права [806, с. 205]. В. Ф. Попондопуло, виходячи із поділу 

права на дві галузі – приватне і публічне, зазначає, що поєднання норм приватного 

та публічного права у процесі правового регулювання тих чи інших сфер життя 

дає нам відповідне законодавство [936, с. 78]. Із цієї позиції сукупність публічних і 

приватних правових норм, що регулюють випуск та обіг цінних паперів, слід 

визнати законодавством про цінні папери (фондовим законодавством); 

– самостійним правовим інститутом [1670, с. 3; 1366, с. 7; 1552, с. 3; 

1569, с. 2; 470, с. 9]. Д. В. Мурзін таким відокремленим правовим інститутом 

цивілістики визнає самі цінні папери [787, с. 251]. І. В. Редькін вважає цінний 

папір системоутворюючим фактором, що забезпечує інтеграцію суспільних 

відносин в єдиний предметний комплекс із точки зору правового регулювання, 

та предметною основою виокремлення інституту цінних паперів у системі 

цивільного права [1366, с. 5, 6]. О. В. Бєлікова визначає фінансово-правовий 

інститут цінних паперів [159, с. 6]. Однак правовий інститут – це сукупність 
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правових норм, а не спеціальний об’єкт (предмет) правового регулювання, яким 

у досліджуваних відносинах є цінний папір; 

− комплексним об’єднанням правових інститутів, що забезпечують 

правове регулювання однорідних відносин у сфері випуску та обігу окремих 

груп цінних паперів (складні правові інститути) та деяких їх видів у межах 

кожної групи (правові субінститути), що не можуть бути включені як складова 

частина усталених інститутів цивільного права: речового та зобов’язального, є 

більш складним системним утворенням, ніж правовий інститут [1765, с. 327, 

329, 336, 337]. Так, самостійним комплексним правовим інститутом, суміжним 

стосовно зазначеної правової спільності, є вексельне право [1765, с. 332; 362, 

с. 52]. Те саме можна сказати і про облігаційне право. О. І. Виговський 

виокремлює інститут цінних паперів у системі міжнародного приватного права, 

який має комплексний міжструктурний характер, зумовлений дуалізмом 

правової природи цінного папера [230, с. 11–12]. Складним (комплексним) 

міжгалузевим правовим інститутом є акціонерне право. Аналізуючи цю 

кваліфікацію, слід зазначити, що по-перше, окремі цінні папери у межах однієї 

групи регулюються певною сукупністю правових норм, що пов’язано з 

особливістю їх правової природи, – посвідчують різний обсяг прав; по-друге, 

визнані інститути окремих груп цінних паперів з урахуванням наведеної 

аргументації також не можуть бути включені до підгалузей речового або 

зобов’язального права, оскільки поєднують як речові, так і зобов’язальні 

елементи (наприклад, у межах групи пайових цінних паперів: акції, 

інвестиційні сертифікати, сертифікати ФОН); 

– комплексною підгалуззю права, оскільки охоплює самостійні правові 

інститути: вексельне право, інститути пайових цінних паперів, 

бездокументарних цінних паперів, емісійних цінних паперів, професійної 

діяльності на фондовому ринку тощо [249, с. 193–204; 124, с. 205–206; 125, 

с. 29; 259, с. 24–26; 362, с. 60]. Поділяючи цю точку зору, зазначимо, що 

внутрішня єдність і зв’язок правових норм, які регулюють фондові відносини, 

не дають змоги визнати їх простою асоціацією (сукупністю); вони становлять 
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внутрішньо узгоджену ієрархічну систему, яка «переросла» межі правового 

інституту, об’єднує самостійні правові інститути (вексельне право, облігаційне 

право, інститут бездокументарних цінних паперів, інститути ліцензування та 

пруденційного нагляду за діяльністю професійних учасників фондового ринку 

тощо) і перетворилася на підгалузь галузі господарського права – фондове 

право. Такий висновок обґрунтовується наступним. 

Система права – правова абстракція, яка відображає зв’язки та єдність 

правових норм, їх внутрішню взаємозалежність [211, с. 166]; це об’єктивно 

зумовлена системою суспільних відносин внутрішня структура права, яка 

складається із взаємозалежних норм, логічно розподілених за галузями, 

підгалузями та інститутами [1462, с. 239; 99, с. 19]. А. С. Шабуров визначає 

систему права як зумовлену характером суспільних відносин внутрішню 

структуру права, що виявляється в єдності та узгодженості норм, що її 

утворюють, і одночасній диференціації на галузі та інститути [1539, с. 431]. 

С. С. Алексєєв під системою права розуміє його макроструктуру, тобто будову 

права на його вищому рівні, закон зв’язку між галузями права [68, с. 208].  

Одним із завдань правової науки є забезпечення удосконалення 

законодавства про цінні папери, вивчення накопиченого досвіду, аналіз 

правових основ регулювання фондових відносин. Тісний зв’язок між галузями 

права, що регламентують відносини на фондовому ринку, передбачає існування 

міжгалузевих комплексних нормативних актів. Це аргументує важливе 

значення міжгалузевого узгодження, покликаного допомогти науково-

теоретичному обґрунтуванню місця галузі права, що регулює фондові 

відносини, у правовій системі. Як слушно зазначає В. Ф. Яковлєв, міжгалузеве 

узгодження повинно мати конкретний характер і здійснюватися на основі 

аналізу комплексу юридичних норм, що регулюють ті чи інші правовідносини 

[1756, с. 17]. 

Центральною ланкою структури права є категорія «галузь права» – 

відносно самостійна сукупність юридичних норм, яка регулює якісно однорідну 

сферу (рід) суспільних відносин специфічним методом правового регулювання 
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[596; 1358, с. 124], має властивий лише їй режим правового регулювання 

(предмет, метод, мету, способи, тип правового регулювання) і є підсистемою 

системи права [1462, с. 245]. Для визнання юридичних норм галуззю права 

необхідний особливий вид суспільних відносин, який об’єктивно вимагає 

специфічного правового впливу [936, с. 78], насамперед – регламентації за 

допомогою особливого методу [60, с. 11]. Якщо предмет – це однорідні 

суспільні відносини, на які впливають норми галузі права, то метод – це 

система регулятивного впливу, що характеризується специфічними прийомами 

регулювання [1587, с. 24].  

Інститут права – система відносно відокремлених і пов’язаних між собою 

правових норм, які регулюють певну групу (вид) однорідних суспільних 

відносин. Інститути права можуть складатися із правових норм різних галузей, 

бути міжгалузевими [1462, с. 248; 1358, с. 125]. На формування будь-якого 

правового інституту впливає цілий ряд системоутворюючих чинників, які 

призводять до об’єднання вихідних компонентів у цілісну систему, зберігають 

її як ціле, забезпечують функціонування, вдосконалення та розвиток цієї 

системи [93, с. 54]. 

Деякі дослідники (В. І. Вернадський, О. Нейрит, Р. Корнан, І. Пригожий, 

М. К. Сулейменов та інші) заперечують поділ права на галузі (концепція єдності 

науки). Основними недоліками, що виникають при розподілі єдиного знання на 

галузі, можна назвати: втрату розуміння єдності, формування паралельних 

категорійно-понятійних апаратів, що є перешкодою циркуляції інформації у 

межах наукового поля та обміну цією інформацією між науковцями; 

неефективність дослідницької роботи, яка призводить або до «винайдення 

велосипеда» або до невикористання уже відомих у рамках інших наук результатів, 

даних і т.п. Тому на початку XX ст. постала тенденція до розмивання меж між 

природознавством і гуманітарними науками; формування нових універсальних 

метатеорій (наприклад, теорія систем, синергетична теорія); виникнення нових 

інтегрованих галузей наукового знання (соціобіологія, біофізика, інженерна 

біомеханіка тощо); проведення комплексних досліджень (приміром, досліджень 
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впливу права на економіку). Ця тенденція призводить до визнання умовності 

поділу єдиного знання на галузі, його зумовленості обмеженістю людської 

природи (матеріальної, інтелектуальної, морально-етичної тощо) [737, с. 55–56]. 

На думку А. Д. Машкова, поділ наукового знання (у т.ч. юридичного) на 

окремі галузі має певні недоліки та стримує розвиток науки, однак має об’єктивні 

причини: багатогранність, безмежність і неосяжність об’єкта дослідження; 

величезний обсяг накопиченого людством емпіричного матеріалу, який вимагає 

теоретичного осмислення; обмеженість пізнавального та інтелектуального 

ресурсу суб’єкта пізнання; історичні аспекти формування структури наукового 

знання як форми соціальної дійсності; стереотипи суспільної свідомості стосовно 

розуміння структури і змісту науки загалом, її окремих секторів. Це призводить не 

лише до поділу наукового знання на окремі науки (за предметом дослідження), а й 

до структуризації останніх на окремі підгалузі [737, с. 56–57]. Невиправданим, 

безперспективним і шкідливим, таким, що розмиває уявлення про право як цілісне 

та системне явище, вважає відмежування норм права від «класичних» галузей і 

появу комплексних утворень за ознакою окремого виду діяльності (банківської, 

страхової тощо) Н. С. Кузнєцова [621, с. 440]. 

Усвідомлюючи умовність поділу юридичної науки на галузі, підтримуємо 

позицію тих учених, які висловлюються за збереження системного підходу до 

структури системи права [553, с. 18–21], зокрема А. Г. Діденка, 

М. В. Молодцова, П. М. Рабіновича, О. Ф. Скакун, М. В. Кравчука та інших, з 

огляду на те, що сприйняття права як «внутрішньо узгодженого явища» вимагає 

застосування до нього системно-структурних законів [871, с. 135]. 

Слушною є позиція А. Г. Бобкової, яка акцентує, що у багатьох випадках, 

коли предмет правового регулювання інституту і галузі права, яка йому 

відповідає, склалися всередині будь-яких суспільних відносин, можна виявити 

такі риси та особливості, які вимагають спеціального регулювання, формування 

нових правових сукупностей і, можливо, виокремлення їх у самостійні галузі 

(підгалузі) права [166, с. 252]. О. А. Беляневич влучно зауважує, що система 

права є соціальною системою, складний характер якої визначається не 
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кількістю елементів – галузей права, а тим, що кожна галузь права становить 

систему другого порядку, об’єднуючи правові інститути – системи третього 

порядку і т.д. [139, с. 163, 167]. 

Складність і різноплановість ринкових суспільних відносин зумовила 

виокремлення у теорії права ще одного елемента загальної структури права – 

підгалузі права. Під поняттям «підгалузь» розуміють відносно самостійний, 

внутрішньо і зовні єдиний комплекс кількох інститутів певної галузі права [61, 

с. 232; 1462, с. 249]. Виокремлення підгалузі здійснюється залежно від 

особливостей певного елемента регульованого суспільного відношення 

(предмета регулювання): змісту, об’єкта, суб’єкта [936, с. 82]. Зовнішнім 

втіленням підгалузі є наявність у ній такої групи норм, що мають загальні 

принципові положення, властиві кільком (але не всім) правовим інститутам 

галузі [61, с. 232]. У цьому питанні слід погодитися з А. Я. Пилипенком, який 

вважав, що правові норми та інститути, які виокремлюються із традиційних 

галузей права, за змістом урегульованих правовідносин та юридичними 

особливостями компонентів нормативного матеріалу ближчі один до одного, 

ніж до тих галузей, до яких їх традиційно відносять [888, с. 295]. Це характерно 

і для підгалузей права.  

У сучасній вітчизняній правовій науці прийнято розрізняти базові та 

комплексні галузі права. Теорію основних і комплексних галузей права 

предметно і докладно висвітлено у працях як прихильників: С. С. Алєксєєва, 

В. К. Райхера, М. Д. Шаргородського, так і опонентів такого поділу: 

О. О. Красавчикова, О. С. Іоффе, Ю. К. Толстого. З розвитком законодавства, 

зумовленим економічними, соціально-політичними відносинами, прийнято 

комплексні акти, які формують комплексні галузі законодавства, а зрештою – і 

комплексні правові утворення [61, с. 282–284]. В. К. Райхер правові утворення 

такого роду визнавав комплексними галузями права [1361, с. 190]. На думку 

Ю. К. Толстого, між основними і комплексними галузями є такі відмінності: 

а) кожній основній (самостійній) галузі властива предметна єдність, натомість 

комплексна галузь її позбавлена; б) до складу основних галузей не можуть 
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входити норми інших галузей права, на той час як комплексна галузь 

складається із норм інших (основних) галузей права; в) кожній основній галузі 

права притаманний свій специфічний метод регулювання, а комплексна галузь 

послуговується методами правового регулювання, запозиченими з основних 

галузей; г) основним галузям належить певне місце у системі права, а 

комплексним галузям відведено умовне місце (залежно від цілей 

систематизації) [1557, с. 44–47].  

С. В. Поленіна не підтримує ідею щодо існування комплексних галузей 

права, але вважає реальним фактом наявність комплексних правових інститутів. 

Міжгалузеві інститути виникають на межі споріднених галузей права, яким 

притаманна спільність регульованих ними відносин [908, с. 74]. 

Сучасні наукові дослідження доводять, що праву властиві різноманітні 

комбінації його складових, у ньому постійно виникають нові блоки, що не 

охоплюються традиційним поділом на галузі та правові інститути. Це призводить 

до виникнення теорії вторинних структур, формування теорії комплексності. 

Комплексні явища у праві – річ очевидна. Питання полягає у тому, чи становить 

така комплексність певну органічну єдність, чи є штучною сумішшю різних явищ 

[441, с. 223–225]. А. Г. Діденко зазначає про проблему комплексних галузей та 

інститутів права. Правова норма розрахована на врегулювання конкретного 

суспільного відношення. Правові норми та інститути всередині цільової гілки 

права зберігають свою галузеву приналежність. Одна й та сама норма права не 

може бути складовою різних інститутів і галузей права. Правовий інститут 

здатний об’єднуватися з іншими інститутами у підгалузь або галузь права, а також 

звужуватися до групи правових норм, що не досягають рівня інституту, водночас 

«комплексний інститут» такими властивостями не наділений [344]. 

За фундаментальністю норм, сконцентрованих у галузях права, 

господарське право визнають комплексною галуззю права, що регулює 

відносини у сфері організації та здійснення господарської діяльності. 

У наш час характерною є тенденція, спрогнозована ще у 1978 р. 

А. Я. Пилипенком, який зазначав, що господарське право як спеціальна 
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комплексна галузь права є інтегратором виокремлюваних правових норм, їх 

асоціацій, правових інститутів (у майбутньому, можливо, підгалузей і галузей), 

відповідно до яких здійснюється господарська діяльність [888, с. 295]. Це 

зумовило появу таких підгалузей господарського права як інвестиційне [240, с. 54; 

907, с. 125], корпоративне право [717, с. 328], комплексних галузей – транспортне 

право [191, с. 17], і підгалузей права – страхове право [871, с. 139, 170], 

енергетичне право; правових інститутів – вексельне [1765, с. 332; 362, с. 52], 

акціонерне [238, с. 17; 259, с. 26], господарське договірне право [139, с. 81]. 

Підгалуззю у теорії права визнають об’єднання інститутів, для якого 

характерним є високий ступінь спеціалізації, диференціації та інтеграції правових 

спільностей, що входять до його складу [1765, с. 327]. Підгалузі права властива 

наявність групи норм, які регулюють однорідні групи відносин та мають свої 

загальні положення (норми) – загальний інститут, закріплений в особливій главі 

кодифікованого нормативного акта [67, с. 155], власний підгалузевий предмет 

регулювання, а іноді й метод правового регулювання (або особливості 

застосування методу чи групи методів). Цим критеріям задовольняє сукупність 

норм, що регулюють відносини стосовно випуску та обігу цінних паперів і 

похідних. Загальним інститутом фондового права є сукупність загальних 

положень (норм) про цінні папери, викладених у гл. 17 розд. ІІІ ГК України, гл. 14 

розд. ІІІ кн. 1 ЦК України. За критерієм об’єкта (предмета) правового 

регулювання (фондові господарські відносини) цю підгалузь господарського права 

пропонується називати фондове право [553, с. 21]. 

Термін «фондове право» вперше було вжито Н. Ю. Кругловою [1613, 

с. 42]. І. М. Ліфшиц запропонував запровадження терміну «фондове право ЄС» 

для позначення сукупності правових норм, спрямованих на реалізацію політики 

у сфері створення єдиного внутрішнього ринку цінних паперів і на захист прав 

інвесторів, які регулюють розкриття інформації на ринку цінних паперів та 

допуск цінних паперів до публічного обігу, обмеження зловживань на ринку 

цінних паперів, правовий статус інвестиційних фірм та інших професійних 

учасників ринку цінних паперів [661, с. 9–10].  
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Фондове право є комплексним утворенням. Такі утворення С. С. Алєксєєв 

визначав не як інкорпороване зібрання різногалузевих норм, а як юридично 

змістовне явище [62, с. 15–16]. Комплексний характер підгалузі «фондове 

право» зумовлений поєднанням норм матеріального та процесуального права, 

що характеризуються як певна спільність sui generis (особливого виду). 

Регулюючий вплив за суб’єктним і змістовим критерієм відведено нормам 

господарського права (форми, методи, засоби державного регулювання, 

господарська компетенція регуляторів, договірне регулювання професійної 

діяльності на фондовому ринку). Враховуючи спеціальний суб’єктний склад – 

суб’єктів господарювання, господарсько-правові норми домінують у правовому 

регулюванні фондових відносин, а не становлять окремі нормативні вкраплення, 

які закріплюють публічно-правові способи і засоби регламентаційного впливу на 

емісійно-посвідчувальні відносини, як їх характеризує В. Л. Яроцький [1765, 

с. 337]. Норми господарського процесуального права забезпечують охорону та 

захист прав і законних інтересів учасників фондового ринку.  

Предметом правового регулювання підгалузі фондового права є фондові 

господарські відносини, які за суб’єктним складом домінують на фондовому 

ринку. Крім них на цьому ринку можуть виникати цивільно-правові відносини 

(з реалізації фізичною особою майнових та особистих немайнових прав на 

цінний папір і прав із цінного папера, спадкування цінного папера), фінансово-

правові відносини (з емісії державних і муніципальних цінних паперів, 

обслуговування державного боргу за емітованими державними цінними 

паперами) тощо – це інші галузеві відносини, які формують самостійні правові 

інститути (спадкове право, інститут державних цінних паперів) у межах інших 

галузей права (цивільного, фінансового) і не є предметом правового 

регулювання фондового права. 

Особливість підгалузі фондового права полягає у консолідації різних за 

правовою природою, конструкцією і галузевою належністю правових норм, норм 

комплексних міжгалузевих правових інститутів (наприклад, акціонерне право), 

спрямованих на врегулювання фондових господарських відносин (предмет 
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фондового права), єдність яких заснована на принципах правового регулювання 

фондових господарських відносин (принципах фондового права) та комплексному 

господарсько-правовому методі правового регулювання (метод фондового права). 

Принципи права виконують систематизуючу, правотворчу, регулятивну 

та інтегративну функції. Систематизуюча функція права полягає в тому, що на 

основі його принципів формуються галузі, підгалузі та інститути права. Слід 

погодитися з Г. Л. Знаменським, який зазначає, що принципи господарського 

права відображають основну суть (ідею) господарського права, яка слугує 

однією з підстав відмежування його від інших галузей права [1614, с. 27]. 

Принципи права забезпечують істотний, стійкий зв’язок між різними нормами 

права. Вони є орієнтиром у формуванні змісту позитивного права, у 

правотворчому процесі, систематизації, тлумаченні та реалізації норм права, 

під їх впливом формується поведінка суб’єктів [61, с. 51]. Принципи права 

набувають самостійного регулятивного значення, основи правозастосування, у 

т.ч. і для заповнення лакун у законодавстві [644, с. 72]. 

Принципами фондового права є: 

– загальні (конституційні) принципи: законність, верховенство права, 

рівність перед законом, взаємна відповідальність особи та держави тощо;  

– галузеві принципи господарського права, до яких на підставі аналізу 

ст.ст. 5, 6, 44 ГК України слід віднести такі: оптимального поєднання ринкового 

саморегулювання економічних відносин суб’єктів господарювання та державного 

регулювання макроекономічних процесів; економічної багатоманітності; визнання 

усіх суб’єктів права власності рівними перед законом, недопущення 

протиправного позбавлення власності; забезпечення державою захисту прав усіх 

суб’єктів права власності та господарювання; право кожного на підприємницьку 

діяльність, не заборонену законом; забезпечення державою захисту конкуренції у 

підприємницькій діяльності, недопущення зловживання монопольним 

становищем на ринку, неправомірного обмеження конкуренції, недобросовісної 

конкуренції; соціальної спрямованості економіки [435, с. 88–89]; принцип повного 

відшкодування заподіяних збитків і презумпції вини суб’єкта господарювання у 

https://en.wikipedia.org/wiki/Collateral_damage
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вчиненні правопорушення; 

– спеціальні принципи: прозорості та відкритості фондового ринку; 

свободи руху капіталу у формі цінних паперів; захисту прав інвесторів, 

власників цінних паперів та інших учасників фондового ринку; оптимального 

поєднання державного регулювання та саморегулювання відносин на 

фондовому ринку; вільного вибору виду професійної діяльності на фондовому 

ринку та організаційно-правової форми з урахуванням обмежень, встановлених 

законом; обов’язковості участі професійних учасників фондового ринку у 

професійних об’єднаннях і СРО; уніфікації організації та здійснення 

професійних видів діяльності, централізації обліку цінних паперів і клірингу.  

Фондове право використовує методи господарського права: метод владних 

приписів (встановлення ліцензійних умов [1119; 1120; 1121; 1122; 1123; 1124; 

1125], пруденційних нормативів [1185], затвердження НКЦПФР вимог до 

договорів із професійними учасниками фондового ринку [1099; 1100; 1001; 1002; 

1003; 1004; 1005], програмних продуктів на фондовому ринку [1006]), автономних 

рішень (вибір виду професійної діяльності на фондовому ринку, прийняття 

рішення про емісію цінних паперів і визначення умов емісії), рекомендацій (щодо 

доступу до інформації про АТ [1127]) та координації (укладення господарських 

договорів на фондовому ринку) з регулятивними особливостями. Вони полягають 

у перевазі методу владних приписів у частині правового регулювання професійної 

діяльності на фондовому ринку (наприклад, видача ліцензій на здійснення 

професійної діяльності на фондовому ринку, визначення мінімального розміру та 

порядку формування статутного капіталу, програмно-технологічних і 

кваліфікаційних вимог до професійних учасників фондового ринку), захисту прав 

інвесторів (наприклад, обмеження джерел інвестування пенсійних активів 

(ст.ст. 47, 49 Закону України від 9 липня 2003 р. «Про недержавне пенсійне 

забезпечення» [1270]), активів ІСІ (ст. 48 Закону «Про ІСІ» [1249]), надання 

дозволу на обіг цінних паперів іноземних емітентів на території України, 

пруденційного нагляду за професійними учасниками ринку, обмеження кількості 

учасників фондового ринку (СРО, ЦД і РЦ). 
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Отже, фондове право як підгалузь господарського права – це сукупність 

правових норм, що регулюють фондові господарські відносини між учасниками 

фондового ринку – суб’єктами господарювання, а також між цими 

суб’єктами та суб’єктами організаційно-господарських повноважень щодо 

випуску (емісії) цінних паперів, здійснення прав із цінного папера, обігу цінних 

паперів, обліку прав на цінні папери, здійснення діяльності (інвестиційної, 

посередницької, професійної) на фондовому ринку, організаційного та 

інформаційного забезпечення, державного регулювання та саморегулювання 

фондового ринку, захисту прав і законних інтересів учасників фондового ринку.  

 

Висновки до розділу 2 

На підставі дослідження основних наукових підходів до розуміння 

правовідношення як форми реалізації правових норм і господарського 

правовідношення визначено окремий вид господарських правовідносин – 

фондові господарські правовідносини, спеціальним об’єктом (предметом) яких 

є цінні папери та їх похідні. Ознаками фондових господарських відносин 

визнано: особливий суб’єктний склад, поєднання майнових та організаційних 

елементів, сферу виникнення – фінансово-економічну систему певного рівня, 

урегульованість нормами законодавства про цінні папери, особливий об’єкт 

правовідношення – цінні папери та їх похідні, зміст, поєднання публічних і 

приватних інтересів, особливі підстави виникнення, зміни та припинення, 

значний ступінь державного регулювання і саморегулювання. 

Господарсько-правовими на фондовому ринку (фондовими 

господарськими відносинами) є відносини, що складаються між учасниками 

фондового ринку – суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами і 

суб’єктами організаційно-господарських повноважень у процесі випуску та 

обігу цінних паперів і похідних, обліку прав на цінні папери та прав із цінного 

папера, організації і здійснення професійної та іншої діяльності на фондовому 

ринку, охорони і захисту прав та законних інтересів його учасників, державного 

регулювання і саморегулювання фондового ринку. 
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Фондовий ринок є вертикально та горизонтально інтегрованою у 

фінансовий ринок системою фондових правовідносин, що мають складну 

внутрішню структуру. На фондовому ринку можуть виникати публічні та 

приватні відносини різної галузевої належності, однак панівними є 

господарські відносини. 

Виходячи із аналізу моністичного та плюралістичного підходів до 

розуміння об’єкта господарського правовідношення, загальним об’єктом 

фондового господарського правовідношення визначено фактичну поведінку його 

учасників, а спеціальним об’єктом (предметом) – цінні папери та їх похідні. 

Із метою з’ясування правової природи і змісту фондових господарських 

відносин виокремлено групи господарських відносин, що складаються на 

фондовому ринку: а) за взаємним становищем сторін: організаційно-

господарські (вертикальні) та майново-господарські (горизонтальні); б) за 

критерієм галузі (сфери економіки) ці відносини визначено як правовідносини 

кредитно-фінансової сфери; в) за критерієм меж дії: міжгосподарські та 

внутрішньогосподарські; г) за генетичним і функціональним зв’язком: 

матеріально-правові та процесуально-правові; ґ) за структурою юридичного 

змісту: з простою, складною структурою, комплексні; д) за критерієм розподілу 

прав та обов’язків: односторонні, двосторонні, багатосторонні; е) залежно від 

співвідношення взаємних прав і обов’язків суб’єктів: рівні або з ієрархічним 

підпорядкуванням сторін; є) за складом і ступенем індивідуалізації: абсолютні 

та відносні; ж) за предметно-об’єктним критерієм: речові, зобов’язальні, з 

ведення власної господарської діяльності, немайнові; з) за інтегрованим 

складом і предметно-об’єктним критерієм: абсолютно-речові, абсолютно-

відносні речові, абсолютні, відносні зобов’язальні; і) за характером впливу: 

регулятивні та охоронні. 

Цінний папір – втілення абстрактного майнового права, яке може 

передаватися від однієї особи до іншої за допомогою передачі самого цінного 

папера і має економічну цінність завдяки вираженому в ньому праву. Цінний 

папір є зовнішньою формою легітимації та посвідчення належних його 
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власникові майнових і немайнових прав та рухомим майном (дуалістична 

правова природа). Сутність цінного папера полягає в особливому правовому 

зв’язку між правом на цінний папір (як на документ) і правом із цінного папера 

(можливість реалізувати сукупність прав, посвідчених документом). 

Загальна тенденція до зміни системи об’єктів права власності зумовила 

дематеріалізацію емісійних цінних паперів, «оречевлення» прав і поширення їх 

на цінні папери та інші безтілесні об’єкти (юридико-технічні абстракції) – 

інформація, електрична і теплова енергія, повітряний простір, радіочастотний 

ресурс, безготівкові кошти – правового режиму речі (фікція). 

За результатами дослідження речової та зобов’язальної концепцій 

підтримано думку щодо єдиної речово-правової природи документарних і 

бездокументарних цінних паперів. Правовий режим цінного папера надається 

суб’єктивним правам, а не формі їх посвідчення, яка є лише способом фіксації 

прав із цінного папера. 

Аргументовано такі ознаки цінного папера: 1) є документом як 

матеріальною формою одержання, зберігання, використання і поширення 

інформації шляхом її фіксації на папері або іншому (електронному) носієві 

інформації; 2) має визначену законом форму та необхідні реквізити; 

3) посвідчує майнове або інше визначене законом право; 4) характеризується 

можливістю передачі прав, що випливають із нього, іншим особам; 

5) здійснення посвідченого цінним папером суб’єктивного права можливо лише 

шляхом його пред’явлення; 6) визначає відносини між особою, яка випустила 

цінний папір, і його власником; 7) передбачає виконання зобов’язань згідно з 

умовами випуску; 8) має публічну достовірність; 9) визнається державою і 

наділений правовим режимом цінного папера згідно із законом.  

Сурогатами цінних паперів визнано фінансові інструменти, що 

перебувають у господарському обігу, мають ознаки цінних паперів, але не 

визнаються такими за законом, або належать до переліку цінних паперів за 

законом, проте випущені з порушенням встановлених законом вимог щодо 

форми, змісту або реєстрації випуску (емісії) цінних паперів. Підтримано 
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нормативний підхід до визначення у законі вичерпного переліку цінних 

паперів. Досліджено сурогати цінних паперів, випущені на фондовому ринку 

України: компенсаційні сертифікати, розрахункові чеки, коносаменти, 

складські свідоцтва, депозитарні, аграрні розписки, та пострадянських країн: 

свідоцтва депонування акцій («купчі»), білети, сурогати банків (депозитні 

свідоцтва, чекові карти, кредитні опціони, кредитні гарантії тощо), 

небанківських фінансових установ (пенсійні ощадні поліси, відсоткові векселі, 

сертифікати вкладників, інвестиційні валютні контракти), житлові контракти, 

житлові сертифікати, житлові векселі, сурогати товарних ф’ючерсів і опціонів. 

Різногалузевий склад фондових відносин зумовлює їх суб’єктний склад. 

Терміни «учасник фондових правовідносин» і «суб’єкт фондових 

правовідносин» розмежовано за критерієм ступеня участі у відповідних 

правовідносинах. Суб’єктами визнано учасників, які безпосередньо вступають 

у фондове господарське правовідношення, реалізуючи спеціальну господарську 

компетенцію щодо здійснення господарської діяльності на фондовому ринку 

або управління нею. 

Залежно від мети створення та функціонального призначення учасників 

фондового ринку класифіковано на групи: непрофесійні та професійні. До 

непрофесійних віднесено емітентів, інвесторів, регуляторів та інфраструктуру. 

У складі професійних учасників фондового ринку за характером діяльності 

виокремлено: а) фінансових посередників (торговці цінними паперами, КУА, 

ПАНПФ, управителі іпотечним покриттям, управителі майном); б) професійних 

учасників депозитарної системи України (ЦД, депозитарні установи) та НБУ; 

в) організаторів торгівлі цінними паперами (ФБ); г) РЦ і клірингові установи. 

Обґрунтовано, що видами депозитарних систем, що діють на фондових 

ринках окремих країн світу, є: централізована, децентралізована, 

централізовано-розподільча. У країнах ЄС і більшості країн із ринковою 

економікою переважає дворівнева централізована модель з єдиним ЦД (верхній 

рівень), функції якого виконують міжнародні ЦД – Clearstream та Euroclear або 

національний ЦД, і кастодіальними депозитаріями (нижній рівень), наприклад, 
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Euroclear Bank, Clearstream Banking, Deutsche Bank та інші. Депозитарна 

система України є централізованою із двома центральними установами: ЦД та 

НБУ. При здійсненні розрахунків має бути дотримано принципу «поставка 

проти платежу» і строку проведення – не пізніше третього робочого дня з дня 

вчинення правочину, що відповідає «Ключовим принципам для системно 

значимих платіжних систем» Комітету з платіжних і розрахункових систем 

(2001 р.) центральних банків країн Групи десяти. 

Визначено правовий статус РЦ, що характеризується: монополізмом, 

спеціальною правосуб’єктністю щодо здійснення клірингу та грошових 

розрахунків за правочинами щодо корпоративних цінних паперів, укладеними 

на ФБ і поза ФБ, за принципом «поставка цінних паперів проти оплати». 

Запропоновано розмежувати клірингові та розрахункові функції РЦ, 

залишивши за останнім розрахункову функцію, а клірингову передати 

кліринговим установам. Визначено систему розподілу ризиків на фондовому 

ринку та функції центрального контрагента. 

Аргументовано, що ФБ за правовим статусом є установою, яка 

використовує організаційно-правову форму господарського товариства. Її 

некомерційний статус і спеціальна господарська правосуб’єктність (функції 

організатора торгів, саморегулювання, контролю за дотриманням законодавства 

учасниками ФБ) є особливостями, зумовленими метою створення та предметом 

діяльності. 

Підтримано позицію опонентів комерціалізації ФБ. Обмеження 

організаційно-правової форми ФБ виключно формою ПАТ, на нашу думку, є 

невиправданим, оскільки ФБ не залучають кошти учасників біржових торгів. 

Заперечено пропозицію щодо запровадження для ФБ організаційно-правової 

форми некомерційного партнерства. З метою консолідації торгівлі цінними 

паперами схвалено пропозицію щодо створення єдиної національної біржової 

системи котирування та обліку цінних паперів (ЄБФСУ), в якій цінні папери, що 

пройшли лістинг на одній з ФБ України, автоматично котируватимуться на інших 

ФБ України, які входять до єдиної національної біржової системи (процедура 
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єдиного лістингу). 

Виокремлено та класифіковано вимоги, що визначають правовий статус 

професійних учасників фондового ринку: організаційно-установчі, майнові, 

кваліфікаційно-персоніфіковані, внутрішньоорганізаційні, техніко-технологічні, 

інформаційні та облікові. Аналогічні вимоги встановлено acquis communautaire, 

що свідчить про належний рівень адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС у цій сфері. 

Визначено систему регуляторів фондового ринку України: 1) державні 

регулятори – органи державної влади: НКЦПФР як спеціально уповноважений 

орган, органи загальної компетенції (ВРУ, КМУ, Президент України), 

центральні органи виконавчої влади (Міністерство фінансів України, ФДМУ, 

АМКУ, Нацкомфінпослуг, НБУ, Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України), державні органи, які виконують спеціальні функції контролю та 

нагляду за дотриманням законності та правозастосування (Міністерство 

внутрішніх справ України, Генеральна прокуратура України, СБУ, КСУ та вищі 

судові інстанції (ВСУ, ВГСУ, ВАСУ), органи місцевої влади та 

самоврядування; 2) ринкові регулятори (саморегулятори) – об’єднання 

професійних учасників і СРО, що регулюють фондові відносини зі здійснення 

професійної діяльності, реалізуючи власну та делеговану компетенцію; 

3) корпоративні регулятори – професійні учасники фондового ринку, які 

здійснюють локальне, у т.ч. договірне регулювання фондових відносин. 

Обґрунтовано подвійний правовий статус СРО як неприбуткової 

господарської організації – господарського об’єднання, наділеного 

повноваженнями зі здійснення власної господарської діяльності (суб’єкт 

господарювання) та організаційно-господарськими повноваженнями (суб’єкт 

організаційно-господарських повноважень). Аргументовано, що СРО у межах 

реалізації спеціальної господарської компетенції виконує такі функції: 

регулятивну, контрольну, представницьку, правозастосовчу, інформаційну, 

освітню, законотворчу, функції захисту інтересів своїх членів, «допуску до 

професії» та делеговані функції. Вимогу «єдиності» СРО мотивовано 
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необхідністю уніфікації правил здійснення певного виду професійної 

діяльності, посилення контролю за учасниками, які його забезпечують. 

Обов’язковість членства в СРО прирівнюється до наслідків одержання ліцензії 

як елемента набуття спеціальної правосуб’єктності юридичної особи на 

зайняття ліцензованими видами діяльності. Правовий статус об’єднань 

професійних учасників і СРО запропоновано визначити у Законі України «Про 

неприбуткові господарські організації». 

Міжнародні інститути та інститути ЄС у сфері регулювання фінансового 

ринку не є регуляторами, оскільки здійснюють організаційний, інформаційний 

та координуючий, а не прямий регулятивний вплив. Такими інститутами є: 

а) Федерації фондових бірж; б) регулятивні організації: Міжнародна організація 

комісій з цінних паперів (IOSCO); Організація економічного співробітництва та 

розвитку (OECD); Міжнародна фінансова корпорація (IFC); Світовий банк; Банк 

міжнародних розрахунків (BIS); Європейське відомство з цінних паперів та ринків 

(ESMA); в) організації інфраструктури (Clearstream, Euroclear, Американська та 

Європейська асоціації центральних депозитаріїв цінних паперів (ACSDA та 

ECSDA), Асоціація центральних депозитаріїв Євразії (АЦДЕ). 

Надано визначення терміна «інфраструктура» і викладено 

неоінституційний підхід до її дослідження. В інфраструктурі фондового ринку 

виокремлено два рівні: 1) внутрішній (організаційний), що охоплює облікову 

(депозитарії), торгову (біржі) та розрахунково-клірингову (клірингові установи) 

і 2) зовнішній (допоміжний), що об’єднує регулюючу, інформаційну, страхову, 

інноваційну та технічну складові. 

Фондове право визначено як комплексну підгалузь господарського права 

за критерієм предмета правового регулювання (фондові господарські 

відносини), принципами фондового права (загальними (конституційними), 

галузевими (господарсько-правовими) і спеціальними) та комплексним 

господарсько-правовим методом правового регулювання, що характеризується 

регулятивними особливостями, а саме перевагою методу владних приписів у 

частині правового регулювання професійної діяльності (пруденційний нагляд, 
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обмеження кількості учасників фондового ринку (СРО, ЦД, РЦ), захисту прав 

інвесторів, обігу цінних паперів іноземних емітентів на території України. 

Доведено, що предметом правового регулювання підгалузі фондового права є 

фондові господарські відносини, які за суб’єктним складом домінують на 

фондовому ринку. Крім них на фондовому ринку можуть виникати цивільно-

правові відносини (з реалізації фізичною особою майнових та особистих 

немайнових прав на цінний папір і прав із цінного папера, спадкування цінного 

папера), фінансово-правові відносини (з емісії державних і муніципальних 

цінних паперів, обслуговування державного боргу за емітованими державними 

цінними паперами) тощо, які формують самостійні правові інститути (спадкове 

право, інститут державних цінних паперів) у межах інших галузей права 

(цивільного, фінансового) і не є предметом правового регулювання фондового 

права. 
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РОЗДІЛ 3. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ТА САМОРЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН  

НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 

 

3.1. Економіко-правові засади державного регулювання та 

саморегулювання відносин на фондовому ринку України 

Відповідно до ст. 5 ГК України правовий господарський порядок в 

Україні формується на основі оптимального поєднання ринкового 

саморегулювання економічних відносин суб’єктів господарювання та 

державного регулювання макроекономічних процесів. Державне регулювання 

фондового ринку є елементом державного регулювання економіки як явища 

загального порядку. В усіх сучасних економіках державне регулювання 

фінансового (у т.ч. фондового) ринку є одним із найважливіших напрямів 

державної політики. 

У теорії права предметом дискусії є визначення та співвідношення 

категорій «регулювання», «організація» та «управління». Н. Ней визначає 

організацію як одну з універсальних функцій соціального (у т.ч. державного) 

управління [803, с. 29]. Організація є складовою змісту управлінської діяльності 

щодо впорядкування певних суспільних відносин, а також системи управління 

в цілому як сукупності відповідних управлінських елементів, що перебувають у 

відношеннях і зв’язках між собою та утворюють органічну цілісність і єдність 

[1747, с. 294]. З точки зору інших науковців, позицію яких слід підтримати, 

організація – це більш широке поняття, що не охоплюється змістом управління. 

Управління як цілеспрямована взаємодія суб’єкта та об’єкта у системі 

управління є елементом організації процесу досягнення цілей, вирішення 

завдань [616, с. 13]. О. М. Вінник визначає організацію господарської 

діяльності як систему заходів, спрямованих на раціональне поєднання у часі та 

просторі всіх елементів господарської системи відповідного рівня [588, с. 5–6]. 

І. М. Кравець формою організації господарської діяльності визнає її 

регулювання органами господарського керівництва [588, с. 39–40]. 
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Представники науки адміністративного права наголошують, що державне 

управління – це різновид діяльності органів держави, основний зміст якої – 

організуючий вплив носіїв державно-владних повноважень на суспільні 

відносини і процеси з метою їх упорядкування та координації шляхом 

нормотворчих і розпорядчих дій на виконання законів та інших правових актів 

[37, с. 143]. Державне регулювання пропонується розглядати як державне 

управління у найбільш широкому розумінні, як усю сукупність напрямів 

реалізації державної влади з боку держави в цілому в інтересах соціально-

організуючого впливу на життєдіяльність суспільства, виокремлюючи при 

цьому державне управління у вузькому розумінні (виконавчо-розпорядчу 

діяльність) як складову державного регулювання [336, с. 11]. Таке широке 

розуміння державного управління є характерним для правової доктрини 

більшості європейських країн [316] і набуло панівного значення [48, с. 9]. 

Державне регулювання і державне управління є соціальними явищами, 

яким притаманні як спільні, так і відмінні ознаки. Спільність рис зумовлена 

тим, що вони є різновидами організаційної діяльності держави, спрямованої на 

впорядкування певних суспільних явищ, процесів або об’єктів [751, с. 31], 

мають державно-владний характер, здійснюються від імені держави її 

уповноваженими органами і нею забезпечуються, зокрема засобами державного 

примусу [244, с. 52]; мають тотожну внутрішню формальну структуру: 

наявність суб’єкта та об’єкта управління чи регулювання. Організаційний 

аспект державного регулювання виявляється у створенні державних органів і 

наділенні їх відповідними повноваженнями [1443, с. 62].  

Державне регулювання передбачає вплив не на конкретні об’єкти, а на 

певну сферу суспільних відносин і характеризується можливістю обрання 

суб’єктами альтернативних варіантів поведінки, натомість управління є 

індивідуально персоніфікованою формою реалізації виконавчої влади і 

передбачає цілеспрямований владний вплив на конкретні об’єкти із 

застосуванням насамперед адміністративних методів і засобів впливу [751, 

с. 31]. Воно здійснюється шляхом встановлення та застосування державними 
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органами правил, спрямованих на коригування діяльності суб’єктів 

господарювання, і підтримується можливістю застосування правових санкцій у 

разі порушення цих правил. Державне управління економікою має на меті її 

оптимальну організацію та забезпечення її ефективності. Державне 

регулювання передбачає захист суспільних інтересів від зловживань і порушень 

з боку суб’єктів господарювання, захист останніх від порушень їх прав іншими 

учасниками господарської діяльності [1443, с. 62]. Водночас дослідження 

співвідношення державного управління та державного регулювання свідчить 

про наявність між цими двома видами організаційної діяльності держави 

діалектичного зв’язку, коли один вид діяльності органічно знаходить своє 

продовження та конкретизацію в іншому [751, с. 51], про що свідчить аналіз 

форм, методів і засобів державного регулювання господарської діяльності.  

Поділяємо точку зору В. С. Щербини, згідно з якою державне управління є 

однією із правових форм здійснення державного регулювання економіки 

(державного керівництва економікою) поряд із державним плануванням, 

державним контролем і нормативним регулюванням [1701, с. 21–25; 239,  

с. 19–22], а організаційні відносини певною мірою ототожнюються з 

відносинами щодо державного регулювання економіки [1701, с. 18; 643, с. 105]. 

І. М. Кравець формами організації господарської діяльності визначає: 

1) управління господарською діяльністю суб’єктів господарювання державного 

сектора економіки; 2) регулювання господарської діяльності суб’єктів 

господарювання всіх форм власності [588, с. 75]. В. І. Полюхович критерієм 

розподілу державного управління та державного регулювання вважає форму 

власності об’єктів і суб’єктів впливу. На фондовому ринку щодо сфери державної 

власності держава встановлює правила, здійснює безпосереднє управління й 

водночас є самостійним учасником у цих відносинах, а щодо сфери недержавної 

власності діє лише як організатор і регулятор [923, с. 51, 52]. 

Із метою характеристики державного впливу на ринкові відносини 

визнається доцільнішим вживати термін «регулювання», а не «управління» 

оскільки останнє не відповідає змісту регулюючого впливу [714, с. 17–19], 



132 

передбачає безпосередній адресний управлінський вплив із прямим 

встановленням об’єктів і суб’єктів управління, кореспонденцією прав та 

обов’язків, що суперечить принципам ринкової економіки і чинному в країні 

правопорядку [929, с. 19–20]. 

В економічній літературі під регулюванням ринку розуміють 

встановлення системи правил ведення господарської діяльності на певному 

ринку, а під державним регулюванням – встановлення правил, що регулюють 

конкретну сферу економіки [615, с. 12]. Державне регулювання – це діяльність 

держави в особі її органів, спрямована на реалізацію державної економічної 

політики із використанням спеціальних засобів, форм і методів [1019, с. 318, 

1020, с. 387–388]; цілеспрямований економічний, правовий та організаційний 

вплив держави на економіку та господарську діяльність суб’єктів ринку [359, 

с. 157]; організований процес керівництва, регулювання і контролю державних 

органів за розвитком сфер економіки і культури, інших сфер державного життя 

[1549, с. 102], змістом якого є вплив на непідпорядковані органу виконавчої 

влади об’єкти [810, с. 12], зокрема шляхом державної підтримки та захисту 

суб’єктів підприємницької діяльності, а також державного контролю за 

дотриманням вимог законодавства суб’єктами такої діяльності [1689, с. 6]. 

Поділяємо точку зору вчених, які вважають, що державне регулювання 

передбачає встановлення державою загальних правил поведінки (діяльності) 

учасників суспільних відносин і їх коректування залежно від умов, що 

змінюються [312, с. 33], шляхом застосування різноманітних засобів і 

механізмів такого регулювання, що підкріплено можливістю застосування 

правових санкцій у разі їх порушення [611, с. 33]. 

Наведені дефініції державного регулювання економіки засвідчують його 

комплексний характер, що має прояв у багатогранності цілей, принципів, форм, 

методів та інститутів. Метою державного регулювання економіки визначають 

упорядкування економічних відносин у сфері підприємництва, реалізацію 

економічної політики, виконання цільових економічних та інших програм, 

встановлення загальних правил і норм поведінки, а також запобігання 



133 

негативним явищам у суспільстві, захист публічних і приватних інтересів 

учасників відносин [1019, с. 318; 1020, с. 387–388], забезпечення рівного 

підпорядкування всіх учасників господарських відносин правовому 

господарському порядку та рівного захисту державою всіх суб’єктів 

підприємництва [360, с. 5], створення умов ефективного функціонування і 

вирішення складних соціально-економічних проблем національної економіки 

[1353; 418, с. 758], задоволення соціально-економічних потреб суспільства [751, 

с. 50–51]. 

В. С. Щербина вважає державне регулювання господарської діяльності  

збірним поняттям, що охоплює як власне державне регулювання (державне 

регулювання у вузькому розумінні), здійснюване компетентними державними 

органами, так і державне регулювання у широкому розумінні, яке здійснюється 

органами місцевого самоврядування на підставі делегованих повноважень 

[1263; 1264], а також СРО на виконання делегованих їм повноважень [1711, 

с. 8]. Аналогічну точку зору поділяють А. Ф. Алгазіна, С. А. Зінченко, 

В. В. Галов, Ю. Р. Мрясова, які наголошують, що саморегулювання – елемент 

(частина) державного регулювання [778, с. 134]; державні функції втрачають 

характер державних тільки якщо держава повністю втрачає інтерес до сфери, в 

якій створено СРО [56, с. 107; 436, с. 107]. Європейський суд з прав людини 

визнає, що покладання на СРО функції контролю за здійсненням професійної 

діяльності її членів є модифікацією функції державного регулювання, а 

виконавчо-регулятивні органи професійних об’єднань виконують публічно-

правові функції та інтегровані у державну структуру [834]. На нашу думку, 

делегування окремих повноважень є реалізацією державно-владних 

повноважень і охоплюється поняттям «державне регулювання», проте 

реалізація СРО, органами місцевої влади та місцевого самоврядування 

делегованої компетенції не є виконанням публічної функції з державного 

регулювання господарської діяльності. Саморегулювання є децентралізацією 

державного регулювання, здійснюється у відносинах між суб’єктами 

господарювання в локальних актах, що мають обмежену сферу дії, на базі 
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майна недержавної форми власності, а в окремих випадках забезпечено 

державним примусом та заходами юридичної відповідальності. Після 

делегування держава і надалі виконує функції контролю та нагляду за 

здійсненням СРО делегованих функцій. Цієї позиції дотримуються 

Д. О. Грачов, який розглядає саморегулювання як вид регулювання, 

протилежний державному і такий, що не є його частиною [300, с. 12]; 

Д. А. Петров, який зазначає, що жодна СРО не отримує і не здійснює публічних 

функцій [883, с. 10]; В. С. Бєлих [136, с. 71] і С. М. Шишкін, який вважає, що 

делеговані СРО форми державного регулювання є підприємницько-правовими 

(господарсько-правовими) формами державного регулювання економіки і не 

належать до адміністративно-правової або цивільно-правової сфери [1689, 

с. 127]. Функція регулюючого впливу на економіку виконується, але 

субсидіарно щодо основного – прямого державного регулювання [882, с. 46]. 

Видами регулювання господарської діяльності, крім державного 

регулювання, В. С. Щербина визначає: а) регулювання органами місцевої влади 

і місцевого самоврядування на підставі власних (самоврядних) повноважень; 

б) регулювання об’єднаннями професійних учасників фондового ринку і СРО 

на підставі власних повноважень (саморегулювання); в) регулювання самими 

суб’єктами господарювання (договірне регулювання) [1711, с. 8–9]. Ці види 

регулювання охоплюються терміном «недержавне регулювання», що існує 

поряд із державним регулюванням [653, с. 29]. 

А. М. Бабашкіна виокремлює ринкове, корпоративне та державне 

регулювання [97, с. 9]; І. П. Гурова, О. П. Махонько – державне регулювання, 

співрегулювання та саморегулювання [317, с. 45]. До останнього, на думку 

О. Осипенка, належить корпоративне та галузеве саморегулювання [846, с. 69]. 

Проблема впливу держави на зміст і форму економічних ринкових 

відносин та їх адекватного правового забезпечення залишається центральною 

для господарсько-правової науки. Тривають дискусії про роль держави в 

економічному житті суспільства [848 с. 511–153]; дедалі більшого поширення 

набуває розуміння, що ринкова економіка не може функціонувати без 
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державного регулювання [674, с. 11; 620, с. 26; 648, с. 11–18], яке є важливою 

умовою ефективного функціонування ринкового механізму. Об’єктивна 

необхідність державного регулювання економіки, збалансування такого 

регулювання з ринковим саморегулюванням (соціально орієнтоване публічно-

правове регулювання економіки [708, с. 79]) доведена у багатьох наукових 

дослідженнях [718, с. 68–75; 1443, с. 56–59; 1380, с. 196–216; 1458, с. 71–77; 

892; 1626, с. 9–14; 1711, с. 12–13; 359, с. 155–159 та інші], підтверджується 

практикою економічно розвинених країн Європи і світу [712, с. 64; 716, с. 172–

226 тощо] і знайшла закріплення в конституційних основах правопорядку у 

сфері господарювання та господарському законодавстві (ст. 5 ГК України). Це 

зумовило звуження сфери адміністративно-правового регулювання – 

дерегулювання [1476, с. 64–65; 312, с. 33; 1082; 1097], зміну форм державного 

впливу на економічні відносини та розвиток саморегулювання, заснованого на 

законі [1757, с. 20]. 

Проте останнім часом спостерігається глобальна світова тенденція до 

підвищення ролі державного регулювання економіки, посилення публічних 

засад у правовому регулюванні господарської діяльності, що знайшло 

відображення в нових кодифікованих актах, прийнятих у зв’язку зі світовою 

фінансовою кризою 2008–2009 рр. [709, с. 5], яка вплинула на ринки капіталів, 

у т.ч. фондовий.  

Державне регулювання фондового ринку зумовлене метою забезпечення 

реалізації державної економічної політики [259, с. 1020], необхідністю охорони 

та реалізації публічних і приватних інтересів, діалектику яких відображено у: 

а) забезпеченні державою стабільності ринку, підвищенні його прозорості та 

безпеки; б) консолідації системи державного регулювання фінансового ринку 

(створення мегарегуляторів) із метою подолання недоліків секторного підходу; 

в) комерціалізації та консолідації центральних інституцій інфраструктури 

(створення ЦД); г) створенні глобальних торговельних і розрахунково-

клірингових систем (РЦ); ґ) зростанні ролі інституційних інвесторів; 

д) розвитку механізмів саморегулювання; е) механізмах розкриття інформації 
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та захисту інсайдерської інформації; є) ліцензуванні та пруденційному нагляді; 

ж) розширенні спектра інструментів фондового ринку з метою обслуговування 

нових економічних відносин [530, с. 96–100]. 

Легальне визначення поняття «державне регулювання ринку цінних 

паперів» наведено у ст. 1 Закону «Про державне регулювання ринку цінних 

паперів», згідно з яким це здійснення державою комплексних заходів щодо 

упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів і їх похідних та 

запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері. 

Концепція державного регулювання фондового ринку охоплює державну 

політику на фондовому ринку, спрямовану на охорону та реалізацію публічних 

і приватних інтересів, принципи, форми, методи, засоби державного 

регулювання, систему органів державного регулювання, їх компетенцію та 

порядок відносин між ними. 

Суспільні відносини, що виникають на ринку цінних паперів, мають 

переважно господарсько-правовий характер. Тому, важливими є положення 

ст. 6 ГК України, яка визначає загальні принципи господарювання. Основні 

принципи державного регулювання фондового ринку відповідають принципам, 

встановленим ст. 2 Закону України від 1 липня 2010 р. «Про засади внутрішньої 

та зовнішньої політики» [1096]: першочергової реалізації загальнонаціональних 

інтересів і забезпечення гарантій та безпеки інвестиційної діяльності; 

оптимальності, послідовності та єдності державного регулювання; 

орієнтованості на світовий досвід функціонування фінансових ринків. 

Принципи міжнародно-правового регулювання закріплено у текстах директив 

ЄС: гармонізація національних стандартів допуску цінних паперів до обігу на 

фондових біржах [8], взаємне визнання, згідно з яким опубліковані проспекти 

випусків цінних паперів, що були допущені до обігу на ФБ в одній країні та 

зареєстровані в комісії з цінних паперів цієї країни, підлягають визнанню в 

інших країнах-членах ЄС [9], уніфікація стандартів державно-правового 

регулювання [10], координація діяльності національних комісій з цінних 

паперів. Міжнародний стандарт правового регулювання фондового ринку 
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Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO) [373] містить 38 

принципів, спрямованих на досягнення трьох головних цілей: захист інвесторів; 

забезпечення функціонування справедливого, ефективного та прозорого ринку; 

зниження системних ризиків. 

В Україні сформувалася чотириланкова система регулювання відносин на 

фондовому ринку, яка за критерієм суб’єкта управління охоплює:  

–  державне регулювання, що здійснюється спеціально уповноваженими 

державними органами; 

–  регіональне (місцеве) регулювання, здійснюване органами місцевої 

влади та місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції;  

–  саморегулювання, яке здійснюється СРО; 

–  локальне, у т.ч. внутрішньокорпоративне і договірне регулювання, 

здійснюване професійними учасниками фондового ринку за допомогою правил, 

що визначають порядок провадження окремих видів професійної діяльності на 

фондовому ринку, та господарських договорів, які регламентують договірні 

відносини між учасниками фондового ринку. 

Таким чином, регулювання фондового ринку – це сукупність форм, засобів 

і методів, за допомогою яких здійснюється вплив на фондові відносини, 

забезпечується підтримання рівноваги публічних та приватних інтересів і 

упорядкування діяльності на ньому всіх учасників цього ринку та операцій між 

ними з боку уповноважених на це державних органів, органів місцевої влади, 

професійних учасників фондового ринку, їх об’єднань і СРО.  

Досвід функціонування розвинутих ринкових економік свідчить про те, 

що фондовий ринок є одним із найбільш урегульованих і регламентованих 

державою. Поступовий розвиток фондового ринку в Україні зумовив 

необхідність приведення в дію механізму державного регулювання фондового 

ринку, основні правові засади якого визначено законодавством [1077; 1339; 

1249; 1310; 1276; 1321]. Важливе значення для вдосконалення механізмів 

державного регулювання господарської діяльності має реалізація Угоди про 

асоціацію, цільових державних програм [1320; 1326]. В Україні підтримано 
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альтернативний варіант формування ринків капіталу, що передбачає активну 

участь держави у регулюванні розвитку ринків капіталу та дає змогу 

забезпечити реальний сектор економіки фінансовими ресурсами [1320]. 

Механізм державного регулювання фондового ринку охоплює 

економічну політику (ст.ст. 9, 10 ГК України), засоби державного регулювання 

господарської діяльності, правові форми та методи державного регулювання 

господарської діяльності (ст.ст. 12, 116 ГК України, ст. 3 Закону «Про державне 

регулювання ринку цінних паперів» тощо). Державне регулювання фондового 

ринку здійснюється у межах господарсько-правових відносин, що в юридичній 

науці традиційно аналізують через такі елементи як об’єкт, суб’єкт і зміст. 

Відповідно до ст. 12 ГК України об’єктом державного регулювання є 

господарська діяльність. Цієї точки зору дотримуються В. В. Лаптєв [645, 

с. 17], В. С. Щербина [1706, с. 5, 7]. У законах щодо державного регулювання 

фінансових ринків об’єктом визначено ринок [1077; 1333]. 

В економічній науці загальними об’єктами державного регулювання 

визнають економічну систему держави, економічні підсистеми, сфери, галузі, 

процеси, ринки, регіони тощо. Зокрема, ринок як соціально-економічне явище 

охоплює ринки товарів, послуг, інвестицій, валюти, цінних паперів, праці тощо 

[751, с. 37]. Складність втілення цих об’єктів у чітких організаційних формах 

зумовлює опосередкований вплив держави на їх функціонування та розвиток. 

Тому безпосереднім об’єктом державного регулювання економіки є діяльність 

підприємств (установ, організацій) і державних органів, а об’єктом державного 

регулювання в сфері господарювання – господарська діяльність суб’єктів 

господарювання [1708, с. 10]. 

У широкому розумінні об’єкт державного регулювання на фондовому 

ринку має комплексний характер, до його складу належать: господарська 

діяльність суб’єктів фондового ринку; суспільні відносини, що виникають у 

процесі випуску, обігу, обліку цінних паперів; фондовий ринок у цілому як 

багатофункціональна система. Безпосереднім об’єктом державного регулювання 

на фондовому ринку пропонуємо визначити фондові відносини. Зважаючи на 



139 

викладене, об’єкт державного регулювання на фондовому ринку – 

індивідуально не персоніфіковані у структурному та функціональному аспекті 

суспільні відносини між учасниками фондового ринку, що виникають у процесі 

здійснення суб’єктами фондового ринку господарської (у т.ч. професійної) 

діяльності на фондовому ринку, окремих господарських операцій у сфері 

випуску, обігу, обліку цінних паперів та їх похідних, захисту прав і законних 

інтересів учасників фондового ринку.  

Коло суб’єктів державного регулювання фондового ринку встановлено 

законодавчо. Відповідно до ч. 2 ст. 166 ГК України та ст. 5 Закону «Про 

державне регулювання ринку цінних паперів» державне регулювання 

фондового ринку здійснює НКЦПФР. Інші державні органи здійснюють 

контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів у межах своїх 

повноважень, визначених чинним законодавством. У ст. 47 Закону «Про цінні 

папери та фондовий ринок» застосовано широкий підхід до розуміння сутності 

державного регулювання, згідно з яким регулювання фондового ринку 

здійснюють держава та СРО. Державне регулювання ринку цінних паперів 

здійснює НКЦПФР (спеціально уповноважений орган), а також інші 

(компетентні) державні органи у межах своїх повноважень, визначених 

законом. До суб’єктів, які здійснюють державне регулювання фондових 

господарських відносин, слід віднести державу в особі уповноважених 

державних органів законодавчої, виконавчої, судової влади (ВРУ, КМУ, 

Президент України, НКЦПФР, ФДМУ, НБУ, Міністерство фінансів України 

тощо), що забезпечують нормативне регулювання, планування, управління, 

контроль, правозастосування на фондовому ринку на підставі, в межах 

повноважень (організаційно-господарських [1707, с. 112]) та у спосіб, 

визначений Конституцією і законами України (ст. 2 ст. 19 Конституції України) 

[544, с. 20–27; 119, с. 51–57; 549, с. 198–216]. 

Таким чином, державне регулювання фондового ринку зумовлює 

виникнення сукупності вертикально інтегрованих організаційно-господарських 

відносин між регулятором – НКЦПФР або іншим компетентним державним 
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органом і учасником фондового ринку, в яких держава в особі уповноваженого 

органу здійснює організаційний, регулятивний та управлінський вплив на 

учасників фондового ринку і відносини між ними із використанням 

господарсько-правових форм, засобів та методів державного регулювання, 

змістом яких є реалізація регулятором організаційно-господарських 

повноважень. 

Крім органів державної влади регулюючий вплив на фондові відносини 

здійснюють: 1) органи місцевого самоврядування, виконавчі органи сільських, 

селищних і міських рад, а також місцеві державні адміністрації на підставі 

власних (самоврядних) повноважень; 2) професійні учасники фондового ринку 

(локально-правове та договірне регулювання); 3) об’єднання професійних 

учасників і СРО [546, с. 94–104; 548, с. 109–112] (саморегулювання на підставі 

власних і делегованих повноважень [1270; 1339; 1074; 1146]). 

Сучасний фондовий ринок – складна у функціональному та 

інституційному планах система, яка, з одного боку, має ринкові механізми 

саморозвитку і самоорганізації, а з іншого – є об’єктом досить жорсткого 

державного регулювання [768, с. 27] та об’єктивно не може врегульовуватися 

тільки за допомогою приписаних ззовні правил (правових норм); вплив 

зовнішніх регуляторів повинен доповнюватися внутрішніми – 

саморегулюванням, що становить піднормативний рівень механізму правового 

регулювання [1765 с. 313, 315]. Розвиток фондового ринку пов’язаний з 

потребою в оновленні механізму та пошуком оптимальної системи 

регулювання на засадах поєднання державного регулювання і 

саморегулювання, підвищенням ролі СРО та ефективності їх взаємодії з 

державними органами регулювання. Водночас, як зазначає А. В. Басова, просте 

дублювання вимог законодавства у правилах і стандартах СРО зводить їх 

регулятивну функцію, що полягає у створенні додаткового регулювання, до 

«ретрансляції» встановлених законодавством норм [111, с. 61]. 

Проблеми саморегулювання та правового статусу СРО неодноразово 

досліджувалися у працях вітчизняних і зарубіжних вчених. Вперше терміни 
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«саморегулювання» та «саморегулівна організація» (self-regulatory organization) 

було вжито у законодавстві США та Великобританії, що і зумовлює ряд їх 

особливостей. У США self-regulatory organizations отримали розвиток із 

прийняттям Закону про цінні папери і біржі 1934 р. Пізніше ці норми було 

включено до § 78c Титулу 15 Зводу законів США [414, с. 89–90; 301, с. 42]. 

Історія вітчизняних традицій саморегулювання підприємницької діяльності 

сягає кінця ХІХ – початку ХХ ст. і пов’язана з процесами лібералізації та 

дерегуляції [875, с. 133]. 

Давно відома якісна відмінність узгодження правових засобів при 

децентралізованому та централізованому методах впливу права на суспільні 

відносини [734, с. 21]. Підхід до питання про ефективність централізації і 

децентралізації у регулюванні економіки мінявся в різні періоди розвитку 

економіки. В першій половині ХХ ст. найбільш ефективними вважалися 

максимальна централізація і контроль з боку держави. Цим пояснюється 

небачений економічний поступ у 20–30-ті рр. ХХ ст. у СРСР. У той же період у 

більшості західних країн відбувається націоналізація та збільшення державного 

сектору економіки. В останній третині ХХ ст. найбільш ефективними з 

економічної точки зору стають децентралізація та самоорганізація, 

зменшується вплив держави на економіку, на перший план виходять методи 

саморегулювання (рейганоміка, політика М. Тетчер, «економічне диво» Японії 

та Китаю) [432, с. 136].  

Вітчизняні вчені-адміністративісти кінця ХІХ – початку ХХ ст. зазначали, 

що без участі суспільних організацій органи державної влади не в змозі 

виконати взяті на себе завдання, особливо в сфері управління господарською 

діяльністю [77, с. 221–229; 443, с. 69; 1529, с. 34–40; 1692, c. 176–180]. 

Т. І. Тарасов вважав, що слід уникати надмірного розширення сфери прямої дії 

центральної влади. Розширення сфери втручання має відбуватися паралельно із 

децентралізацією [1529, с. 163]. Період кінця ХХ – початку ХХI ст. позначився 

реформами державного управління, зокрема однією із новацій цього часу стало 

впровадження системи саморегулювання, яка мала частково замінити прямий 
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адміністративний вплив у ряді галузей економіки [109, с. 5]. 

Світовій практиці відомі кілька моделей саморегулювання: 

1) делеговане (обов’язкове) – держава передає певні функції з 

регулювання ринку (зокрема ліцензування учасників) СРО, встановлює правила 

діяльності таких організацій. Для цієї моделі характерним є встановлення 

жорсткіших вимог, обов’язкових до виконання, а саме щодо обов’язкового 

членства суб’єктів професійної діяльності в СРО, страхування відповідальності 

членами СРО (створення компенсаційних фондів). Є. О. Барсукова зазначає, що 

саморегулювання у цьому випадку становить альтернативу державному контролю 

та ліцензуванню. СРО делегуються повноваження з контролю за дотриманням 

членами вимог законодавства, що підкріплюється правом застосовувати санкції у 

вигляді призупинення чи анулювання свідоцтва [105, с. 317]; 

2) добровільне саморегулювання передбачає встановлення і дотримання 

правил учасниками СРО без схвалення або захисту з боку держави [615, с. 7]. 

Моніторинг за додержанням добровільно прийнятих норм, а також за 

застосуванням штрафних санкцій у разі їх недотримання здійснюється СРО; 

3) змішана модель саморегулювання поєднує елементи двох зазначених 

вище. Вона характерна для країн, де держава чітко визначила у законі, що 

додержання норм саморегулювання еквівалентне дотриманню закону. Ця 

модель не передбачає ні обов’язкового членства, ні обов’язкового додержання 

норм. Можлива перевірка дотримання членами встановлених норм і 

застосування санкцій до тих членів, які їх не додержуються. Держава зберігає 

за собою функцію ліцензування, а СРО делеговано функцію контролю у межах, 

визначених законом [105, с. 318]. 

В Україні втілено модель, наближену до змішаної системи регулювання, 

що ґрунтується на поєднанні саморегулювання та державного регулювання з 

пріоритетом останнього. Але участь у СРО – обов’язкова (легітимаційна) умова 

здійснення професійної діяльності на фондовому ринку. 

Є різні точки зору щодо правової природи саморегулювання і його 

співвідношення з державним регулюванням економіки. В економічній теорії 
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саморегулювання визначається як інститут, у рамках якого групою агентів 

створюються, адаптуються та змінюються легітимні правила, що регулюють 

господарську діяльність цих агентів, і об’єкти регуляції мають можливість 

легітимно керувати поведінкою регулятора (контролера) [615, с. 229; 798, 

с. 229]. В. С. Плескачевський визначає саморегулювання як регулювання 

(правовстановлення і застосування) за допомогою загального та інституційного 

(у формі СРО або бірж) права ринку [895]. С. М. Шишкін вважає 

саморегулювання усіченим державним регулюванням, делегованим СРО, 

діяльність яких перебуває під державним контролем [1689, с. 4].  

Статтею 2 Модельного закону про саморегульовані організації, 

затвердженого постановою Міжпарламентської асамблеї держав-учасниць СНД 

від 31 жовтня 2007 р. № 29-7 [765], та ст. 2 проекту Закону України від 

22 липня 2011 р. «Про саморегулівні організації» [1306] саморегулювання 

визначено як самостійну та ініціативну діяльність, що здійснюється суб’єктами 

підприємницької або професійної діяльності або НПФ на умовах їх об’єднання в 

СРО, змістом якої є розробка та встановлення правил і стандартів зазначеної 

діяльності, а також контроль за дотриманням вимог встановлених правил і 

стандартів. Аналогічні визначення саморегулювання наведено у наукових 

дослідженнях А. В. Басової [112, с. 7] та Ю. Р. Мрясової [779, с. 47–51]. 

Таким чином, зміст саморегулювання полягає у наданні можливості 

суб’єктам певного виду професійної діяльності, об’єднуючись на добровільній 

основі на принципах самоорганізації, самостійно регулювати (шляхом локальної 

нормотворчості) та контролювати здійснення діяльності такого роду. 

До принципів саморегулювання належать: законність, поєднання 

приватних і публічних інтересів [135, с. 86], принцип єдності та функціональної 

субсидіарності [1562, с. 46], субсидіарний регулюючий вплив на економіку, 

відповідальність СРО за невиконання делегованих функцій, корпоративність, 

додаткова відповідальності членів СРО [882, с. 45–47]. 

Основна ідея саморегулювання полягає у дотриманні особами, які діють 

на певному ринку, правил і стандартів, що видаються не державою, а самими 
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особами і ними ж затверджуються; саморегулювання здійснюється незалежно 

від наявності чи відсутності у законодавстві норм про СРО [301, с. 121]. Така 

точка зору відображає «ліберальний» підхід до саморегулювання, що пов’язує 

його із самоорганізацією суб’єктів [259, с. 1046; 332, с. 35]. Широкий підхід до 

саморегулювання обстоюють у своїх працях Ю. О. Тихомиров [1547, с. 86–96; 

1548, с. 3–6] та О. В. Романіхін [1414, с. 32–36]. Розвиток ідей саморегулювання 

простежується у працях теоретиків неолібералізму – Л. Ф. Мізеса, Ф. Хайека, 

М. Фрідмана.  

Саморегулювання поєднує як адміністративне, так і корпоративне 

управління окремими сферами (галузями, комплексами) економіки держави 

[409, с. 35]. Воно є способом подолання «провалів ринку» та/або забезпечення 

позитивного квазі-рентного потоку для об’єктів регулювання за рахунок 

обмеження конкуренції, зумовлює скорочення державних витрат на 

регулювання і контроль у відповідних сферах діяльності, гнучкість та 

врахування інтересів учасників [615, с. 5, 8]. Саморегулювання підвищує 

ефективність державного управління за рахунок заміни оперативного контролю 

за підприємницькою або професійною діяльністю на законодавче регулювання 

[436, с. 97–98], є ефективною заміною ліцензуванню і виконує завдання щодо 

зняття адміністративних бар’єрів для суб’єктів підприємництва [1689, с. 4]. 

У числі недоліків саморегулювання О. М. Мозговий зазначає: зниження 

об’єктивності контролю; захист групових інтересів на шкоду 

загальнодержавним; невиправдане дублювання функцій НКЦПФР; небажання 

застосовувати санкції до окремих членів СРО. Для усунення цих недоліків 

необхідно: підтримувати здорову конкуренцію між СРО; підвищити вимоги до 

дотримання законів і нормативів; формувати спостережні ради СРО за рахунок 

незалежних експертів; визначити синергетичний ефект від поєднання в одному 

СРО торгуючих і контролюючих функцій [768, с. 22]. 

Соціальна цінність саморегулювання для суспільства і держави (у 

співвідношенні з правом) полягає у тому, що право не може охопити всі сфери 

суспільних відносин і передбачити у диспозиції всі можливі прояви реальної 
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практики взаємодії суб’єктів. У цих випадках на допомогу праву приходить 

саморегулювання. Акти саморегулювання заповнюють прогалини правового 

регулювання, конкретизують нормативно-правові акти і за аналогією з правовими 

актами є формою вираження соціального нормування [215, с. 209–211].  

В. С. Плескачевський механізмами саморегулювання у розвинених 

економіках вважає: звичаї ділового обороту, кодекси корпоративного 

управління, інститути організованого саморегулювання – саморегульовані 

ринки (біржі), професії (лікарі, аудитори, оцінювачі, арбітражні керуючі, 

адвокати, нотаріуси), СРО (галузі підприємницької діяльності) [895]. 

Визначаючи юридичну природу актів саморегулювання, слід підтримати 

позицію вчених, які відносять їх до локальних правових актів, що регулюють 

внутрішньоорганізаційні відносини і прийняті на розвиток загальних норм 

законодавства, пристосованих до умов функціонування організації [1354, с. 7]; 

актів корпоративного управління (акціонерні угоди, кодекси професійної етики) 

[214, с. 48; 1664, с. 61], що містять одночасно нормативні, індивідуальні та 

ненормативні приписи [1004, с. 7]. У корпоративних нормах суб’єкт і об’єкт 

регулювання поєднані [483, с. 201, 205]. На думку С. В. Васильєвої, 

саморегулювання не тотожне корпоративному управлінню, а є лише його 

частиною, оскільки пов’язано зі створенням і реалізацією суспільними 

інститутами соціальних нормативів. Норми саморегулювання можуть виходити за 

межі внутрішньоорганізаційних відносин, встановлюючи правила загального 

значення, що впливають на політичне, економічне та соціальне життя, визначають 

альтернативи державному регулюванню з боку суспільства [214, с. 47], містять 

положення етичного й морального змісту, технічні норми [1594, с. 6]. 

Таким чином, саморегулювання – це вид господарської діяльності 

професійних об’єднань – СРО, змістом якої є локальне нормативне 

регулювання відносин на фондовому ринку шляхом прийняття правил, 

стандартів здійснення учасниками такої організації певного виду професійної 

діяльності на фондовому ринку та операцій із цінними паперами і контроль за 

їх дотриманням. Саморегулювання здійснюється на умовах об’єднання 
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суб’єктів підприємницької чи професійної діяльності в СРО – організаційну 

основу здійснення саморегулювання, регламентованого законом [654, с. 62], 

правовий статус яких висвітлено у підрозділі 2.4 дисертації та інших 

дослідженнях авторки [546, с. 94–104]. Створення СРО згідно з втіленою у 

законі волею держави та делегування цим об’єднанням публічних функцій є 

частиною економічної політики держави. 

 

3.2. Модель державного регулювання фондового ринку 

Модель державного регулювання фондового ринку кожної країни 

залежить від конкретно-історичних умов, в яких вона застосовується, моделі 

організації фондового ринку, соціально-економічного розвитку, політичної 

ситуації у державі, ступеня централізації управління (зокрема, в країнах із 

федеративним устроєм частину повноважень держави на фондовому ринку 

передано адміністративним одиницям (у США – штатам, у Німеччині – землям, 

у РФ – регіонам) та інших факторів. В. І. Полюхович визначає модель 

державного регулювання фондового ринку як сукупність методів, засобів, форм 

регулювання, учасників процесу та структуру їх взаємозв’язків [923, с. 73]. 

Послуговуючись моделями реалізації державою економічної політики, 

виокремленими Д. В. Задихайлом [420, с. 20], фондовий ринок можна віднести 

до сфери, де необхідним є створення спеціальних інститутів, за допомогою 

яких формується інфраструктура ринку, а державна економічна політика 

реалізується через створення спеціальних органів державної виконавчої влади. 

Класифікація моделей державного регулювання фондового ринку: 

1. За критерієм способу організації фондового ринку визначають: 

романо-германську (континентальну) або банківську модель (Німеччина, 

Японія, Франція), характерною для якої є значна роль банків як універсальних 

фінансових інститутів, значні частки державної власності та великих 

корпоративних структур порівняно з часткою дрібних інвесторів у структурі 

власності; та англосаксонську або змішану (США, Великобританія, Канада, 

Нідерланди), що характеризується значною часткою дрібних інвесторів і 
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низькою часткою державної власності, активною роллю СРО небанківських 

фінансово-кредитних інститутів [1743, с. 130; 262, с. 162].  

Моделі регулювання фондового ринку можуть модифікуватися залежно 

від змін фінансово-економічної кон’юнктури. Останньою тенденцією в 

розвинених країнах є наближення континентальної та англосаксонської систем. 

Створення ЄС зумовило процес об’єднання національних фондових ринків 

держав-членів ЄС. Інтеграційне регулювання фондового ринку здійснюється 

відповідно до норм (директив, регламентів) ЄС [95, с. 3; 262, с. 162]. 

2. За ступенем впливу держави: «ліберальна» модель, що ґрунтується на 

незначному втручанні держави у діяльність господарюючих суб’єктів, 

максимальній свободі підприємництва, мінімальній участі держави у вирішенні 

соціальних завдань, обмеженні державного регулювання макроекономічними 

процесами (Німеччина, Швеція, Австрія), та модель соціально орієнтованого 

ринку, для якої характерними є значний ступінь втручання держави, наявність 

значного державного сектора (США, Франція)
 
[781, с. 98–99]. 

3. За інституційним критерієм залежно від особливостей 

функціонування фінансових систем країн: 

1) секторна (децентралізована) модель – MFA (multiple financial 

agencies), відповідно до якої нагляд за кожним сектором фінансового ринку 

(банківським, страховим, фондовим) здійснюється окремим органом, завдання, 

повноваження та функції яких чітко розподілені. Секторна модель нагляду 

застосовується у США, Греції, Іспанії, Литві, Люксембурзі, Португалії, 

Словенії, Фінляндії, Болгарії, Румунії.  

На сучасному етапі становлення та розвитку фондового ринку в Україні 

створена і діє секторна модель державного регулювання. Регулювання 

фінансового ринку здійснює: 1) НБУ – щодо банківського регулювання та 

нагляду; 2) НКЦПФР – контролює і регламентує діяльність учасників 

фондового ринку; 3) Нацкомфінпослуг – регулює ринки небанківських 

фінансових послуг [1333]. Перевагами секторної моделі є високий рівень 

компетенції та обізнаності наглядового органу кожного із секторів зі 
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специфікою та особливостями їх функціонування; можливість розробки якісних 

функціональних нормативних документів. До її недоліків відносять: складнощі 

у класифікації та оцінці фінансових продуктів і ризиків; збільшення кількості 

наглядових установ та витрат на їх утримання; недостатню координацію і 

взаємодію наглядових органів тощо [491]; 

2) функціональна модель перехресного регулювання (модель SFA – 

single financial agency) або модель «двох вершин» («twin peaks»), яка 

передбачає наявність мегарегулятора, до функцій якого віднесено здійснення 

пруденційного нагляду за фінансовим сектором, та окремого органу, 

уповноваженого забезпечувати регулювання комерційних операцій на 

фінансовому ринку та захист прав споживачів фінансових послуг (Нідерланди, 

Канада та із 2013 р. Великобританія) [343]; 

3) модель інтегрованого нагляду за фінансовим сектором 

(макрорегуляторна або централізована модель) – інституційна модель, що 

передбачає створення єдиного органу державного регулювання фінансового 

ринку – мегарегулятора із наданням йому всього спектра повноважень [22, 

с. 80]. Виникнення мегарегуляторів – єдиного державного органу 

консолідованого нагляду за фінансовими послугами та ринками [343] з 

одночасною дерегуляцією окремих складових ринків капіталу та посиленням їх 

саморегулювання [1320] – тенденція, характерна для XX – початку XXI ст., і 

наслідок консолідації системи державного регулювання ринків капіталу як 

реакція на лібералізацію фінансових операцій, зростання кількості 

транскордонних і перехресних пропозицій фінансових продуктів та мобільності 

капіталу в глобальному масштабі, консолідацію фінансових установ і створення 

фінансово-промислових груп. У багатьох країнах функції мегарегулятора 

виконує центральний банк (Литва, Грузія, РФ, Казахстан, Угорщина, Ірландія, 

Чехія, Словаччина, Вірменія). За даними МВФ, у 2004 р. у 29 країнах існували 

органи повністю інтегрованого нагляду, з яких приблизно половина були 

розвиненими економіками Європи [6]; наразі у світі мегарегулятори діють у 40 

країнах із 260 [419]. Проте вагомою залишається частка країн із секторною 
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моделлю (Румунія, Словенія, Узбекистан, Молдова, Бразилія, Оман).  

Досвід реформування наглядової системи за учасниками ринку 

фінансових послуг, переваги та недоліки запровадження мегарегулятора 

фінансового ринку досліджено у працях Є. П. Бондаренка [172], І. А. Канцір 

[466], В. І. Кравця [587], А. О. Крилової [608], Л. І. Ларіної [649], 

С. М. Лобозинської [663], С. В. Матросова [732], А. Пінчука [891], 

В. І. Полюховича [923], А. В. Сисоєвої [1524], О. Тітова [1544], Т. Я. Андрейків 

та В. Б. Шморгай [80] та інших. Прихильники підходу «єдиного регулятора» 

вважають, що у такий спосіб можна зменшити ризики шляхом ефективного 

перерозподілу, а також удосконалити систему моніторингу універсальних 

перехресних пропозицій, сек’юритизованих транскордонних фінансових 

продуктів і фінансових конгломератів.  

У працях О. Петрика [879], Дж. Понсе [25], К. Рейнхарта [27] піддано 

критиці діяльність новостворених мегарегуляторів, які виявилися 

неспроможними завадити розгортанню кризових явищ у національних 

фінансових системах. Шляхами вирішення цих проблем визначено посилення 

ролі центральних банків у регулюванні фінансового ринку [174, с. 237; 1457, 

с. 25]; підвищення ефективності регуляторних процесів шляхом упровадження 

міжнародних принципів регулювання та досвіду застосування методологічного 

інструментарію регулювання фінансових ринків; розробку комплексних 

рейтингових систем діяльності фінансових структур тощо [506, с. 85–86; 663, 

с. 195]. Фахівці стверджують, що модель мегарегулювання довела свою 

ефективність у високорозвинених країнах у процесі використання 

інтегрованого регулювання в системі страхового та фондового ринків. Проте 

щодо регулювання мегарегулятором банківської діяльності в окремих країнах 

(Венесуела, Угорщина, Німеччина) констатовано неефективність, що пов’язано 

з політичною заангажованістю, відсутністю ефективного інструментарію 

регулювання споживчих кредитів, надмірним втручанням уряду у діяльність 

мегарегулятора [663, с. 195–196]. Це зумовило рекомендацію експертів МВФ 

повернути функції регулювання банківської системи Національному банку 
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Угорщини [879, с. 5], а в Німеччині регулятором банківської системи визначено 

Бундесбанк. ІOSCO не пропонує єдину модель регулювання фінансового ринку, 

оскільки не вважає, що всі країни повинні використовувати модель з єдиним 

регулятором (типу FSA) або модель типу twin peaks – з двома регуляторами 

[432, с. 144]. 

Ефективність моделей регулювання є спірним питанням. Остання світова 

фінансова криза засвідчила, що концентрація функцій регулювання 

фінансового сектора в єдиного мегарегулятора (як, наприклад, у Німеччині), 

так само як і розподіл регулюючих повноважень між різними галузевими 

відомствами (приміром, як у США), призвели до однаково невтішних наслідків. 

У зв’язку з наведеним у літературі [259, с. 1038] висловлено цілком слушну 

точку зору, що ефективність регулювання залежить не стільки від моделі, 

скільки від ефективності форм і методів регулювання, які застосовуються.  

Лідери деяких держав висловлюють пропозиції щодо створення 

Всесвітньої економічної ради при ООН і загальноєвропейського мегарегулятора 

в ЄС (Європейська рада з системних ризиків (ESRC). Актуальність створення 

моделі регулювання фінансових ринків на міжнародному рівні очевидна, 

оскільки відповідні питання майже не регулюються в межах ВТО, однак 

створення такої системи викликає конфлікт із державним суверенітетом країни. 

Тому реальним створення мегарегулятора вбачається лише у межах ЄС, а решті 

країн пропонується взяти участь у міжнародній організації – наднаціональному 

регуляторі, в межах якого діятимуть обов’язкові для всіх учасників угоди [259, 

с. 1038]. 

В Україні наразі діє секторна модель державного регулювання (ч. 1 ст. 21 

Закону «Про фінансові послуги»). Варіантами реформування державного 

регулювання фінансового ринку в науковій літературі визначають: 1) розбудову 

нині діючих регуляторів; 2) запровадження діяльності двох окремих органів 

регулювання; 3) створення окремого мегарегулятора [776, с. 301; 1526, с. 41; 

466, с. 63; 608] або на основі НБУ [1526; 799; 1758]. Г. М. Остапович, А. Пінчук 

В. П. Попелюк, дослідивши досвід зарубіжних країн, в яких було створено 
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мегарегулятори, пропонують обмежити сферу його регулювання ринком 

небанківських фінансових послуг і залишити нагляд за банківськими 

фінансовими установами у компетенції НБУ із встановленням ефективного 

обміну інформацією та координацією діяльності регуляторних органів [853, 

с. 121–122, 891, с. 368; 928, с. 14].  

В Україні перші спроби створення мегарегулятора фінансових ринків було 

закладено у програмі КМУ на 2005–2010 рр. «Назустріч людям» [1342] шляхом 

об’єднання ДКЦПФР і Держфінпослуг, однак проект залишився нереалізованим. 

Наступний крок – затвердження у серпні 2007 р. Координаційно-моніторинговим 

комітетом з питань модернізації інвестиційного простору та розвитку 

інфраструктури ринків капіталу при КМУ проекту Концепції, яка передбачала 

створення мегарегулятора з подальшою передачею йому повноважень НБУ, 

Держфінпослуг та ДКЦПФР. У січні 2008 р. КМУ ліквідував цей спеціально 

створений міжвідомчий комітет, тому заходи зі створення мегарегулятора в 

Україні знову залишилися нереалізованими [663, с. 196]. Ще одним кроком стало 

прийняття Закону України від 19 травня 2011 р. «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо нагляду на консолідованій основі» [1047], що врегулював 

нагляд за банківськими та небанківськими фінансовими групами на 

консолідованій основі, однак повноважень контролю стосовно ринків 

небанківських фінансових послуг НБУ не отримав; консолідований нагляд за 

фінансовими групами здійснюється на секторній основі НБУ, НКЦПФР і 

Нацкомфінпослуг. Зокрема, рішенням НКЦПФР від 7 червня 2012 р. № 795 було 

затверджено Концепцію консолідованого нагляду за діяльністю учасників 

небанківських фінансових груп [1117].  

У 2014 р. НБУ було оприлюднено Стратегію реформування банківської 

системи України до 2020 р., що передбачала отримання НБУ до середини 

2016 р. контролю над усіма сегментами фінансового ринку. Фахівці 

акцентують, що у НБУ відсутня стратегія розвитку небанківського фінансового 

ринку; інструменти, які застосовуються для регулювання банківського ринку, 

абсолютно не підходять для небанківського; страховики і фондовики 
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побоюються посилення банківського лобі та блокування ініціатив небанківського 

сектору банкірами; банкіри ж переймаються зниженням якості роботи НБУ. 

Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015 «Про Стратегію сталого 

розвитку «Україна – 2020» [1315] (далі – Стратегія «Україна – 2020») 

передбачено децентралізацію та реформу державного управління, дерегуляцію і 

розвиток підприємництва. На виконання Стратегії «Україна – 2020» та Угоди 

про асоціацію було розроблено Комплексну програму розвитку фінансового 

сектору України до 2020 р. [571], розпорядженням КМУ від 4 березня 2015 р. 

№  213-р затверджено План заходів з виконання Програми діяльності КМУ та 

Стратегії «Україна – 2020» у 2015 р. [1324], які не передбачають створення 

мегарегулятора, а визначають необхідність: запровадження ефективного 

пруденційного нагляду на консолідованій основі, в т.ч. шляхом передачі 

функцій з нагляду за бюро кредитних історій від Нацкомфінпослуг до НБУ; 

посилення інституційної спроможності Нацкомфінпослуг [1158]; впровадження 

єдиних міжнародних стандартів електронного документообігу. Необхідність 

розширення повноважень і зміцнення незалежності НКЦПФР у частині зняття 

мораторію на проведення виїзних перевірок, обмеження дискреційних 

повноважень, покладених на Міністерство юстиції України щодо оцінки 

відповідності нормативних актів НКЦПФР законодавству під час їх реєстрації, 

забезпечення достатності та стабільності фінансування НКЦПФР передбачено і 

рекомендаціями Департаменту ринків грошей і капіталів МВФ (жовтень 

2015 р.). Відсутність належних слідчих і правозастосовчих повноважень 

не відповідає Принципам IOSCO та унеможливлює підписання меморандуму 

про взаєморозуміння між його сторонами з питань консультацій, 

співробітництва та обміну інформацією в цілях забезпечення регулювання у 

сфері цінних паперів (БМВ IOSCO) з НКЦПФР [1412, с. 5, 9].  

Угода про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна» не 

передбачає створення наразі єдиного мегарегулятора фінансового ринку. Проте 

проектом Закону України від 20 липня 2015 р. реєстр. № 2413а «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із 
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державного регулювання ринків фінансових послуг» (далі – проект Закону 

№ 2413а)  передбачено передачу функцій з державного регулювання щодо 

діяльності на ринках небанківських фінансових послуг до компетенції НБУ 

[752]. 

Погоджуємося з точкою зору вчених, які вважають, що створення в Україні 

мегарегулятора фінансового ринку є передчасним з огляду на відсутність процесу 

універсалізації фінансових інститутів і фінансових продуктів та несегментованість 

фінансового ринку в Україні. Фондовий, страховий, банківський ринки мають свої 

специфічні ознаки та умови роботи, тому математичне об’єднання регуляторів 

навряд чи забезпечить високу якість регулювання. Крім цього, у регуляторів 

банківського та небанківського секторів різні цілі: НБУ передусім дбає про 

забезпечення стабільності фінансової системи та національної грошової одиниці, є 

кредитором останньої інстанції для банків, а НКЦПФР і Нацкомфінпослуг – про 

захист прав споживачів небанківських фінансових послуг (інвесторів, 

страхувальників та інших).  

Наявність спеціалізованих органів регулювання фінансового ринку – це 

радше перевага, аніж недолік системи регулювання в Україні. Трансформація 

системи регулювання призводить до послаблення регулювальних процесів на 

період трансформації. Повернення до ідеї створення єдиного макрорегулятора 

ринку фінансових послуг можливе за умови динамічного розвитку ринку 

фінансових послуг в Україні, ускладнення та уніфікації фінансових продуктів, 

виникнення потужних фінансових конгломератів. Об’єднання секторних 

регуляторів може призвести до усунення дублюючих функцій органів 

регулювання, економії державних ресурсів на їх утримання шляхом поетапного 

переходу до фінансування мегарегулятора учасниками ринку [663, с. 196].  

На нашу думку, на сучасному етапі розвитку фінансової системи України 

нагальною є потреба у реформуванні системи державного регулювання 

фондового ринку не через створення мегарегулятора фінансового ринку, а 

шляхом пошуку оптимальної комбінації форм, засобів і методів державного 

регулювання, розвитку консолідованого нагляду, підвищення кваліфікації 
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персоналу НКЦПФР, налагодження взаємодії НКЦПФР з учасниками 

фондового ринку, аудиторами, міжнародними фінансовими інститутами, 

розвитку внутрішньокорпоративного механізму. Доцільним є збереження в 

Україні секторної інституційної моделі державного регулювання фондового 

ринку з її поступовою децентралізацією шляхом делегування функцій 

регулювання СРО (щодо стандартизації здійснення професійної діяльності з 

торгівлі та управління активами, сертифікації фахівців із відповідного виду 

професійної діяльності) та професійним учасникам ринку (ФБ, РЦ і ЦД – у 

частині стандартизації, методології здійснення професійної діяльності на 

фондовому ринку) зі збереженням функцій загальнодержавного регулювання 

(вимог до створення і ліквідації) та нагляду (контролю) за фондовим ринком 

НКЦПФР та іншими державними органами в межах їх компетенції. 

4. За критерієм змісту (джерела) регулювання виокремлюють такі 

моделі: 1) зовнішнє регулювання, засноване на жорстких законодавчо 

деталізованих правилах і формальних процедурах, суворому контролі за їх 

дотриманням (США); 2) внутрішнє регулювання, що ґрунтується на принципах 

саморегулювання, прийнятих безпосередньо учасниками ринку локальних 

нормативних актах: статутах, правилах, положеннях, посадових інструкціях [562, 

с. 21]. У країнах, що застосовують таку модель, використовуються неформальні 

домовленості, переговори (Великобританія, Швейцарія) [95, с. 3]. 

5. За критерієм розподілу публічних функцій щодо регулювання 

фондового ринку між державою і СРО у світі є 2 моделі державного 

регулювання фондового ринку, засновані на:  

1) монополізації державних функцій з регулювання ринку спеціально 

уповноваженим органом держави (США, Японія, Франція, Німеччина) з 

наданням СРО незначної частини повноважень щодо нагляду, контролю та 

визначення правил здійснення діяльності; 

2) передачі основних повноважень щодо регулювання фондового ринку 

СРО зі збереженням за державою контрольних функцій (Великобританія) [444, 

с. 110; 562, с. 21–22; 197; 328, с. 8; 95, с. 2; 622, с. 147; 1743, с. 128].  
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К. В. Муравйов, О. В. Субочев, В. В. Токар виокремлюють за цим 

критерієм також змішану модель державного регулювання, що забезпечує 

збалансоване поєднання регулятивних повноважень державних органів і СРО 

[782, с. 22]. 

У країнах із перехідною економікою модель державного регулювання має 

бути достатньо жорсткою, оскільки в такій економіці набагато частішими є 

спроби порушення законодавства про цінні папери, прав і законних інтересів 

інвесторів та інших учасників фондового ринку. Саме тому, як стверджує 

О. М. Мозговий, в Україні разом із загальною тенденцією лібералізації процесів 

наприкінці 90-х рр. ХХ ст. спостерігалася тенденція до посилення державного 

регулювання на фінансовому ринку [767, с. 219]. На наступному етапі розвитку, 

коли система державного регулювання ринку буде відпрацьована, а СРО 

зможуть виконувати в повному обсязі регулятивні функції, Україні доцільно 

скористатися другою моделлю і делегувати ряд функцій з регулювання 

фондового ринку СРО. Водночас державний контроль у сферах, де діє 

саморегулювання (у т.ч. обов’язкове), не може бути зведений тільки до 

здійснення контролю за самими СРО [777, с. 133]. Захист публічних інтересів 

вимагає застосування інститутів юридичної відповідальності щодо членів СРО, 

що належить до компетенції державних органів влади. 

 

3.3. Правові форми та методи державного регулювання  

відносин на фондовому ринку України 

Свій вплив на розвиток економічних відносин на фондовому ринку держава 

здійснює завдяки використанню широкого спектра форм, методів і засобів 

державного регулювання. Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права 

власності та господарювання, соціальну спрямованість економіки (ст. 13 

Конституції України). Отже, форми, методи та засоби державного регулювання 

економіки мають враховувати публічний (суспільний) інтерес. 

У чинному законодавстві України та спеціальній літературі терміни 

«форма» і «засіб» державного регулювання вжито у різних значеннях. 
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Незважаючи на те, що перелік основних засобів регулюючого впливу держави 

на діяльність суб’єктів господарювання визначено в ст. 12 ГК України, проте в 

законах, що встановлюють правові засади державного регулювання відносин на 

фінансовому та фондовому ринках України [1077; 1333], положення ГК 

України не враховано. Змішування понять «форма» та «засіб» державного 

регулювання має місце і в науковій літературі [1689, с. 114; 1614, с. 184–185]. 

Це зумовлює необхідність науково-теоретичного дослідження змісту 

зазначених понять. 

Як філософська категорія форма – це спосіб існування і вираження змісту 

[1590, с. 595], категорія, що втілює внутрішній зв’язок та спосіб організації, 

взаємодії елементів і процесів як між собою, так й із зовнішніми умовами, 

натомість засіб – інструмент, за допомогою якого здійснюється регулюючий 

вплив, те, що служить знаряддям в якійсь діяльності, справі [1523, с. 325]. 

Юридична енциклопедія визначає термін «форма» як устрій, вид, тип, 

структуру суспільних відносин (соціальних, економічних, правових, 

організаційних) утворень або процесів (управління, судочинства тощо) [1745, 

с. 294]. Щодо управління, яке здійснюється за визначеною процедурою у 

вигляді послідовно вчинюваних дій, форма є способом вираження змісту цієї 

діяльності [636, с. 3].  

У науці господарського права правові форми державного керівництва 

економікою визначають як врегульовані нормами права, відмінні за конкретними 

цілями і способом здійснення види діяльності держави (її органів) у сфері 

економіки [284, с. 93]; нормативно закріплені конкретні заходи економічного, 

правового та організаційного впливу на економіку [1689, с. 119] через засоби 

державного регулювання у вигляді конкретних норм, дій, рішень, актів, заходів 

тощо, кожен з яких містить і реалізує регулятивну функцію держави щодо 

упорядкування відносин на фондовому ринку України [923, с. 256]; зовнішній 

вираз дії державних органів під час реалізації їх специфічних завдань і функцій у 

процесі застосування обраного методу державного впливу на економіку [903, с. 3]; 

види діяльності державних органів із керівництва економікою [642, с. 14]. 
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Таким чином, форму державного регулювання фондового ринку можна 

визначити як зовнішнє вираження змісту регулюючого впливу держави на 

фондові відносини між суб’єктом – уповноваженим органом державної влади 

та об’єктом управління – учасником фондового ринку, об’єднанням 

професійних учасників фондового ринку або СРО, спрямованого на виникнення, 

зміну або припинення таких відносин. 

Аналіз форм державного регулювання пов’язаний з їх класифікацією. 

Форми та способи діяльності органів виконавчої влади диференціюються 

залежно від сфери управління, місця органу, що здійснює повноваження в 

системі органів державної влади, та реалізуються стосовно конкретного 

предмета та обсягу їх діяльності [1512, с. 5–6]. С. М. Шишкін поділяє форми 

державного регулювання економіки на: економічні, що визначають напрями і 

стратегію розвитку економіки в цілому або її окремих галузей, правові – санкції 

(заходи відповідальності), які застосовуються до суб’єктів господарювання – 

правопорушників у вертикальних господарських відносинах [1020, с. 407; 1689, 

с. 185] та організаційні – заходи управлінського порядку (державна реєстрація, 

ліцензування, застосування нормативів, встановлення квот, державний 

контроль) [1689, с. 119–121].  

Ступінь і межі державного втручання в економіку, використання 

переважно тих чи інших форм залежать від мети такого регулювання, рівня та 

особливостей національного розвитку економіки і ринку та зрештою 

зумовлюють обрання концепції державного регулювання економіки в цілому і 

фондового ринку зокрема. 

На законодавчому рівні форми державного регулювання фондового ринку 

визначено у ст. 3 Закону «Про державне регулювання ринку цінних паперів», 

аналіз змісту якої свідчить, що всі форми державного регулювання фондового 

ринку згідно із загальноприйнятою у науці господарського права класифікацією 

[1701, с. 30–35; 240, с. 70] можна звести до таких основних: 1) нормативне 

регулювання; 2) поточне управління; 3) планування; 4) контроль. 
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1. Нормативне регулювання.  

Досліджуючи питання державного регулювання господарської діяльності, 

увагу переважно зосереджують на її нормативному регулюванні [1697, с. 11] як 

основному способі державного регулювання у сфері господарювання [356, 

с. 54–55], якісно новому управлінні у сфері економіки – управлінні 

нормотворчою діяльністю [1744, с. 24].  

Нормативне регулювання – це встановлення компетентними державними 

органами в нормах права правил здійснення господарської діяльності, в процесі 

дотримання яких виникають, змінюються та припиняються господарські 

правовідносини. Воно визначає правовий статус суб’єктів господарювання, 

правовий режим їх майна; правові засади і гарантії підприємництва; правила 

конкуренції та норми антимонопольного регулювання; порядок укладення і 

виконання господарських договорів, заходи відповідальності за порушення 

правил здійснення господарської діяльності тощо. 

У теорії права правове регулювання визначають як здійснюваний за 

допомогою правових засобів (юридичних норм, правовідносин, індивідуальних 

приписів) результативний нормативно-організаційний вплив на суспільні 

відносини з метою їх упорядкування, охорони, розвитку відповідно до суспільних 

потреб [68, с. 145; 1746, с. 40]. Т. І. Тарахонич визначає правове регулювання як 

комплексну наукову категорію, яка характеризує правовий вплив на суспільні 

відносини, що здійснюється через систему юридичних засобів [1765, с. 245], 

способів, форм і методів, з метою приведення їх у відповідність до потреб 

суспільства, забезпечення у ньому порядку та стабільності [1531, с. 12–13]. 

Стадіями правового регулювання є: 1) формування і дія юридичних норм; 

2) виникнення прав і обов’язків (правовідносин); 3) реалізація прав і обов’язків; 

4) застосування права [61, с. 26]. 

Правове регулювання фондового ринку полягає у впорядкуванні, 

взаємодії та захисті інтересів його учасників шляхом встановлення певних 

правил, критеріїв і стандартів здійснення діяльності на фондовому ринку. 

Принципами правового регулювання фондових відносин є: а) захист прав і 
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законних інтересів інвесторів; б) забезпечення прозорості фондового ринку, 

цілісності та стабільності фінансової системи; в) своєчасне і повне розкриття 

регулярної та особливої інформації про емітента, випущені ним цінні папери та 

угоди з ними, власників значних пакетів цінних паперів; г) рівність учасників 

фондового ринку; ґ) дотримання балансу публічних і приватних інтересів 

учасників фондового ринку; д) захист економічної конкуренції. 

Під структурою правового регулювання розуміють визначене поєднання 

централізованого та децентралізованого методів (функціонально-структурних 

ознак права, безпосередніх критеріїв системи, способів впливу на відносини) та 

способів правового регулювання [259, с. 19]. Галузевою структурою правового 

регулювання фондового ринку є норми галузей права, що регулюють блоки 

суспільних відносин, які складаються на фондовому ринку.  

А. В. Габов вважає державне регулювання фондового ринку не тотожним 

правовому регулюванню, оскільки відносини, що виникають у сфері 

державного регулювання, є об’єктом правового регулювання, натомість 

об’єктом державного регулювання є учасники ринку цінних паперів – емітенти, 

інвестори, професійні учасники та їх діяльність [259, с. 1015]. В. І. Полюхович 

об’єктом державного регулювання фондового ринку визначає сам ринок і його 

інфраструктуру, а безпосереднім об’єктом – діяльність учасників ринку та СРО 

[923, с. 70]. На нашу думку, об’єкти державного та правового регулювання 

фондового ринку тотожні – це фондові відносини, що зазнають регулюючого 

(організаційного, управлінського, правового) впливу. Співвідношення ж цих 

понять полягає у тому, що правове регулювання є однією із форм державного 

регулювання поряд з управлінням, плануванням і контролем, які реалізуються 

за допомогою норм права. 

Фондові відносини в нинішніх соціально-економічних умовах 

потребують нормативно-організаційного впливу, заснованого на застосуванні 

правових норм та інших юридичних інструментів. Нормативно-правове 

регулювання фондового ринку України – це багаторівнева система, основу якої 

відповідно до ст.ст. 5, 7 ГК України становлять конституційні засади та 



160 

принципи і яка передбачає визначення у законі правил здійснення професійної 

діяльності на фондовому ринку та окремих операцій з цінними паперами та їх 

похідними, правового становища учасників фондового ринку, правового 

режиму цінного папера як речі та інструмента залучення інвестицій та інших 

майнових цінностей, порядку укладення і виконання договорів із цінними 

паперами, відповідальності за порушення правил здійснення професійної 

діяльності на фондовому ринку.  

Вітчизняний законодавець оперує терміном «законодавство про цінні 

папери» [1059]. У спеціальній літературі використовується стала дефініція 

«законодавство про ринок цінних паперів» [259, с. 28, 33; 1015, с. 15–25; 1552, 

с. 10], що розуміється як підгалузь законодавства, яку становить система 

нормативних актів різної юридичної сили, об’єднаних за предметним критерієм, 

які комплексно регулюють відносини, пов’язані з випуском та обігом цінних 

паперів. В окремих дослідженнях вжито термін «закон про цінні папери», під 

яким розуміють закон, що має відповідну назву та надає правовий режим цінного 

папера [1742, с. 68; 104, с. 52–53]. Законодавство про цінні папери, що регулює 

фондові господарські відносини, є підгалуззю господарського законодавства – 

системи нормативних актів, які регулюють господарські відносини щодо 

організації та здійснення господарської діяльності в галузі суспільного 

виробництва й обігу [1702, с. 93] між суб’єктами господарювання, а також між 

цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання, 

прийняті уповноваженими суб’єктами права в межах їх компетенції [340]. 

Систему законодавства про цінні папери – нормативно-правової основи 

регулювання господарської діяльності (ст. 7 ГК України) – становлять загальні 

та спеціальні (господарсько-правові) нормативні акти: 

1. Конституція України. Згідно зі ст. 92 Конституції України основи 

створення і функціонування фінансового, кредитного, інвестиційного ринків 

встановлюються лише законами України. 

2. Закони України, що регулюють відносини на фондовому ринку [285; 

1637; 1339; 1077; 1072; 1030; 1033; 1075]. 
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3. Міжнародні договори та угоди. Міжнародно-правове регулювання 

фондового ринку здійснюється в системі окремих міжнародних договорів, де 

дві або кілька країн домовляються про режим допуску та обігу своїх цінних 

паперів на території іншої країни і в системі міжнародних організацій, що 

передбачає регулювання поведінки учасників фондового ринку (ЄС, 

Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO), наприклад, Цілі та 

принципи регулювання фондового ринку). Участь України у таких договорах та 

угодах сприяє інтеграції нашої держави в міжнародний ринок капіталу. 

Міжнародні договори можуть бути специфічною формою права у 

внутрішньодержавній юридичній практиці та джерелом для вдосконалення 

національних форм права [578, с. 10]. Чинні міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана ВРУ у формі ратифікації, та договори, які не 

потребують ратифікації й затверджені у формі указу Президента України або 

постанови КМУ, є частиною національного законодавства України (ч. 1 ст. 9 

Конституції України, ч. 1 ст. 3, ст.ст. 12, 19 Закону України від 29 червня 2004 р. 

«Про міжнародні договори України» [1046]). Проте ми підтримуємо точку зору 

вчених, які вважають, що міжнародні договори та угоди, укладені відповідно до 

Конституції України з іноземною державою або іншим суб’єктом міжнародного 

права, регулюються міжнародним правом, і не є частиною національного 

законодавства України. Пропонуємо визнати такі договори та угоди частиною 

правової системи України, а їх укладення та ратифікацію – правовою підставою 

імплементації їх умов у формі інкорпорації в національне законодавство 

України. 

Актуальним у зв’язку з підписанням Угоди про асоціацію досліджуване 

питання є і в частині acquis communautaire, міжнародних стандартів і принципів 

корпоративного управління, бухгалтерського обліку та аудиту. На сьогодні 

Україна не є державою-членом ЄС. Отже, установчі договори ЄС, acquis 

communautaire, у т.ч. директиви ЄС, рішення судових і регулятивних органів 

ЄС не є частиною (джерелом права) національного законодавства України. 

Аналогічну позицію висловив ВГСУ в інформаційному листі від 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4194#n4194
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18 листопада 2014 р. № 1601/11/10/14-14 [455]. Угода про асоціацію є 

міжнародним договором, що визначає формат відносин між Україною та ЄС на 

принципах політичної асоціації та економічної інтеграції. Укладаючи Угоду 

про асоціацію, Україна взяла на себе зобов’язання щодо адаптації та 

гармонізації національного законодавства України до acquis communautaire у 

формі імплементації положень відповідних актів, що є умовою набуття 

асоційованого членства в ЄС.  

4. Підзаконні нормативно-правові акти, які приймаються на основі та на 

виконання Конституції України, законів України і міжнародних договорів: 

а) підзаконні нормативно-правові акти Президента України та КМУ. 

Значення цього виду джерел змінювалося у процесі розвитку ринку цінних 

паперів. На початковому етапі (1991–1995 рр.) розвиток ринку відбувався 

практично в умовах відсутності основоположних законів, що регулюють 

порядок випуску та обігу цінних паперів. Регулювання цих відносин 

забезпечувалося указами Президента України [1141; 1092; 1090], постановами 

КМУ [1257; 1285; 1034; 1108], відомчими нормативно-правовими актами. 

Пізніше (1996–2003 рр.), із прийняттям ГК України, ЦК України, законів «Про 

державне регулювання ринку цінних паперів», «Про іпотеку», Закону України 

від 10 грудня 1997 р. «Про національну депозитарну систему та особливості 

електронного обігу цінних паперів» [1268] тощо більшість відносин на 

фондовому ринку дістала врегулювання на законодавчому рівні; 

б) відомчі нормативно-правові акти (рішення НКЦПФР, розпорядження 

Нацкомфінпослуг, накази Міністерства фінансів України, постанови НБУ 

тощо), що приймаються міністерствами та іншими центральними органами 

виконавчої влади, в т.ч. зі спеціальним статусом, у межах їх компетенції на 

розвиток і виконання вимог законів України та становлять значний масив 

нормативно-правових актів, що регулюють фондові відносини; 

в) нормативно-правові акти суб’єктів, наділених організаційно-

господарськими повноваженнями (ФДМУ тощо); 

г) нормативно-правові акти місцевих рад і місцевих державних 
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адміністрацій (нормативні акти територіальної дії) [1702, с. 100–101]. 

Види підзаконних нормативно-правових актів, що можуть встановлювати 

норми права, визначено у ч. 2. ст. 7 проекту Закону України від 12 грудня 

2012 р. реєстр. № 922 «Про нормативно-правові акти» [1049] (законопроект 

відкликано 27 листопада 2014 р.), необхідність прийняття якого має як 

прихильників [900, с. 21; 837, с. 10; 1461, с. 22; 273, с. 9–11 та ін.], так і 

опонентів [1749, с. 21–23; 754, с. 362–372 та ін.], які обґрунтовують, що такий 

закон не може визначати загальну систему і структуру нормативно-правових 

актів, правила нормопроектування, нормотворчого процесу та 

правозастосування [754, с. 362]. 

5. Локальні нормативно-правові акти. У теорії права використовується 

також термін «піднормативні регулятори», під яким розуміється упорядкування 

суспільних відносин на рівні правозастосовчої практики [739, с. 13], локальні 

або статутні акти [1702, с. 97], внутрішньогосподарські локальні нормативно-

правові акти [866], внутрішньокорпоративні нормативно-правові акти [340] або 

корпоративні акти [1553]. Локальні акти закріплюють правовий статус 

суб’єктів, вони приймаються органами управління суб’єкта та є обов’язковими 

до виконання у відповідній організації [699, с. 14].  

Статтею 59 Закону України від 21 травня 1997 р. «Про місцеве 

самоврядування в Україні» [1263] передбачено, що місцеві ради в межах своїх 

повноважень приймають нормативні та інші акти у формі рішень. Такі акти 

органів місцевого самоврядування, які встановлюють, змінюють чи припиняють 

норми права, мають локальний характер, розраховані на широке коло осіб і 

застосовуються неодноразово, належать до локальних нормативно-правових актів 

(п. 4 рішення КСУ від 16 квітня 2009 р. № 7-рп/2009 [1403]) і за юридичною 

силою є підзаконними актами. Вони регулюють суспільні відносини, що 

виникають у процесі діяльності територіальної громади, приймаються 

уповноваженим суб’єктом місцевого самоврядування, мають офіційний характер і 

обов’язкову силу. Їх сфера дії обмежена межами адміністративно-територіальної 

одиниці та колом суб’єктів, які проживають на її території [1690]. 
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До локальних нормативно-правових актів у системі законодавства про 

цінні папери та фондовий ринок слід віднести: 

а) установчі документи (статут); 

б) корпоративні акти: акти, що регулюють діяльність органів управління 

(регламент, інвестиційна декларація, положення про правління, положення про 

ревізійну комісію тощо); кодекси корпоративного управління в АТ; кодекси 

професійної поведінки (етики); положення про виплату дивідендів; положення 

про емісію акцій в АТ тощо. Враховуючи бланкетність норм Закону «Про АТ» 

у частині порядку виплати дивідендів (строки, спосіб, відповідальність за 

невиконання грошового зобов’язання АТ, що оголосило про виплату 

дивідендів), реалізації корпоративних, у т.ч. переважних, прав акціонерів на 

участь у розподілі акцій додаткової емісії, викуп акцій, що пропонуються 

акціонером ПрАТ до відчуження на користь третьої особи, зазначені питання 

передбачається врегульовувати у корпоративних актах АТ; 

в) акти об’єднань професійних учасників і СРО (правила, стандарти); 

г) локальні акти професійних учасників фондового ринку: правила 

здійснення окремих видів професійної діяльності (правила здійснення 

депозитарної діяльності, правила клірингу, правила ФБ); правила внутрішнього 

фінансового моніторингу; дисциплінарні акти професійних учасників 

фондового ринку (дисциплінарні кодекси та статути); 

ґ) акти органів місцевого самоврядування (регламент місцевої ради, 

рішення міської ради про розміщення облігацій місцевих позик тощо). 

А. В. Габов відносить до піднормативних (локальних) актів також 

управлінські рішення, прийняті керівними органами управління юридичної 

особи, договори (угоди) (купівлі-продажу, засновницький договір про 

створення АТ, про відкриття рахунка в цінних паперах, про брокерське 

обслуговування тощо) та в окремих випадках самі цінні папери (наприклад, 

вексель) [259, с. 43]. О. Ю. Кампі визнає локальними нормативними актами 

проспекти емісії цінних паперів ІСІ [464, с. 164]. Не можна погодитися з таким 

розширеним тлумаченням поняття «локальний нормативно-правовий акт». 
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Договір і проспект емісії цінних паперів (ст. 1 Закону «Про цінні папери та 

фондовий ринок») мають іншу правову природу і не є актами локального 

нормативного регулювання. Слушною є позиція О. А. Беляневич, яка визначає 

договір елементом правової системи, засобом саморегуляції суспільних 

відносин і виокремлює у системі джерел національного права нормативно-

правовий договір, типові та примірні договори [139, с. 10, 12, 44, 183]. 

6. Судова практика (індивідуальне піднормативне регулювання) [315, 

с. 109, 127]. З точки зору континентальної системи права та вітчизняної 

правової доктрини судова практика є не джерелом права, а результатом 

правозастосування. Однак насправді судова практика давно вийшла за межі 

правозастосування, оскільки постановами, оглядами практики, роз’ясненнями, 

інформаційними листами вищих судових інстанцій (ВСУ, ВГСУ, ВАСУ) з 

метою заповнення прогалин законодавства створюються нові нормативні 

положення [1083; 1294; 1296; 1385; 1295; 1318]. Це зумовлює визнання деякими 

науковцями судової практики джерелом права [259, с. 41–45; 42, с. 246]. 

Аналогічного висновку можна дійти стосовно регулювання відносин на 

фондовому ринку, що підтверджено рядом прикладів із судової практики [550, 

с. 100–113; 551, с. 97–119; 980; 945; 946; 960; 967]. О. А. Беляневич влучно 

акцентує особливе місце судової практики в системі джерел господарського 

договірного права, що формується «на стику» нормативно-правових джерел, 

позаюридичних регуляторів і договірної саморегуляції та не може бути 

однозначно віднесена ані до нормативно-правових джерел, ані до інших джерел 

права, оскільки судочинство є різновидом владної (державної) діяльності з 

усунення юридичного конфлікту [139, с. 156, 265]. 

Досліджуючи систему джерел господарського договірного права, 

О. А. Беляневич відносить до них змістовні та формальні джерела права і 

визначає їх як сукупність соціальних регуляторів, що охоплюють як соціальні 

норми, так і судову практику як результат діяльності (об’єктивований досвід) 

вищих судових інстанцій (ВСУ, ВГСУ, ВАСУ), що організаційно впливає на 

господарські договірні відносини і на основі якого формується правова позиція 
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при вирішенні господарських спорів і винесенні рішень у конкретних справах 

[139, с. 152, 280–283, 295]. Судова практика не повинна протиставлятися закону 

як первинному джерелу; є джерелом вторинного, допоміжного характеру, 

завданням якого є не заміна вже наявних джерел, а уточнення, розвиток, 

пристосування їх до нових суспільних умов [845, с. 6; 1561, с. 44]. 

Статтею 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. «Про виконання рішень 

та застосування практики Європейського суду з прав людини» [1040] 

встановлено, що як джерело права суди при розгляді справ застосовують 

Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику 

Європейського суду з прав людини. Наприклад, рішення Європейського суду з 

прав людини від 25 липня 2002 р. у справі «Совтрансавто-Холдинг» проти 

України» (заява № 48553/99) [1397]. Джерелом права є також рішення КСУ про 

неконституційність правового акта (його окремої частини) (ст.ст. 61, 68 Закону 

України від 16 жовтня 1996 р. «Про Конституційний Суд України» [1256]). 

Отже, до судової практики як вторинного джерела піднормативного 

регулювання слід віднести рішення Європейського суду з прав людини, 

рішення КСУ про визнання правового акта (його частини) неконституційним, 

висновки ВСУ щодо застосування норм права, роз’яснення, узагальнення, 

постанови вищих спеціалізованих судів (ВГСУ, ВАСУ). 

Правотворчість у регулюванні фондових відносин характеризується: 

– невідповідністю законів і підзаконних нормативних актів один одному 

та перевагою відомчих нормативних актів над законом; 

– суперечністю між нормативною базою та правозастосовчою практикою 

(юридична конфліктність) [1551, с. 9]. Зокрема, юридична конфліктність 

ліцензійної вимоги про наявність сертифікованого програмного забезпечення 

полягає у дотриманні цієї норми лише деякими учасниками ринку та 

відсутністю належного контролю за її виконанням із боку НКЦПФР; 

– подвійним правовим регулюванням, що полягає у паралельній дії нових 

і старих норм, ускладнює пошук необхідної норми та призводить до її 

неправильного застосування; 
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– встановленням дублюючих норм у законах і підзаконних нормативно-

правових актах, зокрема у сфері регулювання випуску цінних паперів, 

ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку, відповідальності за 

порушення на фондовому ринку; 

– низькою юридичною технікою. В нормативно-правових актах, що 

визначають порядок ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку, 

проведення перевірок учасників ринку не наведено чітких і вичерпних підстав 

для відмови у видачі ліцензії, її зупинення та анулювання, що створює ситуації, 

за яких заявник, неодноразово подаючи документи, які, здавалося б, точно 

відповідають ліцензійним вимогам, одержує рішення про відмову у видачі 

ліцензії, умотивоване з різних підстав, а результати перевірок можуть 

трактуватися по-різному, залежно від того, хто є об’єктом контролю. З метою 

вирішення цієї проблеми та уникнення ситуації, коли один і той самий орган 

затверджує, тлумачить та застосовує один нормативно-правовий акт, 

пропонується виключити із повноважень НКЦПФР право встановлювати 

порядок видачі ліцензій на провадження діяльності на ринку цінних паперів 

(п. 9 ч. 2 ст. 7 Закону «Про державне регулювання ринку цінних паперів»). 

Законодавче регулювання фондового ринку України вдосконалюється із 

процесом реформування економіки країни та накопиченням досвіду з випуску 

та обігу цінних паперів і формування інфраструктури фондового ринку. 

Основні напрями реформування законодавства, що регулює відносини на 

фондовому ринку України, визначено у підрозділі 1.2 дисертації, а також під 

час дослідження планування як форми державного регулювання. 

2. Планування та розробка програм економічного і соціального 

розвитку. Планування – це визначення у правових межах компетентними 

державними органами основних напрямів і конкретних результатів 

господарської діяльності країни в цілому, її окремих регіонів, галузей 

господарства та господарюючих суб’єктів на ту чи іншу часову перспективу; 

це – модель на рівні концепції [1347, с. 491, 492].  

Історія індикативного планування бере свій початок зі світової 
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економічної кризи 1929–1933 рр. [1625, с. 38]. Індикативне планування у формі 

системи правових та економічних регуляторів-стимулів має вибірковий, 

цільовий, рекомендаційний характер і спрямовує суб’єктів господарювання 

діяти відповідно до державного плану. Воно принципово відрізняється від 

директивного насамперед способами досягнення поставленої мети, які 

відповідають природі ринкових відносин. В Україні на першому етапі реформ 

перехід до підприємництва сприймався як відмова від державного планування, 

проте складність господарських відносин актуалізувала необхідність 

загальнодержавного, галузевого, регіонального та внутрішньофірмового 

планування, що зумовило закріплення у ст.ст. 85, 116, 119, 143 Конституції 

України планування як конституційного принципу [1347, с. 491]. 

Правовими формами державного планування є державний бюджет, 

державні, регіональні, галузеві програми економічного та соціального розвитку, 

державні цільові програми [1347, с. 492]. Основна форма індикативного 

планування на фондовому ринку – економічні програми (стратегії), що 

затверджуються уповноваженими державними органами (КМУ, НКЦПФР) і 

визначають концепцію – основні напрями та конкретні результати розвитку 

фондового ринку на середньострокову перспективу [1257; 335; 1130; 1118; 

1320; 1344; 571]. Таке планування називають економічним програмуванням 

[1625; с. 39]. Індикативні плани доповнюються довготерміновими прогнозами, 

на основі яких формується стратегія соціально-економічного розвитку країни. 

Вирішення проблеми модернізації ринків капіталу, зокрема фондового, 

засобами територіального чи галузевого управління неможливе з огляду на 

специфічність предмета регулювання і широкий спектр питань, пов’язаних із 

функціонуванням ринку цінних паперів. У зв’язку з наведеним постає 

необхідність реалізації Державної програми модернізації ринків капіталу 

[1320], метою якої було визначено забезпечення на законодавчому, 

інституційному і технологічному рівні конкурентоспроможності ринків 

капіталу, подолання дискретності та фрагментарності ринків капіталу, 

безперешкодний рух грошових коштів, перетворення їх на інвестиційний 
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капітал, підвищення надійності та інвестиційної привабливості фінансових 

інструментів, консолідація біржової системи України на принципах 

регульованих ринків ЄС, завершення реформування депозитарної системи, 

забезпечення податкового стимулювання, удосконалення системи захисту прав 

інвесторів, корпоративного законодавства, реформування системи державного 

регулювання ринків капіталу на засадах консолідованого пруденційного 

нагляду за діяльністю фінансових установ. 

Після фінансової кризи 2008 р., коли вимушене здійснення 

короткострокових внутрішніх запозичень за високими ставками призвело до 

необхідності реструктуризації державного боргу, політика управління 

державним боргом спрямована переважно на зовнішні запозичення. З метою 

реорганізації первинного та вторинного ринку державних цінних паперів для 

зниження вартості запозичень на внутрішньому ринку капіталу та зменшення 

ризиків державного боргу розпорядженням КМУ від 25 березня 2009 р. № 316-р 

затверджено Концепцію розвитку внутрішнього ринку державних цінних 

паперів України на 2009–2013 рр. [1118], якою передбачено запровадження 

ринкового ціноутворення при розміщенні внутрішніх державних облігацій; 

розширення спектра інструментів державної позики та підвищення їх 

ліквідності; створення системи первинних дилерів державних цінних паперів; 

підвищення прозорості державних запозичень; розміщення коштів єдиного 

казначейського рахунка; управління ризиками, пов’язаними з державним 

боргом, поліпшення іміджу держави як емітента цінних паперів. 

Програмою розвитку фондового ринку на 2012–2014 рр. [1344] і 

Програмою економічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна влада», затвердженою 

розпорядженням КМУ від 23 червня 2010 р. № 1724-р [423], було передбачено 

необхідність створення законодавчої бази для впровадження нових фінансових 

інструментів і механізмів перерозподілу коштів; посилення інституціональної 

спроможності та незалежності НКЦПФР; посилення вимог до управління 

ризиками, прозорості діяльності та розкриття інформації учасниками 
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фондового ринку; створення єдиної системи депозитарного обліку цінних 

паперів. 

Найважливішим завданням відповідно до Програми розвитку фондового 

ринку на 2015–2017 рр. «Європейський вибір: нові можливості для прогресу та 

зростання» [1344] (далі – Програма) є стимулювання притоку інвестицій в 

економіку України через інтеграцію фондового ринку у світовий ринок 

капіталу та імплементацію європейських стандартів і практик, а також 

принципів, рекомендованих IOSCO. Програма передбачає стале зростання 

капіталізації фондового ринку та розширення практики залучення інвестицій із 

використанням фінансових інструментів, продовження корпоративної реформи, 

розширення інструментарію фондового ринку, створення потужного 

індивідуального та інституційного інвестора, удосконалення діяльності 

посередників і функціонування ринкової інфраструктури, поліпшення 

інвестиційного клімату. Серед запланованих результатів реалізації Програми – 

підвищення капіталізації лістингових компаній України, покращення позицій 

України у рейтингах Світового банку за показником відношення обсягу торгів 

до ВВП, підвищення рівня показника S&P (індекс фондового ринку), зростання 

показника індексу рівня захисту інвесторів (рейтинг Doing Business), 

впровадження Принципів та цілей регулювання ринку цінних паперів IOSCO, 

імплементація норм MiFID І, Регламенту ЄС стосовно кредитно-рейтингових 

агенцій, системи електронного документообігу, присвоєння фондовому ринку 

України відповідно до класифікації міжнародного індексного агентства FTSE 

статусу Advanced Emerging. 

Стратегією «Україна – 2020» та Планом заходів з виконання Програми 

діяльності КМУ та Стратегії «Україна – 2020» у 2015 р. із метою розвитку 

інструментів фондового ринку, удосконалення законодавства щодо 

корпоративних облігацій та оподаткування доходу від операцій з фінансовими 

інструментами передбачено розробку НКЦПФР проектів законів щодо 

похідних (деривативів); необхідність гармонізації вимог до учасників 

фондового ринку з директивами ЄС і посилення контролю за виконанням 
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пруденційних вимог; реформування фінансового сектору та ринку капіталу; 

впровадження єдиних міжнародних стандартів електронного документообігу; 

забезпечення НКЦПФР реалізації членства НКЦПФР у міжнародній асоціації 

регуляторів фондових ринків IOSCO та запровадження її принципів; застосування 

НКЦПФР ефективних механізмів запобігання створенню та діяльності фінансових 

пірамід, фіктивних емітентів цінних паперів, їх виявлення і ліквідації шляхом 

прийняття проекту Закону України від 27 листопада 2014 р. реєстр. № 0959 «Про 

заборону фінансових пірамід в Україні»; врегулювання на рівні закону питання 

участі в управлінні АТ акціонерів, які до 12 жовтня 2014 р. не скористалися 

своїм правом на зарахування належних їм акцій на рахунки в цінних паперах у 

депозитарній системі; скасування норми про обов’язковий продаж на ФБ 

пакетів акцій у розмірі 5–10 % статутного капіталу АТ до проведення конкурсу; 

запровадження продажу державних пакетів акцій на міжнародних біржах. 

3. Управління. В теорії господарського права під управлінням як 

правовою формою державного регулювання економіки розуміють прийняття 

компетентним органом юридично значущих рішень для суб’єктів 

господарювання з оперативних питань господарського життя, пов’язаних із 

застосуванням встановлених законом засобів регулюючого впливу держави на 

діяльність суб’єктів господарювання [1714, с. 202; 142, с. 72], якими на 

фондовому ринку є: державна реєстрація учасників фондового ринку, емісій 

цінних паперів та інформації про випуск, ліцензування професійної діяльності, 

сертифікація фахівців фондового ринку, інститут «золотої акції», управління 

корпоративними правами держави [1330; 1331; 1278] та інші засоби, 

охарактеризовані у дисертації. 

Контроль (від франц. сontrole – перевірка) – це перевірка дотримання і 

виконання нормативно встановлених задач, планів і рішень [1546, с. 412], 

виявлення результатів дії суб’єкта управління на об’єкт [94, с. 234–241], 

недопущення та припинення протиправної поведінки [270, с. 8] тощо; у теорії 

управління – одна із найважливіших функцій державного управління [83, с. 65; 

94, с. 234–241; 1512, с. 7; 432, с. 126–127].  
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Згідно зі ст. 1 Закону України від 5 квітня 2007 р. «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» [1276] 

державний нагляд (контроль) – це діяльність уповноважених законом 

центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, органів 

місцевого самоврядування, інших органів у межах повноважень, передбачених 

законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства 

суб’єктами господарювання і забезпечення інтересів суспільства. 

Контроль залежно від об’єкта, суб’єкта, сфери та рівня здійснення 

розглядають як форму [1495, с. 25], метод, стадію і засіб забезпечення реалізації 

управлінських рішень [1513, с. 8], функцію державного управління [81, с. 45–46; 

1513, с. 6–7; 91, с. 84; 39, с. 430; 82, с. 12], форму державної влади [1654, с. 3]. У 

господарсько-правовій доктрині контроль визначають як правову форму 

державного регулювання економіки, сукупність організаційно-технічних і 

правових заходів, спрямованих на визначення компетентними органами 

ступеня відповідності фактичних напрямів і результатів діяльності суб’єктів 

господарського життя, вимогам, які об’єкт одержав від органу управління [284, 

с. 93; 432, с. 127; 751, с. 40; 239, с. 19], встановленим державою правилам, 

нормам і нормативам [928, с. 5], шляхом вжиття визначених законом планових 

та позапланових заходів, виявлення порушень у діяльності суб’єктів, вжиття 

заходів щодо їх усунення, у т.ч. застосування господарсько-правових санкцій 

[142, с. 72; 589, с. 75; 1704, с. 85–86], запобігання порушенням вимог 

законодавства і забезпечення інтересів суспільства [102, с. 10]. Правовідносини 

контролю визнають різновидом організаційно-господарських правовідносин у 

сфері господарювання [245, с. 28; 928, с. 5]. На нашу думку, у цих 

правовідносинах міститься як майновий (майнові санкції), так і організаційний 

(порядок проведення перевірок та накладання санкцій) елементи. 

У господарському законодавстві, що регулює порядок організації та 

здійснення господарської діяльності, чітко не розмежовано поняття «контроль» і 

«нагляд». Законодавець вживає ці терміни як синоніми; у більшості нормативно-

правових актів термін «контроль» вжито у значенні нагляду за додержанням 
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режиму законності [1077; 1333; 1033; 1249 тощо]. В правовій доктрині нагляд 

розглядається як окремий вид контролю [81, с. 92]. М. С. Студенікіна вважає 

нагляд різновидом надвідомчого контролю, обмеженим у сфері та методах впливу 

[1513, с. 18]; В. П. Попелюк – складовою контролю з певними особливостями та 

обмеженнями, зокрема щодо обсягу повноважень контролюючих органів [928, 

с. 6]; Г. М. Остапович, В. С. Шестак – особливим «галузевим» видом контролю, 

його формою [853, с. 52; 1685, с. 15]. У науковій літературі ці терміни розрізняють 

за об’єктно-суб’єктним складом і змістом. Основними критеріями розмежування 

контролю та нагляду є: по-перше, право контролюючих органів втручатися в 

оперативно-господарську діяльність підконтрольних об’єктів; по-друге, право 

самостійно притягати винних осіб до юридичної відповідальності [270, с. 14];  

по-третє, здійснення контролю щодо конкретних підприємств, установ та 

організацій вищестоящими органами, натомість нагляд здійснюється стосовно 

невизначеного кола осіб за відсутності організаційного підпорядкування суб’єктів 

та об’єктів нагляду [432, с. 126–127]. Контроль завжди має адресний характер, є 

систематичним. За змістом контроль не обмежується колом питань, пов’язаних із 

законністю, дотриманням обов’язкових вимог, а передбачає також аналіз 

фактичного стану справ щодо виконання поставлених перед об’єктами управління 

конкретних завдань; є джерелом прийняття нових рішень і спрямований на 

встановлення доцільних та ефективних відносин між елементами системи [1513, 

с. 7]. Специфіка нагляду полягає в обмеженні його перевіркою лише законності 

дій конкретного об’єкта. Для здійснення контролю створюється відповідний 

механізм, визначаються методи контрольної діяльності; за результатами контролю 

приймається акт управління, який має індивідуальний характер. 

Контроль у державному регулюванні не характеризується рисами, 

притаманними контрольній функції управління, а зводиться до отримання, 

систематизації та аналізу інформації про стан і тенденції розвитку того або 

іншого об’єкта державного регулювання (процесу, явища, сфери, регіону 

тощо), яка стає підґрунтям для коригування, розробки, прийняття або 

скасування акта державного регулювання [751, с. 40].  
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Отже, контроль як правова форма державного регулювання відносин на 

фондовому ринку – це сукупність організаційно-технічних і правових заходів, 

спрямованих на визначення ступеня відповідності діяльності учасників 

фондового ринку вимогам законодавства про цінні папери з метою своєчасного 

виявлення та недопущення порушень, застосування санкцій за їх вчинення, 

усунення перешкод для належного функціонування фондового ринку.  

Створення сприятливого правового клімату функціонування фондового 

ринку в Україні шляхом захисту прав і законних інтересів інвесторів, 

запобігання правопорушенням на ринку цінних паперів, а у разі їх виявлення – 

оперативного і всебічного їх розслідування, розробки норм законодавства, що 

унеможливлюють їх виникнення, сприяє залученню коштів вітчизняних та 

іноземних інвесторів в економіку України [1417, с. 4–6]. 

Структура системи державного контролю за випуском та обігом цінних 

паперів поєднує: 1) підсистему управління (державні органи, що здійснюють 

функції контролю); 2) керовану підсистему (емітенти і професійні учасники); 

3) зміст контролю (заходи щодо організації та здійснення контролю); 

4) забезпечення ефективності контролю і відповідальності за порушення норм, 

що регулюють порядок здійснення діяльності на фондовому ринку [1623, 

с. 145]. 

В юридичній науці під формами контролю розуміють способи моніторингу 

та сферу охоплення контрольними діями певного явища, процесу, об’єкта, а під 

видами контролю – певний аспект контролю [1677, с. 65, 67]. За критерієм 

суб’єкта контроль поділяється на державний (відомчий, надвідомчий), соціальний 

[84, с. 47], громадський [1243; 259, с. 1030]; владний та делегований [1513, с. 56]. 

О. С. Горяєва за цим критерієм визначає три форми фінансового контролю: 

державний нагляд (контроль), внутрішньогосподарський контроль, зовнішній 

господарський контроль (аудит) [282, с. 16–17]. За сферою здійснення можна 

виокремити економічний (господарський), фінансовий, виробничий контроль 

[1748, с. 323] тощо.  
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Види контролю на фондовому ринку: 

1. За критерієм суб’єкта контролю можна визначити: 

а) державний (централізований) контроль як форму державного 

регулювання, що здійснюється уповноваженими органами державної влади [39, 

с. 434] в порядку, регламентованому нормами права, об’єктом якого є 

діяльність учасників ринку цінних паперів, а результати документально 

фіксуються [853, с. 14, 20], що в свою чергу поділяється на відомчий та 

надвідомчий. Г. М. Остапович вважає державний контроль окремим видом 

соціального контролю, складовими якого на ринку цінних паперів є 

адміністративний нагляд і фінансовий контроль, а видами діяльності НКЦПФР 

з реалізації контрольної функції – реєстраційно-дозвільну діяльність, 

проведення перевірок, одержання звітності та адміністративних даних від 

учасників ринку цінних паперів [853, с. 6, 13, 121]. Державний контроль 

здійснюється із використанням засобів державного регулювання, у числі яких: 

ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку, державна реєстрація 

та ведення державних реєстрів учасників фондового ринку, їх об’єднань, 

аудиторських фірм, рейтингових агентств; реєстрація випусків цінних паперів 

та інформації про випуск; сертифікація фахівців фондового ринку; надання 

дозволів на розміщення та обіг цінних паперів українських емітентів за межами 

України, допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території 

України, емісію сертифікатів ФОН та іпотечних сертифікатів, набуття або 

збільшення інвестором істотної участі у професійному учасникові фондового 

ринку, економічну концентрацію [1383]; погодження кандидатур на посади 

керівників ФБ; пруденційні нормативи; система розкриття інформації 

учасниками ринку; регулювання цін і тарифів; фінансовий моніторинг.  

Правова форма державного контролю – передбачена нормами права і 

віднесена законом до компетенції суб’єктів державного контролю цілісна 

сукупність пов’язаних підставою та метою заходів, спрямованих на одержання, 

збір, перевірку, аналіз, оцінку, опрацювання, зберігання відомостей для 

встановлення відповідності об’єкта контролю заданим параметрам, виявлення 
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та усунення відхилень від них, а також підстави та порядок здійснення цих 

заходів [853, с. 124]. Правовими формами державного контролю на фондовому 

ринку є: перевірки, ревізії [161, с. 206], огляди, обстеження, інспектування 

[1691, с. 15], інші дії, визначені законом [1276; 1077]; збір, обробка, оцінка 

документів, наданих професійними учасниками з метою реєстрації, отримання 

ліцензії, дозволу, регулярної та особливої інформації тощо; пруденційний 

нагляд за професійними учасниками, зберігання і обробка адміністративних 

даних і звітної інформації; розгляд скарг, заяв [422, с. 13], моніторинг руху 

інвестицій, фінансовий моніторинг; участь представників НКЦПФР у загальних 

зборах акціонерів, торгівельних сесіях ФБ; призначення тимчасових керівників 

(тимчасових адміністраторів) ФБ, депозитаріїв та інших установ 

інфраструктури фондового ринку. За наслідками реалізації правових форм 

контролю у разі виявлення порушень законодавства про цінні папери та 

фондовий ринок до суб’єктів господарювання застосовуються заходи 

відповідальності, зокрема адміністративно-господарські санкції [1077; 1232]; 

б) регіональний (децентралізований), здійснюваний органами місцевої 

влади та місцевого самоврядування на території відповідних адміністративно-

територіальних одиниць; 

в) делегований контроль, який здійснюють об’єднання професійних 

учасників фондового ринку та СРО у межах делегованої компетенції [1265] 

шляхом проведення перевірок провадження відповідного виду професійної 

діяльності, дотримання вимог законодавства про цінні папери, правил, 

стандартів професійної поведінки учасниками СРО; подання обов’язкового для 

розгляду клопотання про припинення (зупинення) дії ліцензії на провадження 

професійним учасником фондового ринку певного виду діяльності. 

Здійснюючи контрольні повноваження, СРО розробляють систему заходів 

впливу – дисциплінарно-господарських санкцій щодо членів СРО: 

попередження, штраф, виключення із СРО. Заперечуючи виконання СРО 

публічної функції з державного регулювання на підставі делегованих 

повноважень, не поділяємо точку зору Г. М. Остапович про визнання 
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делегованого контролю різновидом державного [853, с. 15]; 

г) внутрішньогосподарський контроль. У науковій літературі 

внутрішньогосподарський контроль визначають як систему методик і процедур, 

розроблених для досягнення цілей компанії [87, с. 258] та використовуваних у 

процесі реалізації контрольних функції, що здійснюються власниками 

підприємств, органами управління і спеціалізованими структурними 

підрозділами або особами корпоративного контролю, відповідно до діючого 

законодавства [162, с. 18]; процес, що забезпечує якісну розробку та ефективне 

досягнення цілей шляхом організації виконання прийнятих управлінських 

рішень [793, с. 19], передбачає визначення результатів управлінської діяльності 

у частині, яка стосується розробки політики корпорації [585]; перевірку 

особами, наділеними контрольними повноваженнями, відповідності процесу 

функціонування об’єкта управління прийнятим управлінським рішенням, 

прийнятих рішень – нормам законодавства чи установчих документів, 

виконання прийнятих рішень [1696, с. 17]; встановлення результатів 

управлінського впливу на керований об’єкт, виявлення відхилень, допущених у 

процесі виконання цих рішень [280, с. 35].  

Внутрішньогосподарський контроль на фондовому ринку здійснюється 

учасниками фондового ринку – суб’єктами господарювання в особі 

уповноважених органів щодо своїх членів і полягає у перевірці відповідності 

результатів діяльності чинному законодавству, установчим документам і 

прийнятим управлінським рішенням. Система внутрішньогосподарського 

контролю – це інструмент, що має сприяти підвищенню ефективності та 

досягненню поставлених цілей, запобіганню збиткам і витратам при здійсненні 

діяльності на ринку цінних паперів [192, с. 98]. Його формами є 

внутрішньокорпоративний контроль [1234], внутрішній аудит (контроль) 

[1148], лістинг (делістинг) цінних паперів ФБ [1188; 1008; 1009]; 

ґ) зовнішній господарський контроль (аудит) як форма незалежного 

фінансового контролю господарської діяльності суб’єктів господарювання [1604, 

с. 4–5] здійснюється аудиторськими фірмами/аудиторами, які одноособово 
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надають аудиторські послуги та внесені до Реєстру аудиторів [282, с. 18]; 

д) громадський контроль, що реалізується через Громадську раду при 

НКЦПФР [1073]. 

2. За стадією здійснення доцільно виокремити: 

1) попередній контроль, що здійснюється до початку прийняття 

управлінського рішення або початку провадження певних операцій чи видів 

діяльності [853, с. 70] і передбачає на фондовому ринку перевірку документів, 

які надаються учасниками фондового ринку з метою: отримання ліцензій на 

здійснення професійної діяльності, державної реєстрації професійних учасників 

як фінансових установ, об’єднань професійних учасників фондового ринку, 

СРО, реєстрації емісій (випусків) цінних паперів та інформації про випуск; 

надання дозволу на обіг цінних паперів вітчизняних емітентів за межами 

України та на обіг цінних паперів іноземних емітентів на території України; 

надання дозволу на концентрацію, придбання значних пакетів акцій 

професійних учасників фондового ринку; сертифікацію керівників і фахівців 

професійних учасників фондового ринку, програмного забезпечення тощо; 

2) поточний контроль господарської діяльності учасників фондового 

ринку на підставі адміністративних даних і звітності, основні форми якого 

визначено у ст. 3 Закону «Про державне регулювання ринку цінних паперів»: 

– пруденційний нагляд і забезпечення контролю за дотриманням 

ліцензійних вимог
 
професійними учасниками фондового ринку [1185; 1220; 

1328], що передбачає регулярне проведення оцінки фінансового стану 

фінансової установи, результатів діяльності (звітності), системи та якості 

управління нею, дотримання обов’язкових нормативів та інших показників і 

вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами; 

– контроль за дотриманням емітентами порядку реєстрації випуску 

цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів, умов продажу 

(розміщення) цінних паперів, передбачених такою інформацією; 

– контроль за дотриманням прав інвесторів емітентами цінних паперів та 

особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів; 
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– контроль за достовірністю інформації, що надається емітентами та 

особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів; 

– контроль за системами ціноутворення на ринку цінних паперів; 

– контроль за дотриманням професійними учасниками правил і 

стандартів здійснення операцій на ринку цінних паперів та за їх виконанням; 

– контроль за дотриманням законодавства про захист економічної 

конкуренції на фондовому ринку, концентрацією тощо;  

– контроль за прозорістю та відкритістю фондового ринку; 

– призначення державних представників на ФБ [912], тимчасових 

адміністраторів ФБ, депозитаріїв, установ інфраструктури фондового ринку; 

– нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, 

голосуванням і підбиттям його підсумків на загальних зборах АТ [1208]; 

– накладення санкцій у разі виявлення порушень законодавства; 

3) наступний, що передбачає перевірку реалізованих учасниками 

фондового ринку управлінських рішень, виконання розпоряджень НКЦПФР 

про усунення порушень на фондовому ринку, сплату штрафних санкцій тощо. 

3. За предметним критерієм: 

1) оперативний контроль – моніторинг діяльності на фондовому ринку, 

що передбачає: моніторинг руху інвестицій в Україну та за її межі через 

фондовий ринок; регулярний моніторинг звітності професійних учасників 

фондового ринку [1185; 1220]; проведення планових і позапланових перевірок 

учасників ринку [1219], накладення санкцій у разі виявлення порушень 

законодавства тощо; 

2) фінансовий контроль, предметом якого є: дані бухгалтерського обліку і 

показників фінансової звітності, показники достатності капіталу, ліквідності 

активів [853, с. 45], джерела коштів, що спрямовуються на придбання фінансових 

інструментів (фінансовий моніторинг) [1206; 1207], напрями використання 

залучених шляхом розміщення цінних паперів коштів, фінансові операції та 

фінансовий стан учасників фондового ринку [924, с. 157]; системи ціноутворення 

тощо. У цьому дослідженні предмет фінансового контролю на фондовому ринку 
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не відповідає поширеному у науці фінансового права підходу до визначення 

фінансового контролю як інституту фінансового права, предметом якого є кошти 

централізованих і децентралізованих фондів держави [255, с. 45; 1430, с. 7]. 

Предметом фінансового контролю на фондовому ринку є показники достатності 

капіталу, ліквідності активів, джерела коштів, що спрямовуються на придбання 

фінансових інструментів, напрями використання залучених шляхом розміщення 

цінних паперів коштів, фінансові операції та фінансовий стан учасників 

фондового ринку; суб’єктом – НКЦПФР [923, с. 285]. 

Становлення фондового ринку зумовлює необхідність раціонального 

використання різних методів державного регулювання, тобто комплексно-

цільового підходу. У ряді нормативно-правових актів, зокрема Законі «Про 

фінансові послуги», Законі України від 18 вересня 1991 р. «Про інвестиційну 

діяльність» [1588] (далі – Закон «Про інвестиційну діяльність»), законодавець 

непослідовно застосовує поняття «метод» і «форма» державного регулювання, 

а це у свою чергу призводить до розмаїття наукових підходів до визначення 

співвідношення цих понять. 

Поняття «метод» і «форма» не тотожні. Метод (від грецьк. шлях 

дослідження) – це спосіб досягнення будь-якої мети, вирішення завдання, 

сукупність прийомів або операцій, практичного чи теоретичного освоєння 

(пізнання) дійсності; форма – зовнішнє вираження будь-якого змісту [1477, 

с. 795]. У теорії держави та права метод визначають як спосіб чи засіб 

досягнення певної мети, вирішення поставленого завдання; спосіб, прийом 

засіб впливу на поведінку суб’єктів соціального життя [1539, с. 12; 1540, с. 22; 

624, с. 56]. На думку Л. А. Швайка, методи державного регулювання – це 

засоби впливу держави на сферу підприємництва з метою створення або 

забезпечення умов її діяльності відповідно до прийнятої національної 

економічної політики [1665, с. 45].  

Позиція щодо ототожнення (визначення одного поняття через інше) понять 

«метод», «спосіб», «засіб» державного регулювання та управління поширена у 

вітчизняній науковій літературі [794, с. 30]. С. М. Шишкін, Г. Л. Знаменський 
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вважають метод набором способів і прийомів впливу на суспільні відносини, 

врегульовані галуззю права [1689, с. 115], поведінку суб’єктів господарювання 

[437, с. 22]. Поділяємо точку зору В. В. Лаптєва, який визначає методи державного 

керівництва економікою як передбачені законодавством способи впливу держави 

на поведінку суб’єктів господарювання з метою отримання необхідного для 

суспільства результату [642, с. 15].  

О. П. Подцерковний та О. Ломакіна, розмежовуючи поняття «метод» і 

«форма», вважають, що метод завжди передує формі, оскільки за відсутності 

чіткої спрямованості людської поведінки неможливо надати їй будь-якої форми 

[903, с. 4]. При цьому одному методу державного впливу на господарські 

відносини можуть відповідати різноманітні його відображення (форми).  

Питання про можливість застосування однією галуззю права кількох 

методів правового регулювання є спірним в юридичній науці [437, с. 23; 1689, 

с. 115]. Господарське право як комплексна галузь послуговується кількома 

методами правового регулювання: автономних рішень, владних приписів, 

рекомендацій [1688, с. 34; 437, с. 23; 1701] і координації [1347, с. 502–503], які є 

взаємопов’язаною, узгодженою сукупністю (цілісністю), об’єднаною та 

підпорядкованою категорії «суспільний господарський порядок», і становлять 

важливу умову концепції єдиного метода господарського права [437, с. 24], що 

використовується і в регулюванні фондових правовідносин. Державне 

регулювання реалізується у вертикальних господарських відносинах, 

спрямовано на горизонтальні відносини і певною мірою – на 

внутрішньогосподарські відносини (переважно з використанням методу 

рекомендації) [1689, с. 265]. Взаємозв’язок свободи у здійсненні приватних 

інтересів із державним владним впливом там, де це продиктовано інтересами 

держави і суспільства, – характерна риса господарсько-правового методу 

регулювання [1018, с. 45]. 

Метод правового регулювання – це способи та прийоми юридичного 

впливу, їх поєднання, що характеризує використання у відповідній галузі 

суспільних відносин тих чи інших засобів юридичного впливу [61, с. 294]. 
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Методи і способи є головними ознаками, що відрізняють сутність того чи 

іншого режиму правового регулювання. С. М. Шишкін вважає, що 

розмежування методів державного регулювання економіки та 

підприємницького (господарського) права зменшує роль правового 

забезпечення економіки; у разі здійснення державного регулювання 

неправовими методами забезпечення правопорядку в економіці навряд чи буде 

досягнуто [1689, с. 115–116]. Однак, на нашу думку, ці поняття частково 

збігаються: у державному регулюванні економіки застосовується широкий 

спектр методів, як правових, так і економічних, соціальних, культурних, 

організаційних, неформальних. Водночас, по-перше, не всі правові методи 

використовують у державному регулюванні економіки та окремих її галузей в 

конкретний історичний період; по-друге, не є методами державного 

регулювання економіки правові методи, що застосовуються учасниками 

фондового ринку та їх об’єднаннями, у т.ч. СРО, в межах власної та делегованої 

компетенції. 

В юридичній літературі наведено різні класифікації методів державного 

регулювання. С. С. Алєксєєв виокремлює: централізоване, імперативне 

регулювання (метод субординації), що передбачає здійснення регулювання 

зверху до низу, на владно-імперативних засадах; децентралізоване, 

диспозитивне регулювання (метод координації), за якого регулювання 

здійснюється знизу до верху і на нього впливає активність учасників 

суспільних відносин [61, с. 295]. 

За характером впливу методи державного регулювання поділяють на: 

– методи переконання і примусу [935, с. 49–50]. Метод переконання 

заснований на формуванні усвідомлення необхідності добровільного виконання 

затверджених правил і норм та орієнтує суб’єкта господарювання на бажану 

для органу управління поведінку. В регулюванні професійної діяльності на 

фондовому ринку значне місце відведено саморегулюванню, основним методом 

якого є досліджуваний метод (наприклад, затвердження СРО стандартів 

професійної діяльності). Метод примусу (владних приписів) полягає у 



183 

зовнішньому впливі на поведінку суб’єкта господарювання (об’єкта 

управління), що здійснюється в односторонньому порядку органами державної 

влади на правовій основі та в межах їх компетенції, шляхом прийняття та 

застосування господарсько-правового акта. Адміністративний примус є 

методом державного управління, а контроль – однією з його функцій [853, 

с. 16], заходом адміністративного попередження [100, с. 86; 70, с. 235]. У теорії 

адміністративного права заходи примусу класифікують на адміністративні 

стягнення, заходи адміністративного запобігання, припинення та 

адміністративно-попереджувальні заходи [394, с. 62; 853, с. 7]; за критерієм 

способу охорони правопорядку та забезпечення суспільної безпеки – на заходи 

запобігання, припинення, правовідновлення, процесуального забезпечення, 

юридичної відповідальності [468, с. 66–67]; за характером впливу – на заходи 

прямого адміністративного примусу та заходи адміністративної 

відповідальності [147, с. 233–234]. До запобіжних заходів на фондовому ринку 

можна віднести, зокрема, повноваження НКЦПФР запобіжного та 

профілактичного характеру (попередження, призначення представника для 

участі у торгових сесіях на ФБ, контроль за реєстрацією акціонерів для участі у 

загальних зборах тощо), спрямовані на недопущення та/або припинення 

порушень установлених законом вимог суб’єктами господарювання. Заходи 

припинення полягають в обмеженні реалізації прав і законних інтересів 

учасників фондового ринку, застосовуються у разі вчинення правопорушення, а 

саме: зупинення на термін до одного року розміщення (продажу) та обігу 

цінних паперів емітента, дії ліцензії на здійснення професійної діяльності; 

зупинення торгівлі на ФБ, клірингу або внесення змін до системи 

депозитарного обліку до усунення порушень тощо; 

– методи прямого та непрямого (опосередкованого) впливу. Методи 

прямого впливу – це способи безпосереднього впливу держави на економічні 

процеси, до яких Н. М. Мироненко відносить: державні контракти і державне 

замовлення, державне асигнування і дотації; В. К. Мамутов – цільові субсидії 

тощо. Методи непрямого (опосередкованого) впливу спрямовані на створення 



184 

для промислових компаній умов, сприятливих для господарської діяльності та є 

способами впливу на економіку через використання товарно-грошових 

інструментів (ціни, оподаткування, кредитні пільги, плата за ресурси і відсотки 

за кредит, валютний курс) [718, с. 12; 751, с. 43]. В економічній науці державне 

асигнування розглядається у вигляді субвенцій, субсидій, державних дотацій, 

ліцензування та квотування зовнішньоекономічної діяльності, встановлення 

фіксованих цін і тарифів, державних стандартів і нормативів [1353, с. 12–14]. 

На нашу думку, виходячи із норм ГК України (розд. ІІ) та визначення методу 

державного регулювання, такі інструменти державного впливу доцільно 

вважати засобами, а не методами державного регулювання. 

Залежно від характеру, обсягу та ступеня самостійності суб’єкта 

господарювання виокремлюють методи: загально-нормативного регулювання; 

програмно-установчі; нормативно-кількісні (квоти, ціни, тарифи, нормативи, 

ліміти, податки та збори, мито); підтримки відповідного рівня діяльності та 

стимулювання (пільги, дотації, субсидії, надбавки); контрольно-облікові 

(заборони, приписи, обмеження, санкції) [1550, с. 5]. 

Усталеною в господарсько-правовій науці є класифікація методів 

державного регулювання на: економічні (непрямі) та адміністративні (прямі) 

методи [1442, с. 13; 359, с. 158; 751, с. 43–44; 239, с. 23; 1347, с. 494–495], що 

належать до правових методів [212, с. 140–141; 935, с. 49; 923, с. 60]. 

Під адміністративними (імперативними) методами розуміють сукупність 

прийомів (засобів) прямого впливу держави в особі уповноважених державних 

органів виконавчої влади відповідно до їх компетенції у встановлених межах і 

відповідній формі на об’єкт управління, незважаючи на економічні інтереси 

виконавців, шляхом прямих односторонніх юридично-владних приписів [751, 

с. 44] (директив), що відображають інтереси всього суспільства [642, с. 13], 

застосування яких дає змогу створити належні умови для реалізації та захисту 

прав громадян, функціонування громадянського суспільства і держави [48, 

с. 29], а невиконання може мати наслідком відповідальність [838, с. 128]. 
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У розвинених країнах із ринковою економікою адміністративні методи 

використовуються у незначному обсязі. В Україні основними інструментами 

державного регулювання за допомогою адміністративних методів є: фіскальна, 

грошова, соціальна політика, державне регулювання ціноутворення, 

зовнішньоекономічне регулювання [751, с. 44]. 

На фондовому ринку до засобів державного регулювання, що 

реалізуються з використанням адміністративних методів, можна віднести: 

встановлення граничних цін і тарифів на послуги ФБ і СРО, розміру збору за 

видачу ліцензій; видачу/призупинення/анулювання ліцензії на здійснення 

професійної діяльності на фондовому ринку; встановлення вимог щодо 

розкриття інформації на фондовому ринку, обігу цінних паперів на 

організованому фондовому ринку; встановлення критеріїв професійної 

діяльності; державну реєстрацію учасників фондового ринку, випусків цінних 

паперів та інформації про випуск; прийняття рішення про ліквідацію АТ, КІФ, 

ПІФ, СРО з підстав і в порядку, визначеному законом. 

Економічні методи державного регулювання – це непрямі способи впливу 

держави на суб’єктів господарювання, за яких необхідний суспільству 

результат досягається шляхом стимулювання виробництва через економічний 

інтерес виконавців [1697, с. 116; 239, с. 22; 284, с. 94], що спонукає об’єкт 

управління діяти у потрібному напрямі та досягти ініціативного вирішення 

поставлених завдань без спеціальних розпоряджень і вказівок керівних органів, 

зберігаючи право на вільний вибір способу дії. Ці методи є гнучкими, 

надійними, але їх результат настає через значний проміжок часу.  

Основними засобами реалізації економічних методів є: встановлення 

податкових пільг, державне фінансування суб’єктів господарювання, надання 

дотацій, економічний аналіз, фінансово-кредитні інструменти (регулювання 

дисконтної ставки, установлення і зміна розмірів мінімальних резервів, які 

фінансові інститути зобов’язані зберігати у центральному банку; емісія 

державних боргових зобов’язань, їх розміщення та погашення) [751, с. 44]. 

Економічні методи на фондовому ринку реалізуються СРО на підставі 
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делегованої компетенції.  

Таким чином, сукупність форм, засобів і методів становить механізм 

державного регулювання, за допомогою якого держава в особі уповноважених 

органів здійснює вплив на фондові відносини, забезпечує баланс публічних і 

приватних інтересів, розвиток механізмів саморегулювання та упорядкування 

діяльності на фондовому ринку всіх його учасників і операцій між ними. 

 

3.4. Засоби державного регулювання відносин  

на фондовому ринку України 

Реалізуючи економічну політику і виконуючи цільові програми розвитку 

фондового ринку та економіки в цілому, держава застосовує різноманітні 

засоби і механізми державного регулювання господарської діяльності (ст. 12 

ГК України). Вибір оптимальної сукупності засобів державного регулювання і 

саморегулювання у різних сферах та галузях державного регулювання 

сприятиме побудові оптимальної моделі ринкової економіки в Україні, відмові 

від «ручного управління» і прийняття суб’єктивних управлінських рішень, 

забезпеченню балансу публічних та приватних інтересів [1708, с. 11]. 

Засобом визначають те, що служить знаряддям у будь-якій дії, справі; 

предмети (явища, процеси), за допомогою яких забезпечується досягнення 

мети, одержання необхідного результату діяльності [472, с. 62]. Правовими є 

закріплені нормативно-правовими актами засоби, що підлягають 

обов’язковому використанню [472, с. 63–64]. С. С. Алексєєв правовими 

засобами визнає норми права, індивідуальні приписи та настанови, договори, 

засоби юридичної техніки, всі інші інструменти регулювання, що 

розглядаються в єдності характерного для них змісту і форми [64, с. 14] і 

згодом були зведені вченим до заборон, позитивних зобов’язань, дозволів. Так 

само широко тлумачить категорію «правові засоби» і О. В. Безух [120, с. 58]. 

Л. В. Малько під правовими засобами розуміє правові явища, втілені в 

інструментах (установленнях) і діяннях (технологіях), за допомогою яких 

задовольняються інтереси суб’єктів права, забезпечується досягнення 

соціально корисних цілей.  
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У складі правових засобів В. С. Щербина виокремлює засоби державного 

регулювання господарської діяльності – закріплені у правовій формі засоби 

(інструменти, знаряддя) економічного, організаційного і правового впливу 

держави на діяльність суб’єктів господарювання [1706, с. 11, 19–20]. 

Невичерпний перелік засобів регулюючого впливу держави на діяльність 

суб’єктів господарювання наведено у ч. 2 ст. 12 ГК України. Складність 

застосування господарсько-правових засобів пов’язують із відсутністю їх 

системного викладення на законодавчому рівні [90, с. 155]. Адекватність 

обраних правових засобів характеру суспільних відносин, що підлягають 

врегулюванню, забезпечує ефективність правового впливу на ті чи інші групи 

суспільних відносин [120, с. 59]. Відсутність спеціальних теоретичних 

досліджень зумовлює складність вибору правових засобів, найбільш 

прийнятних для вирішення конкретних ситуацій, та їх правильного 

застосування [1709, с. 33–34]. В основу визначення системи засобів державного 

регулювання пропонують покласти функції держави в економічній сфері [1708, 

с. 11], до яких В. О. Котюк відносить господарсько-організаційну та 

господарсько-стимулюючу [64, с. 14].  

Поширеним у законодавстві [1077; 1333] та юридичній літературі [1689, 

с. 139–140, 152, 153; 1020, с. 398–400; 1614, с. 184–185] є ототожнення (підміна 

понять) у частині засобів і форм державного регулювання, зокрема визнання 

державної реєстрації суб’єктів господарської діяльності, ліцензування окремих 

видів господарської діяльності, у т.ч. професійної діяльності на фондовому ринку, 

ведення державного реєстру СРО, створення системи захисту прав інвесторів 

організаційними формами державного регулювання. Поділяємо точку зору 

В. С. Щербини, який вважає це неприпустимим, оскільки форма – це спосіб 

існування і вираження змісту [1590, с. 595; 1523, с. 395], натомість засіб – це 

інструмент, за допомогою якого здійснюється регулюючий вплив [1523, с. 325]. 

В. С. Щербина класифікує засоби державного регулювання господарської 

діяльності на: економіко-правові (державне замовлення, державні закупівлі, 

регулювання цін і тарифів, надання інвестиційних, податкових та інших пільг, 
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надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій і субсидій); організаційно-

правові (ліцензування і квотування, видача документів дозвільного характеру, 

сертифікація та стандартизація, застосування нормативів і лімітів, контроль та 

нагляд за господарською діяльністю) та юридичні (правові) засоби (штрафні та 

адміністративно-правові санкції, організаційно-господарські договори, типові 

та примірні договори) [1706, с. 18–19]. До засобів державного регулювання на 

фондовому ринку відносить контроль і В. І. Полюхович [923, с. 141]. На нашу 

думку, контроль і нагляд за господарською діяльністю є формою державного 

регулювання, зміст якої досліджено у попередньому підрозділі. Така позиція 

відповідає ГК України, у назві гл. 2 якого йдеться про форми участі держави у 

сфері господарювання, у т.ч. контроль і нагляд (ст. 19 ГК України). 

Затвердження типових, примірних договорів, модельних статутів, принципів, 

кодексів корпоративного управління є засобом нормативного регулювання як 

форми державного регулювання.  

За правовою підставою всі засоби державного регулювання, визначені 

ст. 12 ГК України та спеціальними законами, що регулюють здійснення 

окремих видів господарської діяльності, слід відносити до юридичних 

(правових), у зв’язку з чим вони не потребують виокремлення в юридичних 

класифікаціях засобів державного регулювання.  

За змістом засоби державного регулювання поділяють на засоби 

тарифного і нетарифного регулювання, адміністративні, які передбачають 

встановлення певних правил або обмежень у здійсненні господарської 

діяльності, порушення яких має наслідком застосування адміністративно-

господарських санкцій, та економічні, що спрямовані на підтримку окремих 

суб’єктів господарювання, забезпечення їх заінтересованості у проведенні 

суспільно важливих видів діяльності чи здійсненні інших соціально значущих 

заходів у господарській сфері [1616, с. 48]. Адміністративні засоби 

ототожнюють із прямими, а економічні – з непрямими [361, с. 61].  

Поділяючи позицію про те, що до складу суб’єктів державного 

регулювання належать лише уповноважені державні органи, вважаємо, що 
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засоби державного регулювання можуть визначатися виключно законом. 

Аналогічної думки дотримується В. В. Добровольська [360, с. 6]. У зв’язку з 

наведеним не поділяємо точки зору І. В. Лукач про включення до засобів 

регулюючого впливу держави засобів, що містяться у корпоративних кодексах і 

принципах, модельних і типових статутах та договорах, локальних 

нормативних актах [717, с. 230]. 

Отже, за суб’єктним складом регулюючий вплив на фондові відносини 

може здійснюватися із використанням засобів державного регулювання, 

саморегулювання, визначених локальними актами СРО, об’єднань професійних 

учасників і господарськими договорами, та внутрішньокорпоративного 

регулювання, передбачених локальними актами суб’єктів корпоративних відносин. 

Залежно від кола суб’єктів, до яких застосовуються засоби державного 

регулювання, розрізняють індивідуальні, групові та загальні для всіх суб’єктів 

господарювання засоби державного регулювання [1706, с. 19]. Виходячи із 

обов’язковості застосування тих або інших засобів щодо певних видів 

господарської діяльності або деяких суб’єктів господарювання, виокремлюють 

обов’язкові та необов’язкові [1706, с. 19]. За цим критерієм засоби державного 

регулювання доцільно поділяти на іманентні та неіманентні для окремих видів 

господарської діяльності, залежно від того, чи передбачено відповідний засіб 

спеціальним законом, що регулює здійснення певного виду діяльності.  

Поділяємо точку зору С. С. Алексєєва, який вважає, що правові засоби 

необхідно досліджувати з позицій їх функціонального призначення [63, с. 324]. 

Так, державне регулювання фондового ринку здійснюється засобами 

інституційно-функціонального регулювання, до яких слід віднести: 

1. Ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку [1077].  

Представники науки адміністративного права Ю. М. Козлов, 

Ю. О. Тихомиров визначають ліцензування як особливу процедуру (ліцензійне 

провадження) спеціального посвідчення (визнання) права господарюючого 

суб’єкта на здійснення певного виду діяльності з дотриманням правил, норм, 

вимог і стандартів [583, с. 75–76]. Інші вчені – А. Б. Агапов, О. М. Олійник 



190 

вважають, що ліцензування – це правовий режим початку та процесу здійснення 

окремих видів діяльності, який передбачає: державне підтвердження та 

визначення меж права на здійснення господарської діяльності, державний 

контроль за її здійсненням, можливість припинення діяльності з особливих 

підстав органами держави [583, с. 78; 40, с. 362]. Ліцензування є однією з 

організаційно-правових форм державного регулювання (функція, засіб, 

інструмент) [1689, с. 141], дозвільним способом регулювання, що застосовується у 

разі необхідності забезпечити захист суспільних інтересів, коли «автономність» 

поведінки суб’єктів права може суперечити цим інтересам [432, с. 119].  

Питання правового регулювання ліцензування господарської діяльності у 

вітчизняній юридичній науці в останні роки неодноразово були предметом 

досліджень у працях Е. Е. Бекірової [122], В. В. Добровольської [360], І. Д. Пастух 

[870], В. І. Полюховича [923], І. А. Шамрай [1658], А. І. Шпомер [1693] та інших 

вчених. Ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку визначають як 

вид організаційно-господарських правовідносин, що виникають у зв’язку та у 

процесі надання дозволу на здійснення видів професійної діяльності на ринку 

цінних паперів шляхом видачі уповноваженим органом державної влади 

ліцензіату спеціального документа – ліцензії [923, с. 397]. 

Правова регламентація відносин у сфері ліцензування професійної 

діяльності на фондовому ринку забезпечується нормами Конституції України, 

законів України [1258; 1077; 1339; 1075] та ліцензійними умовами, 

затвердженими для кожного виду професійної діяльності на фондовому ринку 

рішеннями НКЦПФР [1225; 1124; 1147; 1126; 1120].  

2. Державна реєстрація є дозвільним засобом державного регулювання, 

юридичним фактом, що підтверджує легітимність функціонування організації, 

виникнення, зміну та припинення конкретних правовідносин, посвідчення 

фактичних обставин [70, с. 68]. Загальна процедура державної реєстрації 

суб’єктів господарювання здійснюється в порядку, визначеному Законом «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб», спеціальними законами та 

підзаконними нормативними актами і неодноразово була предметом 
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спеціальних наукових досліджень [488; 722; 339; 457; 515; 635; 878; 1533; 1714 

тощо], не має особливостей для учасників фондового ринку, а тому не є 

предметом нашого дослідження.  

Спеціальній реєстрації на фондовому ринку підлягають:  

а) професійні учасники фондового ринку шляхом включення до 

Державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на 

ринку цінних паперів [1227]; 

б) ІСІ шляхом включення до Єдиного державного реєстру ІСІ [1182]; 

в) об’єднання професійних учасників фондового ринку і СРО шляхом 

включення до реєстру об’єднань професійних учасників фондового ринку [1146]; 

г) уповноважені рейтингові агентства шляхом включення до Державного 

реєстру уповноважених рейтингових агентств; 

ґ) аудиторські фірми, які можуть проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних паперів шляхом ведення відповідного 

реєстру [1077]. 

Крім державної реєстрації учасників фондового ринку реєстрації 

підлягають правила (зміни до них) ФБ [1188; 1123; 1168], ЦД [937], інших 

професійних учасників фондового ринку [1179; 1228]; випуски (емісії) цінних 

паперів та інформація про випуск (емісію) цінних паперів, у т.ч. цінні папери 

іноземних емітентів, що перебувають в обігу на території України [1077; 1167; 

1181; 1223; 1139; 1165; 1221; 1202; 1169; 1170; 1164; 1166]. 

3. Пов’язані з ліквідацією учасників фондового ринку: звернення 

НКЦПФР до суду з позовом про припинення АТ із підстав, визначених п. 31
1
 

ст. 8 Закону «Про державне регулювання ринку цінних паперів», ліквідацію 

КІФ і СРО (п. 23 ст. 8 Закону «Про державне регулювання ринку цінних 

паперів»); прийняття НКЦПФР рішення про ліквідацію ПІФ (п. 23 ст. 8 Закону 

«Про державне регулювання ринку цінних паперів»). 

4. Дозвільний (погоджувальний) порядок: розміщення та обігу цінних 

паперів українських емітентів за межами України [1209]; допуску цінних паперів 

іноземних емітентів та обігу їх на території України [1129; 1143]; емісії 
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сертифікатів ФОН [1134] та іпотечних сертифікатів [1133]; набуття або 

збільшення інвестором істотної участі у фінансовій установі [1333; 1216]; 

професійному учаснику фондового ринку [1217; 1159]; участі іноземної 

юридичної або фізичної особи у професійному учаснику фондового ринку в 

Україні (ч. 3 ст. 27
1
 Закону «Про державне регулювання ринку цінних паперів»); 

концентрації у випадках, визначених Законом України від 11 січня 2001 р. «Про 

захист економічної конкуренції» [1160] (далі – Закон «Про захист економічної 

конкуренції»); погодження кандидатур на посади керівників ФБ [1215]. 

5. Встановлення вимог до цінних паперів та їх випусків: вимог до 

бланків і глобальних сертифікатів [1137; 1135; 1070; 1229]; визначення 

рейтингової оцінки цінних паперів [1230]; стандартів випуску (емісії) цінних 

паперів, інформації про випуск цінних паперів, що пропонуються для 

відкритого продажу (розміщення) на території України, у т.ч. іноземних 

емітентів, які здійснюють випуск цінних паперів на території України [1077; 

1171; 1155]; додаткових вимог щодо випуску цінних паперів комерційними 

банками за погодженням із НБУ [1189]. 

6. Встановлення вимог до: емітентів [1339; 1030; 1252; 1254; 1272; 1334; 

1136]; вимог, критеріїв і стандартів професійної діяльності на фондовому 

ринку, пруденційних нормативів [1077; 1339; 1225; 1124; 1120; 1126; 1121; 

1122; 1125; 1123; 1119], операцій з цінними паперами [1075; 1179; 1163; 1285; 

1221; 1213], договорів [1099; 1103; 1101; 1104; 1102; 1100; 1105], програмних 

продуктів [1106], програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних 

та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення 

професійної діяльності на фондовому ринку, та його облік [1225; 1124; 1120; 

1126; 1121; 1122; 1125; 1123; 1119]. 

7. Встановлення вимог до розкриття інформації на фондовому ринку: 

– емітентами цінних паперів у формі подання регулярної та особливої 

інформації [1183], інформації про власників значних пакетів акцій [1339; 1183], 

iнформацiї у загальному повiдомленнi АТ про проведення загальних зборiв [1030; 

1305], відомостей про створення або придбання акцій АТ однією особою [1291]; 
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– інвесторами у разі набуття або збільшення істотної участі у 

професійному учасникові фондового ринку [1217; 1159]; 

– СРО та об’єднаннями професійних учасників фондового ринку про 

свою діяльність у формі квартальної, річної, нерегулярної інформації [1177]; 

– адміністративних даних професійними учасниками фондового ринку 

[1175; 1178; 1173; 1290; 1172; 1212; 1210]; 

– уповноваженими рейтинговими агентствами [1218];  

– фінансовий моніторинг [1140; 1036]. 

8. Надання інвестиційних, податкових та інших пільг учасникам 

фондового ринку (ст. 12 ГК України). Вважаємо, що засобом державного 

регулювання слід визнати не тільки податкові пільги, але і всю податкову 

політику держави (ст. 10 ГК України), що виявляється на фондовому ринку у 

збільшенні або зменшенні податкової ставки при оподаткуванні інвестиційного 

прибутку, включенні або виключенні з об’єктів оподаткування окремих 

операцій з цінними паперами (ст. 140, п. 141.2 ст. 141, ст.ст. 142, 151, 153, 167, 

170, 196 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 р. ), окремий облік та 

оподаткування операцій з цінними паперами на позабіржовому ринку [1069], 

що спрямовано на зниження частки позабіржового ринку в Україні, тощо. Така 

позиція відповідає ст. 17 ГК України, в якій йдеться не про податкові пільги, а 

про систему оподаткування в цілому. 

9. Регулювання цін і тарифів: 

– встановлення НКЦПФР за погодженням з АМКУ максимальних тарифів 

на оплату послуг ФБ (п. 5
4
 ст. 8 Закону «Про державне регулювання ринку 

цінних паперів»); 

– встановлення НКЦПФР граничних тарифів на послуги рейтингових 

агентств, які оплачуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів 

(п. 27 ст. 8 Закону «Про державне регулювання ринку цінних паперів»). 

10. Сертифікація фахівців фондового ринку [1184] та встановлення 

вимог до керівників і головних бухгалтерів професійних учасників фондового 

ринку [1235; 1236]. 
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11. Формування та ведення інформаційної бази даних про ринок 

цінних паперів [1319; 1187]. 

12. Моніторинг руху інвестицій в Україну та за її межі через фондовий 

ринок [1382]. 

13. Застосування господарсько-правових санкцій за порушення правил 

здійснення професійної діяльності та операцій з цінними паперами на 

фондовому ринку. 

В. І. Полюхович засобами державного регулювання на фондовому ринку 

вважає запровадження компенсаційних механізмів і страхування інвестицій 

[923, с. 251]. Механізм компенсації інвесторам втрачених коштів внаслідок 

неможливості інвестиційних фірм виконати свої зобов’язання визначено 

Директивою 97/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 березня 1997 р. 

«Про схеми компенсації інвесторам». Однак проект Закону України від 

28 серпня 2013 р. реєстр. № 3132 «Про Фонд гарантування вкладів та 

інвестицій фізичних осіб» (далі – проект Закону № 3132), що передбачав 

створення загальнодержавного (публічного) фонду гарантування інвестицій, не 

прийнято. Вважаємо, що ризики «недоступності» інвестицій підлягають 

покриттю, а заподіяна шкода – відшкодуванню на принципах саморегулювання 

за рахунок компенсаційних і гарантійних фондів СРО, РЦ. Отже, зазначені 

засоби не є засобами державного регулювання фондового ринку в Україні. Не 

можна також погодитися із визнанням засобом державного регулювання на 

фондовому ринку захисту прав інвесторів [923, с. 257], що є метою, а не 

засобом державного регулювання (ст. 2 Закону «Про державне регулювання 

ринку цінних паперів»).  

Таким чином, у контексті проведеного дослідження засіб державного 

регулювання відносин на фондовому ринку можна визначити як передбачений 

законом інструмент регулюючого впливу держави на фондові відносини, 

спрямований на: встановлення правил або обмежень у здійсненні 

господарської діяльності, забезпечення оптимального поєднання державного 

регулювання і саморегулювання відносин на фондовому ринку, економічну 
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підтримку та забезпечення зацікавленості учасників фондового ринку у 

здійсненні господарської діяльності та операцій на фондовому ринку з 

використанням цінних паперів і похідних фінансових інструментів. 
 

 

Висновки до розділу 3 

Стосовно співвідношення термінів «регулювання», «організація» та 

«управління» аргументовано, що: 1) державне управління є однією із правових 

форм державного регулювання економіки; 2) державне регулювання та державне 

управління є формами організації господарської діяльності, мають державно-

владний характер, спрямовані на впорядкування суспільних відносин. 

Концепція державного регулювання фондового ринку охоплює державну 

політику на фондовому ринку, спрямовану на охорону та реалізацію публічних 

і приватних інтересів; принципи, форми, методи, засоби державного 

регулювання; систему органів державного регулювання, їх компетенцію та 

порядок відносин між ними.  

За критерієм суб’єкта, який здійснює регулюючий вплив на фондові 

відносини, виокремлено: державне регулювання; регіональне (місцеве), 

саморегулювання та локальне, в т.ч. договірне, регулювання. Державне 

регулювання здійснюється у рамках організаційно-господарських правовідносин і 

охарактеризовано через елементи: об’єкт, суб’єкт і зміст. Воно зумовлено 

метою охорони та реалізації публічних і приватних інтересів, діалектику яких 

відображено у: а) забезпеченні державою стабільності ринку, підвищенні його 

прозорості та безпеки; б) консолідації системи державного регулювання 

фінансового ринку з метою подолання недоліків секторного підходу; 

в) комерціалізації та консолідації центральних інституцій інфраструктури; 

г) створенні глобальних торговельних і розрахунково-клірингових систем; 

ґ) зростанні ролі інституційних інвесторів; д) розвитку механізмів 

саморегулювання; е) механізмах розкриття інформації та захисту інсайдерської 

інформації; є) ліцензуванні та пруденційному нагляді; ж) розширенні спектра 

інструментів фондового ринку. 
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Обґрунтовано доцільність збереження в Україні секторної інституційної 

моделі регулювання фінансового ринку з її поступовою децентралізацією 

шляхом делегування окремих функцій СРО. Ефективність регулювання полягає 

в ефективності застосовуваних форм, засобів і методів регулювання. Доведено 

необхідність пошуку їх оптимальної комбінації, розвитку консолідованого 

пруденційного нагляду, підвищення кваліфікації персоналу НКЦПФР, 

налагодження взаємодії НКЦПФР з учасниками ринку, розвитку 

саморегулювання та внутрішньокорпоративного механізму регулювання. 

У світі застосовують три моделі саморегулювання: делеговане 

(обов’язкове), добровільне та змішане. В Україні закріплена модель, наближена до 

змішаної системи регулювання, що ґрунтується на поєднанні саморегулювання та 

державного регулювання з пріоритетом останнього. Саморегулювання визначено 

як вид господарської діяльності СРО, змістом якої є локальне нормативне 

регулювання відносин на фондовому ринку шляхом прийняття правил, стандартів 

здійснення професійної діяльності та контролю за їх дотриманням. 

Саморегулювання здійснюється на умовах об’єднання на добровільній основі 

суб’єктів певного виду професійної діяльності в СРО і поєднує адміністративне та 

корпоративне управління окремими сферами економіки. Реалізація СРО 

делегованої компетенції не є виконанням публічної функції з державного 

регулювання. Делегування функцій з регулювання фондового ринку СРО 

зумовлює необхідність збереження державного контролю у сферах, де діє 

саморегулювання, з метою захисту публічних та приватних інтересів.  

Визначено підстави і тенденції консолідації системи державного 

регулювання ринків капіталу – виникнення мегарегуляторів із дерегуляцією 

окремих сегментів ринку та посиленням їх саморегулювання. Систематизовано 

моделі державного регулювання фондового ринку за критеріями: 1) способу 

організації: романо-германська (континентальна, банківська) та англосаксонська 

(змішана); 2) за ступенем і засобами регулювання: ліберальна та модель 

соціально орієнтованого ринку; 3) за інституційним критерієм: секторна 

(децентралізована), функціональна модель перехресного регулювання, модель 
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інтегрованого нагляду за фінансовим ринком (макрорегуляторна, 

централізована); 4) розподілу публічних функцій регулювання між державою і 

СРО: заснована на монополізації основних функцій спеціально уповноваженим 

органом держави або на їх передачі СРО; 5) змісту (джерела) регулювання: 

зовнішнього або внутрішнього регулювання. В Україні діє секторна модель 

державного регулювання фінансового ринку. Обґрунтовано недоцільність 

створення мегарегулятора; необхідність підвищення ефективності регулювання 

на основі оптимальної комбінації форм, засобів і методів державного 

регулювання, розвитку консолідованого пруденційного нагляду, налагодження 

взаємодії НКЦПФР з учасниками ринку, аудиторами, міжнародними 

фінансовими інститутами, розвитку внутрішньокорпоративного механізму. 

Підтримано точку зору стосовно розмежування понять «форма» і «засіб» 

державного регулювання. Форму державного регулювання фондового ринку 

визначено як зовнішнє вираження змісту регулюючого впливу держави на 

фондові відносини, спрямованого на їх виникнення, зміну або припинення, та 

зведено до основних складових: нормативне регулювання, управління, 

планування, контроль. 

Об’єктами державного і правового регулювання фондового ринку 

визнано фондові відносини, що зазнають регулюючого (організаційного, 

управлінського) впливу. Нормативно-правове регулювання фондового ринку 

України – це багаторівнева система, в основу якої покладено конституційні 

засади і принципи, що реалізуються за допомогою норм права та інших 

юридичних інструментів (правових звичаїв, господарських договорів, 

міжнародних стандартів тощо).  

Законодавство про цінні папери визначено як підгалузь господарського 

законодавства, яку становить система нормативних актів різної юридичної 

сили, об’єднаних за предметним критерієм, що комплексно регулюють фондові 

відносини. До системи законодавства про цінні папери та фондовий ринок 

віднесено: Конституцію України, закони, підзаконні нормативно-правові акти, 

локальні нормативно-правові акти, судову практику – вторинне джерело 
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індивідуального піднормативного регулювання (рішення Європейського суду з 

прав людини, рішення КСУ про визнання правового акта (його частини) 

неконституційним, висновки ВСУ щодо застосування норм права, роз’яснення, 

узагальнення, постанови вищих спеціалізованих судів). 

Міжнародно-правове регулювання фондового ринку здійснюється у 

міжнародних договорах і системі міжнародних організацій (ЄС, IOSCO тощо). 

Міжнародні договори та угоди, установчі договори та acquis communautaire, 

міжнародні стандарти і принципи корпоративного управління, бухгалтерського 

обліку та аудиту є частиною правової системи України, а не частиною 

національного законодавства України. 

До локальних нормативно-правових актів у системі законодавства про 

цінні папери віднесено: установчі документи, корпоративні акти, акти 

об’єднань професійних учасників і СРО, локальні акти професійних учасників 

фондового ринку, акти органів місцевого самоврядування. Порядок виплати 

дивідендів, реалізації корпоративних прав акціонерів пропонується 

врегульовувати у корпоративних актах АТ. Заперечено віднесення договорів і 

проспектів емісії цінних паперів до локальних нормативних актів. 

Основною формою державного індикативного планування на фондовому 

ринку визнано економічні програми (стратегії), що визначають концепцію 

розвитку фондового ринку на середньостроковий період. 

Контроль на фондовому ринку розглянуто як сукупність організаційно-

технічних і правових заходів, спрямованих на визначення ступеня відповідності 

діяльності учасників фондового ринку вимогам законодавства з метою 

своєчасного виявлення та недопущення порушень, застосування санкцій за їх 

вчинення, усунення перешкод для належного функціонування фондового 

ринку, та класифіковано за суб’єктом і сферою здійснення на: державний, 

делегований, внутрішньогосподарський, зовнішній господарський (аудит), 

громадський; за стадією здійснення: попередній, поточний, наступний; за 

предметним критерієм: оперативний та фінансовий.  

Становлення фондового ринку зумовлює необхідність комплексно-
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цільового підходу, що полягає у раціональному використанні адміністративних 

та економічних методів державного регулювання, спрямованих на забезпечення 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень; поєднання ринкових 

механізмів саморегулювання із державним регулюванням. 

Аргументовано, що поняття «метод» і «форма» не є тотожними. Одному 

методу державного впливу на господарські відносини можуть відповідати різні 

форми. Підтримано точку зору про визнання методами державного керівництва 

економікою передбачених законодавством способів впливу держави на 

поведінку суб’єктів господарювання з метою отримання необхідного для 

суспільства результату. 

Визначено співвідношення понять «метод державного регулювання» і 

«метод правового регулювання» як частковий збіг. Обґрунтовано, що у 

державному регулюванні застосовуються як правові, так й інші методи: 

економічні, організаційні тощо. Не є методами державного регулювання 

правові методи, що застосовуються суб’єктами господарювання – учасниками 

фондового ринку та їх об’єднаннями, у т. ч. СРО, в межах власної та 

делегованої компетенції. 

У регулюванні фондових відносин використовується єдиний метод 

державного регулювання, що поєднує методи автономних рішень, владних 

приписів, рекомендацій і координації, які є взаємопов’язаною, узгодженою 

сукупністю (цілісністю), об’єднаною та підпорядкованою категорії «суспільний 

господарський порядок». 

Засіб державного регулювання відносин на фондовому ринку визначено 

як передбачений законом інструмент регулюючого впливу держави на фондові 

відносини, спрямований на встановлення правил або обмежень у здійсненні 

господарської діяльності, економічну підтримку і забезпечення зацікавленості 

учасників фондового ринку у здійсненні господарської діяльності та операцій 

на фондовому ринку, забезпечення оптимального поєднання державного 

регулювання та саморегулювання. За правовою підставою всі засоби 

державного регулювання, визначені ст. 12 ГК України та спеціальними 
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законами, віднесено до юридичних (правових).  

За суб’єктним складом регулюючий вплив на фондові правовідносини 

здійснюється із використанням засобів державного регулювання, 

саморегулювання, внутрішньокорпоративного регулювання. Засоби державного 

регулювання можуть визначатися виключно законом. Засоби, що містяться у 

корпоративних кодексах, модельних статутах, типових статутах і договорах, 

локальних нормативних актах, компенсаційні механізми СРО та РЦ, 

страхування інвестицій не є засобами державного регулювання. Реалізація 

делегованої компетенції СРО здійснюється із використанням господарсько-

правових засобів саморегулювання. 

Доведено, що державне регулювання фондового ринку здійснюється 

засобами інституційного та функціонального регулювання. Сукупність форм, 

засобів і методів становлять механізм державного регулювання, за допомогою 

якого держава впливає на фондові відносини, забезпечує баланс публічних і 

приватних інтересів, розвиток механізмів саморегулювання, упорядкування 

діяльності учасників ринку. 
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РОЗДІЛ 4. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРОБЛЕМИ  

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕГУЛЯТИВНИХ  

ФОНДОВИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН 

 

4.1. Правове регулювання відносин, пов’язаних з виникненням цінних 

паперів та їх похідних як об’єкта права (емісійних фондових відносин) 

Результатом емісійних відносин є виникнення цінного папера або 

похідного як об’єкта права. Цю групу відносин можна умовно поділити на дві 

підгрупи: а) емісійні відносини, пов’язані з емісією (випуском) цінних паперів 

та похідних цінних паперів; б) відносини, пов’язані з «видачею» неемісійного 

цінного папера. 

Емісійні правовідносини досить різні та складні за своїм змістом. 

Емісійні правовідносини з випуску корпоративних цінних паперів становлять 

сферу господарсько-правового регулювання. Однак емісійні правовідносини за 

участю держави та органів місцевого самоврядування з випуску державних і 

муніципальних цінних паперів є фінансовими, частиною бюджетного процесу – 

імперативних правових норм, що регулюють емісійні процеси, готівковий і 

безготівковий грошовий обіг [281, с. 2–3], а тому не є предметом цього 

дослідження. У літературі поширена точка зору, що емісійне право, яке 

регулює досліджувані відносини, є підгалуззю фінансового права [88, с. 3; 148, 

с. 48–55; 1639, с. 99–103 тощо].  

Предметом дослідження у частині емісійних відносин є вертикально та 

горизонтально інтегрована у фінансовий ринок система емісійних фондових 

господарських правовідносин – сукупності врегульованих нормами права 

відносин, що виникають між емітентом та інвесторами у зв’язку з організацією 

і здійсненням емісії та розміщенням емісійних цінних паперів, зокрема щодо 

розкриття інформації про випуск цінних паперів, депонування емітентом 

тимчасового глобального та глобального сертифіката на випуск цінних паперів 

у бездокументарній формі, оплати інвестором вартості цінних паперів, 

зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах у депозитарній 
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установі, видачі дубліката сертифіката цінного папера на пред’явника 

документарної форми існування, дематеріалізації та конвертації цінних паперів 

[532, с. 80]. 

І. В. Редькін зазначає, що суб’єктний склад емісійних відносин об’єднує 

емітента цінних паперів, з однієї сторони, та множинність осіб (інвесторів) – з 

іншої [1366, с. 23]. О. Ю. Синенко, М. Г. Цуцкова у числі учасників емісійного 

процесу називають також органи державної влади, що здійснюють реєстрацію 

випуску цінних паперів, а також професійних учасників фондового ринку, які 

виконують функції, спрямовані на забезпечення емісії [1459, с. 37; 1641]. Проте 

реєстрація емісії та надання емітенту послуг щодо обслуговування емісії 

професійними учасниками не є змістом емісійних відносин, а зазначені 

суб’єкти не є суб’єктами емісійних відносин. 

ГК України та ЦК України оперують терміном «випуск цінних паперів» 

(п. 6 ст. 66, гл. 17 ГК України, ст.ст. 154, 156, 158 ЦК України, гл. 14 ЦК 

України). У Законі «Про цінні папери та фондовий ринок» термін «випуск 

цінних паперів» вжито у двох значеннях:  

1) сукупність дій емітента, що провадяться в установленій 

законодавством послідовності та спрямовані на розміщення емісійних цінних 

паперів серед їх перших власників (емісія);  

2) сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, 

однієї номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний 

ідентифікаційний номер та забезпечують їх власникам однакові права 

незалежно від часу придбання і способу їх емісії.  

Розміщення цінних паперів передбачає відчуження цінних паперів у 

визначений проспектом емісії спосіб (п.п. 3, 18 ч. 1 ст. 1 Закону «Про цінні 

папери та фондовий ринок»). Статтею 1 Закону «Про АТ» визначено розміщені 

цінні папери як цінні папери АТ, відчужені ним на користь інших осіб у 

порядку, встановленому законодавством. 

У разі заснування АТ акції підлягають розміщенню виключно серед 

засновників шляхом приватного розміщення (ч. 4 ст. 9 Закону «Про АТ»). З 
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метою адаптації законодавства України до Директиви 77/91/ЄЕС (ст.ст. 18, 19) 

пропонується доповнити ч. 4 ст. 9 Закону «Про АТ» реченням такого змісту: 

«АТ не може набувати власні акції в процесі розміщення та викуповувати 

власні акції, звіт про результати розміщення яких не зареєстровано». 

В. А. Бєлов зазначає, що емісійні відносини складаються у разі передання 

інвестором активів (інвестицій) у власність емітента в обмін на зобов’язання 

емітента використовувати їх у підприємницькій діяльності, без конкретизації її 

напрямів, допускаючи (акції) або не допускаючи (облігації) за це інвестора до 

управління переданими активами, та виплачувати йому винагороду, що 

визначається залежно від розміру прибутку від ведення такої діяльності (акції) 

або незалежно від наявності та величини прибутку (облігації) [131, с. 231]. 

О. Ю. Синенко визначає розміщення емісійних цінних паперів як 

сукупність цивільно-правових угод, вчинення та виконання яких призводить до 

виникнення права власності (інших речових прав) на емісійні цінні папери у 

перших набувачів [1459, с. 39]. Н. Г. Удальцова вважає, що процедура 

первинного публічного розміщення є сукупністю послідовних юридично 

значимих дій та актів, спрямованих на укладення емітентом угоди про надання 

інвестиційних засобів, виконання якої з боку боржника (інвестора) зумовлює 

виникнення нового об’єкта права – цінного папера [1576, с. 6]. Вчена визнає 

рішення органів управління АТ про розміщення емісійних цінних паперів 

юридичним (корпоративним) актом, що виникає у межах корпоративних 

правовідносин [1575, с. 33, 40]. Д. В. Ломакін акцентує, що емісія акцій (як 

складний юридичний склад) призводить до виникнення правовідносин участі 

(членства) (корпоративних правовідносин) між АТ – емітентом і набувачами 

розміщених у процесі емісії акцій [667, с. 183]. 

В. Л. Яроцький виокремлює три теорії щодо кваліфікації характеру дій із 

надання цінним паперам правового режиму об’єкта права (інструмента 

посвідчення майнових прав) [1765, с. 338]: 

1) двосторонньо-правочинна (договірна) теорія, послідовниками якої є 

Савіньї, Тель, Генглер [806, с. 197], М. М. Агарков [42, с. 88], Є. В. Карманов 



204 

[473, с. 13] (щодо ощадного сертифіката), С. М. Бервено (стосовно векселя) 

[151, с. 6] та інші, квінтесенцією якої є визнання того, що права, посвідчені 

цінними паперами, виникають у результаті укладення договору між емітентом і 

першим набувачем; обидва юридично значущі акти (оформлення та видача 

цінного папера) здійснюються за згодою сторін. Не допускається можливість 

виникнення прав за цінними паперами поза волею як зобов’язаних, так і 

управнених за ними осіб [1765, с. 339]. Положення цієї теорії можуть бути 

застосовані лише до документарних цінних паперів і не є універсальними, їх не 

можна поширити на всі види цінних паперів; 

2) односторонньо-правочинна (теорія односторонньої обіцянки 

емітента), першими послідовниками якої вважають вчених Кунце, Ієринга, 

Беккера, Штейна [1765, с. 341] і положення якої поділяють у своїх працях 

І. А. Безклубий [117, с. 21], М. І. Брагінський [180, с. 48], Д. В. Мурзін [788, 

с. 105], Ф. С. Карагусов [469, с. 29], Л. Р. Юлдашбаєва [1742], В. Л. Яроцький 

[1765, с. 279, 341–342] та інші, які визначають емісію цінних паперів як 

юридично вагомі, вольові, правомірні дії емітента, формалізацію в документі 

односторонньої волі емітента; як односторонній правочин, що вчиняється 

емітентом із метою взяття на себе обов’язку надати можливість здійснити 

посвідчене цінним папером майнове право кожному, належним чином 

легітимованому, набувачеві. С. С. Алексєєв вважав, що за допомогою вчинення 

односторонньо-управомочуючих правочинів особа зобов’язує саму себе, 

надаючи у такий спосіб іншій особі (особам) певне суб’єктивне право [59, 

с. 22]. На думку Д. В. Мурзіна, оформлення документа є самостійним 

правочином [788, с. 105]. Ф. С. Карагусов кваліфікує класичний цінний папір як 

самостійну форму правочину [469, с. 29]. Поділяючи точку зору прихильників 

цієї теорії, зазначимо, що виникнення цінного папера як об’єкта права є 

результатом одностороннього волевиявлення емітента, вираженого у прийнятті 

рішення, організації та здійсненні процедури емісії (випуску) цінного папера. 

Емісійний цінний папір як об’єкт права та право власності емітента на 

емітовані ним цінні папери виникають із моменту внесення запису про 
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зарахування випуску цінних паперів на рахунок емітента в ЦД як моменту 

закріплення прав вимоги у документі (записі на рахунку), призначеному брати 

участь в обороті як цінний папір;  

3) емісійна теорія, відповідно до якої для виникнення посвідчених 

цінними паперами майнових прав документ має бути випущено емітентом в 

обіг [1767, с. 346]; цінні папери як об’єкти права в процесі первинної публічної 

пропозиції (розміщення) не продаються і не передаються, а тільки виникають з 

огляду на сам факт надання інвестором коштів їх емітенту [1576, с. 6]. 

Моментом виникнення емісійного цінного папера як об’єкта правовідносин 

О. І. Виговський визнає момент його розміщення (укладення правочину з 

першим власником) [230, с. 15]. На думку О. М. Переверзєва, розуміння емісії 

цінних паперів як односторонньої угоди не відповідає правовій природі 

досліджуваного інституту [873, с. 403]. З точки зору прихильників емісійної 

теорії, виникнення емісійних відносин пов’язано не тільки з діями емітента, але і 

з іншими юридичними фактами (державна реєстрація випуску акцій, набуття 

інвесторами цінних паперів, укладення договорів у процесі розміщення, державна 

реєстрація звіту про результати випуску цінних паперів тощо). Однак зазначена 

теорія також правомірна лише щодо емісії цінних паперів у документарній 

формі, за якої сертифікат цінного папера оформлюється емітентом і видається 

інвестору на повністю оплачені цінні папери. Однак сучасний фондовий ринок 

оперує дематеріалізованими іменними емісійними цінними паперами, момент 

виникнення яких можна пов’язувати лише з моментом (фактом) зарахування 

цінних паперів на рахунок у цінних паперах емітента в ЦД. 

Емісія цінних паперів є сукупністю різноманітних юридичних фактів. Так, 

на думку І. В. Редькіна, емісія цінних паперів з юридичної точки зору є 

сукупністю одно- та багатосторонніх угод, а також адміністративних актів, які 

вчиняються у визначеній законодавством формі та послідовності (процедура 

емісії), об’єднаних спільним наміром емітента – випустити цінні папери в обіг 

[1366, с. 21]. Як слушно зазначив О. О. Красавчиков, юридичні наслідки 

настають тільки за наявності всіх юридичних фактів відповідного юридичного 
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складу [598, с. 68]. Для емісії цінних паперів необхідною є не просто наявність 

всіх юридичних фактів (етапів емісії), але і настання таких юридичних фактів у 

точно визначеній послідовності, порушення якої є підставою для відмови в 

державній реєстрації випуску цінних паперів, визнання його таким, що не 

відбувся, визнання емісії недобросовісною та недійсною (ст. 36 Закону «Про 

цінні папери та фондовий ринок») [532, с. 83].  

Як зазначає О. П. Вершинін, виникнення суб’єктивних прав із цінного 

папера пов’язано з виготовленням, видачею та іншими діями з цінними 

паперами. Безпосередньо з виготовлення та видачі виникають права за 

контитутивними цінними паперами (наприклад, вексель, чек) [227, с. 40]. 

Деклараційні, зокрема емісійні, цінні папери, мають більш широкі підстави 

виникнення посвідчених ними прав і вимагають вчинення ряду юридичних дій 

до їх виготовлення та видачі [227, с. 41–42], що іменуються процедурою 

розміщення (випуску). Оформлення і видача (розміщення) цінного папера є 

одним із юридичних фактів юридичного складу, що призводить до виникнення 

посвідчених цінними паперами майнових прав. Неоднорідність юридичного 

складу визначається обов’язковістю наявності юридичних актів як 

приватноправової дії (наприклад, протокол загальних зборів акціонерів АТ), 

так і публічно-правової спрямованості (наприклад, свідоцтво про державну 

реєстрацію випуску цінних паперів). В. Л. Яроцький вважає оформлення 

сертифіката/глобального сертифіката особливою формою фіксації 

односторонньої волі емітента, що дає змогу в майбутньому набувати права 

вимоги на нього невизначеному колу осіб, з якими він не вступає у 

безпосередні відносини [1765, с. 352–353]. 

Випадками використання односторонніх угод (правочинів) можна 

визнати: випуск цінних паперів на пред’явника, емісію акції та облігації для 

переведення зобов’язань товариства у цінні папери (ч. 2 ст. 21 Закону «Про 

АТ»), конвертацію привілейованих акцій у прості акції (ст. 6 Закону «Про цінні 

папери та фондовий ринок»), конвертацію акцій у процесі реорганізації АТ 

[1202; 412, с. 5]. Решта випадків розміщення іменних емісійних цінних паперів 
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відбувається шляхом вчинення двосторонніх угод (правочинів) – укладення 

договорів купівлі-продажу, за якими права та обов’язки виникають як у 

продавця (емітента, андеррайтера), так і в покупця. Обіг розміщених цінних 

паперів не є змістом емісійних відносин. 

Із метою конкретизації правової підстави оформлення досліджуваних 

відносин і порядку розміщення емісійних цінних паперів удосконалено 

визначення поняття «розміщення емісійних цінних паперів» у проекті Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення державного регулювання фондового ринку» (додаток 1). 

Емісійні відносини мають оплатний характер. Поняття «купівля-продаж» 

може вживатися лише стосовно оплатного розміщення цінних паперів. На 

думку О. С. Рогова, емісія цінних паперів здійснюється на засадах публічності 

та оплатності, що полягає в обов’язковому оплатному відчуженні емісійних 

цінних паперів при їх розміщенні [1408, с. 8].  

Однак в окремих дослідженнях викладено точку зору про можливість 

розміщення емісійних цінних паперів шляхом вчинення односторонніх 

безоплатних угод, зокрема розподілу акцій між засновниками на підставі 

договору про створення АТ [399, с. 43; 1459, с. 97], розподілу акцій додаткової 

емісії між акціонерами АТ [1627, с. 139; 500]. Аналіз норм Закону «Про цінні 

папери та фондовий ринок» (ст.ст. 5-1, 32, 33) та Закону «Про АТ» (ст.ст. 9, 11, 

15, 22, 23, 27) свідчить про неможливість застосування безоплатного способу 

розміщення емісійних цінних паперів. Зокрема, ПАТ зобов’язане здійснювати 

публічне розміщення акцій додаткових емісій лише на ФБ шляхом укладення 

договорів купівлі-продажу (ст. 5-1 Закону «Про цінні папери та фондовий 

ринок»). Під час розміщення пайові цінні папери не можуть продаватися за 

ціною, нижчою за їх номінальну вартість. У разі розміщення АТ цінних паперів 

їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між АТ та 

інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову 

вартість, цінними паперами, іншим майном. Інвестор не може здійснювати 

оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов’язань щодо виконання для 
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товариства робіт або надання послуг. Реалізація переважного права акціонера 

при додатковій емісії передбачає право на придбання, тобто оплатне набуття, 

розміщуваних АТ акцій пропорційно частці належних цій особі акцій у 

загальній кількості простих або привілейованих акцій. 

Вживаючи терміни «розміщення», «відчуження», «набуття права 

власності на цінні папери», законодавець не визначає юридичної природи 

емісійних відносин та угод, що їх опосередковують. Системний аналіз норм ГК 

України, ЦК України, законів «Про АТ» (ст.ст. 1, 9) і «Про цінні папери та 

фондовий ринок» (ст.ст. 1, 4, 5
1
, 32, 33 тощо) свідчить про те, що відносини, які 

виникають між емітентом і першим власником (набувачем) цінного папера в 

процесі розміщення емісійних цінних паперів, мають зобов’язально-правовий 

оплатний характер; при створенні АТ вони оформлюються засновницьким 

договором (крім випадку створення АТ однією особою), а у разі додаткової 

емісії акцій укладається договір купівлі-продажу [532, с. 80–87].  

Дискусійним є питання щодо правового становища емітента при 

розміщенні акцій у процесі створення АТ. Так, О. М. Решетіна звертає увагу, 

що на етапі розміщення акцій у процесі створення АТ – емітента, останнє не 

має прав юридичної особи та правосуб’єктності, а отже, не може бути стороною 

договору купівлі-продажу. Така ситуація є результатом конфлікту фікційного 

та реального принципів розуміння природи юридичної особи [1374, с. 102]. 

Відповідно до ч. 3 ст. 3, ч. 5 ст. 9 Закону «Про АТ» АТ вважається створеним і 

набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації, а етап 

приватного розміщення акцій та оплати засновниками вартості акцій передує 

етапу державної реєстрації товариства. Для вирішення проблеми укладення 

угоди про формування статутного капіталу ще не зареєстрованої юридичної 

особи О. М. Решетіна пропонує легітимувати особливого суб’єкта права – 

товариство, що має статус первинного, яке виступить стороною за угодою 

купівлі-продажу емісійних цінних паперів при заснуванні [1374, с. 103]. У 

законодавстві України це питання одержало належну правову регламентацію: 

акції набуваються засновниками при створенні АТ на підставі засновницького 
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договору або рішення про намір заснувати товариство (при заснуванні АТ 

однією особою) (ч. 3 ст. 9 Закону «Про АТ»), а не договору купівлі-продажу. 

Активну дискусію в юридичній літературі викликає також питання щодо 

можливості емітента розпоряджатися цінними паперами при їх розміщенні, що 

зумовлено двома аспектами: по-перше, емітент за законом не визнається 

власником розміщуваних ним цінних паперів, по-друге, відсутністю цінного 

папера як об’єкта права на етапі розміщення.  

Як зазначає О. Г. Ломідзе, до моменту видачі (розміщення) цінного 

папера, що засвідчує право вимоги до особи, яка його видає (випускає), ці 

права вимоги ще не належать конкретному кредитору. Однак закріплення 

таких прав вимоги у документі, призначеному брати участь в обороті як цінний 

папір, дає змогу емітенту розпоряджатися ними, зокрема шляхом розміщення 

(видачі) цінних паперів [672, с. 39]. О. О. Маковська зауважує, що АТ не є 

власником розміщуваних ним емісійних цінних паперів, а отже, не може 

«відчужувати» їх першим власникам (набувачам) [702, с. 40]. На думку 

О. М. Решетіної, оскільки другий учасник угоди називається першим 

власником, то логічно, що емісійні цінні папери до їх придбання першими 

власниками не належали іншій особі. Емісію можна розглядати як процес 

створення об’єкта права – емісійних цінних паперів, який передує акту 

розпорядження емітентом цінними паперами. Тому застосування у цьому разі 

конструкції договору купівлі-продажу не суперечить закону. Відчуження акцій 

є нічим іншим, як відчуженням створеного майна [1374, с. 102]. 

О. М. Переверзєв вважає, що акції виникають у момент державної 

реєстрації випуску акцій – особливого юридичного акта, винесеного 

реєструвальним органом, що відображає визнання нового об’єкта прав – 

емісійних цінних паперів [873, с. 405]. Це знаходить підтвердження у понятті 

«розміщення акцій», наведеному в Законі «Про цінні папери та фондовий 

ринок» (ст. 1), однак не враховує особливостей панівної наразі 

бездокументарної форми випуску емісійних цінних паперів.  

У літературі викладено точку зору про те, що акції як особливий об’єкт 
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цивільного права виникають не в момент державної реєстрації їх випуску, а в 

момент їх відчуження (передачі) першому набувачеві [1661, с. 10], тобто 

зарахування на рахунок у цінних паперах набувача [1667, с. 13]. 

О. О. Маковська стверджує, що нерозміщений цінний папір не може вважатися 

власністю особи, яка його випустила (емітента)...» [702, с. 64]. Аналогічної точки 

зору дотримується О. С. Швиденко, але водночас зазначає, що акція, яка 

обліковується на особовому рахунку АТ, також є об’єктом цивільних прав, проте 

не може вважатися власністю АТ [1666, с. 13]. Тобто вчений фактично визнає 

нерозміщені акції об’єктом цивільного права, але незрозуміло, якого саме. На 

думку Н. Г. Удальцової, без посвідчуваних прав цінний папір не може бути 

об’єктом цивільного обігу. АТ – емітент не набуває корпоративних прав у 

момент реєстрації випуску акцій, оскільки воно є носієм обов’язків, що 

кореспондують зазначеним правам [1575, с. 34]. 

У дореволюційній правовій літературі В. М. Хвостовим було обґрунтовано 

можливість існування так званих «безсуб’єктних прав» – нетривалого, 

тимчасового і перехідного стану суб’єктивного права в «очікуванні» 

майбутнього управомоченого суб’єкта (зокрема спадкове право на майно після 

відкриття спадщини, але до набуття спадкоємцями спадкових прав) [1609, 

с. 128–129]. С. С. Алєксєєв вважав такий особливий стан суб’єктивного права 

на проміжній стадії у процесі формування («утворення») «незавершеним» 

суб’єктивним правом, правом у процесі становлення [59, с. 24]. Аналогічна 

ситуація, на думку В. Л. Яроцького, виникає у механізмі встановлення 

емісійно-посвідчувальних відносин до моменту вручення/зарахування на 

рахунок набувача цінного папера. Проте будь-яке суб’єктивне цивільне право 

не може бути відокремлено від його носія, без урахування кореспондуючого 

обов’язку зобов’язаної особи, тому сама можливість існування «безсуб’єктних 

прав» вбачається недостатньо теоретично обґрунтованою [1765, с. 349–350]. 

Будь-яке суб’єктивне право належить певній особі [1686, с. 334]. 

Вважаємо, що не можна говорити про «безсуб’єктний» стан або етап 

«становлення» («виникнення») майнових прав на цінний папір, оскільки у 
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цьому разі такий «безсуб’єктний» або «невизначений» стан слід поширювати і 

на вилучені або викуплені емітентом цінні папери до моменту їх знищення 

(погашення, анулювання) або відчуження на користь іншої особи та решту 

випадків, коли цінні папери існують як об’єкт права, але права за ними не 

можуть бути в цей період реалізовані. Про особливий правовий режим 

викуплених АТ акцій, втілений в особливому характері та обсязі прав щодо 

них, зазначає у дисертації Є. М. Даниленка [322, с. 4, 12]. Слушною є позиція 

О. П. Печеного: емітент, який має право на бланк цінного папера, після його 

заповнення і до моменту випуску цінного папера в обіг є його власником, однак 

не може здійснити майнове право, що є його змістом, оскільки до набуття 

цінного папера особою зобов’язання (корпоративне відношення) ще не виникло 

[887, с. 370]. Поділяємо точку зору вчених, які визнають подвійну правову 

природу цінного папера, розмежовують момент виникнення цінного папера як 

об’єкта права і момент виникнення прав із цінного папера та визнають емісію 

цінного папера передумовою виникнення прав, що ним посвідчуються [259, 

с. 533; 1763, с. 26]. 

Така позиція пояснюється тим, що іменні емісійні цінні папери існують 

виключно у бездокументарній формі. Бездокументарним цінним папером є 

обліковий запис на рахунку в цінних паперах у системі депозитарного обліку 

цінних паперів (ст. 3 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок»). Рахунки в 

цінних паперах відкриваються в процесі вчинення облікових операцій з 

розміщення цінних паперів емітенту та набувачу (депоненту). На рахунок 

емітента зараховується весь випуск цінних паперів на підставі рішення про 

розміщення цінних паперів у бездокументарній формі та депонування 

глобального сертифіката (ст. 21 Закону «Про депозитарну систему»). Отже,  

з моменту такого зарахування (вчинення облікового запису на рахунку 

емітента у цінних паперах) виникає цінний папір як об’єкт права, а в емітента 

виникає право на цінний папір (право власності), інакше він не зможе згодом 

його відчужити та передати на користь набувача – інвестора, розподілити 

конвертовані акції, передати в рахунок виконання зобов’язань емітента у разі 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5178-17/page3?text=%E4%EE%EA%F3%EC%E5%ED%F2%E0%F0%ED#w19
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переведення зобов’язань АТ у цінні папери тощо.  

Згідно зі ст. 3 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» права на 

цінний папір та права за цінним папером, що існують в бездокументарній 

формі, належать власникові рахунка у цінних паперах, відкритого у 

депозитарній установі, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса – 

відповідному кредиторові, а отже, емітента не визнано суб’єктом права на 

цінний папір (права власності). Наведену позицію поділяє В. Л. Яроцький, який 

вважає, що хоча цінні папери первісно виникають у результаті оформлення 

емітентом, останній не може вважатися їх власником, оскільки не має змоги 

здійснити весь комплекс належних власникові правомочностей [1765, с. 403, 

404]. З таким підходом погодитися не можна; права на цінний папір і права за 

цінним папером різні за своїм змістом, природою і підставами виникнення. 

Емітент є суб’єктом права власності на емітований ним цінний папір як 

новостворену річ. Вважаємо, що зазначена норма ст. 3 Закону «Про цінні 

папери та фондовий ринок» не охоплює процедури розміщення і може бути 

поширена лише на похідні способи набуття права власності на цінні папери. 

Відповідно до ст. 1 Закону «Про депозитарну систему», пп. 18 п. 1 ст. 1 Закону 

«Про цінні папери та фондовий ринок» права за цінним папером виникають із 

зобов’язання емітента за розміщеними, тобто відчуженими у визначений 

проспектом емісії цінних паперів спосіб, цінними паперами з моменту 

зарахування на рахунок набувача (депонента) в депозитарній установі. До 

реєстрації звіту про результати розміщення акцій засновник має всі права, що 

засвідчуються акціями, крім права їх відчужувати та обтяжувати 

зобов’язаннями (ч. 3 ст. 11 Закону «Про АТ»). Таким чином, при первісному 

способі набуття права власності на цінний папір у процесі розміщення момент 

виникнення прав на цінний папір і прав із цінного папера різняться.  

Право власності на цінні папери бездокументарної форми існування 

переходить до депонента – нового власника з моменту зарахування прав на ці 

цінні папери на його рахунок у цінних паперах у депозитарній установі (п. 1 

гл. 2 розд. 5 Положення про провадження депозитарної діяльності, 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1238-06
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затвердженого рішенням НКЦПФР від 23 квітня 2013 р. № 735 (далі − 

Положення № 735). До особи, яка набула право на цінний папір, одночасно 

переходять у сукупності всі права, які ним посвідчуються (права за цінним 

папером), крім випадків, установлених законом або правочином (п. 1 ст. 4 

Закону «Про цінні папери та фондовий ринок»). Тобто при похідних способах 

набуття права власності на цінні папери суб’єкт права та момент виникнення 

прав на цінний папір і прав за цінним папером збігаються. З метою 

удосконалення законодавства та вирішення проблем правозастосування 

запропоновано внести зміни до Закону «Про цінні папери та фондовий ринок», 

викладені у проекті Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання 

фондового ринку» (додаток 1). 

Предметом договору про придбання акцій при збільшенні статутного 

капіталу і договору про створення АТ (засновницького договору) вчені 

визнають акції у значенні «цінні папери» або «майнові права», що зумовлює 

класифікацію договору про придбання емісійних цінних паперів у процесі їх 

первинного розміщення як різновиду договору купівлі-продажу [1742, с. 142; 

1408, с. 15; 101, с. 12] (ст.ст. 177, 655, 656 тощо ЦК України). Як зазначає 

Д. В. Ломакін, розміщення емісійних цінних паперів здійснюється шляхом 

укладення договорів купівлі-продажу або міни залежно від способу оплати 

цінних паперів [669, с. 37]. Г. Ф. Шершеневич наголошував, що саме договір 

купівлі-продажу має на меті перенесення права власності на покупця [1682, 

с. 429]. Про купівлю-продаж цінних паперів прямо йдеться, зокрема, у ст. 165 

ГК України, ст.ст. 17, 24 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» тощо. 

Питання допустимості застосування конструкції договору купівлі-

продажу цінних паперів у бездокументарній формі, які, на думку багатьох 

дослідників, не є речами, залишається дискусійним в юридичній літературі. 

Так, наприклад, Л. Р. Юлдашбаєва вважає, що поняття «купівля-продаж цінних 

паперів» може бути застосовано лише до документарних цінних паперів. 

Бездокументарний цінний папір – це сукупність майнових прав, тому він може 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1238-06
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бути предметом договору купівлі-продажу досить умовно, а закон лише 

прирівнює купівлю-продаж бездокументарних цінних паперів до купівлі-

продажу товарів (речей) [1742, с. 142]. Д. В. Мурзін зазначає, що в 

аналізованому договорі міститься зустрічне волевиявлення сторін: акціонера, 

який набуває акцію (тобто здійснює внесок до статутного капіталу товариства), 

і АТ, що випустило акцію (наділяючи у такий спосіб покупця акції правами 

акціонера) [786, с. 42]. З ним погоджується і Л. Р. Юлдашбаєва [1742, с. 143].  

Н. Г. Удальцова кваліфікує договір, укладений у процесі первинного 

публічного розміщення, як інвестиційний договір, предметом якого є конкретне 

майно (інвестиції) та суб’єктивні цивільні права, що виникають натомість і 

становлять сутність цінного папера [1576, с. 7]. 

На думку О. М. Решетіної, у разі первинного розміщення укладаються угоди 

купівлі-продажу емісійних цінних паперів [1375, с. 70]. Різновидом договору 

купівлі-продажу визнає договори про оплатне відчуження акцій і О. К. Кремльова 

[606, с. 4, 5]. Однак А. В. Майфат вважає, що досліджуваний договір не є 

договором купівлі-продажу, оскільки цінний папір як документ до моменту його 

передачі першому власникові не засвідчує майнового права (оскільки воно ще не 

виникло), а отже, не має цінності та по суті не є цінним папером; інвестор стає 

акціонером не через отримання цінного папера, а в силу договору. Не є предметом 

договору й акції у значенні «майнові права», «права акціонера». Наділити правом 

шляхом його передачі може тільки особа, в якої є відповідне право. Суб’єктивне 

право акціонера виникає вперше у результаті вчинення юридичного факту. Отже, 

АТ не може наділити покупця акції правами акціонера, не може їх передати. 

Відповідно, таке право не може бути предметом договору [697, с. 148–149]. 

Є. О. Суханов вважає, що правовий режим бездокументарних цінних паперів 

може визначатися лише за допомогою категорій зобов’язального права, а отже, 

вони не можуть бути об’єктом купівлі-продажу – на них можна лише уступити 

право, вчинивши акт цесії [1519, с. 45]. К. К. Лєбєдєв зазначає, що відступлення 

майнового права (вимоги) – цесія утворює зміст правовідношення, що виникає з 

угоди про цесію. За умовами угоди про цесію вимога чи інше майнове право може 
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бути передано на безоплатній або оплатній основі. В останньому випадку договір 

цесії набуває ознак договору купівлі-продажу або міни, але не стає ними, адже 

предметом договорів купівлі-продажу/міни може бути тільки річ [651, с. 20–21]. 

Дотримуючись думки про речово-правову природу цінних паперів, у т.ч. 

бездокументарних, вважаємо, що визначення однакового підходу до розміщення 

документарних і бездокументарних цінних паперів із використанням договірної 

конструкції купівлі-продажу зумовлено метою сталого обігу цінних паперів.  

В. В. Вітрянський акцентує, що будь-яке оплатне відчуження майнових 

прав (цесія) є продажем цих прав, а правила, що регулюють перехід прав 

кредитора, і зокрема відступлення права вимоги, відображають зміст і характер 

відповідних майнових прав, а тому підлягають пріоритетному (щодо загальних 

положень про купівлю-продаж) застосуванню [235, с. 17]. 

На думку О. О. Клинової, договір купівлі-продажу є найбільш 

універсальною формою товарно-грошового обміну, поширюється на всі види 

зобов’язань щодо відчуження майна, зручний для суб’єктів права, а тому його 

доцільно використовувати при розміщенні цінних паперів [500]. 

В. С. Мельников у розвитку вчення про угоди визначає дві закономірності: 

перша – диференціація окремих правових норм, що регулюють операції з 

урахуванням специфіки їх об’єктів і особливостей механізму вчинення (зокрема 

операції з цінними паперами), друга – уніфікація цих норм, прагнення до 

спрощення їх правового регулювання незалежно від особливостей [742, с. 7].  

Характеризуючи момент переходу цінних паперів від емітента до їх 

набувача, законодавець вжив термін «відчуження». Під відчуженням у праві 

традиційно розуміють передання майна у власність іншої особи, що притаманно 

договору купівлі-продажу. Як зазначають О. Г. Ломідзе і Е. Ю. Ломідзе, 

відчуження – у всіх випадках відчуження права, в т.ч. якщо йдеться про купівлю-

продаж речі [673, с. 141]. Розміщення цінних паперів пов’язано з переходом 

абсолютного права (права власності) на цінні папери від однієї особи (емітента) 

до іншої (інвестора). 

О. М. Решетіна називає дві особливості, що дають змогу відмежувати 
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договори купівлі-продажу цінних паперів при їх первинному розміщенні від 

інших угод з емісійними цінними паперами: по-перше, укладення договорів 

купівлі-продажу при первинному розміщенні є етапом емісії, по-друге, 

специфічна двосторонність (особливий суб’єктний склад): з одного боку – 

емітент, з іншого – перші власники цінних паперів, коло яких у разі закритого 

розміщення заздалегідь визначено і які володіють право- та дієздатністю [1374, 

с. 76]. До цих особливостей можна додати також строк, у межах якого можливе 

укладення договорів купівлі-продажу, що визначається строком розміщення 

емісійних цінних паперів у рішенні про їх емісію, та ціну емісійних цінних 

паперів, яка при їх розміщенні не може бути нижчою за номінальну вартість. 

Не належить до розміщення цінних паперів реалізація емітентом викуплених 

або придбаних ним акцій або конвертація акцій АТ, що приєдналося, в акції, 

викуплені АТ, до якого здійснюється приєднання. 

Досліджуючи специфіку угод з акціями при заснуванні АТ, 

О. М. Решетіна зазначає, що за такими угодами не відбувається переходу права 

власності на цінний папір і прав за цінним папером у буквальному розумінні. 

Сама угода не має ознак автономності; її умови включаються до установчого 

договору або одноособового рішення про створення АТ. Виникає зв’язок 

правової природи угоди в цілому, органічно включеної до угоди про створення 

товариства, з правовою природою бездокументарної акції [1374, с. 110]. 

Емітент має право починати розміщення емісійних цінних паперів тільки 

після державної реєстрації їх випуску. Наслідком порушення умов розміщення, 

передбачених рішенням про випуск цінних паперів, є відмова у державній 

реєстрації звіту про результати розміщення випуску цінних паперів. Договори 

купівлі-продажу цінних паперів на етапі їх розміщення є договорами 

приєднання. Їх зміст має відповідати закону та рішенню про випуск цінних 

паперів, зафіксованому у протоколі. Будь-які угоди з цінними паперами, випуск 

яких не пройшов державну реєстрацію у процесі розміщення цінних паперів 

або обігу на вторинному ринку, є нікчемними. Розміщення цінних паперів без 

реєстрації їх випуску або порушення порядку здійснення емісії цінних паперів 
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призводить до визнання емісії недобросовісною [1339; 1196] і застосування 

господарської (cт.ст. 238–241 ГК України, ст. 11 Закону «Про державне 

регулювання ринку цінних паперів»), адміністративної (ст.ст. 163, 164 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення від 17 грудня 1984 р. [512] (далі – 

КУпАП) або кримінальної відповідальності (ст. 223 Кримінального кодексу 

України від 5 квітня 2001 р. [609]). 

Порядок емісії цінних паперів залежить від способу їх розміщення і 

визначається численними законами та підзаконними нормативно-правовими 

актами НКЦПФР, норми яких не узгоджені, не відповідають Закону «Про 

депозитарну систему», що зумовлює необхідність теоретичного дослідження із 

застосуванням методів наукового пізнання та внесення пропозицій щодо 

удосконалення законодавства (додаток 1). 

Процедура емісії цінних паперів шляхом їх публічного розміщення 

визначається Законом «Про цінні папери та фондовий ринок», іншими 

законами та нормативно-правовими актами НКЦПФР і щодо всіх емісійних 

цінних паперів узагальнено може бути зведена до таких етапів:  

1. Затвердження ринкової вартості акцій наглядовою радою або загальними 

зборами акціонерів АТ, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом 

АТ (пп. 1 п. 3 ч. 2 розд. 2 Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу 

публічного або приватного акціонерного товариства, затвердженого рішенням 

НКЦПФР від 14 травня 2013 р. № 822 [1201] (далі – Порядок № 822). У разі емісії 

іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН – одержання емітентом дозволу на 

право здійснення їх емісії [1133; 1134]. 

2. Прийняття рішення про публічне розміщення цінних паперів 

уповноваженим органом емітента. Вимоги до змісту рішення (протоколу) 

визначаються ст. 46 Закону «Про АТ» і рішеннями НКЦПФР [1204; 1165; 1222; 

1221; 1202; 1151; 1169; 1170; 1171; 1157; 1167; 1166; 1181; 1223]. У разі 

додаткової емісії акцій на цьому етапі приймається рішення про збільшення 

статутного капіталу АТ шляхом публічного розміщення додаткових акцій 

існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, визначення 
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уповноваженого органу емітента та обсягу наданих йому повноважень. 

3. Отримання погодження КМУ щодо використання коштів, отриманих 

від розміщення облігацій МФО (у разі якщо Україна не є членом МФО та/або з 

такою МФО не укладено міжнародний договір), і отримання МФО дозволу 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

фінансової політики, на здійснення емісії облігацій на території України  

(п.п. 1, 8 ч. 2 розд. 2 Положення про порядок здійснення емісії облігацій 

підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 

затвердженого рішенням НКЦПФР від 27 грудня 2013 р. № 2998 [1155] (далі – 

Положення № 2998).  

Процедура емісії іпотечних облігацій передбачає на цьому етапі 

формування іпотечного покриття та укладення договору з управителем 

іпотечного покриття та обслуговуючою установою (якщо емітент самостійно 

не виконує такі функції) (пп. 2, пп. 3 п. 2 розд. 1 Положення про порядок 

реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про 

результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування 

реєстрації випуску іпотечних облігацій, затвердженого рішенням НКЦПФР від 

28 серпня 2014 р. № 1118 [1166] (далі – Положення № 1118).  

У разі публічного розміщення акцій на цьому етапі складається перелік 

акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних 

їм акцій; повідомлення акціонерів згідно зі складеним переліком про право вимоги 

обов’язкового викупу акцій не пізніше 10 робочих днів із дати проведення 

загальних зборів акціонерів; здійснення обов’язкового викупу АТ в акціонерів 

належних їм акцій у порядку та строки, передбачені Законом «Про АТ».  

4. Укладення у разі потреби попереднього договору з андеррайтером (п. 2 

ч. 1 ст. 28 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок»). У підзаконних актах 

НКЦПФР, що регулюють порядок реєстрації випуску цінних паперів при їх 

публічному розміщенні, цей етап відсутній. Емітент має право, а не обов’язок 

залучати андеррайтера до процедури публічного розміщення цінних паперів на 

будь-якому етапі розміщення. Укладення попереднього договору з 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0171-14?nreg=z0171-14&find=1&text=%EE%F2%F0%E8%EC%E0%ED%ED%FF+%E4%EE%E7%E2%EE%EB%F3&x=0&y=0#w16
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0171-14?nreg=z0171-14&find=1&text=%EE%F2%F0%E8%EC%E0%ED%ED%FF+%E4%EE%E7%E2%EE%EB%F3&x=0&y=0#w17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0171-14?nreg=z0171-14&find=1&text=%EE%F2%F0%E8%EC%E0%ED%ED%FF+%E4%EE%E7%E2%EE%EB%F3&x=0&y=0#w23
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андеррайтером не може бути обов’язковим етапом процедури публічного 

розміщення цінних паперів.  

5. Укладення попереднього договору з депозитарієм про обслуговування 

емісії цінних паперів або з реєстратором про ведення реєстру власників іменних 

цінних паперів (у разі відсутності такого договору), крім випадку здійснення 

емісії цінних паперів на пред’явника (п. 3 ч. 1 ст. 28 Закону «Про цінні папери 

та фондовий ринок»). Відповідно до законодавства про депозитарну систему в 

Україні може існувати лише один ЦД (ч. 1 ст. 9 Закону «Про депозитарну 

систему»); ведення обліку зобов’язань емітента за цінними паперами власних 

випусків на підставі депонування глобального та/або тимчасового глобального 

сертифіката, складання реєстрів власників іменних цінних паперів є виключною 

компетенцією ЦД (п.п. 2, 5 ч. 8 ст. 9 Закону «Про депозитарну систему»). 

Укладення попередніх договорів про обслуговування випусків цінних паперів 

Законом «Про депозитарну систему» не передбачено.  

6. Подання до НКЦПФР заяви та всіх необхідних документів для 

реєстрації випуску цінних паперів і проспекту їх емісії не пізніше як протягом 

60 днів після прийняття емітентом рішення про розміщення цінних паперів. 

Проспект емісії повинен відповідати вимогам ст. 30 Закону «Про цінні папери 

та фондовий ринок», підписується керівником емітента (головою виконавчого 

органу), аудитором, засвідчується печаткою емітента і реєструється НКЦПФР 

одночасно з реєстрацією випуску цінних паперів. 

7. Державна реєстрація або відмова у реєстрації випуску цінних паперів, 

проспекту їх емісії та видача НКЦПФР тимчасового свідоцтва про реєстрацію 

випуску цінних паперів у визначений законом строк. Реєстрація випуску 

інвестиційних сертифікатів є підставою для внесення їх випуску до ЄДР ІСІ 

(п. 5 розд. ІІ Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску 

інвестиційних сертифікатів ПІФ, затвердженого рішенням НКЦПФР від 

20 червня 2013 р. № 1103). Державна реєстрація випуску цінних паперів 

не призводить до виникнення нових об’єктів права – цінних паперів [1576, с. 7]. 

НКЦПФР здійснює облік зареєстрованих випусків цінних паперів шляхом 
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ведення Державного реєстру випусків цінних паперів [1139] та забезпечує 

відкритий і безоплатний доступ учасників ринку до інформації, що міститься в 

реєстрі (ст. 31 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок»). 

Щодо іпотечних облігацій на цьому етапі протягом 10 робочих днів з дня 

реєстрації випуску іпотечних облігацій здійснюється внесення відомостей про 

обтяження заставою іпотечного покриття до Державного реєстру обтяжень 

рухомого майна (пп. 8 п. 2 розд. І Положення № 1118). 

8. Присвоєння ЦД цінним паперам міжнародного ідентифікаційного 

номера відповідно до міжнародних стандартів [1339; 1075; 1137; 759] протягом 

10 днів на підставі заяви, установчих документів, тимчасового свідоцтва про 

реєстрацію випуску цінних паперів, документа про оплату за присвоєння 

номера. Незалежно від часу розміщення сукупність цінних паперів є одним 

випуском, якщо вони мають однакову форму випуску, один міжнародний 

ідентифікаційний номер і забезпечують їх власникам однакові права [976]. 

9. Укладення у разі потреби договору з андеррайтером. 

10. Укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних 

паперів або з реєстратором про ведення реєстру власників іменних цінних 

паперів. Відповідно до Закону «Про депозитарну систему» договір про 

обслуговування випусків цінних паперів укладається із ЦД, що зумовило 

пропозицію авторки щодо внесення змін до Закону «Про цінні папери та 

фондовий ринок» (додаток 1). 

11. Подання до ЦД копій рішення про публічне розміщення цінних 

паперів, зареєстрованого проспекту емісії (змін до проспекту емісії), 

оформлення і депонування тимчасового глобального сертифіката в ЦД. 

Оформлення тимчасового глобального сертифіката здійснюється після 

отримання емітентом тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних 

паперів, виданого НКЦПФР, і до початку строку укладення договорів із 

першими власниками (розміщення цінних паперів), а депонування – не пізніше 

ніж за три робочих дні до дати початку строку укладення договорів із першими 

власниками (розміщення цінних паперів). Тимчасовий глобальний сертифікат 
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не оформлюється у разі емісії цінних паперів ІСІ. 

12. Розкриття інформації, що міститься у проспекті емісії цінних паперів, 

змінах до проспекту емісії, не менш як за 10 днів до дати початку укладення 

договорів із першими власниками шляхом публікації в офіційному друкованому 

виданні НКЦПФР [859] і розміщення у загальнодоступній інформаційній базі 

даних НКЦПФР [417]. Відповідно до міжнародних стандартів розкриття 

інформації IOSCO НКЦПФР створила Єдиний інформаційний масив даних про 

емітентів цінних паперів [1187], визначила уповноважену особу НКЦПФР на 

розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 

про ринок цінних паперів – державну установу «Агентство з розвитку 

інфраструктури фондового ринку України» [1319] і порядок взаємодії [1190]. У 

строки, встановлені НКЦПФР, емітент розміщує зареєстрований проспект емісії 

на власному веб-сайті та веб-сайті ФБ, через яку планується здійснити розміщення 

цінних паперів, зокрема КУА зобов’язана здійснити такі дії протягом 10 днів із 

дати реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, що пропонуються для 

розміщення (п. 6 розд. 2 Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та 

випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, 

затвердженого рішенням НКЦПФР від 20 червня 2013 р. № 1103 [1169] (далі – 

Положення № 1103). 

13. Укладення самостійно або через андеррайтера договорів купівлі-

продажу цінних паперів із першими власниками до дати, визначеної 

проспектом їх емісії, але не пізніше одного року з дати початку розміщення. 

ПАТ, МФО зобов’язані здійснювати публічне розміщення акцій додаткових 

емісій лише на ФБ, що включена (для МФО) до переліку, затвердженого 

НКЦПФР (п. 5 розд. 2 Положення № 2998) [1143]. Кількість публічно 

розміщених цінних паперів не повинна перевищувати кількості, визначеної у 

проспекті емісії. Кількість фактично розміщених цінних паперів може бути 

меншою за визначену у проспекті їх емісії. Інвестор має сплатити вартість 

цінних паперів у повному обсязі до затвердження результатів розміщення. 

14. Затвердження результатів і звіту про результати публічного 
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розміщення цінних паперів уповноваженим органом емітента протягом 60 днів 

із дня закінчення строку укладення договорів із першими власниками; ринкової 

вартості майна, немайнових прав, які мають грошову вартість, що визначається 

відповідно до Закону «Про АТ», у випадку, якщо акції оплачувалися майном, 

немайновими правами, які мають грошову вартість. 

15. Виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі публічного 

розміщення емісійних цінних паперів на пред’явника у документарній формі. 

Відповідно до ст. 4 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» іменні 

емісійні цінні папери існують виключно у бездокументарній формі.  

16. Внесення змін до статуту ПАТ, пов’язаних зі збільшенням статутного 

капіталу з урахуванням результатів публічного розміщення акцій, та реєстрація 

змін до статуту ПАТ в органах державної реєстрації. 

17. Подання до НКЦПФР заяви та всіх необхідних документів для 

реєстрації звіту про результати публічного розміщення цінних паперів у  

30-денний строк із дня внесення змін до статуту (для акцій) та у 15-денний 

строк із дня затвердження результатів розміщення цінних паперів (крім акцій). 

18. Реєстрація НКЦПФР звіту про результати публічного розміщення 

цінних паперів або відмова в реєстрації протягом 15 днів після отримання від 

емітента необхідних документів. 

19. Отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів 

уповноваженою особою емітента у двотижневий строк із дня реєстрації звіту 

про результати розміщення цінних паперів. 

20. Оформлення та депонування протягом 7 робочих днів після 

отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів глобального 

сертифіката в ЦД у разі публічного розміщення цінних паперів у 

бездокументарній формі.  

21. Розкриття інформації, що міститься у звіті про результати публічного 

розміщення цінних паперів у порядку, визначеному НКЦПФР, для розкриття 

інформації на фондовому ринку [1183]. Емітент не пізніше 5 робочих днів із 

дати опублікування звіту про результати публічного розміщення облігацій 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5178-17/page3?text=%E4%EE%EA%F3%EC%E5%ED%F2%E0%F0%ED#w114
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підприємств або облігацій МФО направляє до НКЦПФР примірник офіційного 

друкованого видання НКЦПФР, у якому було опубліковано звіт (пп. 24 п. 4 ч. 1 

розд. ІІ, пп. 25 п. 8 ч. 2 розд. ІІ Положення № 2998). 

Відповідно до ч. 2 ст. 155 ЦК України та ч. 4 ст. 28 Закону «Про цінні 

папери та фондовий ринок» перше розміщення акцій АТ є виключно закритим 

(приватним) серед засновників. Перше розміщення акцій КІФ є виключно 

приватним серед засновників корпоративного фонду (ч. 3 ст. 9 Закону «Про 

ІСІ», п. 1 розд. ІІ Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та 

випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням 

НКЦПФР від 20 червня 2013 р. № 1104 [1170] (далі – Положення № 1104), 

п.п. 1, 2 розд. ІІІ Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних 

паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР 

від 30 липня 2013 р. № 1338 [1171] (далі – Положення № 1338). 

Приватне розміщення цінних паперів – спосіб емісії цінних паперів, що 

передбачає їх відчуження шляхом безпосередньої письмової пропозиції цінних 

паперів заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100 

(для акцій ПАТ – акціонерам такого товариства, а також заздалегідь 

визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100) (ч. 2 ст. 28 Закону 

«Про цінні папери та фондовий ринок»). Директивою 2003/71/ЄС передбачено 

застосування приватного способу лише як виняток із загального правила щодо 

публічного розміщення цінних паперів.  

Емісія цінних паперів шляхом їх приватного розміщення здійснюється 

за такими етапами:  

1. Затвердження ринкової вартості акцій наглядовою радою або 

загальними зборами акціонерів АТ (пп. 1 п. 4 ч. 2 розд. ІІ Порядку № 822) при 

приватному розміщенні акцій у процесі збільшення (зменшення) статутного 

капіталу АТ. 

2. Прийняття рішення про приватне розміщення цінних паперів 

уповноваженим органом емітента, яке оформляється протоколом (наприклад, 

рішення НКЦПФР 27 травня 2014 р. № 692 «Про затвердження Положення про 
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порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних 

товариств» [1164] (далі – Положення № 692) та інші рішення НКЦПФР щодо 

інших емісійних цінних паперів).  

Складання переліку акціонерів, які мають право вимагати здійснення 

обов’язкового викупу належних їм акцій; повідомлення акціонерів згідно зі 

складеним переліком про право вимоги обов’язкового викупу акцій не пізніше 10 

робочих днів із дати проведення загальних зборів акціонерів; здійснення 

обов’язкового викупу АТ у акціонерів належних їм акцій в порядку та у строк, що 

передбачені Законом «Про АТ»; письмове повідомлення про порядок реалізації 

переважного права кожного акціонера, який має таке право, не пізніше ніж за 30 

днів до початку розміщення акцій; публікація в офіційному друкованому органі 

повідомлення про порядок реалізації акціонерами переважного права на 

придбання розміщуваних АТ акцій не пізніше ніж за 30 днів до початку 

розміщення акцій.  

2. Подання до НКЦПФР заяви і всіх визначених НКЦПФР документів для 

реєстрації випуску цінних паперів [1164; 1201; 1170]. При створенні КІФ 

здійснюється також реєстрація проспекту емісії КІФ, змін до проспекту емісії 

КІФ, подання документів до НКЦПФР на погодження проекту статуту КІФ 

(пп. 2 п. 2 розд. ІІ Положення № 1104). 

3. Реєстрація випуску та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію 

випуску цінних паперів у порядку, визначеному НКЦПФР [1164; 1201; 1170]. 

При створенні КІФ здійснюється також реєстрація проспекту емісії КІФ, змін 

до проспекту емісії КІФ, погодження НКЦПФР проекту статуту КІФ (пп. 2 п. 2 

розд. ІІ Положення № 1104). 

4. Присвоєння ЦД цінним паперам міжнародного ідентифікаційного 

номера (код ISIN) [1339; 1075; 759]. 

5. Укладення у разі потреби договору з андеррайтером. Процедура 

приватного розміщення не виключає права емітента залучити андеррайтера до 

процедури розміщення цінних паперів. З метою забезпечення цього права 

пропонуємо доповнити цим етапом процедуру приватного розміщення цінних 
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паперів, визначену актами НКЦПФР (пп. 6 п. 4 розд. 1 Положення № 692, 

пп. 14 п. 4 ч. 2 розд. ІІ Порядку № 822, та пп. 5 п. 2 розд. ІІ Положення № 1104). 

6. Укладення із ЦД договору про обслуговування емісії цінних паперів, 

крім випадку здійснення емісії цінних паперів на пред’явника. 

7. Надання до ЦД копії рішення про приватне розміщення цінних паперів, 

оформлення і депонування в ЦД тимчасового глобального сертифіката у разі 

розміщення цінних паперів у бездокументарній формі. При створенні АТ 

тимчасовий глобальний сертифікат має бути підписано уповноваженою особою 

засновників. 

Тимчасовий глобальний сертифікат не оформлюється при емісії цінних 

паперів ІСІ, що здійснюється з метою спільного інвестування. У разі емісії 

акцій КІФ, що здійснюється з метою спільного інвестування, оформлюється 

виключно глобальний сертифікат [1137]. Проте пп. 5 п. 2 розд. 2 Положення 

№ 1104 передбачено оформлення тимчасового глобального сертифіката при 

укладенні із ЦД договору про обслуговування емісії цінних паперів і не 

передбачено оформлення глобального сертифіката. Зазначену колізію слід 

усунути шляхом вилучення із досліджуваної норми словосполучення «та 

оформлення тимчасового глобального сертифіката». 

У разі приватного розміщення акцій додаткової емісії здійснюється 

реалізація акціонером (власником акцій) переважного права на придбання акцій 

(ст. 27 Закону «Про АТ») у порядку та строки, встановлені НКЦПФР (пп. 17 

п. 4 ч. 2 розд. ІІ Порядку № 822). 

8. Укладення договорів із першими власниками в строки, визначені 

рішенням про розміщення, але не пізніше ніж протягом двох місяців з дати 

початку укладення договорів. Загальна номінальна вартість розміщених акцій 

не може бути меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу АТ на дату 

створення (реєстрації) АТ (п. 14 Положення № 692).  

Приватне розміщення акцій додаткової емісії здійснюється у два етапи: 

Перший етап: протягом установленого у рішенні про розміщення акцій та 

проспекті емісії акцій строку з акціонерами укладаються договори купівлі-
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продажу акцій, щодо яких ними було подано заяви про придбання та 

перераховано кошти, відповідно до умов приватного розміщення акцій. 

Тривалість першого етапу залежить від кількості акціонерів на дату прийняття 

рішення про приватне розміщення акцій і в АТ із кількістю акціонерів 

не більше 100 осіб не може бути менше 5 робочих днів, а з кількістю понад 100 

осіб – 15 робочих днів. 

Другий етап: укладення договорів з особами, які відповідно до рішення 

про розміщення акцій є учасниками такого розміщення і не брали участі у 

першому етапі на підставі поданих заяв до дати, визначеної проспектом емісії 

цінних паперів, але не довше двох місяців із дати початку їх укладення.  

9. Оплата засновниками/інвесторами повної номінальної вартості 

акції/цінного папера за ціною не меншою, ніж їх номінальна вартість (п. 5 ст. 9 

Закону «Про АТ», п. 4 розд. І Положення № 692, пп. 6, пп. 7 п. 2 розд. ІІ 

Положення № 1104, ст.ст. 9, 41 Закону «Про ІСІ», п. 2 розд. ІV Положення 

№ 1338) відповідно до умов розміщення, але не пізніше дня, що передує дню 

затвердження результатів приватного розміщення цінних паперів. Акції КІФ 

розміщуються за розрахунковою вартістю (п. 3 розд  ІІІ Положення № 1338) та 

оплачуються виключно коштами (ч. 3 ст. 9 Закону «Про ІСІ»). До дня, що 

настає за днем отримання КУА повідомлення НКЦПФР про відповідність ПІФ 

вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ, розміщення інвестиційних 

сертифікатів ПІФ здійснюється за номінальною вартістю (ст. 41 Закону «Про 

ІСІ», п. 2 розд. ІV Положення № 1338). 

10. Затвердження результатів приватного розміщення органом емітента, 

уповноваженим приймати таке рішення, протягом 60 днів із дня закінчення 

строку укладення з першими власниками, затвердження статуту АТ, оцінки 

майна, майнових і немайнових прав, які вносяться засновниками в рахунок 

оплати акцій АТ, прийняття інших рішень, передбачених законом (про 

заснування АТ, утворення органів АТ тощо). На етапі додаткової емісії та 

облігацій цей етап передбачає затвердження результатів укладення договорів із 

першими власниками, внесення змін до статуту АТ, пов’язаних зі збільшенням 
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статутного капіталу АТ з урахуванням результатів розміщення акцій (ч. 2 ст. 28 

Закону «Про цінні папери та фондовий ринок», пп. 21 п. 4 ч. 2 розд. ІІ Порядку 

№ 822, пп. 16 п. 5 ч. 1 розд. ІІ Положення № 2998). Кількість розміщених 

цінних паперів не може перевищувати кількості, визначеної у проспекті їх 

емісії. 

Процедура емісії акцій при створенні КІФ передбачає на цьому етапі 

затвердження статуту, обрання членів наглядової ради КІФ, затвердження 

проектів договорів із КІФ і зберігачем активів ІСІ (у разі їх укладення) (пп. 8 

п. 2 розд. ІІ Положення № 1104).  

11. Виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі розміщення 

емісійних цінних паперів на пред’явника у документарній формі. 

12. Реєстрація АТ і його статуту, змін до статуту АТ в органах державної 

реєстрації (пп. 9 ч. 5 ст. 9 Закону «Про АТ», ч. 2 ст. 28 Закону «Про цінні 

папери та фондовий ринок», пп. 11 п. 4 розд. І Положення № 692, пп. 25 п. 4 

ч. 2 розд. ІІ Порядку № 822); при створенні корпоративного ІСІ – державна 

реєстрація КІФ і його статуту в органах державної реєстрації та укладення 

договорів із КУА та зберігачем (пп. 9, 10 п. 2 розд. ІІ Положення № 1104). 

13. Подання до НКЦПФР заяви та документів для реєстрації звіту про 

результати приватного розміщення цінних паперів (пп. 10 ч. 5 ст. 9 Закону «Про 

АТ», пп. 15 ч. 2 ст. 28 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок», пп. 12 п. 4 

розд. І Положення № 692, пп. 26 п. 4 ч. 2 розд. ІІ Порядку № 822), а у разі 

створення КІФ – також регламенту КІФ і внесення відомостей про КІФ до ЄДР 

ІСІ (пп. 11 п. 2 розд. ІІ Положення № 1104).  

14. Реєстрація НКЦПФР звіту про результати приватного розміщення 

цінних паперів (пп. 11 ч. 5 ст. 9 Закону «Про АТ», пп. 16 ч. 2 ст. 28 Закону «Про 

цінні папери та фондовий ринок», пп. 13 п. 4 розд. І Положення № 692, пп. 27 

п. 4 ч. 2 розд. ІІ Порядку № 822). Пропонуємо доповнити цим етапом 

(підпунктом 11
1
) п. 2 розд. ІІ Положення № 1104. 

15. Отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів (пп. 12 

ч. 5 ст. 9 Закону «Про АТ», пп. 17 ч. 2 ст. 28 Закону «Про цінні папери та 



228 

фондовий ринок», пп. 14 п. 4 розд. І Положення № 692, пп. 28 п. 4 ч. 2 розд. ІІ 

Порядку № 822). 

16. Оформлення/переоформлення та депонування в ЦД глобального 

сертифіката у разі розміщення цінних паперів у бездокументарній формі (пп. 15 

п. 4 розд. І Положення № 692, пп. 29 п. 4 ч. 2 розд. ІІ Порядку № 822).  

17. Видача засновникам документів, що підтверджують право власності 

на акції (пп. 13 ч. 5 ст. 9 Закону «Про АТ», пп. 16 п. 4 розд. І Положення 

№ 692). Такий обов’язок покладався на емітента або уповноважену ним особу і 

передбачав видачу акціонерам, які повністю оплатили акції, сертифікатів акцій. 

Із проведенням дематеріалізації акцій та реформуванням депозитарної системи 

цей етап трансформувався у видачу депозитарною установою виписки з 

рахунка в цінних паперах депонента, що є документальним підтвердженням 

прав на цінні папери та прав за цінними паперами (ч. 1 ст. 8 Закону «Про 

депозитарну систему»). 

Аналіз етапів публічного та приватного розміщення емісійних цінних 

паперів зумовив пропозиції дисертантки щодо удосконалення законодавства 

про цінні папери, яке регламентує зазначені процедури, оформлені як проект 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення державного регулювання фондового ринку» (додаток 1). 

У ч. 2 ст. 156 ЦК України та ст. 34 Закону України «Про господарські 

товариства» [1072] було прямо передбачено, що АТ забороняється випуск акцій 

для покриття збитків, пов’язаних з його господарською діяльністю. Проте з 

прийняттям Закону «Про АТ» ця норма втратила чинність і коло способів 

реструктуризації заборгованості АТ було розширено. Згідно з ч. 2 ст. 21 Закону 

«Про АТ» АТ може здійснити емісію акцій та облігацій для переведення своїх 

зобов’язань в цінні папери в порядку, визначеному НКЦПФР [1164; 1155]. 

Частиною 2 ст. 156 ЦК України визначено, що збільшення статутного капіталу 

товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених 

законом. Переведення заборгованості у цінні папери (сек’юритизація) [533] – 

спосіб фінансового оздоровлення боржника, що дає кредитору змогу отримати 
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корпоративні права, у т.ч. на управління боржником, і можливість реалізувати 

зазначені цінні папери на ринку [865, с. 70]. 

Емісія облігацій для переведення зобов’язань АТ у цінні папери може 

бути здійснена виключно щодо грошових зобов’язань АТ, крім зобов’язань із 

виплати заробітної плати, сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, податків і зборів, за умови отримання 

письмової згоди кредиторів [1585], зобов’язання АТ перед якими буде 

переведено в облігації. Для переведення зобов’язань в облігації уповноважений 

орган АТ приймає рішення про приватне розміщення облігацій за умови 

відсутності мораторію на задоволення вимог кредиторів або у разі, якщо таке 

переведення зобов’язань передбачено планом санації. Загальна номінальна 

вартість випуску облігацій не повинна перевищувати розмір зобов’язань АТ, на 

переведення яких в облігації дали згоду його кредитори. Склад і розмір 

зобов’язань АТ визначаються на дату прийняття рішення про розміщення 

облігацій. Розміщення та оплата облігацій здійснюються за номінальною 

вартістю шляхом укладення між АТ і кредиторами договорів про заміну 

первісного зобов’язання зобов’язанням за облігаціями (новацію). Первісні 

зобов’язання вважаються припиненими з моменту набуття кредитором права 

власності на облігації та реєстрації звіту про результати розміщення облігацій 

відповідно до ст. 604 ЦК України.  

Способами переведення зобов’язань в акції (сек’юритизації) є: 

1) задоволення вимог кредиторів за рахунок викупу акцій діючих 

акціонерів або акцій інших емітентів, які перебувають у власності АТ, що не 

вимагає зміни розміру статутного капіталу та додаткової емісії акцій; 

2) задоволення вимог кредиторів за рахунок акцій додаткової емісії 

шляхом збільшення статутного капіталу АТ із метою відновлення 

платоспроможності відповідно до плану санації або мирової угоди. Хоча норма 

ч. 2 ст. 21 Закону «Про АТ» є загальною, процедуру емісії акцій та облігацій 

для переведення своїх зобов’язань у цінні папери у вітчизняному законодавстві 

передбачено лише в судовій процедурі санації у справах про банкрутство. 
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Відповідно до ст. 18 та ч. 4 ст. 37 Закону України від 14 травня 1992 р. «Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 

[1043] (далі – Закон «Про відновлення платоспроможності боржника») план 

санації та мирова угода можуть містити умови про обмін вимог кредиторів на 

активи боржника та (або) його корпоративні права. Аналогічні норми містить і 

законодавство інших країн (наприклад, ст. 156 Федерального закону РФ від 

26 жовтня 2002 р. «Про неспроможність (банкрутство)» [816]). Пропонуємо 

доповнити ч. 1 ст. 29 та ч. 4 ст. 79 Закону «Про відновлення платоспроможності 

боржника» реченням такого змісту: план санації/мирова угода можуть 

передбачати задоволення вимог кредиторів способом, що не суперечить 

законодавству, в т.ч. за рахунок акцій додаткової емісії та облігацій 

відповідно до плану санації/мирової угоди. 

Такий спосіб задоволення вимог застосовувався на практиці у схемах 

тіньової приватизації. Наприклад, додаткова емісії акцій «Дніпроенерго» 

відповідно до плану санації від 20 травня 2005 р. зі змінами від 26 червня 2007 р., 

затвердженими Господарським судом Запорізької області. Судова палата у 

господарських справах ВСУ скасувала постанову ВГСУ від 25 січня 2008 р. у 

справі щодо визначення правомірності рішень загальних зборів акціонерів ВАТ 

«Дніпроенерго» від 27 серпня 2007 р., за яким статутний фонд «Дніпроенерго» 

збільшувався до 149 млн грн шляхом додаткової емісії акцій, а інвестори – ВАТ 

«Павлоградвугілля» і ВАТ «Шахта «Комсомолець Донбасу» мали одержати 

34,243 % акцій «Дніпроенерго». Частка НАК «Енергетична компанія України» 

мала скоротитися до 50 % + 1 акція [1754]. ВСУ залишив у силі постанову 

Запорізького апеляційного господарського суду від 21 грудня 2007 р., якою 

визнано недійсними усі рішення загальних зборів акціонерів ВАТ 

«Дніпроенерго», у т.ч. щодо збільшення статутного фонду та проведення 

додаткової емісії акцій [456]. 

Досліджуючи ці питання, О. Коваль наголошує, що норми законодавства 

про банкрутство суперечать нормам законодавства про господарські 

товариства. Незрозуміло, які саме корпоративні права мав на увазі 
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законодавець: емітовані боржником до або під час процедури банкрутства, 

власні корпоративні права боржника чи корпоративні права інших підприємств, 

які належать боржникові або викуплені боржником у своїх учасників. Серед 

причин, що унеможливлюють додаткову емісію, автор називає вимогу 

зменшувати статутний капітал, якщо його розмір не відповідає вартості чистих 

активів, неможливість дотримання переважних прав акціонерів на придбання 

акцій додаткової емісії, неврегульованість механізму їх оплати [505]. 

В. М. Кравчук вважає, що у нормі йдеться про корпоративні права самого 

боржника. Вимоги кредитора обмінюються (конвертуються) на частку в 

статутному капіталі (корпоративні права) [592, с. 24]. Вчений пропонує надати 

керуючому санацією право вносити зміни до статуту, підписувати і подавати на 

державну реєстрацію [592, с. 25];  

3) оплата акцій шляхом зарахування зустрічних грошових вимог 

кредитора до АТ поза межами провадження у справах про банкрутство. Такі 

операції передбачені законодавством інших держав [814] і мають назву угод 

про заміну боргових зобов’язань акціями (debt for equity swaps) [720]. Метод 

конвертації боргів у акції полягає у консолідації зацікавленою особою більшої 

частини заборгованості, встановленні контролю та захопленні власності (ВАТ 

«Фосфорит» (РФ) [501]. В. В. Рябота визначає поглинання АТ як встановлення 

контролю над АТ шляхом придбання акцій АТ, активів АТ або отримання 

контролю над структурою управління товариства [1425, с. 5].  

Сек’юритизація є підставою припинення зобов’язання зарахуванням 

зустрічних однорідних вимог (ч. 1 ст. 202 ГК України, ст. 601 ЦК України): 

зобов’язання кредитора з оплати акцій і зустрічного грошового зобов’язання АТ. 

З метою забезпечення процедур сек’юритизації запропоновано доповнити 

кореспондуючими нормами закони «Про цінні папери та фондовий ринок» і 

«Про АТ». Пропозиції до законодавства оформлено як проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

державного регулювання фондового ринку» (додаток 1). 

Відносини, пов’язані з видачею векселя, та інші вексельні правовідносини 
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(з оплати, акцепту, опротестування векселя тощо) [362, с. 106] визначаються 

законодавством України [1272; 402; 403; 404; 1285; 919 тощо], детально 

висвітлені у спеціальній літературі [362; 1453; 237; 603; 126; 325; 774; 103; 151; 

152 тощо] та у дослідженнях авторки [528, с. 18–191; 523, с. 12–25]. Систему 

юридичних норм, що регулюють вексельні відносини, розуміють як 

самостійний комплексний інститут [362, с. 105], підгалузь [398, с. 4, 5] або 

галузь права – вексельне право [50, с. 118]. Особливостями вексельного 

зобов’язання вважають: публічну достовірність, абстрактність [103, с. 6; 152, 

с. 37–38], безспірність, безумовність [152, с. 34], сувору формальність 

(формалізм) [1453, с. 9; 1682, с. 25–26; 237, с. 10; 603, с. 16–27; 103, с. 6; 362, 

с. 33 тощо], грошовий зміст, односторонність. В. П. Барбара, І. Ф. Сидоров 

обґрунтовують самостійність вексельного зобов’язання, а також визначають 

його правову природу як цивільного правовідношення, за яким у його 

учасників виникають права та обов’язки стосовно сплати обумовленої у векселі 

грошової суми [103, с. 5; 1453, с. 9]. Л. Ю. Добриніна зазначає про імперативно-

диспозитивні риси методу цивільно-правового регулювання вексельних 

відносин [362, с. 108]. Майнові відносини, що регулюються методом іншим, 

ніж диспозитивний – це вже не цивільне право і не цивільне законодавство 

[431, с. 12]. Тому ми поділяємо точку зору про самостійність вексельного 

зобов’язання та особливість вексельних правовідносин, що дає змогу 

виокремити вексельне право як самостійний правовий інститут у системі 

фондового права за критеріями самостійного предмета та особливого методу 

правового регулювання. Особливий суб’єктний склад, сфера виникнення 

вексельних правовідносин – сфера господарювання, підстава виникнення 

вексельного зобов’язання – господарський договір свідчать про господарсько-

правовий характер досліджуваних правовідносин. Інші відносини, пов’язані з 

видачею неемісійних цінних паперів: ощадних сертифікатів, заставних, є 

цивільно-правовими і тому не становлять предмет цього дослідження. 

Відносини з видачі фінансових векселів. У спеціальному дослідженні 

дисертантка дійшла висновку, що емісійні відносини щодо випуску фінансових 
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казначейських векселів є фінансовими відносинами [523, с. 12–25]; 

господарськими, враховуючи особливий зміст і суб’єктний склад, слід визнати 

відносини з видачі банківського фінансового векселя.  

Аналіз норм чинного законодавства, які регулюють випуск та обіг 

фінансових векселів [902; 1068; 1058], свідчить, що фінансовий вексель не 

відповідає правовій природі векселя: 1) характеризується нетоварністю; 2) має 

особливу форму випуску – документарну як паперовий або як електронний 

документ; 3) засвідчує зобов’язання перед конкретною особою, на користь якої 

його видано; 4) засвідчує грошове «зобов’язання» банківської установи і 

випускається з метою оформлення наявної заборгованості; 5) передбачено 

реєстрацію випуску фінансових векселів як емісійних цінних паперів 

відповідно до правил, визначених НКЦПФР і НБУ. Отже, слід підтримати 

позицію правників [1528], які вважають, що фінансовий вексель є окремим 

видом боргових цінних паперів; він не є «векселем» у класичному розумінні 

цього терміна, визначеному законодавством, що регулює випуск та обіг 

векселів в Україні, яке лише штучно поширено на досліджувані відносини.  

Фінансовий банківський вексель є неемісійним цінним папером [1068]; 

може бути як ордерним, так і на пред’явника залежно від легітимації держателя 

папера. Виходячи із визначення, наведеного у ст. 4-1 Закону України від 

5 квітня 2001 р. «Про обіг векселів в Україні» (далі – Закон «Про обіг 

векселів»), фінансовим банківським векселем може визнаватися, зокрема: 

простий вексель, виданий банком; простий або переказний вексель, 

індосований банком; простий чи переказний вексель, авальований банком за 

будь-яку зобов’язану за векселем особу; переказний вексель, акцептований 

банком, оскільки кожен із них посвідчує безумовне зобов’язання банківської 

установи сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику 

векселя [1527]. Рішенням НКЦПФР від 17 грудня 2013 р. № 2893 «Про 

встановлення реквізитів фінансових банківських векселів» [1070] виключено 

можливість обігу фінансових банківських векселів у формі переказних векселів. 

Визначаючи особливості обігу фінансових банківських векселів, 
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І. Тарасенко пропонує «наповнити» їх електронну форму «традиційним 

вексельним» змістом: передбачити застосування до фінансових банківських 

векселів таких інститутів вексельного права як «формалізм векселя», 

«індосамент», «аваль», «акцепт», «протест», «регрес», «вексельне 

посередництво», «зміни в тексті векселя» тощо; передбачити можливість участі 

у цьому обороті банків як розрахункових палат для пред’явлення векселів до 

платежу, а також як особливих платників за векселями (доміциліантів), 

правовою основою для чого має стати Закон України від 22 травня 2003 р. «Про 

електронні документи та електронний документообіг», та закріпити ці 

особливості у Положенні про порядок здійснення банками операцій з 

векселями в національній валюті на території України, затвердженому 

постановою правління НБУ від 16 грудня 2002 р. № 508 [1153]  

 

4.2. Правове регулювання відносин щодо реалізації прав,  

посвідчених цінним папером 

Цінний папір посвідчує грошове або інше майнове право та визначає ті 

юридичні можливості, на здійснення яких має право власник цінного папера. 

Ця ознака відображає класичну точку зору про те, що цінний папір, на відміну 

від інших документів, завжди є документом майнового характеру. Майновий 

характер прав із цінних паперів, на думку О. П. Вершиніна, зумовлений їх 

матеріальним предметом: товари, гроші, відсотки, паї, дивіденди тощо. Однак 

емісійний цінний папір посвідчує не тільки майнові, але і немайнові права, 

предметом яких є нематеріальні об’єкти (участь в управлінні, інформація тощо) 

[227, с. 34], а грошове право належить до майнових, тому не потребує 

виокремлення [1521, с. 55]. На зобов’язальний характер більшості посвідчених 

цінними паперами майнових прав звертав увагу М. М. Агарков [42, с. 7]. 

Н. О. Нерсесов зазначав, що цінні папери є втіленим у документі зобов’язанням 

[804, с. 17–18]. В. Л. Яроцький вважає, що цінні папери можуть посвідчувати 

речово-зобов’язальні права (просте і подвійне складські свідоцтва, коносамент), 

корпоративні права (акція), право на отримання від боржника виконання за 
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основним зобов’язанням або звернення стягнення на предмет іпотеки (заставна) 

тощо [1765, с. 272].  

Змішаним речово-зобов’язальним характером відносин, заснованих на 

оформленні та видачі класичних цінних паперів у документарній формі, 

пояснюється визнання більшістю дослідників подвійної правової природи 

цінного папера і виокремлення речових прав «на папір» і зобов’язальних – «із 

папера» [42, с. 10; 1765, с. 266; 747, с. 22; 802, с. 83 тощо]. Враховуючи 

наведене, вважаємо, що цінний папір посвідчує майнове або інше спеціально 

передбачене законом право. 

О. П. Вершинін стверджує, що права, посвідчені цінними паперами, 

відрізняються не тільки за своїм об’єктом, але і за юридичним змістом. На 

думку багатьох дослідників, за останнім критерієм такі права поділяються на 

речові, зобов’язальні та корпоративні (членські) [227, с. 34; 42, с. 175; 602, с. 99 

тощо]. Як зазначає О. С. Демушкіна, незважаючи на все розмаїття майнових 

відносин, способи їх виникнення, переходу чи припинення, майже всі вони 

можуть бути зведені до зобов’язальних, речових чи виключних прав; цінні 

папери розглядаються як об’єкти речових чи зобов’язальних прав [327, с. 8]. 

Поєднання у досліджуваних правовідносинах речових і зобов’язальних 

елементів зумовило спроби їх наукового пояснення. Речові права на цінні 

папери породжують правовий зобов’язальний зв’язок між власником цінного 

папера і третьою особою [327, с. 17–18] – емітентом. В. Л. Яроцький вважає 

недоцільним змішувати зміст речових і зобов’язальних відносин, пов’язаних із 

випуском та обігом цінних паперів; вони мають різні механізми здійснення 

[1765, с. 267]. Особа, яка належним чином розмістила (видала) цінний папір, 

набуває статусу боржника у зобов’язальних правовідносинах [1635, с. 170]. 

У речових відносинах сутність суб’єктивного права зводиться до права на 

власну поведінку, натомість у зобов’язальних вона стає правом вимоги 

конкретної поведінки від зобов’язаних осіб. На думку В. Л. Яроцького, 

специфікою емісійно-посвідчувальних відносин є взаємопов’язаність «права на 

цінні папери» і «прав із цінних паперів», що мають розглядатися в межах 
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єдиного загального змісту досліджуваних правовідносин [1765, с. 267–268, 

399]. Не можемо погодитися із вченим стосовно кваліфікації речових та 

організаційно-зобов’язальних правовідносин, які опосередковують механізм 

випуску та обігу цінних паперів, як допоміжних щодо посвідчених цінним 

папером майнових прав [1765, с. 271–272], адже виникнення та реалізація прав 

«із цінного папера» і «на цінний папір» неможливі поза межами конструкції 

правовідношення. 

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону «Про депозитарну систему» права на цінні 

папери – речові права на цінні папери (право власності, інші визначені законом 

речові права); права за цінними паперами – права, що виникають із 

зобов’язання емітента за розміщеними ним цінними паперами (право на участь 

у загальних зборах акціонерів, право на отримання доходу, інші права, 

визначені законом та/або рішенням емітента). Таким чином, фондові 

правовідносини, пов’язані з реалізацію прав на цінний папір, є речовими, а 

фондові правовідносини, що виникають при реалізації прав із цінного папера, є 

зобов’язальними. Речове право (право власності на цінний папір) забезпечує 

оборотоздатність цінного папера як речі, а також можливість поширення на 

нього речово-правових способів захисту. 

Однак для фондових правовідносин класифікації за класичною схемою на 

речові та зобов’язальні недостатньо. Відносини, що виникають при реалізації 

посвідчених цінними паперами прав, настільки різноманітні, що зумовлюють 

виникнення таких різновидів як: корпоративні (акціонерні) відносини, відносини 

участі, відносини позики, відносини з розпорядження майном, правова природа 

яких потребує окремого дослідження.  

Залежно від характеру та обсягу прав за цінним папером цінні папери 

поділяють на шість груп: пайові, боргові, приватизаційні, іпотечні, похідні та 

товаророзпорядчі (ст. 3 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок»). 

Характеризуючи зміст відносин, що ними посвідчені, слід зазначити, що: 

1) пайові – посвідчують корпоративні правовідносини (акція, акція КІФ) 

або відносини участі (інвестиційний сертифікат, сертифікат ФОН) і надають 
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власникові право на участь в управлінні емітентом (крім інвестиційних 

сертифікатів і сертифікатів ФОН) та отримання частини прибутку, зокрема у 

вигляді дивідендів, та частини майна у разі ліквідації емітента (крім 

сертифікатів ФОН). На думку В. І. Бірюкова, всі пайові цінні папери 

посвідчують відносини майнової участі [164, с. 7]; 

2) боргові – посвідчують зобов’язальні відносини позики і передбачають 

зобов’язання емітента або особи, яка видала неемісійний цінний папір, 

сплатити у визначений строк кошти (номінальну вартість і доход відповідно до 

умов розміщення), передати товари (об’єкт (частину об’єкта) житлового 

будівництва за цільовою облігацією підприємства), надати послуги відповідно 

до зобов’язання; 

3) іпотечні – посвідчують зобов’язальні відносини між особою, яка їх 

випустила, та власником, надають власникові право на отримання від емітента 

належних коштів (номінальної вартості іпотечної облігації чи сертифіката, 

грошового доходу відповідно до умов розміщення; для заставної – виконання за 

основним зобов’язанням у грошовій формі), а в разі невиконання основного 

зобов’язання – право звернути стягнення на предмет іпотеки; 

4) приватизаційні – посвідчують зобов’язальні відносини та надають 

власникові право на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна 

державних підприємств, державного житлового або земельного фонду; 

5) похідні – посвідчують зобов’язальні відносини, змістом яких є право 

вимоги їх власника до зобов’язаної особи здійснити придбання чи продаж 

протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових 

та/або товарних ресурсів; 

6) товаророзпорядчі – посвідчують зобов’язальні відносини з 

розпорядження майном і надають їх держателю право розпоряджатися майном, 

зазначеним у цих документах [1564, с. 149–158; 555, с. 362–366; 544, с. 41–43]. 

Таким чином, за юридичною природою цінні папери посвідчують 

зобов’язальні відносини, в яких залежно від характеру та обсягу посвідчених 

цінним папером прав можна виокремити такі види: корпоративні (акціонерні), 
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пайові (відносини участі), боргові (відносини позики), відносини з 

розпорядження майном. Зобов’язальний характер фондових правовідносин, що 

виникають при здійсненні прав із цінного папера, покладено в основу 

дослідження порядку виникнення та передачі прав за цінним папером. 

Корпоративні відносини – це відносини, що виникають, змінюються та 

припиняються щодо корпоративних прав [1045]; майнові, немайнові й 

організаційні відносини, що складаються між суб’єктами приватного та/або 

публічного права при створенні корпорацій, у процесі їх діяльності та 

припинення щодо здійснення учасниками корпоративних прав [576, с. 173, 

217]. Визначення корпоративних прав містять ст. 167 ГК України та ст. 2 

Закону «Про АТ». 

Корпоративні правовідносини, у т.ч. пов’язані з реалізацією 

корпоративних прав, посвідчених акціями, досліджували в своїх працях 

В. І. Борисова, О. М. Вінник, О. А. Воловик, Є. М. Даниленко, К. В. Денисенко, 

Т. В. Кашаніна, О. Р. Кібенко, В. М. Кравчук, Є. О. Крашенінніков, 

Н. С. Кузнєцова, Д. В. Ломакін, І. В. Лукач, А. Я. Пилипенко, І. В. Спасибо-

Фатєєва, В. В. Рябота, О. В. Харенко, О. С. Швиденко, В. С. Щербина, 

О. В. Щербина та інші. Деякі дослідники іменують ці правовідносини 

акціонерними [697, с. 116–120; 238, с. 6].  

Визначення суб’єктного складу корпоративних відносин пов’язано з 

дефініцією корпорації (ч. 3 ст. 120 ГК України) [1115]. В. І. Борисова визнає 

корпорації класичною формою юридичної особи, заснованою на участі 

(членстві) [576, с. 113]. Квазікорпораціями є унітарні підприємства – державні, 

комунальні та приватні, підприємства споживчої кооперації, а також іноземні 

підприємства (розд. 2 Класифікації інституційних секторів економіки України). 

На нашу думку, перелік квазікорпорацій слід доповнити господарськими 

товариствами, заснованими однією особою, або такими, що діють у складі 

однієї особи, оскільки в них немає таких ознак як поділ майна на частки, 

не здійснюється корпоративне (спільне) управління справами через створені 

органи. Такий стан для АТ може бути тільки тимчасовим (наприклад ПАТ, 
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створене в процесі корпоратизації, 100 % акцій якого належать державі; викуп 

100 % акцій єдиним акціонером), перехідним, як зазначав А. І. Камінка [460, 

с. 319], а належною організаційно-правовою формою для компаній однієї особи 

вважаємо приватне підприємство. 

Корпоративні фондові відносини пов’язані з реалізацією учасниками 

корпорації (АТ) – акціонерами належних їм корпоративних прав. Цінним 

папером, що посвідчує корпоративні права учасників фондових корпоративних 

правовідносин, є акція. Спір із правочину щодо обігу цінних паперів не є 

корпоративним спором (рішення ВСУ від 21 жовтня 2015 р. у справі  

№ 6-106цс15), оскільки пов’язаний з реалізацією прав на цінний папір (права 

власності), а не прав із цінного папера (корпоративних прав). 

Питання правової природи корпоративних правовідносин є спірним в 

юридичній науці: по-перше, в частині визнання таких правовідносин 

немайновими, майновими чи організаційними: по-друге, в частині визнання їх 

речовими, зобов’язальними або окремим видом відносного правовідношення – 

корпоративного. С. М. Братусь вважає, що корпоративні правовідносини – це 

особисті немайнові відносини [183, с. 73]. О. М. Ерделевський [1738, с. 70], 

В. В. Долинська [376, с. 6], Л. Рутман [1421, с. 104], Д. І. Степанов [1501, с. 25], 

кваліфікуючи досліджувані правовідносини, обґрунтовують їх зобов’язальний 

відносний характер, вважаючи, що придбання права власності на акції призводить 

до виникнення зобов’язальних правовідносин. В. А. Рахмілович, 

Л. І. Петражицький [876, с. 42], Д. В. Ломакін [666, с. 51] та інші [801] 

розглядають корпоративні відносини як немайнові – «відносини членства»; 

О. Ю. Асташкіна – як абсолютно-відносне правовідношення [89, с. 5]; В. С. Єм 

[291, с. 103], І. М. Шабунова [1657, с. 49], В. К. Сперанський [1493, с. 12], 

І. Т. Тарасов [1530, с. 483], О. С. Швиденко [1667, с. 5] – як майнові (речові) 

відносини, що зумовлені майновим інтересом учасника корпорації та метою 

діяльності корпорації і в яких єдиний майновий комплекс господарського 

товариства стає об’єктом речових прав учасників (акціонерів). Однак акціонери 

не мають права власності на майно АТ. 
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П. В. Степанов, А. В. Майфат кваліфікують акціонерні правовідносини як 

організаційні (організаційно-передумовні), вважаючи, що членство як 

правовідносини є необхідною передумовою для виникнення зобов’язальних 

відносин і входить до юридичного складу, який породжує зобов’язання [1504, 

с. 13; 697, с. 143]. Організаційні правовідносини вперше було включено до 

системи відносин, що становлять предмет цивільного права поряд із майновими 

і немайновими, О. О. Красавчиковим [597, с. 56], проте і досі правова природа, 

коло та суб’єктний склад організаційних відносин не визначені. 

На думку Н. С. Глусь, Н. С. Кузнєцової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, 

корпоративні відносини є невід’ємною частиною предмета цивільно-правового 

регулювання; сукупність норм, які регулюють корпоративні відносини, 

охоплюється поняттям корпоративного права [621, с. 436] (в об’єктивному 

розумінні), що кваліфікується як підгалузь, а акціонерне як його складова – як 

інститут (а в подальшому – підгалузь) цивільного законодавства [275, с. 4, 13; 

1489, с. 4]. Однак в останніх публікаціях І. В. Спасибо-Фатєєва зауважує, що 

цивілістичні конструкції не розраховані на корпоративні правовідносини, отже, 

слід переглянути цивілістичні інститути або окремо врегулювати корпоративні 

відносини за межами ЦК України [1485, с. 89].  

Авторка поділяє точку зору представників науки господарського права, 

які обґрунтовують комплексний характер корпоративних відносин, 

консолідуючим ядром яких вважають господарські відносини [1710, с. 13–14]. 

Відсутність принципу рівності сторін [460, с. 395–398; 1451, с. 32], 

підпорядкування одних суб’єктів корпоративних відносин іншим (відносини 

між акціонером та органами управління АТ, відносини корпоративного 

управління, корпоративного контролю), управлінський (організаційний) 

характер значної частини цих відносин, відносна майнова самостійність та 

умовність рівності учасників корпоративних відносин, обмеження автономії 

волі, поєднання приватних і публічних інтересів, приватних та публічних 

механізмів нагляду і контролю з боку держави не дають підстав для визнання 

корпоративних відносин цивільно-правовими [1710, с. 11–12]. 
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Як слушно зазначає С. С. Алєксєєв, майнові відносини виокремлюються 

за критерієм об’єкта, організаційні – за критерієм змісту; можливе існування 

змішаних майново-організаційних правовідносин [65, с. 72]. У корпоративних 

правовідносинах поєднуються як майнові (відносини щодо розподілу прибутку 

товариства і одержання його частини (дивідендів), оплати та відчуження цінних 

паперів тощо), так і зобов’язальні (відносини, що виникають у процесі 

корпоративного управління, реалізації права на отримання інформації про 

товариство тощо) елементи [1488; с. 62; 1710, с. 11]. Це зумовлює проблему 

визначення їх об’єкта, адже об’єктом зобов’язальних правовідносин є дії 

зобов’язаної особи, а об’єктом речових – речі [182, с. 278]. Об’єктами 

корпоративного права визнають речі, нематеріальні блага, роботи, послуги, 

інформацію, результати інтелектуальної діяльності, зобов’язання [308, с. 10]. 

О. В. Щербина, обґрунтовуючи зобов’язально-правову природу корпоративних 

відносин, визначає їх об’єктом речі – акції в АТ [1715, с. 48–66]. Інші 

дослідники об’єктом корпоративних правовідносин визнають дії їх учасників, 

спрямовані на реалізацію «прав з акції» [55, с. 134]. На думку І. В. Спасибо-

Фатєєвої, їх об’єктом є фактична поведінка (дії) учасників (акціонерів) щодо 

здійснення своїх прав та обов’язків [1483, с. 29]. Однак в останніх публікаціях 

вчена об’єктом прав учасників корпоративних відносин називає частку в 

статутному капіталі або акцію, а змістом корпоративних правовідносин – права, 

що має акція, права учасників господарських товариств чи корпоративні права 

[1485, с. 87]. На думку В. А. Васильєвої, об’єктом корпоративних відносин є 

саме суб’єктивне корпоративне право [216, с. 44], натомість Жорнокуй Ю. М. 

вважає корпоративні права об’єктом опосередкованим, а дії, пов’язані з їх 

реалізацією – об’єктом безпосереднім [407, с. 109]. 

Поділяємо позицію законодавця, який у ст. 1 Закону «Про депозитарну 

систему» визначає права на цінні папери як речові, а права за цінними паперами 

(право на участь у загальних зборах акціонерів, право на отримання доходу, 

інші права, визначені законом та/або рішенням емітента) – як зобов’язальні. Це 

зумовлює розуміння корпоративних фондових відносин як зобов’язально-
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правових відносин між акціонерами та корпорацією (АТ) із реалізації 

власниками акцій належних їм прав із цінного папера, пов’язаних з правом 

участі у корпорації (АТ), зміст яких полягає в наданні учасникам можливості 

управляти справами корпорації (АТ) і брати участь у результатах її 

діяльності. Корпоративні фондові правовідносини не охоплюють всіх 

корпоративних правовідносин; це лише їх частина. 

Корпоративні правовідносини в АТ пов’язані з володінням акцією, яка 

посвідчує корпоративні права акціонера – сукупність майнових і немайнових 

прав акціонера – власника акцій товариства, які випливають із права власності 

на акції, що охоплюють право на участь в управлінні АТ, отримання дивідендів 

та активів АТ у разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та 

правомочності, передбачені законом чи установчими документами (ст.ст. 2, 3, 

20 Закону «Про АТ», ст.ст. 6, 6-1 Закону «Про цінні папери та фондовий 

ринок», ст. 1 Закону «Про ІСІ»).  

Поняття «управління» та «участь у загальних зборах» не тотожні за своїм 

змістом. Власники акцій можуть «управляти» АТ тільки через участь у 

прийнятті рішень колегіальним органом юридичної особи: загальними зборами, 

правлінням. Повноваження на участь у загальних зборах складається із двох 

частин: право участі у загальних зборах і право голосу (ст.ст. 25, 26 Закону 

«Про АТ»). Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах 

встановлюється законом (ч. 2 ст. 34 Закону «Про АТ»). Накладення арешту на 

акції означає обмеження права відчужувати акції, а не обмеження можливості 

реалізації посвідчених акціями корпоративних прав (пп. 2.2.2, п. 2.6 [1294], 

п. 48 [1296]).  

У загальних зборах АТ/КІФ можуть брати участь особи, включені до 

переліку акціонерів/учасників КІФ, що складається депозитарієм станом на 

кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення загальних 

зборів, або їх представники (ст. 34 Закону «Про АТ», ст. 18 Закону «Про ІСІ»). 

Участь у загальних зборах і голосування на них є правом, а не обов’язком 

акціонера [1296; 1294]. Заборона проведення загальних зборів акціонерів 
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товариства порушує право акціонерів товариства брати участь в управлінні 

товариством і фактично означає заборону товариству здійснювати свою 

діяльність. Суди не вправі шляхом вжиття заходів до забезпечення позову 

забороняти АТ, його органам чи акціонерам проводити загальні збори 

акціонерів, у т.ч. реєструватися для участі у зборах, реєстратору – надавати 

реєстр акціонерів на день проведення загальних зборів тощо (ст. 67 

Господарського процесуального кодексу України від 6 листопада 1991 р. (далі – 

ГПК України), п.п. 24, 43 постанови Пленуму ВСУ від 24 жовтня 2008 р. № 13 

«Про практику розгляду судами корпоративних спорів» [1296] (далі – 

постанова Пленуму ВСУ № 13). 

Планом імплементації передбачається впровадження норм Директиви 

2007/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 липня 2007 р. «Про 

реалізацію окремих прав акціонерів лістингових компаній» [1303] (ст.ст. 8, 9) в 

частині можливості надсилання акціонеру ПАТ на його вимогу бюлетенів для 

голосування, якщо такі бюлетені не можуть бути розміщені на веб-сторінці 

акціонерного товариства в мережі Інтернет із технічних причин; можливість 

проведення загальних зборів ПАТ за допомогою засобів електронного зв’язку 

шляхом заочного голосування (методом опитування); надання акціонерам ПАТ 

можливості ставити питання до пунктів порядку денного загальних зборів і 

призначати довірену особу за допомогою засобів електронного зв’язку [1132]. 

Пропозиції щодо імплементації зазначених положень Директиви 2007/36/ЄС у 

Закон «Про АТ» включено до проекту Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного 

регулювання фондового ринку» (додаток 1). 

Право на отримання частини прибутку АТ у вигляді дивідендів визначено 

п. 8 ч. 1 ст. 2, ст.ст. 25, 26, 30 Закону «Про АТ», ст.ст. 6, 6
1
 Закону «Про цінні 

папери та фондовий ринок». На думку Ю. О. Метелевої, дивіденд можна 

вважати доходом від членства в АТ [746, с. 58]. Д. В. Ломакін визначає 

дивіденд у контексті суб’єктивного права і розуміє його як встановлену 

законом можливість отримання частини прибутку АТ, що розподіляється за 
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підсумками його діяльності за певний період [671, с. 5]. У літературі таке право 

іменують правом на частку в прибутку (to share in the profits) [30, с. 158–159]. 

Виплата дивідендів здійснюється із чистого прибутку звітного року 

та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів АТ (за 

простими акціями) або відповідно до статуту АТ (за привілейованими акціями) 

у строк, що не перевищує шість місяців із дня прийняття загальними зборами 

рішення про виплату дивідендів (за простими акціями) або шість місяців після 

закінчення звітного року (за привілейованими акціями). У разі відсутності або 

недостатності чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку 

минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за 

рахунок резервного капіталу товариства або спеціального фонду для виплати 

дивідендів за привілейованими акціями (ч. 2 ст. 3 Закону «Про АТ»).  

Рішення про виплату дивідендів приймають загальні збори акціонерів. 

Акціонер, беручи участь у роботі зборів, у такий спосіб отримує можливість 

взяти участь у розподілі прибутку. Рішення загальних зборів породжує 

зобов’язання товариства виплатити акціонеру дивіденди у зазначений у рішенні 

строк. Таким чином, зазначає А. В. Майфат, йдеться тільки про визначення 

умов майбутнього зобов’язання [697, с. 136]. З моменту прийняття загальними 

зборами товариства рішення про виплату дивідендів останнє вважається таким, 

що оголосило про їх виплату. Акціонер має право вимагати виплати 

оголошених, але не виплачених дивідендів.  

Як спеціальний механізм захисту прав меншості О. Р. Кібенко було 

запропоновано закріпити за міноритарними акціонерами право вимагати 

розподілу певної частки чистого прибутку [495, с. 8]. Прикінцевими 

положеннями Закону України від 27 квітня 2010 р. «Про Державний бюджет 

України на 2010 рік» [1078], було внесено зміни, зокрема, до ст. 30 Закону «Про 

АТ» та встановлено обов’язок АТ здійснювати виплату дивідендів із чистого 

прибутку у звітному році та/або нерозподіленого прибутку в розмірі не менше 

30 %. Але ці зміни було визнано неконституційними [1404].  

Порядок виплати дивідендів визначено ч. 5 ст. 30 Закону «Про АТ». 
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Законом від 7 квітня 2015 р. передбачено внесення змін до ч. 5 ст. 30 Закону 

«Про АТ», відповідно до яких АТ у поряду, встановленому НКЦПФР, здійснює 

виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо 

акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним 

рішенням загальних зборів акціонерів [1053]. 

Затвердження річних результатів діяльності АТ, порядку розподілу 

прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) належить до 

виключної компетенції загальних зборів. Господарські суди вправі приймати 

рішення щодо виплати акціонеру (учаснику) частки прибутку (дивідендів) лише 

у разі невиплати господарським товариством дивідендів на підставі рішення 

загальних зборів або їх виплати у меншому розмірі, ніж передбачено 

відповідним рішенням. Якщо загальні збори прийняли рішення не розподіляти 

прибуток товариства, господарський суд не може підміняти вищий орган 

управління і втручатися у його господарську діяльність (п. 35 постанови 

Пленуму ВСУ № 13, п. 2.22 Рекомендацій президії ВГСУ № 04-5/14). 

Акції корпоративного інвестиційного фонду можуть надавати його 

власникові право на отримання доходу у вигляді дивідендів, крім відкритого та 

інтервального КІФ (ч. 4 ст. 6-1 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок», 

пп. 2 ч. 1 ст. 1 Закону «Про ІСІ»).  

Щодо права на отримання частини майна або вартості частини майна 

товариства у разі його ліквідації (ст.ст. 6, 6-1 Закону «Про цінні папери та 

фондовий ринок», п. 8 ч. 1 ст. 2, ст. 25 Закону «Про АТ», ст. 1 Закону «Про ІСІ») 

А. В. Майфат зазначає, що реалізація цього права залежить від настання певних 

обставин – винесення рішення про ліквідацію юридичної особи; це не дає змоги 

говорити про наявність у акціонера відповідного суб’єктивного права до 

моменту винесення такого рішення. Право на отримання частини майна 

реалізується у рамках не зобов’язальних, а речових прав, оскільки у колишніх 

учасників АТ виникає право спільної часткової власності у результаті 

прийняття рішення про ліквідацію та виключення АТ як юридичної особи із 

державного реєстру [697, с. 137].  
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Право акціонера на отримання інформації про АТ передбачає отримання 

інформації: про господарську діяльність АТ (ст. 25 Закону «Про АТ») шляхом 

доступу до документів, визначених п.п. 1–3, 5–11, 13, 14, 16, 17 ч. 1 ст. 77 

Закону «Про АТ»; про можливість реалізації переважного права акціонерів при 

додатковій емісії акцій (ст. 27 Закону «Про АТ»); про можливість реалізації 

переважного права акціонерів ПрАТ на придбання акцій товариства, що 

пропонуються їх власником до відчуження третій особі (ст. 7 Закону «Про 

АТ»); про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах (ч. 1 ст. 34 Закону «Про АТ»); про проведення загальних 

зборів АТ та їх порядок денний у формі письмового повідомлення у строк 

не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (ст. 35 Закону «Про АТ»); право 

акціонера ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень із 

питань порядку денного, у т.ч. проектом договору про викуп товариством акцій 

(ст. 36 Закону «Про АТ»); право акціонерів на отримання письмової пропозиції 

особи, яка стала власником контрольного пакета акцій товариства придбати у 

них прості акції товариства (ст. 65 Закону «Про АТ»). Право акціонера на 

інформацію Е. М. Романова розуміє як немайнове, відносне, зобов’язальне, 

корпоративне право, що має організаційний характер, становить зміст 

особливого внутрішнього інформаційного правовідношення між акціонером і 

АТ, що полягає у можливості акціонера у встановленому законом порядку та 

обсягах шукати, отримувати і відтворювати відомості, які пов’язані з 

діяльністю АТ і зачіпають як особисті немайнові, так і майнові права цієї особи 

як учасника АТ, використовувати їх на власний розсуд, за винятком відомостей 

конфіденційного характеру [1415, с. 5]. Аналогічне визначення права на 

інформацію наведено у дослідженні І. О. Ємцевої [393, с. 5]. 

Акція посвідчує й інші права її власника, передбачені законодавством і 

статутом АТ, зокрема право акціонерів – власників 10 і більше відсотків 

простих акцій скликати позачергові збори акціонерів (ст. 47 Закону «Про АТ»), 

призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, 

проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків 
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(ст. 40 Закону «Про АТ»); вносити пропозиції щодо питань, включених до 

порядку денного загальних зборів АТ, нових кандидатів до складу органів 

товариства (ст. 38 Закону «Про АТ»); призначити свого представника на 

загальних зборах АТ (ст. 39 Закону «Про АТ»); переважні права акціонерів при 

додатковій емісії акцій (ст. 27 Закону «Про АТ»), на придбання акцій, що 

пропонуються їх власником до відчуження третій особі (ч. 3 ст. 81 ГК України, 

ст. 7 Закону «Про АТ»); право вимагати визнання правочину недійсним, 

зокрема правочину, щодо якого є заінтересованість, як такого, що порушує 

інтереси товариства (ст. 71 Закону «Про АТ»); право на вихід зі складу 

акціонерів, зокрема шляхом викупу (ст.ст. 65, 67 Закону «Про АТ») та 

обов’язкового викупу акцій (ст. 68 Закону «Про АТ») та інші. Є. М. Даниленко 

кваліфікує викуп акцій як вид майнових корпоративних правовідносин, що за 

правовою природою є складовою права на розпорядження акціями, а не 

особливою формою права на вихід із товариства [322, с. 5]. Однак викуп акцій 

може бути як добровільним (ст.ст. 65, 67 Закону «Про АТ») (за волевиявленням 

акціонера), що можна визнати реалізацією права на розпорядження акціями, так 

і обов’язковим (ст. 68 Закону «Про АТ»), а в перспективі – і примусовим [1056, 

1057], що здійснюється за ініціативою АТ незалежно від волі власника акцій і 

не є реалізацію його корпоративного права. 

Досліджуючи права акціонера при злитті, приєднанні та поглинанні АТ, 

В. В. Рябота виокремлює: права, пов’язані з отриманням інформації про злиття, 

приєднання чи поглинання товариства; права, пов’язані з участю у вирішенні 

питання стосовно злиття, приєднання чи поглинання товариства та можливістю 

висловити своє ставлення до зазначених питань шляхом голосування; права, 

пов’язані з виходом із товариства у разі незгоди [1425, с. 5]. 

З метою імплементації положень Директиви 77/91/ЄЕС пропонується 

надати право голосу акціонерам-власникам привілейованих акцій певного класу 

під час вирішення загальними зборами АТ питання про зменшення статутного 

капіталу та право на прийняття рішення про викуп акцій акціонерами, які 

володіють більш як трьома чвертями голосів акціонерів, зареєструвалися для 
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участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із відповідного питання 

акцій [1132]. 

О. Р. Кібенко обґрунтувала потребу запровадження у законодавство 

України механізмів захисту не тільки міноритарних, а й мажоритарних 

акціонерів (концепція захисту капіталу, що несе основні ризики), а саме: 

а) право мажоритарного акціонера на витіснення мінори тарного акціонера, 

якому обов’язково має кореспондувати право останнього вимагати в акціонера, 

який набув контроль над товариством (90 % голосуючих акцій), викупу власних 

акцій; б) право власника контрольного пакета акцій на прорив до товариства 

[495, с. 8]. Пропозиції щодо законодавчого закріплення права АТ на підставі 

рішення суду здійснювати примусовий викуп безхазяйних акцій, акцій в 

акціонерів, які завдали АТ значної шкоди внаслідок порушення корпоративних 

обов’язків та/або зловживання корпоративними правами; права примусового 

викупу акцій міноритарних акціонерів на вимогу мажоритарного акціонера, 

який є власником 95 і більше відсотків акцій, чи на вимогу АТ викладено у 

дисертаціях Н. О. Виноградової [246, с. 5, 11], Є. М. Даниленка [322, с. 4, 5]. Ці 

пропозиції (процедури сквіз-аут (squeeze-out) і селл-аут (sell out) втілено у 

проекті Закону України від 22 серпня 2014 р. реєстр. № 4534а «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня 

корпоративного управління в акціонерних товариствах» [1057], яким 

передбачено доповнити Закон «Про АТ» ст. 65-1, що передбачає обов’язковий 

продаж акцій акціонерами на вимогу акціонера – власника 95 і більше відсотків 

акцій ПАТ на підставі рішення загальних зборів і публічної безвідкличної 

вимоги про придбання акцій акціонера – власника 95 і більше відсотків акцій 

ПАТ. Проектом Закону України від 19 березня 2015 р. «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного 

управління в акціонерних товариствах» [1056] передбачено доповнити Закон 

«Про АТ» ст.ст. 65-1 – 65-4, зокрема стосовно: 1) права на придбання акцій 

ПАТ за наслідками придбання контрольного пакета акцій (50 % і більше 

простих акцій) або значного контрольного пакета акцій (75 % і більше простих 
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акцій) на підставі публічної пропозиції в акціонерів, які прийняли пропозицію 

про придбання акцій; 2) обов’язкового продажу простих акцій акціонерами на 

вимогу особи (осіб), яка (які) є власником (власниками) 95 і більше відсотків 

простих акцій, на підставі публічної безвідкличної пропозиції (сквіз-аут); 

3) обов’язкового придбання особою (особами), яка (які) є власником 

(власниками) 95 і більше відсотків простих акцій АТ, акцій на вимогу 

акціонерів (селл-аут). 

Проблеми реалізації переважних корпоративних прав, зокрема 

переважного права акціонерів на придбання акцій, які відчужуються іншими 

акціонерами, детально висвітлено у наукових дослідженнях В. А. Васильєвої, 

О. М. Вінник, О. Р. Кібенко, В. М. Кравчука, В. І. Крата, Н. С. Кузнєцової, 

К. К. Лєбєдєва, І. В. Лукач, Р. А. Майданика, І. Б. Саракун, Н. А. Сліпенчук, 

С. В. Томчишена, В. Л. Яроцького та ін. В. І. Крат визначає переважне право як 

суб’єктивне цивільне право організаційного характеру, яке надає його носієві 

можливість пріоритетно перед іншими особами набути іншого або здійснити 

існуюче суб’єктивне право [600, с. 4, 5]. На думку Р. А. Майданика, переважне 

право купівлі акцій є видом правового привілею, зміст якого полягає у 

забезпеченні для визначеного кола осіб пільги (привілею) на придбання 

певного майна [693]. В. М. Кравчук вважає метою здійснення переважного 

права збереження або збільшення обсягу участі особи в товаристві, що визначає 

ступінь її впливу на діяльність товариства [593, с. 13]. 

На законодавчому рівні переважне право акціонерів ПрАТ (на той час – 

ЗАТ) на придбання акцій, які продаються іншими акціонерами, було закріплено 

із набранням чинності ГК України (ч. 3 ст. 81). Наразі переважне право 

визначено ст. 7 Закону «Про АТ», яка не є імперативною. Відповідно до ст. 7 

Закону «Про АТ» у редакції Закону від 3 лютого 2011 р. [1061] статутом ПрАТ 

може бути передбачено переважне право його акціонерів на придбання акцій 

цього товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі. 

Таким чином, поняття «купівля-продаж» і «відчуження» було розмежовано та 

врегульовано порядок вирішення відповідної категорії спорів. Згідно з першою 
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редакцією зазначеної норми Закону переважне право поширювалося лише на 

випадки продажу акцій ЗАТ, але не на інші випадки їх відчуження (зокрема 

міни), переходу права власності в результаті спадкування чи 

правонаступництва. 

КСУ в рішенні від 11 травня 2005 р. № 4-рп/2005 дійшов висновку, що 

коли установчими документами ЗАТ закріплено переважне право акціонерів на 

придбання акцій, які відчужуються іншими акціонерами цього товариства, то 

це не є обмеженням права власника акцій володіти, користуватися і 

розпоряджатися своєю власністю, а встановленням за його ж згодою 

особливого порядку її відчуження [1400].  

Порядок реалізації переважного права визначено ч.ч. 3–6 ст. 7 Закону 

«Про АТ» і статутом АТ. Повідомлення акціонерів про продаж акцій є офертою 

(публічною пропозицією), а тому зобов’язує продавця [593, с. 13]. Переважне 

право купівлі акцій виникає за умови, якщо акціонер збирається відчужити 

акції шляхом продажу третім особам (не акціонерам відповідного ПрАТ) [213; 

980]. Власники акцій ПрАТ мають однакові права, які виникають у зв’язку з 

обігом акцій, а відтак переважним правом один перед одним не наділені [946].  

Переважне право акціонерів ПрАТ реалізується за принципом 

пропорційності (ч. 3 ст. 7 Закону «Про АТ»). Як зазначає С. В. Томчишен, із 

цієї норми незрозуміло, чи визначає принцип пропорційності лише обсяг права 

кожного із акціонерів стосовно інших, які виявили бажання викупити частку 

(акції), чи також і обсяг права вимоги до акціонера, який хоче продати свою 

частку (акції) третій особі [1560, с. 109]. ВСУ вважає, що норми чинного 

законодавства не покладають на продавця акцій ПрАТ обов’язку продавати ці 

акції всім акціонерам порівну або залежно від кількості належних їм акцій у 

статутному фонді АТ, тобто власник акцій ПрАТ може обирати покупця акцій 

із числа осіб, які мають таке переважне право [946]. Аналогічний підхід 

застосовується судами і в інших справах [991]. На практиці складність 

застосування принципу пропорційності розподілу усіх неправомірно проданих 

часток (акцій) залежить від кількості учасників (акціонерів), які бажають 
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скористатися переважним правом їх купівлі [1464]. Зазначений принцип діє 

лише тоді, коли до суду звернулися кілька учасників (акціонерів); якщо до суду 

звернувся лише один учасник (акціонер), він вправі претендувати на всю 

кількість проданих акцій [595, с. 84]. К. К. Лєбєдєв критикує таку позицію та 

вважає, що і в цьому разі учасник (акціонер) вправі вимагати викупу лише тієї 

частини акцій, яка пропорційна кількості належних йому акцій, за винятком 

випадків, визначених статутом [651, с. 37]. Такий підхід дає змогу реалізувати 

та захистити переважне право як тих учасників (акціонерів), які звернулися до 

суду, так і тих, які звертатимуться до суду пізніше. З іншого боку, зведення 

переважного права до права у судовому порядку вимагати викупу тільки 

частини, пропорційної розміру частки (акцій) учасника (акціонера), не 

виключає можливості дроблення частки (акцій), яка була відчужена третій 

особі, що суперечить меті існування переважних прав – збереження обсягу 

участі; обмежує учасників (акціонерів) у праві викупити всю запропоновану 

третій особі частку (акції) та у такий спосіб не допустити її входження до 

товариства [651, с. 45]. ВГСУ рекомендує під час вирішення спору, пов’язаного 

з порушенням переважного права акціонерів ЗАТ, залучати до участі у справі 

усіх акціонерів ЗАТ (п. 3.12 [1294]). Це вимагає витребування судом у ЦД 

реєстру акціонерів, актуального на дату укладення спірного договору купівлі-

продажу акцій. 

У статутi ПрАТ пропонують визначати дiї АТ у разі, якщо письмовi заяви 

надiйшли не вiд усiх акціонерів; порядок вирахування строку викупу акцій 

самим АТ; підстави і порядок продовження строків, якщо заяви надiйшли з 

порушенням строків, установлених Законом чи статутом [1444, с. 122].  

Переважне право АТ на придбання акцій власної емісії, що пропонуються 

їх власником до відчуження третім особам, не допускається (ч. 9 ст. 7 Закону 

«Про АТ»), отже, саме АТ переважним правом на придбання власних акцій 

не користується. 

На випадки переходу акцій ПрАТ у власність у порядку спадкування чи 

універсального правонаступництва переважне право купівлі не поширюється 
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(ч. 7 ст. 7 Закону «Про АТ»). На думку В. А. Васильєвої, переважне право не 

поширюється також на випадки дарування акціонерами належних їм на праві 

власності акцій. При укладенні договору дарування особа обдарованого має 

пріоритетне значення для дарувальника, тому її не може замінити інший 

акціонер. Враховуючи наведене, акціонер має цілком законне право здійснити 

відчуження акцій особі – не акціонеру шляхом укладення договору дарування 

[213]. Вважаємо, що не можна погодитися з такою позицією. За своєю 

правовою природою договір дарування, як і договір купівлі-продажу, 

передбачає відчуження (безоплатне у разі дарування та відплатне у випадку 

укладення договору купівлі-продажу) майна, тобто передачу його у власність 

(ст. 717 ЦК України). Цієї точки зору дотримується і НКЦПФР, зокрема перелік 

випадків, коли переважне право акціонерів ПрАТ не поширюється на 

придбання його акцій, є вичерпним, а дарування та обмін акцій не належать до 

таких випадків [1728]. І. Б. Саракун слушно пропонує врегулювати питання 

реалізації переважного права акціонерів при даруванні акцій на локальному 

рівні за принципом «дозволу-обмеження»: дарування не заборонено, якщо 

таких обмежень при використанні переважного права не встановлено статутом 

товариств [1444, с. 123]. На нашу думку, у статуті АТ слід передбачити, що 

переважне право не поширюється на випадки дарування близьким родичам: 

чоловік (дружина), діти, батьки, бабусі (дідусі), онуки, рідні брати (сестри), а 

також опікунам (піклувальникам), усиновителям (усиновленим). 

Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається 

(ч.ч. 2, 6, 7 ст. 7 Закону «Про АТ»). У разі виникнення права звернення 

стягнення на акції ПрАТ відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням 

переважного права акціонерів на придбання цих акцій. У випадку примусової 

реалізації акцій їх продавцем виступає не акціонер, а уповноважений на це 

державний орган (посадова особа). Порядок такої реалізації регулюється 

Законом України від 21 квітня 1999 р. «Про виконавче провадження» [1038] 

(далі – Закон «Про виконавче провадження») та Порядком реалізації на 

фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення, затвердженим 
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рішенням НКЦПФР від 25 грудня 2012 р. № 1853.  

Продаж акціонером ПрАТ акцій із порушенням переважного права 

не зумовлює недійсності відповідного правочину. Наслідком такого порушення 

є право будь-якого акціонера ПрАТ протягом трьох місяців із дня, коли він 

дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому 

порядку переведення на нього прав та обов’язків покупця (ч. 5 ст. 7 Закону 

«Про АТ», п. 32 постанови Пленуму ВСУ № 13). Д. В. Мурзін кваліфікує 

переведення прав і обов’язків покупця на особу, переважне право якої 

порушено, як специфічне застосування наслідків частково недійсної угоди [784, 

с. 106]. У судовій практиці трапляються випадки, коли переведення прав та 

обов’язків покупця визначають як санкцію за порушення переважного права 

[991]. Поділяємо точку зору дослідників, які вважають, що переведення прав та 

обов’язків покупця є способом захисту порушеного права, а не санкцією [600, 

с. 5]. Початком обрахування зазначеного тримісячного строку пропонують 

визначати дату подання акціонером до АТ відповідної заяви [1444, с. 123]. 

Набуття та припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами, 

обмеження прав на цінні папери здійснюються шляхом фіксації відповідного 

факту в системі депозитарного обліку (ч. 2 ст. 4 Закону «Про депозитарну 

систему»). Корпоративні права можуть бути реалізовані акціонером лише з 

моменту зарахування цінних паперів на його рахунок у цінних паперах в 

депозитарній установі, що підтверджується випискою з рахунка в цінних 

паперах (ст. 8 Закону «Про депозитарну систему»). 

В установлених законодавством випадках (зокрема ст. 34 Закону «Про 

АТ») реалізація прав за емісійними цінними паперами здійснюється на підставі 

реєстру власників іменних цінних паперів (ст. 22 Закону «Про депозитарну 

систему»). Документом, що підтверджує наявність реєстрації прав власників 

цінних паперів у реєстрі, є виписка з реєстру. На вимогу акціонера товариство 

або особа, яка веде облік права власності на акції товариства, зобов’язані 

надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають 

право на участь у загальних зборах (ч. 1 ст. 34 Закону «Про АТ»).  

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5178-17/page2?text=%E2%EB%E0%F1%ED%E8%EA%B3%E2+%B3%EC%E5%ED%ED%E8%F5+%F0%E5%BA%F1%F2%F0+%F0%E5%FD%F1%F2%F0#w310
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5178-17/page2?text=%E2%EB%E0%F1%ED%E8%EA%B3%E2+%B3%EC%E5%ED%ED%E8%F5+%F0%E5%BA%F1%F2%F0+%F0%E5%FD%F1%F2%F0#w17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5178-17/page2?text=%E2%EB%E0%F1%ED%E8%EA%B3%E2+%B3%EC%E5%ED%ED%E8%F5+%F0%E5%BA%F1%F2%F0+%F0%E5%FD%F1%F2%F0#w25
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Частиною 2 ст. 22 Закону «Про депозитарну систему» передбачено, що 

складення реєстру власників іменних цінних паперів здійснює ЦД, а у випадку, 

встановленому Законом, – НБУ на підставі договору про надання реєстру 

власників іменних цінних паперів [1101] та розпорядження емітента (п.п. 8, 12 

розд. 6 Положення № 735). Реєстр власників іменних цінних паперів 

складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення 

загальних зборів АТ у порядку, встановленому НКЦПФР (ч. 2 ст. 34 Закону 

«Про АТ», ст. 22 Закону «Про депозитарну систему»).  

Зобов’язання, посвідчені борговими цінними паперами, за правовою 

природою належать до боргових (позики) (гл. 71 ЦК України), але виникають у 

результаті укладення договору купівлі-продажу, а не позики [453, с. 18].  

Зміст зобов’язального боргового правовідношення – права та обов’язки 

сторін із виплати визначеної умовами зобов’язання грошової суми – доходу від 

використання інвестованих коштів. В окремих країнах облігації надають їх 

власникові також право на одержання інформації та документів (копій 

балансу – Англія, протоколів зборів акціонерів – Франція), право відвідувати 

збори, отримувати роз’яснення про рішення зборів, а у виняткових випадках – і 

право голосу (Англія) [30, с. 173]. Змістом вексельного зобов’язання є 

обов’язок зобов’язаних осіб виплатити певну суму грошей та право 

векселедержателя вимагати оплати векселя [1453, с. 10].  

Зобов’язальні відносини, що виникають з іпотечних цінних паперів, 

А. В. Майфат кваліфікує як позикові боргові зобов’язання зі специфічним 

способом забезпечення – іпотечним покриттям [697, с. 164] (пулом). 

Відсутність такого забезпечення свідчить про помилковість віднесення 

заставних до групи іпотечних цінних паперів (ст. 20 Закону «Про іпотеку»). 

Згідно із Законом України «Про ІСІ» (ст. 1) зміст посвідчуваних 

інвестиційним сертифікатом прав становлять право власності учасника ПІФ на 

частку в ПІФ та на отримання дивідендів (для закритого ПІФ). Питання про 

правову природу відносин, пов’язаних із володінням інвестиційними 

сертифікатами, викликає дискусії у літературі. На думку М. В. Плющєва, 
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інвестиційний сертифікат закріплює частку у праві власності на ПІФ; не є 

цінним папером, оскільки не відповідає його ознакам; належить до технічних 

засобів для визначення частки в праві власності на ПІФ [896, с. 58; 897, с. 7]. 

Д. І. Степанов, М. В. Плющєв вважають, що права за інвестиційним 

сертифікатом за своєю природою є зобов’язально-правовими [1498, с. 64; 897, 

с. 9]. Заперечує речово-правову природу аналізованих відносин і В. Ліпавський 

[657, с. 49]. Авторка поділяє позицію А. В. Майфата про те, що зобов’язальна 

природа досліджуваних відносин випливає з аналізу сутності правомочності 

власника частки (паю) у ПІФ вимагати її погашення і виплати грошової 

компенсації [697, с. 175].  

Аналогічний висновок можна зробити щодо відносин, які виникають 

стосовно сертифіката ФОН, який посвідчує право його власника на отримання 

доходу вiд інвестування в операцiї з нерухомістю – частки чистих активів ФОН у 

грошовiй формi пiсля закінчення строку, на який було створено ФОН, та право 

вимагати дотримання обмежень прав довірчої власності управителем (ст. 37 

Закону України від 19 червня 2003 р. «Про фінансово-кредитні механізми i 

управлiння майном при будiвництвi житла та операціях з нерухомiстю» [1334] 

(далі – Закон «Про фінансово-кредитні механізми»). 

М. В. Мащенко вважає, що інвестиційні сертифікати ПІФ, сертифікати 

ФОН, іпотечні сертифікати участі посвідчують відносини з управління майном 

і пропонує виокремити їх у відповідну групу цінних паперів, що посвідчують 

відносини з управління майном [738, с. 5]. З такою позицією погодитися 

не можна. Зазначені цінні папери посвідчують відносини участі (членства) в 

об’єднаному фонді управління (ПІФ, ФФБ і ФОН), адже право на отримання 

дивідендів (для закритого ПІФ) та частки чистих активів (ПІФ або ФОН) не є 

змістом прав, що виникають при управлінні майном. Підставою виникнення 

відносин з управління майном є укладення договору управління майном. 

Підставами виникнення фондових правовідносин є юридичні факти. 

Правовідносини як конкретний правовий зв’язок між певними суб’єктами завжди 

виникають на підставі реальних обставин [292, с. 43], тобто юридичних фактів. 
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Поширеною є точка зору, що юридичними фактами, які породжують акціонерні 

правовідносини, виступають відповідні договори. Г. Ф. Шершеневич вважав, що 

АТ є об’єднанням осіб. В основі об’єднання лежить договір, який виражається для 

первинних акціонерів у підписці на акції, а для їх правонаступників – у передачі 

акцій [1684, с. 139]. Водночас М. І. Кулагін, Г. Лагарде [627, с. 55], ставлять під 

сумнів договірну природу відносин між акціонерами та АТ; на думку цих 

дослідників, не можна вважати учасника АТ стороною договору. А. В. Майфат 

зазначає, що акціонер – не завжди учасник акціонерного договору, але завжди є 

учасником акціонерного правовідношення; підставу участі у правовідносинах не 

обов’язково становить договір з АТ; акціонерні права можуть перейти у порядку 

сингулярного правонаступництва [697, с. 144]. 

В. Ю. Бакшинскас, А. В. Майфат, досліджуючи особливості виникнення 

правовідносин, пов’язаних зі створенням АТ, зауважують, що створення АТ 

передбачає наявність двох договорів: 1) договору про створення АТ (договору 

про спільну діяльність), 2) договору про участь (членство) в АТ, що визначає 

особливості правовідносин акціонер – АТ [101, с. 12]. У разі виникнення 

акціонерних правовідносин при збільшенні статутного капіталу шляхом 

додаткового випуску акцій підставою для їх виникнення є договір, у силу якого 

інвестор стає учасником АТ – акціонером [697, с. 145]. Л. Р. Юлдашбаєва 

вважає, що підставою виникнення зобов’язання, яке становить емісійний 

цінний папір, є складний юридичний склад, оскільки ще одним юридичним 

фактом виступає державна реєстрація випуску акцій [1742, с. 136]. 

Підставою виникнення відносин, посвідчених цінними паперами, 

називають і односторонні угоди. Про використання креаційної теорії писав 

свого часу Н. О. Нерсесов. Він зазначав, що юридичною підставою виникнення 

папера на пред’явника є одностороння обіцянка боржника, для придбання ж 

права із нього необхідно володіти документом [806, с. 148]. На думку 

М. І. Брагінського, випуск в обіг деяких цінних паперів, у т.ч. облігацій, є 

одностороннім правочином [180, с. 18]. Аналогічні підходи застосовують і в 

іноземному праві. Д. Фідерсен і А. Кушман зазначають, що німецькі вчені 
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вважають емісію облігацій обіцянкою, заснованою на зобов’язанні, а не на 

договорі між емітентом та її власником. Емітент має зобов’язання перед 

власником і у разі, якщо сертифікат облігації був викрадений або іншим чином 

потрапив до власника поза волею емітента [14, с. 10]. 

Прихильники договірної теорії стверджують, що облігація вручається як 

посвідчення вчинення угоди і не є предметом договору [209, с. 15]. З такою 

точкою зору погоджується А. В. Майфат. Позикові відносини, незалежно від 

форми посвідчення прав позикодавця, завжди виникають на підставі договору. 

Наявність цінних паперів як засобу легітимації прав інвестора не змінює 

природи юридичного факту, що лежить в основі виникнення правовідносин, 

оскільки цінний папір є елементом форми угоди і за певних умов може 

виступати в ролі документа, що засвідчує факт її укладення [697, с. 169].  

 

4.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних з обігом цінних паперів 

Цінні папери характеризується можливістю передачі прав, що 

випливають із них, іншим особам. Надання цінному паперу можливості 

виступати об’єктом права визначає властивість цінного папера – обіговість 

[1568, с. 6] і забезпечує оборотоздатність посвідчених ним прав.  

На думку А. В. Габова, обіг цінних паперів починається у той момент, 

коли емітент шляхом вчинення цивільно-правових дій передає право власності 

на створений цінний папір іншій особі [259, с. 17]. З таким підходом складно 

погодитися, адже сукупність юридико-фактичних дій щодо передачі емітентом 

(уповноваженою ним особою) права власності на емітований цінний папір 

набувачеві охоплюється процедурою розміщення. 

Обіг цінних паперів – вчинення правочинів, пов’язаних із переходом прав 

на цінні папери і прав за цінними паперами, крім договорів, що укладаються у 

процесі емісії, при викупі цінних паперів їх емітентом та купівлі-продажу 

емітентом викуплених цінних паперів (п. 11 ч. 1 ст. 1 Закону «Про цінні папери 

та фондовий ринок»). Відносини з обігу цінного папера охоплюють відносини 

щодо зміни «юридичного статусу» цінного папера: щодо зміни власника 
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цінного папера, обтяження цінного папера, передачі окремих прав із цінного 

папера (на цінний папір). Л. Р. Юлдашбаєва зазначає, що обіг цінних паперів – 

це не просто процес укладення правочинів, а саме сукупність цих правочинів, 

які розуміють як дії, спрямовані на виникнення, зміну або припинення 

цивільних прав та обов’язків [1742, с. 130]. Л. Ю. Добриніна під вексельним 

обігом розуміє не тільки угоди, що зумовлюють перехід права власності, а й 

сукупність всіх угод із векселями і щодо векселів [363, с. 142]. 

Із подвійною правовою природою цінного папера пов’язаний відповідний 

порядок передачі прав із цінного папера. Немає точно визначеного 

співвідношення між способом легітимації та способом передачі цінного папера 

[208, с. 39]. М. М. Агарков вважав, що кожен спосіб легітимації припускає 

певні способи передачі. Але певний спосіб передачі не веде неминуче до 

певного єдиного способу легітимації [43, с. 18]. 

Права на цінний папір і права за цінним папером на пред’явника, що 

існує в документарній формі у паперовому вигляді, переходять шляхом 

вручення такого цінного папера іншій особі. Зокрема, передача прав за 

ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника здійснюється шляхом 

передачі ощадного (депозитного) сертифіката (ч. 4 ст. 13 Закону «Про цінні 

папери та фондовий ринок»). Порядок переходу права на цінний папір і права 

за цінним папером на пред’явника, що існує в документарній формі як 

електронний документ, визначається НБУ та КМУ. Права на цінний папір і 

права за цінним папером на пред’явника, що існує в бездокументарній формі, 

переходять у порядку, визначеному для переходу прав на іменні цінні папери. 

Перехід прав на знерухомлені цінні папери на пред’явника і реалізація прав за 

ними потребують ідентифікації власника депозитарною установою, що веде 

рахунок у цінних паперах такого власника. Реєстр власників цінних паперів на 

пред’явника не складається. 

Право власності на ордерний цінний папір переходить до іншої особи 

шляхом вчинення на ордерному цінному папері передавального напису 

(індосаменту) та передачі самого цінного папера. Набувач одержує право на 
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ордерний папір і право з ордерного папера, якщо він набув права власності на 

папір, що дійшов до нього на підставі безперервного ряду передавальних написів. 

Індосамент може бути бланковим – без зазначення особи, стосовно якої повинні 

бути виконані зобов’язання, або ордерним – із зазначенням такої особи (ст. 4 

Закону «Про цінні папери та фондовий ринок»). Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 20 

Закону «Про іпотеку» заставна може передаватися її власником будь-якій особі 

шляхом вчинення індосаменту. Наступний власник заставної набуває всі права 

іпотекодержателя (нового кредитора) за договором, яким обумовлено основне 

зобов’язання, та за іпотечним договором, на підставі якого було видано заставну, а 

права попереднього власника заставної як іпотекодержателя (первісного 

кредитора) припиняються. Ордерні цінні папери, оформлені бланковим 

індосаментом, передаються за правилами, встановленими для цінних паперів на 

пред’явника – простим врученням. При цьому вони не трансформуються на 

пред’явницькі, оскільки ордерні папери, випущені в бланковий обіг, не 

забороняється в майбутньому передати шляхом індосаменту (бланкового або 

іменного), чого не можна вчинити з паперами на пред’явника. 

Права на іменний цінний папір і права за іменним цінним папером 

переходять до іншої особи у порядку, встановленому законодавством про 

депозитарну систему України. Перехід прав на іменні цінні папери і реалізація 

прав за ними потребує обов’язкової ідентифікації власника депозитарною 

установою, що веде рахунок у цінних паперах такого власника (ч. 3 ст. 4 Закону 

«Про цінні папери та фондовий ринок»). Право власності на цінні папери 

бездокументарної форми існування переходить до депонента – нового власника з 

моменту зарахування прав на такі цінні папери на його рахунок у цінних паперах 

у депозитарній установі (п. 1 гл. 2 розд. 5 Положення № 735). Підтвердженням 

прав на та прав за цінними паперами у бездокументарній формі, обмежень прав на 

цінні папери є обліковий запис на рахунку в цінних паперах депонента в 

депозитарній установі (ч. 1 ст. 8 Закону «Про депозитарну систему»).  

До 11 жовтня 2013 р., коли набув чинності Закон «Про депозитарну 

систему», ст. 194 ЦК України визначала, що права, посвідчені іменним цінним 
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папером, передаються у порядку, встановленому для відступлення права 

вимоги (цесії), а іменні цінні папери згідно з ч. 3 ст. 163 ГК України 

передаються шляхом повного індосаменту, якщо інше не передбачено законом 

або в них спеціально не зазначено, що вони не підлягають передачі. Однак 

замість усунення наявної колізії щодо форми передачі прав за іменним цінним 

папером, ці норми було вилучено із ЦК України та ГК України.  

Таким чином, наразі законодавство не визначає порядку передачі прав за 

іменним цінним папером. Лише ч. 4 ст. 13 Закону «Про цінні папери та 

фондовий ринок» передбачено, що права за іменним ощадним (депозитним) 

сертифікатом передаються в порядку, встановленому для відступлення права 

вимоги. Наведене обґрунтовує потребу у теоретичному дослідженні 

зазначеного питання та внесенні пропозицій щодо змін до законодавства. 

Традиційні речово-правові конструкції обігу цінних паперів витісняють із 

появою бездокументарних цінних паперів спеціальними правилами, що зумовлено 

технічними закономірностями [227, с. 39]. В літературі триває дискусія стосовно 

юридичної кваліфікації порядку передачі прав на іменні цінні папери. 

А. В. Власова зазначає, що права акціонера, який не володіє акцією-документом, 

передаються за правилами уступки зобов’язальних прав, тобто в порядку цесії 

[250, с. 80]. Опоненти такого підходу – В. В. Заборовський, Д. В. Мурзін, 

О. М. Решетіна, О. С. Швиденко наголошують, що права за іменними цінними 

паперами, для яких ведеться реєстр їх власників, передаються не шляхом цесії, а 

за системою трансферту [785, с. 2; 1374, с. 70, 412, с. 12], тобто шляхом 

переведення акцій з рахунка відчужувача на рахунок набувача, який має наслідки 

цесії [1666, с. 6]. Аналогічної думки дотримується і Д. І. Степанов. Для системи 

трансферту важливим є не факт реального руху цінного папера або вчинення на 

ньому передавального напису, а розпорядження – як акта особи, яка передає 

цінний папір, що недвозначно засвідчує вказівку про перехід цінного папера. 

Трансферт вчиняється на підставі заяви – передавального розпорядження [1499, 

с. 77–79, 82].  

Як зазначено у літературі, рух майнових прав відбувається в рамках 



261 

відповідних цивільно-правових договорів. Заміна кредитора – цесія має прояв у 

передачі цедентом цесіонарію певного права в силу угоди або на підставі 

закону, і цим договором є не цесія, а та угода, на якій засновано перехід, що й 

становить сутність цесії [181, с. 373]. В. А. Бєлов акцентує договірний характер 

правової природи цесії і розмежовує договір про відступлення права вимоги та 

підставу його виникнення – правочин (купівля-продаж, дарування тощо) [130, 

с. 17]. В. Л. Яроцький визначає цесію як юридично значущі дії [1765, с. 425]. 

Цесія – це загальне поняття, що означає перехід зобов’язальних (відносних) 

прав від однієї особи до іншої. Форми уступки права вимоги можуть бути 

різними: вчинення договору в письмовій чи нотаріальній формі, індосамент 

[697, с. 188]. Індосамент як окремий випадок цесії досліджує у своїй роботі 

В. М. Уруков [1579, с. 54–58; 1580]. Проте більшість вчених [1684, с. 85; 133, 

с. 66; 208, с. 40–41, 376–381] розмежовують цесію та індосамент і визначають 

останній як особливий правочин, що вчиняється у письмовій формі та має 

односторонній характер [1765, с. 428–429; 152, с. 25]. Цесія виконує тільки 

функцію передачі прав і призводить до заміни сторін у зобов’язанні. 

Індосаменту властива гарантійна функція: індосант не вибуває із зобов’язання, 

а стає, як гарант, відповідальним перед наступними набувачами цінного папера. 

Виходячи із цього, Є. Важинський наголошує неможливість застосування 

індосаменту для передачі іменних цінних паперів [208, с. 40–41]. 

Поділяючи точку зору про зобов’язально-правову природу фондових 

правовідносин та посвідчуваних цінними паперами прав, пропонуємо 

поширити конструкцію цесії на порядок передачі прав за іменним цінним 

папером. Така позиція зумовлена тим, що передача прав на цінний папір і прав 

за цінним папером не призводить до зміни зобов’язання, посвідченого цінним 

папером, що підтверджується нормами законодавства (п. 11 розд. 1 Положення 

№ 2998). 

Права, посвідчені цінними паперами, переходять не автоматично разом із 

передачею папера, а вимагають специфічного оформлення переходу (за 

винятком паперів на пред’явника). Набувач цінних паперів разом із правом на 
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папери набуває і права вимагати від зобов’язаної особи здійснити відповідні дії 

з фіксації трансферту [42, с. 109]; права вимагати переведення на себе втілених 

у ньому прав [208, с. 39]. Термін «трансферт прав за цінним папером» (з англ. 

«transfer of rights to security») – внесення змін до реєстру про перехід прав – 

самостійної правовстановлюючої юридичної конструкції не становить. У 

комерційній практиці термін «трансферт» позначає юридичний факт переходу 

права на бездокументарний цінний папір у системі обліку прав на цінні папери. 

Наявність трансферту надає іменному цінному паперу ознак публічної 

достовірності [208, с. 42]. 

М. М. Агарков виокремлює два способи передачі (трансферту): 1) права 

передаються набувачеві за передавальним написом, трансферт здійснюється на 

підставі заяви набувача; 2) передача відбувається за допомогою трансферту за 

книгами зобов’язаної особи на підставі заяви відчужувача [43, с. 67–72]. У 

першому разі набувач стає власником ще до вчинення трансферту. Право 

власності набувача має чинність стосовно будь-кого, але не надає набувачеві 

можливості безпосереднього здійснення права, втіленого у папері. Для цього 

йому необхідно пред’явити папір зобов’язаній особі з вимогою про вчинення 

трансферту. Боржник (емітент) може заявляти проти вимоги щодо здійснення 

трансферту всі заперечення новому кредиторові (ст. 518 ЦК), засновані на його 

відносинах із попередниками пред’явника, починаючи з особи, зазначеної в 

реєстрі як суб’єкт втіленого у папері права. Після вчинення трансферту право 

держателя «очищується» від заперечень, які були засновані на відносинах 

зобов’язаної особи з її внесеним до реєстру попередником. Мета інституту 

набуття прав із цінних паперів за передавальними написами – можливість 

подальшого відчуження їх без пред’явлення зобов’язаній особі після кожного 

переходу із рук у руки [42, с. 110].  

Згідно з другим способом здійснення трансферту є необхідною дією для 

переходу прав за паперами, що відбувається на підставі заяви відчужувача 

боржникові про необхідність внесення змін до книги зобов’язаної особи – 

реєстру на підставі укладення правочину
 
[43, с. 71]. 
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Передбачену чинним законодавством систему трансферту неможливо 

однозначно віднести до одного із зазначених вище способів. Згідно з ч. 1 ст. 517 

ЦК України первісний кредитор у зобов’язанні повинен передати новому 

кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, 

яка є важливою для їх здійснення. Для цінних паперів у бездокументарній 

формі таким документом є виписка з рахунка у цінних паперах, а у 

документарній формі – сертифікат цінного папера.  

В. І. Гостюк зауважує, що передання прав на іменні цінні папери 

не пов’язано із внесенням змін до систем обліку таких цінних паперів, їх 

емітентів і власників. Передання прав на іменні цінні папери і прав, 

посвідчених іменними цінними паперами, за цивільно-правовими договорами 

відбувається з моменту досягнення згоди про їх відчуження, який визначається 

моментом укладення (оформлення) останнього документа: договору або 

передавального розпорядження [287, с. 5]. Однак чинне законодавство пов’язує 

момент виникнення права власності на іменні цінні папери з моментом 

фіксації їх набувача у системі депозитарного обліку. Право власності на цінні 

папери бездокументарної форми існування переходить до депонента – нового 

власника з моменту зарахування прав на цінні папери на його рахунок у цінних 

паперах у депозитарній установі (п. 1 гл. 2 розд. 5 Положення № 735).  

Одним із наслідків розвитку комерційних відносин і їх правового 

регулювання є відповідна модифікація класичної теорії цінних паперів. 

Традиційний постулат втілено у відомій формулі Г. Ф. Шершеневича «право із 

папера слідує за правом на папір»; придбання права, втіленого у цінному 

папері, можливе тільки з отриманням документа [1684, с. 75] і закріплено у ч. 1 

ст. 4 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок»: до особи, яка набула право 

на цінний папір, одночасно переходять у сукупності всі права, що ним 

посвідчуються (права за цінним папером), крім випадків, установлених законом 

або правочином. На думку А. Ю. Бушева і О. Б. Скворцова, продаж акцій 

опосередковує перехід специфічного, оформленого у вигляді документа засобу 

або «інструмента» реалізації або передачі права, а не самого права. Що 
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стосується власне права, то воно йде за «інструментом» і переходить до 

набувача останнього із врученням документа [203, с. 20–21]. В. А. Бєлов 

зазначає, що особа, яка бажає передати речове право на цінний папір, 

автоматично відчужує і втілене у документі право [131, с. 34]. У сучасних 

умовах ця теорія має виняток. При первісному набутті права власності на цінні 

папери права із таких паперів виникають у набувачів раніше виникнення 

самого папера (ч. 3 ст. 11 Закону «Про АТ» ). 

Для оформлення у депозитарній установі операції щодо відчуження 

цінних паперів, випущених у бездокументарній формі, або знерухомлених, 

продавець має оформити відповідне розпорядження (п. 1 гл. 3 розд. V 

Положення № 735). Д. В. Мурзін вважає, що передавальне розпорядження є 

прикладом розпорядчої угоди, не тотожної виконанню зобов’язання [785, с. 2]. 

Передавальне розпорядження набуває самостійного правового значення 

(абстрактна угода), незалежного від юридичних фактів, на яких воно 

ґрунтується. На думку К. К. Лєбєдєва, передавальне розпорядження – складне 

правове явище: воно є і дією на виконання договірного зобов’язання з 

відчуження бездокументарного цінного папера, і водночас має елементи 

односторонньої угоди як вольового акту, що вчиняється з метою виникнення, 

зміни і припинення цивільних прав та обов’язків [651, с. 54]. Видачу 

передавального розпорядження не можна розуміти як угоду, оскільки для 

кваліфікації дії як угоди важливою є наявність регулятивної функції [445, с. 6]. 

Передавальне розпорядження такою функцією не наділено, оскільки його зміст 

вже визначено договором, що лежить в основі цесії [697, с. 188–189]. У судовій 

практиці передавальне розпорядження вважається розпорядчою дією, що 

вчиняється на виконання договору купівлі-продажу акцій; визнання угоди 

недійсною призводить до недійсності передавального розпорядження [478, 

с. 9]. Підставою видачі передавального розпорядження є виключно правочин 

(договір), що зумовлює перехід права власності на цінний папір (купівлі-

продажу, міни, дарування тощо).  

Передача цінного папера від його власника до іншої особи сама по собі не 
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спричиняє переходу права власності на цінний папір і не завжди має це на меті 

(наприклад, передача на зберігання, в довірче управління тощо [1684, с. 71]). Як 

зазначав Є. О. Крашенінніков, перехід права на папір на пред’явника 

здійснюється шляхом вчинення угоди і передачі папера на пред’явника [604, 

с. 66]. Іншими словами, необхідною умовою є вчинення відповідного 

правочину чи іншого юридичного факту. Передача цінного папера означає ніщо 

інше, як реалізацію угоди, виконання зобов’язань боржника з передачі права 

[697, с. 192]. Набуття права завжди передбачає передачу документа [484, с. 45]. 

Предметом відповідних угод є право, документ передається як приналежність, 

за допомогою якої право посвідчується [697, с. 192].  

О. Г. Сидякін наголошує, що право власності виникає не з укладення, а із 

виконання договору про відчуження майна [1454, с. 9]. Діяльність особи, яка 

веде облік прав на цінні папери ... є одним з етапів процедури їх виконання 

[395, с. 56]. Виконання зобов’язання не вважається у літературі угодою [445, 

с. 6], оскільки безпосередньо не призводить до зміни або припинення прав і 

обов’язків. 

У формі передавального розпорядження втілено волевиявлення про 

передачу права власності на емісійні цінні папери [1374, с. 100], його видача є 

обов’язком відчужувача [164, с. 7]. Однак у судовій практиці видача 

передавального розпорядження визнається правом, а не обов’язком [955]. 

Строк передачі документів для внесення змін до системи депозитарного обліку 

має визначатися сторонами у договорі, що зумовлює перехід права власності 

на цінний папір. 

Наведена вище система передачі прав за бездокументарними цінними 

паперами актуальна наразі лише щодо договорів, які укладаються на 

позабіржовому ринку. Дематеріалізація цінних паперів, реформування 

депозитарної системи спричинили трансформацію порядку укладення та 

виконання біржових контрактів і документарної регламентації біржового обігу 

цінних паперів. Правила біржової торгівлі передбачають два способи біржових 

торгів: торги «з голосу» за технологією одностороннього аукціону і торги з 
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використанням ЕТС за технологіями безперервного подвійного аукціону та 

одностороннього аукціону [1008]. Переважна більшість біржових контрактів 

(95 %) із цінними паперами укладається з використанням ЕТС (наприклад, ЕТС 

ФБ «ПФТС» PFTS NEXT [390], система електронних торгів СЕЛТ ПрАТ 

«Українська фондова біржа» [1460] (далі – ПрАТ «УФБ»). Допуск цінних 

паперів до торгівлі на ФБ здійснюється шляхом їх внесення до біржового 

списку. Цінні папери, які пройшли процедуру лістингу, заносяться до 

біржового реєстру до відповідного рівня (перший або другий) лістингу. 

Внесення цінних паперів до біржового реєстру здійснюється лише з ініціативи 

емітента цих цінних паперів. Вимоги щодо цінних паперів для включення до 

відповідного рівня лістингу визначено у п.п. 3–6 розд. ІV Положення № 1688 та 

правилами ФБ. Цінні папери, що не відповідають цим вимогам, заносяться до 

біржового списку як позалістингові.  

Торгівля цінними паперами здійснюється на ринку заявок ФБ із 

попереднім блокуванням цінних паперів або грошових коштів чи без нього. 

Біржові контракти укладаються ЕТС на підставі поданих учасниками біржових 

торгів в ЕТС і зареєстрованих системою заявок на купівлю/продаж у формі 

електронних документів. Інформація щодо поданих заявок розкривається ФБ у 

ході торговельної сесії на умовах їх анонімності. Укладення біржового 

контракту в ЕТС здійснюється в той момент, коли збігаються всі істотні умови 

зустрічних заявок, інформація про що вноситься до Реєстру біржових 

контрактів, який автоматично складається засобами ЕТС протягом торговельної 

сесії. Учаснику ЕТС через засоби системи в режимі реального часу надходить 

повідомлення про біржовий контракт (виконання заявки). Кожному укладеному 

біржовому контракту система надає індивідуальний номер. Після закриття 

торговельної сесії адміністратор ЕТС за допомогою засобів ЕТС забезпечує 

формування в електронному та паперовому вигляді: виписки з Реєстру заявок, 

що містить перелік заявок, поданих учасником у ході торговельної сесії, 

реквізитний склад якої ідентичний реквізитному складу Реєстру заявок; 

виписки із Реєстру біржових контрактів, що містить перелік біржових 
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контрактів, укладених учасником у ході торговельної сесії (наприклад, 

пп. 22.6.1 п. 22.6 розд. 22 Правил ПрАТ «УФБ»).  

Виписки із Переліку укладених біржових угод (біржових контрактів) 

направляються учасникам біржових торгів в електронній (у день укладення 

контракту) і паперовій формах (одноразово або регулярно – щомісячно, 

щотижнево, щоденно). Підсумкова біржова документація у паперовій формі 

засвідчується підписом уповноваженої особи та печаткою ФБ. Відповідно до 

п. 9 розд. VIII Положення № 1688 ФБ зобов’язана зберігати паперові та/або в 

електронному вигляді документи щодо поданих заявок, укладених і виконаних 

біржових контрактів не менше п’яти років. 

Виконання укладених на ФБ біржових контрактів (договорів) щодо 

цінних паперів здійснюється шляхом проведення клірингу та розрахунків за 

принципом «поставка цінних паперів проти оплати», крім випадків, визначених 

п. 8 розд. 1 Положення № 1688.  

Для забезпечення проведення клірингу та розрахунків за біржовими 

контрактами щодо цінних паперів, виконання яких здійснюється за принципом 

«поставка цінних паперів проти оплати», ФБ укладає договір про кліринг і 

розрахунки за правочинами щодо цінних паперів із РЦ, а учасники торгів 

повинні укласти з РЦ договір про клірингове обслуговування та отримати 

статус учасника клірингу згідно з внутрішніми документами РЦ. Розрахунки за 

біржовими контрактами здійснюються у день укладення договору (Т + 0), а на 

ринку заявок без попереднього резервування активів – протягом трьох робочих 

днів із моменту укладення біржового контракту (Т + 3). Розрахунки 

проводяться відповідно до законодавства про депозитарну систему України на 

підставі відомості правочинів (реєстру укладених договорів), що подається ФБ 

до РЦ відповідно до вимог договору про кліринг і розрахунки за правочинами 

щодо цінних паперів та регламенту взаємодії між ФБ і РЦ. РЦ здійснює кліринг 

зобов’язань за біржовими контрактами, які згідно з відомістю правочинів 

підлягають розрахункам, в операційний день отримання від ФБ цієї відомості 

правочинів. РЦ може здійснювати опрацювання відомості правочинів із 
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використанням процедури взаємозаліку зобов’язань за цінними паперами та 

коштами (неттінг) або шляхом послідовного виконання кожного біржового 

контракту щодо цінних паперів із відомості правочинів. Неттінг зобов’язань за 

біржовими контрактами щодо цінних паперів здійснюється в порядку, 

визначеному внутрішніми документами РЦ. ФБ здійснює контроль за 

виконанням біржових контрактів на підставі інформації про завершення 

розрахунків за біржовими контрактами: звіту РЦ (для розрахунків за 

принципом «поставка проти оплати»), звіту ЦД або НБУ (для розрахунків без 

дотримання принципу «поставка проти оплати») (наприклад, розд. 24, розд. 31 

Правил ПрАТ «УФБ»). 

Особливості обігу деяких цінних паперів визначаються законами. 

Наприклад, згідно зі ст. 24 Закону «Про АТ» акції ПАТ можуть купуватися та 

продаватися на ФБ. ПАТ зобов’язане пройти процедуру включення акцій до 

біржового списку хоча б однієї ФБ. Акції ПрАТ не можуть купуватися та/або 

продаватися на ФБ, за винятком продажу шляхом проведення на біржі 

аукціону. АТ не має права приймати в заставу власні цінні папери. Відповідно 

до ч. 8 ст. 27 Закону України від 4 березня 1992 р. «Про приватизацію 

державного майна» [1299] (далі – Закон «Про приватизацію державного 

майна») забороняється відчуження частин пакета акцій до повного виконання 

договору купівлі-продажу об’єкта приватизації та подальше відчуження 

приватизованого об’єкта без збереження для нового власника зобов’язань, 

визначених умовами конкурсу, аукціону, викупу.  

Цінні папери ІСІ закритого типу підлягають вільному обігу на ринку 

цінних паперів; ІСІ інтервального типу – в період між інтервалами підлягають 

вільному обігу на ринку цінних паперів, а протягом інтервалу підлягають 

вільному обігу виключно на ФБ. Цінні папери ІСІ відкритого типу підлягають 

обігу виключно на ФБ. Обіг інвестиційних сертифікатів ПІФ до робочого дня, 

що настає за днем отримання КУА повідомлення НКЦПФР про відповідність 

ПІФ вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ, забороняється. 

Розглянуті способи переходу прав за цінними паперами і права власності 
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на цінні папери властиві для випадків сингулярного правонаступництва. 

Водночас право власності на цінні папери і права за цінними паперами можуть 

переходити на підставі універсального правонаступництва (наприклад, при 

спадкуванні тощо). У такому разі права за паперами виникають на підставі 

інших правовстановлюючих документів (наприклад, свідоцтва про право на 

спадщину) і будуть обґрунтовуватися перед зобов’язаною особою за 

допомогою цих документів. При цьому втрачається властивість публічної 

достовірності цінного папера і набувачеві в порядку універсального 

правонаступництва можуть бути заявлені усі заперечення, що стосуються його 

попередника [208, с. 39]. 

 

4.4. Правове регулювання відносин,  

пов’язаних з обліком прав на цінні папери 

Змістом правовідносин з обліку прав на цінні папери є депозитарний облік 

цінних паперів, що визначається як облік цінних паперів, прав на цінні папери 

та їх обмежень на рахунках у цінних паперах (ст. 5 Закону «Про депозитарну 

систему» шляхом фіксації факту набуття і припинення прав на цінні папери і 

прав за цінними паперами в системі депозитарного обліку (ст. 1 Закону «Про 

депозитарну систему»). 

Суб’єктами правовідносин з обліку прав власності на емісійні цінні 

папери є професійні учасники депозитарної системи: ЦД і депозитарні 

установи. О. М. Решетіна визначає інститут реєстратора та депозитарію як 

інститут виконання волі сторін шляхом вчинення дій на виконання переходу 

права власності [1374, с. 94]. На зобов’язально-правовий характер відносин з 

обліку прав на цінні папери звертав увагу А. О. Кукушкін [626, с. 5]. 

Набуття, припинення, обмеження прав на цінні папери і прав за цінними 

паперами здійснюються шляхом фіксації відповідного факту в системі 

депозитарного обліку (ст. 4 Закону «Про депозитарну систему») на рахунках у 

цінних паперах депонентів у кількісному виразі.  

Облік прав на цінні папери, внесення змін до системи депозитарного обліку 

щодо цінних паперів конкретного власника здійснюється виключно 
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депозитарними установами (у визначених законодавством випадках – НБУ, ЦД 

або депозитаріями-кореспондентами), в установленому НКЦПФР порядку [1179] 

на підставі інформації, розпоряджень або документів, визначених ч. 2 ст. 6 Закону 

«Про депозитарну систему». Специфікою вітчизняної депозитарної системи є те, 

що обслуговування обігу державних цінних паперів здійснює НБУ [911; 659]. 

Облік зобов’язань емітента за цінними паперами власних випусків 

емітента ведеться ЦД щодо кожного випуску цінних паперів на підставі 

депонування глобального та/або тимчасового глобального сертифіката (п. 13 

розд. ІІ Положення № 735). Відкриття та ведення для емітентів рахунків у 

цінних паперах здійснює виключно ЦД (п. 16 розд. ІІІ Положення № 735). 

Обслуговування обігу цінних паперів, проведення розрахунків у цінних 

паперах за правочинами щодо цінних паперів здійснюється ЦД і депозитарними 

установами шляхом проведення на рахунках у цінних паперах облікових 

операцій зарахування, списання та переказу на підставі відповідного договору, 

з підстав, у порядку та строки, визначені гл. 2 розд. V Положення № 735. ЦД 

відкриває на ім’я депозитарної установи один рахунок у цінних паперах, на 

якому відокремлено зберігаються та обліковуються цінні папери, права на які 

належать депонентам депозитарної установи та самій депозитарній установі 

(п. 56 гл. 1 розд. V Положення № 735). 

Особливості обліку корпоративних операцій емітента визначено ст. 21 

Закону «Про депозитарну систему» та гл. 5 розд. V Положення № 735, 

Правилами ЦД і Регламентом провадження депозитарної діяльності ЦД [1238] 

(далі – Регламент ЦД) відповідно до розпоряджень ЦД і депонентів та/або 

документів (їх копій), які підтверджують наявність підстав для здійснення 

операцій з цінними паперами на рахунках депонентів (п. 17 розд. ІІІ Положення 

№ 735). 

Із моменту прийняття рішення про випуск будь-якого виду 

бездокументарних цінних паперів емітент (засновники – у разі розміщення 

акцій при створенні АТ) повинен забезпечити організацію обліку розміщення 

випуску цінних паперів, зокрема обліку осіб, які придбають цінні папери при їх 



271 

розміщенні. Облік розміщення випуску здійснює емітент або на договірних 

засадах торговець цінними паперами (андеррайтер). У разі створення АТ 

однією особою організація обліку розміщення випуску акцій не 

запроваджується. Емітент (або уповноважена особа засновників) до початку 

розміщення повинен укласти із ЦД договір про обслуговування випуску цінних 

паперів, оформити та депонувати у ЦД тимчасовий глобальний (глобальний) 

сертифікат (розд. 3 Регламенту ЦД).  

ЦД або НБУ протягом одного (трьох – відповідно до п. 4 гл. 5 розд. 5 

Положення № 735) робочого дня з дати депонування тимчасового глобального 

сертифіката та надання інформації, зазначеної у ч. 1 ст. 21 Закону «Про 

депозитарну систему», зараховує всі цінні папери емісії на рахунок емітента у 

цінних паперах. У разі надходження від емітента цінних паперів або від 

андеррайтера розпорядження про переказ розміщених цінних паперів із рахунка 

емітента на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, в якій відкрито 

рахунок депонента – першого власника, а також від такої депозитарної 

установи розпорядження про переказ на її рахунок відповідної кількості цінних 

паперів ЦД або НБУ здійснює протягом одного робочого дня такий переказ. 

Депозитарна установа за розпорядженням ЦД після здійснення ЦД переказу 

цих цінних паперів із рахунка у цінних паперах емітента на рахунки в цінних 

паперах депозитарних установ на підставі клірингової відомості, отриманої від 

РЦ, після здійснення останнім грошових розрахунків зараховує на рахунок у 

цінних паперах депонента – першого власника права на відповідну кількість 

цінних паперів протягом одного робочого дня з дати переказу з подальшим 

обмеженням обігу зазначених цінних паперів на період до отримання ЦД або 

НБУ глобального сертифіката, оформленого за наслідками реєстрації звіту про 

результати розміщення цінних паперів. У разі розміщення цінних паперів на ФБ 

інформація про депонентів – перших власників подається ЦД або НБУ ФБ в 

порядку, встановленому НКЦПФР. 

У випадку розміщення випуску сертифікатів ФОН ЦД після зарахування 

випуску цінних паперів на рахунок у цінних паперах емітента за 
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розпорядженням емітента може переказати всі сертифікати ФОН випуску на 

рахунок у цінних паперах депозитарної установи, обраної емітентом, без 

надання емітентом переліку власників. Депозитарна установа, обрана 

емітентом, після укладення власником договору про придбання сертифікатів 

ФОН і сплати коштів за них за розпорядженням власника чи уповноваженої 

ним особи зараховує права на сертифікати ФОН на його рахунок у цінних 

паперах. Після завершення розміщення та зарахування прав на сертифікати 

ФОН за всім випуском на рахунки в цінних паперах їх власників депозитарна 

установа зобов’язана надати ЦД інформацію, необхідну для відображення 

проведеного розміщення в системі депозитарного обліку ЦД. 

ЦД у разі надходження від НКЦПФР розпорядження про скасування 

реєстрації випуску цінних паперів, емісія яких визнана недійсною, протягом 

трьох робочих днів забезпечує списання цінних паперів цього випуску із 

системи депозитарного обліку.  

Пунктом 10 розд. VI Закону «Про депозитарну систему» передбачено, що 

власник цінних паперів, які було дематеріалізовано, зобов’язаний звернутися до 

обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про 

обслуговування рахунка в цінних паперах або здійснити переказ прав на цінні 

папери на свій рахунок, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі 

невиконання наведеної вимоги протягом одного року з дня набрання чинності 

Законом «Про депозитарну систему» цінні папери такого власника не 

враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. 

Проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

врегулювання питання участі акціонерів в управлінні акціонерним товариством» 

[1060], оприлюдненим на сайті НКЦПФР 11 грудня 2015 р., пропонується 

доповнити цю норму Закону п. 10-1 та зазначити, що цінні папери, власники 

(правонаступники власників) яких не виконали вимог абз. 1 п. 10 розд. VІ Закону 

України «Про депозитарну систему», зараховуються в порядку, визначеному 

НКЦПФР, та обліковуються на окремому рахунку в цінних паперах емітента в ЦД 

як такі, що належать такому власникові (правонаступнику власника). 
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Законопроект визначає також неврегульований наразі порядок відновлення обліку 

права власності на цінні папери та прав за такими цінними паперами і наслідки 

його нездійснення. Зокрема, якщо протягом одного року з дати набрання чинності 

законопроектом власник (правонаступник власника) не звернувся до емітента з 

метою початку процедури переведення належних йому цінних паперів до обраної 

ним депозитарної установи, цей власник (правонаступник власника) вважається 

таким, що відмовився від права власності на зазначені цінні папери, а такі цінні 

папери вважаються викупленими їх емітентом. Ця норма спрямована на 

вирішення проблеми «мертвих душ». У законопроекті також урегульовано 

порядок визначення ціни викупу та обов’язок емітента перерахувати на рахунок 

ЦД у РЦ кошти у розмірі сумарної ринкової вартості цінних паперів, які 

вважаються викупленими. 

Облік прав на неемісійні цінні папери забезпечується учасниками 

відповідних відносин. Зокрема, відповідно до ст. 20 Закону «Про іпотеку» облік 

заставних у банках здійснюється у порядку, встановленому НБУ, за правилами, 

що застосовуються для обліку забезпечених іпотекою кредитів [1110]. Реєстр 

виданих векселів складає та веде векселедавець (трасант) [1195]. Ведення 

реєстру фінансових векселів, виданих як електронний документ, та облік прав 

за ними забезпечується адміністратором системи електронного обігу 

фінансових векселів (ст. 4
1 

Закону «Про обіг векселів»). Правовий статус 

адміністратора системи електронного обігу фінансових векселів в Україні 

одержало ТОВ «Міжрегіональний фондовий союз», єдиним учасником якого є 

ПАТ «РЦ» [1497]. Облік випущених ощадних сертифікатів здійснюється 

банком у порядку, визначеному НБУ [1154]. 

 
 

4.5. Правове регулювання відносин зі здійснення професійної 

діяльності на фондовому ринку України 

Аналіз законодавства про цінні папери та спеціальної літератури дав авторці 

підстави виокремити такі ознаки професійної діяльності на фондовому ринку:  

1) вид господарської діяльності. Це зумовлює такі ознаки як 
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самостійність, систематичність, діяльність на власний ризик. Професійна 

діяльність на фондовому ринку може бути як підприємницькою (діяльність з 

торгівлі цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів), так 

і непідприємницькою (діяльність з організації торгівлі). З огляду на викладене 

спірною вбачається позиція А. В. Майфата, В. І. Полюховича, які визначають 

професійну діяльність на фондовому ринку виключно як підприємницьку [923, 

с. 211; 697, с. 114], та позиція О. В. Семенова, який вважає метою професійної 

діяльності на фондовому ринку досягнення позитивного економічного ефекту 

[1448, с. 160–161]. 

Основним критерієм віднесення будь-якого виду діяльності до професійної 

є належність суб’єктів, які її здійснюють, до певного класу професії, під якою 

розуміється основний вид занять, трудової діяльності. Головними критеріями 

розмежування професійної та підприємницької діяльності В. В. Кваніна 

визначає суб’єктний склад і гарантовані законом заходи захисту прав 

кредиторів цих суб’єктів [487, с. 11].  

Відповідно до чинного законодавства України професійною визнається 

оціночна діяльність [1280], діяльність на ринку цінних паперів (ст. 16 Закону 

«Про цінні папери та фондовий ринок»), послуги на ринках банківських, 

страхових, інвестиційних послуг, операцій з цінними паперами та на інших 

видах ринків, що забезпечують обіг фінансових активів (ст. 1 Закону «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»). Хоча 

спеціальні закони [1033; 1316; 1249; 1032] не оперують терміном «професійна» 

при визначенні понять «страхування», «банківська діяльність», «діяльність із 

спільного інвестування», «аудиторська діяльність». Аналіз вимог закону до 

суб’єктного складу таких видів господарської діяльності свідчить, що їх 

можуть здійснювати лише суб’єкти господарювання, які відповідають 

законодавчо установленим вимогам, у т.ч. персоніфікованим (освіта, стаж, 

сертифікати). Враховуючи наведене, не можна погодитися із В. В. Кваніною, 

яка вважає, що підприємницька та професійна діяльність є непересічними 

категоріями, і відповідно, до суб’єктів професійної діяльності режим 
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регулювання підприємницької діяльності не застосовується [487, с. 11]. 

Питання визначення критеріїв професійної діяльності на фондовому 

ринку, а саме торгівлі цінними паперами, є дискусійним і було предметом 

спеціального дослідження авторки [544, с. 199–206; 1566, с. 78–82]. Правочини 

щодо цінних паперів повинні вчинятися за участю або посередництвом 

торговця цінними паперами, крім випадків, визначених ч.ч. 8, 9 ст. 17 Закону 

«Про цінні папери та фондовий ринок». Це правило встановлено з метою 

захисту прав і законних інтересів інвестора, мінімізації ризиків проведення 

операцій з цінними паперами, фіктивних угод і маніпулювання цінами на 

фондовому ринку, однак, як слушно зазначає Л. М. Саванець, на практиці 

залучення торговця здійснюється з метою формального виконання вимог 

закону, а не для одержання професійної послуги [1427, с. 187]. Цим і 

обґрунтовано пропозицію деяких науковців скасувати вимогу про обов’язкову 

участь торговця в укладенні договорів, спрямованих на відчуження цінних 

паперів [1666, с. 166; 594, с. 156]. На нашу думку, у зазначеній вище нормі 

законодавець змішує поняття «професійна діяльність з торгівлі цінними 

паперами» і «правочин щодо цінних паперів» у значенні окремої господарської 

операції з цінними паперами. Критеріями професійної діяльності з торгівлі 

цінними паперами слід визнати: суб’єктний склад (вид та організаційно-

правова форма, мета створення і діяльності, професійний рівень фахівців), 

систематичність (чотири і більше) операцій з торгівлі цінними паперами у 

межах календарного періоду (рік), що дає змогу відмежувати торгівлю як вид 

професійної діяльності торговців на фондовому ринку від звичайної разової 

операції купівлі-продажу цінного папера. Критерій ціни є оціночним, а мету 

перепродажу важко визначити на момент укладення угоди купівлі-продажу 

[1385]. Купівля і продаж цінного папера в межах одного календарного періоду 

можуть бути зумовлені станом ринку (зростання або спад), ринковою 

кон’юнктурою, потребами інвестора в обігових коштах тощо. Водночас більш 

тривалий період між операціями купівлі-продажу не свідчить про відсутність 

мети перепродажу. Важливе значення має також місце укладення договору: на 
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біржовому ринку посередництво торговця в операціях із цінними паперами є 

обов’язковим, оскільки членами бірж можуть бути лише професійні учасники 

фондового ринку – торговці, натомість на позабіржовому ринку, на нашу 

думку, залучення торговця має здійснюватися за ініціативою сторін і лише у 

разі систематичності операцій (здійсненні діяльності) – обов’язково. 

Вимога щодо участі торговця у правочинах із цінними паперами 

стосується виключно діяльності з торгівлі цінними паперами та договору 

купівлі-продажу, який опосередковує цю діяльність. НКЦПФР у листі від 

4 грудня 2013 р. № 1/03/25239/НК роз’яснила, що застава цінних паперів і поділ 

спільного майна не є правочином щодо цінних паперів, пов’язаним із торгівлею 

цінними паперами, отже, участь торговця цінними паперами у цих операціях не 

є обов’язковою; 

2) спеціальне коло суб’єктів  суб’єкти господарювання – юридичні 

особи, наділені статусом професійного учасника фондового ринку, які 

структурно і фінансово гарантують забезпечення прав інших учасників ринку 

цінних паперів [1448, с. 179], правовий статус яких досліджено у підрозділі 2.4 

дисертації та інших працях [528, с. 256; 544, с. 106; 558; 521; 522 тощо]; 

3) виключний характер (крім банків), тобто цей вид професійної 

діяльності не може поєднуватися з іншими видами професійної діяльності за 

винятком випадків, передбачених Законом «Про цінні папери та фондовий 

ринок» (ст. 26) та іншими актами законодавства, які регулюють порядок 

здійснення окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку; 

4) спеціальний характер легітимації – здійснення на підставі ліцензії та 

відповідно до вимог, установлених до такої діяльності законодавством [1119; 

1120; 1121; 1122; 1123; 1124; 1125; 1126]; 

5) зміст – надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та 

обігу цінних паперів, обліку прав за цінними паперами, управління активами 

інституційних інвесторів. Виключний характер опосередковано стимулює 

розвиток професіоналізму професійних учасників, не дає їм можливості 

диверсифікувати господарську діяльність, консолідує їх активність у певній 

https://www.pard.ua/uploads/files/776.doc
https://www.pard.ua/uploads/files/776.doc
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сфері господарських відносин. Із цією метою держава встановлює для 

професійних учасників спеціальну правосуб’єктність [923, с. 210]; 

6) встановлення обмеженого переліку видів [923, с. 210]; 

7) здійснення діяльності на професійних засадах [927, с. 618], що 

підтверджується особливими вимогами до керівників і фахівців професійних 

учасників фондового ринку (наявність вищої освіти, сертифіката за 

відповідною спеціалізацію, досвіду роботи на фондовому ринку) [1119; 1120; 

1121; 1122; 1123; 1124; 1125; 1126]. Сукупність ознак є визначальною для 

віднесення певного виду діяльності до професійної. 

Частиною 2 ст. 16 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» 

передбачено, що на фондовому ринку можуть здійснюватися такі види 

професійної діяльності: а) діяльність з торгівлі цінними паперами; б) діяльність 

з управління активами інституційних інвесторів; в) депозитарна діяльність; 

г) діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку; ґ) кліринг. В юридичній 

літературі виокремлюють також інші види діяльності на фондовому ринку, що 

мають ознаки професійної діяльності, але не визнаються такими за законом: 

діяльність спеціалізованих депозитаріїв, фінансового консультанта та інші види 

консультування, діяльність трансфер-агента, опікуна рахунка депо, діяльність 

емітента з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів [259, 

с. 876; 772, с. 389]. 

У ст. 4 Закону «Про державне регулювання ринку цінних паперів» 

передбачено 11 видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, на які 

НКЦПФР у встановленому нею порядку видає ліцензії. Із цих підстав деякі 

дослідники [925, с. 71] помилково вважають за необхідне законодавчо визнати 

професійними видами діяльності на фондовому ринку кожний із таких видів 

діяльності окремо. Не вбачаємо критеріїв, за якими ці види діяльності слід 

визнавати самостійними видами професійної діяльності на фондовому ринку. 

Визначення підвидів професійної діяльності на фондовому ринку та їх окреме 

ліцензування зумовлено специфікою здійснення, що вимагає дотримання 

учасниками ряду особливих вимог.  
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Для ринків інших фінансових послуг: банківських, страхових тощо, 

характерний різний підхід законодавця стосовно визначення об’єкта 

ліцензування. Наприклад, ліцензуванню підлягає банківська діяльність у цілому 

(крім валютних операцій) (ст.ст. 17, 19, 47 Закону «Про банки і банківську 

діяльність»), але на страховому ринку ліцензія видається на здійснення окремих 

видів страхування: життя, обов’язкового та добровільного особистого 

страхування, майнового страхування, страхування відповідальності та 

перестрахування (ст.ст. 6, 7, 38 Закону України від 7 березня 1996 р. «Про 

страхування» (далі – Закон «Про страхування»). 

Відповідно до розд. ІІ Положення № 735, депозитарні установи 

здійснюють депозитарну діяльність лише щодо емісійних цінних паперів, яким 

присвоєний міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів. Учасникам 

депозитарної системи України заборонено здійснювати депозитарну діяльність 

щодо векселів (крім фінансових векселів) і заставних. Однак облік прав за 

фінансовими векселями згідно зі ст.ст. 1, 18 тощо Закону «Про депозитарну 

систему» та Положенням № 735 не є депозитарною діяльністю. На думку 

ПАРД, депозитарна установа не може здійснювати депозитарну діяльність 

щодо фінансових векселів, і ця функція не може бути покладена на підрозділ 

банківської установи, що здійснює депозитарну діяльність [1727]. 

Депозитарними активами для депозитарної установи є цінні папери, зараховані 

ЦД та/або НБУ на рахунок у цінних паперах такої депозитарної установи. За 

змістом п. 5 розд. ІІ № 735 ЦД, депозитарним установам забороняється 

здійснювати депозитарну діяльність щодо цінних паперів, які розміщені в 

бездокументарній формі або переведені в таку форму при дематеріалізації чи 

конвертації, без оформлення на весь їх випуск глобального сертифіката з 

обов’язковим його депонуванням у ЦД. Статтею 5 Закону «Про обіг векселів» 

передбачено, що фінансовий банківський вексель видається в документарній 

формі як електронний документ; щодо нього не оформляється глобальний 

сертифікат. Такі цінні папери не зараховуються ЦД або НБУ на рахунок 

депозитарної установи як депозитарний актив. У зв’язку з наведеним 
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пропонуємо доповнити перелік видів професійної діяльності на ринку цінних 

паперів, передбачений ст. 16 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» і 

ст. 4 Закону «Про державне регулювання ринку цінних паперів», діяльністю 

адміністратора з обліку прав на фінансові векселі. 

Досліджувані відносини можна класифікувати на: 

1. Майново-господарські (виробничо-господарські) відносини, що 

виникають у процесі здійснення професійними учасниками фондового ринку 

власної статутної діяльності – професійної діяльності на фондовому ринку. 

Вони є абсолютними господарськими відносинами і належать до категорії 

господарських правовідносин із ведення власної господарської діяльності 

[1614, с. 75; 244, с. 188–193]. За змістом ці відносини в свою чергу можна 

поділити на: 

а) посередницькі відносини, що виникають у процесі здійснення 

посередницької діяльності на фондовому ринку. Кваліфікуючими ознаками 

посередництва є: об’єкт (фактичні [804, с. 28–39; 458, с. 7–10; 377, с. 51] або 

юридичні [385, с. 20–21; 1600, с. 19] дії чи їх поєднання [684, с. 16; 1445,  

с. 36–38], нематеріальне благо та/або корисний ефект [1377, с. 226]), суб’єктний 

склад (фінансові посередники), діяльність від власного імені за рахунок і в 

інтересах клієнта (чужий інтерес) [263, с. 104; 217, с. 13], зміст (посередницька 

послуга)
 
[1377, с. 234; 1437, с. 10–12], підстава виникнення – договір.  

Ознаками посередницьких господарських правовідносин на фондовому 

ринку є: горизонтальні відносини між юридично рівними суб’єктами; за 

змістом мають майновий характер; предметом є надання посередницької 

послуги щодо розміщення та обігу цінних паперів, управління цінними 

паперами та/або активами, призначеними для інвестування в цінні папери; 

спеціальний суб’єктний склад; посередник діє від власного імені, в інтересах і 

за рахунок іншої особи (дуалістична господарська мета). 

Отже, господарське посередництво на фондовому ринку (фондове 

посередництво) – це підприємницька діяльність суб’єкта господарювання (крім 

банку), який отримав ліцензію на здійснення професійної діяльності на 
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фондовому ринку, що має виключний характер і не може поєднуватися з 

іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку, крім випадків, 

визначених законом, здійснюється від власного імені, в інтересах і за рахунок 

іншої особи (клієнта), предметом цієї діяльності є надання клієнту 

посередницьких послуг щодо розміщення та обігу цінних паперів, управління 

цінними паперами, активами, іпотечним покриттям або коштами установників 

управління майном, призначеними для інвестування в цінні папери або для 

фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій із нерухомістю. 

Видами посередницької діяльності на фондовому ринку є торгівля цінними 

паперами (§ 3 глави 35 ГК України, ст. 17 Закону «Про цінні папери та фондовий 

ринок», ст. 4 Закону «Про державне регулювання ринку цінних паперів»), 

управління активами, у т.ч. активами інституційних інвесторів [485, с. 28–30; 867, 

с. 65; 934, с. 34; 557, с. 112; 1448, с. 172; 923, с. 213; 1147; 1126], управління 

іпотечним покриттям [1254; 1077; 1253], діяльність із залучення коштів 

установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або 

здійснення операцій з нерухомістю [558, с. 220–233; 524, с. 112–118; 525, с. 1–17]. 

Проте законодавець іде не шляхом уніфікації, а шляхом розширення ліцензованих 

видів діяльності. Проектом Закону № 2413а [752] передбачено виокремлення 

діяльності з управління фондом фінансування будівництва/фондом операцій з 

нерухомістю як виду професійної діяльності на фондовому ринку та відмежування 

від професійної діяльності на фондовому ринку двох ліцензованих видів 

діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення: з надання 

послуг у накопичувальній системі загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування та з адміністрування НПФ. 

Професійна діяльність із торгівлі цінними паперами за змістом може бути 

посередництвом (брокерська діяльність), комерційним представництвом 

(андеррайтинг у частині умов договору андеррайтингу про повний чи 

частковий викуп цінних паперів із подальшим їх перепродажем інвесторам; 

гарантування повного або часткового продажу цінних паперів інвесторам) або 

комерційною (торгівельною) діяльністю (дилерська діяльність) [557, с. 117]. 
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Проведений аналіз зумовив надання пропозицій щодо внесення змін до 

ст. 1 Закону «Про фінансово-кредитні механізми» в частині визначення 

діяльності із залучення коштів установників управління майном та до ч. 1 ст. 18 

Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо визначення діяльності з 

управління активами, оформлених проектом Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного 

регулювання фондового ринку» (додаток 1); 

б) депозитарні відносини, що виникають між учасниками депозитарної 

системи щодо зберігання та обліку цінних паперів на рахунках у цінних 

паперах, обліку та обслуговування набуття, припинення, переходу прав на цінні 

папери і прав за цінними паперами, реєстрації обмежень прав на цінні папери за 

корпоративними операціями емітента та правочинами щодо емісійних цінних 

паперів, проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу за 

правочинами щодо емісійних цінних паперів. Порядок провадження 

депозитарної діяльності визначається Положенням № 735. 

Відповідно до ст. 1 Закону «Про депозитарну систему» депозитарна 

діяльність − це діяльність професійних учасників депозитарної системи 

України та НБУ щодо надання послуг зі зберігання та обліку цінних паперів, 

обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери 

і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у 

цінних паперах депозитарних установ, емітентів, депозитаріїв-кореспондентів, 

осіб, які провадять клірингову діяльність, РЦ, депонентів, а також надання 

інших послуг, які відповідно до Закону «Про депозитарну систему» мають 

право надавати професійні учасники депозитарної системи України. У 

літературі депозитарну діяльність визначено як надання послуг зі зберігання 

сертифікатів цінних паперів, що супроводжується обліком прав власників на 

цінні папери та обтяження їх зобов’язаннями, а також фіксацією факту 

переходу прав до нового власника [1351, с. 16; 45, с. 20]. 

Перелік видів депозитарної діяльності наведено у ст. 3 Закону «Про 

депозитарну систему», ст. 4 Закону «Про державне регулювання ринку цінних 
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паперів»: 1) депозитарна діяльність ЦД; 2) депозитарна діяльність НБУ; 

3) депозитарна діяльність депозитарної установи; 4) діяльність зі зберігання 

активів ІСІ; 5) діяльність зі зберігання активів пенсійних фондів; 

в) клірингові відносини, що виникають між РЦ, кліринговими установами 

та іншими учасниками депозитарної системи щодо визначення зобов’язань, які 

підлягають виконанню за правочинами щодо цінних паперів та інших 

фінансових інструментів, здійснення клірингу за договорами щодо цінних 

паперів, підготовки документів (інформації) для проведення розрахунків, 

обліку прав і зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів, внесків 

учасників клірингу до гарантійного фонду та інформації про кошти, цінні 

папери, заблоковані для виконання цих правочинів, проведення РЦ грошових 

розрахунків за результатами клірингу і виконання функцій центрального 

контрагента, створення системи гарантій виконання зобов’язань за 

правочинами щодо цінних паперів. ЦД та НБУ можуть здійснювати кліринг з 

урахуванням вимог, встановлених законодавством. 

Кліринг (від англ. сlеаrіng, сlеаr – очищати, вносити ясність) – форма 

безготівкових розрахунків, за якої заборгованість однієї сторони іншій 

погашається, а зобов’язання учасників розрахунків припиняються шляхом 

заліку однорідних зустрічних або послідовних вимог [220, с. 4; 1520, с. 322] за 

договорами, укладеними між учасниками розрахунків, термін виконання яких 

настав.  

Із прийняттям Закону «Про депозитарну систему» кліринг виокремлено 

як вид професійної діяльності на фондовому ринку. Легальне визначення 

клірингової діяльності (ст. 19-1 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок») 

свідчить про його неповноту через незазначення у цій дефініції предмета 

клірингової діяльності – здійснення клірингу за договорами щодо цінних 

паперів РЦ, ЦД і кліринговими установами, проведення РЦ грошових 

розрахунків за результатами клірингу, та функцій: виконання РЦ функцій 

центрального контрагента, облік прав і зобов’язань за правочинами щодо 

цінних паперів, інформації про кошти, цінні папери, заблоковані для виконання 



283 

цих правочинів, внесків учасників клірингу до гарантійного фонду, що 

зумовило формулювання пропозицій щодо внесення змін до ст. 19-1 Закону 

«Про цінні папери та фондовий ринок» (додаток 1).  

Кліринг містить механізм гарантії виконання зобов’язань сторін на 

біржовому ринку [770, с. 13], поліпшує якість та підвищує ліквідність і зберігає 

цілісність ринку. Пунктом 3.4 проекту Програми розвитку фондового ринку на 

2015 – 2017 рр. із метою модернізації системи клірингу передбачено 

запровадження систем управління ризиками та гарантій для забезпечення 

гарантованих розрахунків, у т.ч. через створення гарантійних фондів, 

запровадження правил і порядку страхування ризиків, виконання НБУ функції 

кредитора останньої інстанції; впровадження функцій центрального 

контрагента; забезпечення виконання валових розрахунків у режимі реального 

часу (RTGS); забезпечення демонополізації – надання біржам права 

здійснювати клірингову діяльність; створення умов для участі іноземних 

депозитаріїв-кореспондентів у клірингу. 

Порядок взаємодії між РЦ, кліринговими установами, ЦД, НБУ, ФБ 

встановлюється Правилами ПАТ «РЦ», Правилами клірингу ПАТ «РЦ», 

регламентами взаємодії між РЦ, кліринговими установами, ЦД, НБУ, 

фондовими біржами і відповідними договорами, які визначають права та 

обов’язки сторін, регулюють порядок обміну інформацією, надання та 

опрацювання розрахункових документів тощо. Загальні вимоги щодо порядку 

укладення, виконання, зміни, розірвання договорів, які опосередковують 

здійснення клірингової діяльності (договір про проведення розрахунків у 

цінних паперах за результатами клірингу, договір про проведення грошових 

розрахунків за результатами клірингу, договір про надання клірингових послуг, 

договір про клірингове обслуговування), визначено ЦК України, ГК України, 

законами «Про депозитарну систему», «Про цінні папери та фондовий ринок» 

та нормативно-правовими актами НКЦПФР [1142; 1105; 1104; 1102; 1100]. Ці 

договори мають ознаки договорів приєднання (ст. 634 ЦК України), оскільки їх 

умови стандартизовані та коригуванню не підлягають [1764, с. 533].  
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Клірингове обслуговування учасників клірингу та ЦД здійснюється РЦ із 

використанням поточних/кореспондентських рахунків, рахунків для здійснення 

розрахунків, клірингового рахунка, на яких обліковуються кошти клієнтів РЦ, 

зобов’язання та/або права учасників клірингу/клієнтів учасника клірингу 

(п.п. 4.1, 4.2 Правил клірингу ПАТ «РЦ»), клірингового субрахунка учасника 

клірингу/клієнта учасника клірингу в системі клірингового обліку. 

РЦ здійснює кліринг зобов’язань за всіма правочинами, що включені до 

наданої ФБ відомості правочинів. За правочинами щодо цінних паперів, у яких 

РЦ як центральний контрагент у відомості правочинів не зазначений стороною і 

зобов’язання за якими були допущені РЦ до клірингу, РЦ у момент допуску 

таких зобов’язань до клірингу набуває взаємні права та обов’язки сторін цих 

правочинів і стає покупцем для кожного продавця та продавцем для кожного 

покупця. За такими правочинами зобов’язання сторін одна щодо одної 

вважаються припиненими у момент допуску цих зобов’язань до клірингу 

(п. 4.13.9 Правил клірингу ПАТ «РЦ»).  

Після отримання від ФБ відомості правочинів під час проведення 

клірингової сесії РЦ перевіряє такі правочини для допуску зобов’язань за ними 

до клірингу відповідно до умов Правил та договору з ФБ. У разі неможливості 

здійснення клірингу за зобов’язаннями за будь-яким правочином із відомості 

правочинів РЦ повертає відомість правочинів на доопрацювання ФБ. Якщо 

відомість правочинів відповідає вимогам Регламенту взаємодії між РЦ і ФБ, РЦ 

здійснює кліринг шляхом визначення сумарного зобов’язання з 

поставки/отримання кожного виду цінних паперів та їх оплати стосовно 

клірингового рахунка/субрахунка учасника клірингу/клієнта учасника 

(п.п. 4.13.10–4.13.12 Правил клірингу ПАТ «РЦ»). 

Перелік правочинів надається РЦ депозитарію за кожною кліринговою 

відомістю окремо та містить інформацію про всі правочини, укладені на ФБ 

упродовж поточного клірингового сеансу. Клірингова сесія вважається 

завершеною після отримання від депозитарію інформації про завершення 

переказу цінних паперів на рахунках у цінних паперах у системі депозитарного 



285 

обліку. За результатами проведення грошових розрахунків РЦ надає звіти ФБ та 

учасникам клірингу і відновлює кліринговий сеанс (п. 4.13.13–4.15 Правил 

клірингу ПАТ «РЦ»). 

Створення ефективної системи клірингу має стати ключовим кроком до 

спрощення розрахунків і зниження ризику невиконання або неналежного 

виконання біржових угод за цінними паперами завдяки таким засобам і 

механізмам забезпечення виконання зобов’язань, допущених до клірингу: 

обов’язкове стовідсоткове часткове (або таке, що відсутнє) попереднє 

депонування та резервування коштів і цінних паперів або інших фінансових 

інструментів [860], перевірка отриманої РЦ інформації про укладені правочини 

стосовно допуску зобов’язань до клірингу та можливості здійснення 

розрахунків, використання коштів учасників/клієнтів учасників клірингу в 

порядку, визначеному Положенням про управління ризиками та забезпечення 

гарантій [921] або гарантійного фонду у порядку, визначеному Положенням 

про гарантійний фонд [910]. 

Аналіз відповідності норм законодавства України, що регулюють 

здійснення клірингової діяльності, до acquis communautaire у цій сфері 

засвідчує необхідність імплементації положень: 

1) Директиви Європейського Парламенту та Ради 98/26/ЄС від 

19 травня 1998 р. «Про остаточний розрахунок в платіжних системах та системах 

розрахунків за цінними паперами» [1279] у частині: обов’язковості виконання 

клірингових операцій навіть у разі, коли проти однієї зі сторін відкрито процедуру 

відновлення платоспроможності чи банкрутства, якщо операцію було здійснено 

до відкриття процедури банкрутства (ст. 3); визначення у законодавстві моменту, 

в який клірингова операція стає незворотною (ст. 5); прав учасників 

клірингових операцій, яким надано цінні папери у заставу, що не повинні бути 

порушені, якщо проти заставодавця відкрито процедуру банкрутства (ст. 9); 

2) Директиви Європейського Парламенту та Ради 2004/39/ЄС від 

21 квітня 2004 р. щодо ринків фінансових інструментів, якою внесено зміни до 

Директиви 85/611/ЄЕС та Директиви 2000/12/ЄС Європейського Парламенту та 
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Ради, а також припинено дію Директиви Ради 93/22/ЄЕС [1732], у частині: 

вимог до інвестиційних фірм держав-членів, які повинні мати право доступу до 

центрального контрагента, клірингової та розрахункової систем для цілей 

завершення або організації завершення трансакцій з фінансовими 

інструментами (ст. 34); зобов’язання регульованих ринків на їх території 

надавати всім учасникам право визначати розрахункову систему за 

трансакціями із фінансовими інструментами (ст. 34) [119, с. 114]. 

Удосконалення правового статусу РЦ вимагає: визначення правового 

статусу депонованих і блокованих коштів учасників клірингу; нормативного 

розподілу режимів використання клірингових рахунків; надання права 

центральному контрагенту використовувати кошти гарантійного фонду; 

визначення порядку виконання зобов’язань учасником клірингу перед 

центральним контрагентом у разі відкликання ліцензії, банкрутства, введення 

заборони на здійснення окремих банківських операцій; встановлення права РЦ 

обмежити розмір відповідальності перед учасниками клірингу [528, с. 559]; 

г) біржові відносини, що виникають між організатором торгівлі (ФБ) та 

учасниками торгів щодо організації і проведення регулярних біржових торгів, 

централізованого укладення договорів щодо цінних паперів та інших 

фінансових інструментів на ФБ згідно зі встановленими нею правилами. 

У Законі «Про цінні папери та фондовий ринок» (ст. 20) ототожнено 

терміни «організація торгівлі» та «діяльність ФБ», що характерно і для 

законодавства інших країн [886, с. 26; 1598, с. 79]. О. М. Шевченко розуміє 

організацію торгівлі як діяльність спеціального суб’єкта (організатора торгівлі) 

зі створення умов для здійснення торгівлі певними видами товарів між 

визначеним колом осіб відповідно до встановленого механізму вибору 

контрагентів за угодами та встановлення ціни [1674, с. 32]. За такими 

критеріями як, зокрема, суб’єктний склад (організатор торгівлі, члени біржі та 

інші учасники біржових торгів); визначений правилами організатора торгівлі 

порядок відбору учасників біржової торгівлі (допуску до торгів), їх цінних 

паперів, інших фінансових інструментів (лістинг) або товарів, механізм 
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укладення договорів, порядок визначення ціни та інших умов договору купівлі-

продажу, «організований ринок» можна відмежувати від таких форм ринку як 

оптові ярмарки, виставки, оптові продовольчі ринки, ринок Forex і форм 

торгівлі – фондових магазинів, інтернет-трейдингу [1674, с. 130]. 

Операції з цінними паперами можуть здійснюватися на біржовому 

(централізованому) ринку (ФБ) і позабіржовому (децентралізованому) ринку, 

який у свою чергу поділяється на організований та неорганізований.  

Організований фондовий ринок – це система суспільних відносин, 

пов’язаних зі здійсненням організованої торгівлі, впорядкованої за допомогою 

професійної ліцензованої діяльності організаторів торгівлі на фондовому ринку, 

що виникають у процесі публічного розміщення та обігу цінних паперів на 

торгах організаторів торгівлі [1675, с. 8, 13]. У вузькому значенні організований 

фондовий ринок охоплює відносини між учасниками організованої торгівлі, 

емітентами, іншими особами, зобов’язаними за цінними паперами, включеними 

до котирувальних списків, або такими, що розміщуються на торгах організатора 

торгівлі, як користувачами послуг з організації торгівлі, та суб’єктами, які 

здійснюють централізоване обслуговування організованої торгівлі: 

організатором торгівлі, кліринговими та депозитарними установами, ЦД і РЦ. У 

широкому значенні організований фондовий ринок охоплює також відносини, 

пов’язані зі здійсненням регулювання та контролю за діяльністю його 

учасників з боку уповноважених державних органів і СРО [1675, с. 8]. ФБ діє 

від власного імені, у власних інтересах і за власний рахунок без мети 

отримання прибутку. Це зумовлює визнання дисертанткою біржової діяльності 

некомерційною господарською діяльністю, що не є посередництвом. 

2. Організаційно-господарські відносини досліджено авторкою у 

підрозділі 4.8 дисертації. 

3. Внутрішньогосподарські фондові відносини. 

Не зачіпаючи, через обмеженість обсягу та галузеву спеціалізацію 

дослідження, спірні в юридичній науці питання про єдине господарське 

правовідношення і галузеву класифікацію внутрішньогосподарських відносин, 
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висвітлені у роботах В. Г. Верднікова, О. М. Вінник, І. Є. Красько, В. В. Лаптєва, 

В. К. Мамутова, А. Я. Пилипенка, Г. В. Пронської, В. С. Щербини, зазначимо 

лише, що підтримуємо господарсько-правову концепцію фондових, у т.ч. 

внутрішньогосподарських фондових відносин. У науці господарського права 

внутрішньогосподарськими визнаються відносини в межах однієї господарської 

організації [641, с. 3, 17, 32; 647, с. 12; 1538, с. 5, 14], що складаються у процесі 

здійснення виробничо-господарської діяльності між ланками системи [888, 

с. 276].  

А. Я. Пилипенко, досліджуючи внутрішньогосподарські відносини у 

господарському об’єднанні, за складом суб’єктів визначає вертикальні та 

горизонтальні відносини [888, с. 276]. Внутрішньогосподарські фондові 

відносини за складом суб’єктів можна поділити на три групи: 1) між 

професійним учасником фондового ринку як суб’єктом господарювання і його 

структурними підрозділами; 2) між структурними підрозділами професійного 

учасника фондового ринку, що безпосередньо здійснюють відповідний 

вид/види професійної діяльності на фондовому ринку; 3) між об’єднанням 

професійних учасників фондового ринку або СРО та його (її) членами. 

Внутрішньогосподарські фондові відносини виникають у зв’язку з 

необхідністю регулювання та організації процесу здійснення певного виду 

(видів) професійної діяльності на фондовому ринку. Кваліфікаційно-

персоніфіковані вимоги до фахівців заявника (сертифікація, стаж, заборона 

суміщення, вимоги до мінімальної кількості), майнові та програмно-

технологічні вимоги зумовлюють відособлення структурних підрозділів у 

процесі здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, особливо у разі 

поєднання кількох її видів у випадках, визначених законом. Однак структурний 

підрозділ не є суб’єктом господарювання (ст. 55 ГК України), а отже, не може 

виступати у господарському обороті від власного імені. Всі права та обов’язки, 

яких він набуває під час здійснення професійної діяльності на фондовому 

ринку, є правами та обов’язками професійного учасника як юридичної особи.  

Внутрішньогосподарські відносини, врегульовані нормами права, 
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виступають у формі правовідносин. Проникнення правового регулювання 

всередину суб’єкта господарювання є характерною тенденцією розвитку 

господарського законодавства [1538, с. 102]. У цьому знаходить прояв тенденція 

до зростання ролі регулятивної функції права через локальне господарсько-

правове регулювання [888, с. 284]. Регулювання внутрішньогосподарських 

відносин самим суб’єктом господарювання – саморегулювання – застосовується 

як одна з ефективних форм управління [888, с. 285]. При цьому правові норми, 

що регулюють внутрішньогосподарські відносини, не є особливою «правовою 

матерією» (галуззю), а належать до норм, інститутів, галузей права, якими 

регулюються зовнішні господарські відносини [888, с. 296]. 

На фондовому ринку саморегулювання активно застосовується у 

затвердженні професійним учасником, об’єднанням професійних учасників, СРО 

внутрішніх документів, що регламентують: порядок його (її) функціонування 

(статут, положення, правила тощо); внутрішньофірмове планування 

професійної діяльності; договірну роботу; порядок організації та здійснення 

відповідного виду професійної діяльності: правила, програми, інструкції, 

регламенти, положення тощо [1005; 920; 1008]; підстави та порядок 

застосування господарсько-правової відповідальності. 

Таким чином, професійною діяльністю на фондовому ринку є 

господарська діяльність професійних учасників фондового ринку з надання 

фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку 

прав за цінними паперами, клірингу, управління активами інституційних 

інвесторів, НПФ, іпотечним покриттям або коштами установників управління 

майном, призначеним для інвестування в цінні папери або для фінансування 

об’єктів будівництва, що має виключний (крім банків) професійний характер, 

здійснюється на підставі ліцензії НКЦПФР і відповідає вимогам, установленим 

до такої діяльності Законом «Про цінні папери та фондовий ринок» і 

законодавством. 
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4.6. Правове регулювання інвестиційних відносин на фондовому ринку 

Інвестиційні правовідносини зазвичай висвітлюють у межах комплексних 

досліджень з інвестиційно-правової проблематики. Більшість науковців визнають 

інвестиційні правовідносини самостійним видом суспільних відносин – 

господарськими відносинами, що виникають між інвестором, іншими учасниками 

інвестиційного процесу [1617, с. 12] та суб’єктами організаційно-господарських 

повноважень, змістом яких є суб’єктивні права та юридичні обов’язки 

майнового та організаційного характеру щодо підготовки до вкладення 

інвестицій, безпосереднього інвестування та використання вкладених 

інвестицій, отримання соціально-економічного ефекту (в т.ч. прибутку) з метою 

задоволення приватних інтересів учасників інвестування та публічних 

інтересів, створення сприятливих правових умов для здійснення інвестиційної 

діяльності [240, с. 23; 907, с. 119]. В. В. Гущін та О. А. Овчинніков визначають 

інвестиційні правовідносини як сукупність суспільних відносин, що виникають 

стосовно залучення, використання та контролю за інвестиціями і здійсненням 

інвестиційної діяльності, а також відносини, пов’язані з відповідальністю 

інвесторів за дії, що суперечать законодавству [320, с. 107].  

Проте у ряді досліджень викладено протилежну точку зору, зокрема деякі 

науковці заперечують існування особливого єдиного «інвестиційного 

відношення/правовідношення», не визнаючи інвестиційне право самостійною 

галуззю права, оскільки відносини, що виникають у зв’язку зі здійсненням 

інвестиційної діяльності, різноманітні за своєю юридичною природою, 

об’єднані спільною метою, яка полягає у реалізації інвестиційного інтересу 

[570, с. 126; 697, с. 118; 1628, с. 44]. 

Макроекономісти оперують терміном «інвестиція» для позначення 

приросту запасу виробничих активів, створення реального капіталу [1438, 

с. 472, 783], але поширеним є вжиття терміна «інвестиція» і до відносин із 

набуття цінних паперів [1438, с. 783; 1587, с. 91–92] у процесі як їх розміщення, 

так і обігу [1441, с. 5]. 

Однак інвестиційні відносини на фондовому ринку не обмежуються 
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виключно купівлею-продажем цінних паперів і охоплюють також: вивчення 

інформації про об’єкт інвестування, одержання дозволів, попередніх 

узгоджень інвестиційного проекту, відносини щодо управління об’єктом 

інвестування, повернення інвестованих коштів, отримання доходів за цінним 

папером тощо, та стадії інвестиційного процесу, на яких особа (інвестор) ще 

не є власником цінного папера, але вчиняє конклюдентні дії, спрямовані на 

набуття цінного папера у власність: подання заявки на придбання цінного 

папера, укладення договору купівлі-продажу цінного папера у процесі 

розміщення, укладення договору брокерського обслуговування або довірчого 

управління з торговцем цінними паперами тощо. Заявка на придбання цінних 

паперів має суто технічний характер [1469, с. 73]; зобов’язання сторін 

виникають на підставі договору про придбання інвестиційних сертифікатів 

[831, с. 55]. 

Авторка не поділяє позицію А. В. Габова, який поширює правовий статус 

інвестора на особу, яка звернулася (відповіла на рекламну пропозицію) до 

професійного учасника фондового ринку із запитом про надання інформації про 

цінні папери або інші фінансові інструменти, а також на осіб, які набули права 

власності на цінні папери в порядку спадкування [259, с. 671–672]. Суб’єкт 

набуває статусу інвестора з моменту вчинення фактичних дій щодо 

інвестування власних або залучених коштів у цінні папери або похідні фінансові 

інструменти, що надають право на набуття цінних паперів. Не є інвесторами 

особи, які набули право власності на цінні папери в порядку спадкування, 

правонаступництва, виконання рішення суду тощо, а також власники 

сурогатів цінних паперів.  

Інвестиції в цінні папери, корпоративні права є фінансовими інвестиціями – 

частиною неспожитого доходу (заощаджень), вкладеною у різні активи з метою 

отримання доходу в різній формі [1663, с. 10; 388, с. 14–16; 240, с. 4]. Аналіз 

інвестиційно-правових досліджень Н. Г. Дороніної, С. Корнєєвої, А. В. Майфата, 

Н. Г. Семілютіної, М. Л. Скуратовського, П. В. Степанова свідчить, що 

інвестиція як економіко-правова категорія характеризується єдністю трьох 
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складових: 1) інвестовані засоби: майно, майнові права, немайнові права, що 

мають грошову оцінку; 2) процес вкладення (залучення) інвестованих засобів у 

інвестиційний процес визначається моментом укладення договору, що 

оформлює інвестиційні відносини; 3) мета інвестування – отримання прибутку 

(майновий інтерес) та/або набуття відповідних прав чи досягнення іншого 

соціально корисного ефекту (немайновий інтерес)
 
[1015, с. 6; 424, с. 14; 697, 

с. 74; 381, с. 69].  

Вкладання в «капітальні» активи у кругообігу капіталу відіграє роль 

механізму, через який заощадження перетворюються в інвестиції у тому 

випадку, якщо в емітента таких активів (цінних паперів) не вистачає власних 

джерел для збільшення (чи оновлення) виробничих потужностей [259, с. 663]. 

М. Г. Холкіна визначає інвестиційні цінні папери як емісійні цінні папери та 

цінні папери колективного інвестування, що є предметом інвестицій і 

посвідчують майнові та немайнові права їх держателя (інвестора) на одержання 

доходу, іншої вигоди від діяльності особи, яка здійснює управління 

інвестиційними засобами в межах узятого на себе зобов’язання [1617, с. 8]. 

Цінні папери (крім векселів) законодавець визнає об’єктом інвестицій 

(ч. 1 ст. 4 Закону «Про інвестиційну діяльність», п. 14.1.81 Податкового кодексу 

України), не деталізуючи при цьому видів цінних паперів, які можуть 

виступати об’єктом інвестицій. Враховуючи наведений вище аналіз категорії 

«інвестиція», вважаємо, що до таких паперів належать лише емісійні цінні 

папери: акції, інвестиційні сертифікати, сертифікати ФОН, облігації всіх видів, 

казначейські зобов’язання, іпотечні сертифікати та іпотечні облігації. Не є 

об’єктами інвестування з огляду на їх правову природу та підстави їх видачі: 

векселі (про що прямо зазначено у пп. 153.9 Податкового кодексу України, ч. 1 

ст. 4 Закону «Про інвестиційну діяльність»), а також ощадні сертифікати, 

заставні, похідні цінні папери, приватизаційні та товаророзпорядчі цінні 

папери. Пропонуємо внести зміни до ч. 1 ст. 4 Закону «Про інвестиційну 

діяльність», п. 14.1.81 Податкового кодексу України і зазначити, що об’єктом 

інвестицій є емісійні цінні папери. Аналогічний підхід закріплено у ст. 1 
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Федерального закону РФ «Про захист прав і законних інтересів на ринку цінних 

паперів» [815].  

Правовідносини зі спільного інвестування та правовий статус суб’єктів – 

інституційних інвесторів досліджено у дисертаціях С. О. Віхрова, О. Ю. Кампі, 

А. В. Попової, К. С. Саніна, О. А. Слободяна, роботах О. М. Гнатів, 

О. М. Вінник, В. В. Поєдинок, В. В. Рєзнікової, К. О. Рябової, О. П. Сущ, 

О. С. Яворської та інших. Відносини у сфері спільного інвестування є 

переважно господарсько-правовими, формуються у процесі організації та 

здійснення господарської діяльності у зазначеній сфері, а їх учасниками є 

суб’єкти господарювання та організаційно-господарських повноважень [464]. 

Інвестиційні фонди є формами спільного (колективного) інвестування [1587, 

с. 102; 1753, с. 1; 544, с. 178; 382, с. 368–369]. Вітчизняний законодавець обрав 

модель акціонерних інвестиційних фондів [36, с. 9] із використанням у ПІФ 

специфічного виду цінних паперів – інвестиційних сертифікатів. ІСІ відповідно до 

ст. 1 Закону «Про ІСІ» – це КІФ (ст.ст. 8, 11–13 Закону «Про ІСІ») або ПІФ. У разі 

заснування КІФ його акції підлягають приватному розміщенню, що не виключає 

можливості обрання організаційно-правової форми як ПАТ, так і ПрАТ, перше 

розміщення акцій в яких є завжди приватним (ст. 9 Закону «Про АТ»). Отже, 

помилковою є позиція О. С. Яворської про те, що на етапі створення КІФ є ПрАТ 

[1753, с. 2]. Управління активами КІФ здійснює КУА на підставі договору про 

управління активами КІФ, що не зумовлює виникнення відносин представництва 

[1486, с. 478]. Управитель діє від власного імені (ч. 1 ст. 1029 ЦК України). Як 

зазначає В. Крат, встановлення законодавцем моделі участі КУА в управлінні 

активами КІФ «від імені та в інтересах КІФ» призвело до численних теоретичних і 

практичних проблем [599, с. 84]. 

ПІФ – сукупність активів, що формується за рахунок емісії інвестиційних 

сертифікатів, мінімальний обсяг яких становить 1250 мінімальних заробітних 

плат, що належать учасникам такого фонду на праві спільної часткової 

власності, перебувають в управлінні КУА та обліковуються нею окремо від 

результатів її господарської діяльності. ПІФ створюється КУА і діє на підставі 
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регламенту (ст.ст. 41, 42 Закону «Про ІСІ»).  

Підтримуємо позицію щодо визнання ПІФ об’єднаним фондом управління, 

що не має господарської правосуб’єктності [738, с. 4, 5], чим спростовується 

віднесення ПІФ деякими дослідниками до особливого виду суб’єктів 

господарювання [248, с. 4]. Укладаючи договори за рахунок активів ПІФ, КУА діє 

від свого імені із обов’язковим зазначенням у договорах реквізитів ПІФ. 

Виконання зобов’язань здійснюється за рахунок активів ПІФ [965]. 

Закон України від 15 березня 2001 р. «Про інститути спільного 

інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» [1248] (ст. 25) 

визначав підставою виникнення правовідносин у ПІФ договір про приєднання 

до ПІФ і передбачав, що прийняття (акцепт) пропозиції (укладення з КУА 

договору про приєднання до ПІФ) здійснюється інвестором шляхом придбання 

інвестиційного сертифіката ПІФ. Договір мав характер публічного договору 

приєднання, умови якого включалися до проспекту емісії і мали характер 

публічної оферти; у формі окремого документа договір не укладався.  

У зарубіжному законодавстві є приклади використання конструкції 

належності активів фонду без створення юридичної особи на праві спільної 

часткової власності його інвесторам (наприклад, § 30 (1) Закону ФРН про 

інвестиції [2], ст.ст. L 214-20 і L 214-43 Грошового та фінансового кодексу 

Франції [24], п. 12 ст. 1 Закону Республіки Казахстан від 7 липня 2004 р. «Про 

інвестиційні фонди» [823], Федеральний Закон РФ від 29 листопада 2001 р. 

«Про інвестиційні фонди» [825], ст. 29 Закону Естонії від 9 квітня 1997 р. «Про 

інвестиційні фонди» [824]). Цілком можлива ситуація, коли майновий комплекс 

є спільною власністю, окремі речі з його складу відчужуються, а інші, навпаки, 

до його складу купуються: це жодним чином не суперечить природі спільної 

власності [660]. М. В. Плющєв вважає, що ПІФ є потенційним об’єктом 

цивільних прав; натомість реальним об’єктом є частка учасника в праві 

власності на ПІФ [897, с. 6]. Проте у спеціальній літературі неодноразово 

заперечувалася конструкція спільної власності пайовиків на ПІФ і було 

висловлено пропозиції про визнання власником ПІФ КУА [650, с. 121, 131; 
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1498, с. 59; 1642; 1507, с. 123–124; 657, с. 49]. Так, Д. І. Степанов зазначає, що 

співвласність – це відносини у статиці, де дійсно наявний об’єкт власності, а у 

випадку з ПІФ майнові відносини постають у динаміці [1498, с. 60–61]. 

Пайовики не мають права здійснювати угоди з майном, що є активами ПІФ; це 

може робити виключно КУА. Правомочності власника здійснюються лише 

щодо частки (паю) в ПІФ. Питання про право спільної власності на ПІФ 

безпосередньо пов’язане з питанням про можливість конструювання довірчого 

управління майном ПІФ. 

Правову природу договору про приєднання до ПІФ як підстави 

виникнення інвестиційних правовідносин між інвестором і КУА висвітлено у 

роботах І. В. Венедиктової, О. М. Гнатів, Р. А. Майданика, М. В. Мащенко, 

Т. Т. Оксюк, Г. Г. Харченка та інших. Досліджуючи це питання, О. М. Гнатів 

зазначає, що інвесторові належить право власності на грошові кошти, передані 

як оплата інвестиційних сертифікатів, виникає право власності на інвестиційні 

сертифікати та майно, набуте в результаті управління активами ПІФ. Інвестор 

передає повноваження, які відповідно до ст. 317 ЦК України становлять зміст 

права власності КУА. Внаслідок укладення договорів про приєднання до ПІФ 

все майно, одержане від інвесторів як плата за інвестиційні сертифікати, змінює 

свій правовий режим із приватної власності інвесторів на їх спільну часткову 

власність [276, с. 118]. Однак грошові кошти, внесені в оплату за інвестиційний 

сертифікат, як родова річ знеособлюються і перебувають в управлінні КУА, яка 

інвестує їх відповідно до інвестиційної декларації фонду у цінні папери, 

нерухомість, депозити та інші активи ПІФ (ст. 43 Закону «Про ІСІ»). Учасники 

ПІФ не мають права впливати на діяльність КУА (ст. 44 Закону «Про ІСІ»). В 

обмін на внесені грошові кошти інвестор отримує право власності на 

інвестиційний сертифікат – цінний папір, який посвідчує право власності на 

частку в ПІФ (ст. 1 Закону «Про ІСІ»), а у КУА виникає право довірчої 

власності на активи ПІФ. Із наведеним погоджується і О. М. Гнатів: інвестори 

фактично не здійснюють правомочності з права спільної часткової власності 

(відповідно до ст. 358 ЦК України); вони є установниками управління, а КУА – 
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управителем (довірчим власником); грошові кошти як річ, визначена родовими 

ознаками, можуть передаватися виключно у власність КУА [276, с. 119, 121]. 

Поширення режиму спільної часткової власності інвесторів на активи ПІФ, на 

думку О. С. Яворської, є фікцією [1753, с. 4]. 

І. З. Фархутдінов та В. А. Трапезніков визнають ПІФ договірною формою 

інвестицій та відносять договір довірчого управління до організаційно-

правових форм інвестицій [1587, с. 108]. Виходячи із різного розуміння об’єкта 

досліджуваного правовідношення (ПІФ або частка учасника в ПІФ), одні вчені 

вважають, що в управлінні ПІФ перебуває один договір між КУА та 

учасниками ПІФ [421, с. 142; 650, с. 76; 897, с. 17], інші – що між КУА та 

кожним з учасників ПІФ існує окремий договір [657, с. 45; 700]. Слушною є 

позиція О. А. Слободяна: «ПІФ є єдиним об’єктом правовідношення … 

Існування єдиного договору управління ПІФ підтверджується конструкцією 

договору приєднання, публічністю оферти» [1466, с. 176–177]. Концепція 

множинності договорів управління у ПІФ не дає змоги виключити різні умови 

таких договорів, у т.ч. у частині правомочностей КУА, її винагороди, складу 

витрат, що відшкодовуються [421, с. 140], зумовлює неможливість формування 

єдиного складу і структури активів. КУА управляє активами ПІФ, а не частками 

активів. Множинність учасників на стороні установника управління у ПІФ не 

свідчить про те, що це управління здійснюється стосовно частки кожного із 

учасників ПІФ [1466, с. 177]. 

В ЄС правові засади діяльності ІСІ визначаються Директивою 2011/61/EC 

про менеджерів альтернативних інвестиційних фондів [13] і Директивою Ради 

85/611/ЄС «Про узгодження законів, підзаконних та адміністративних 

положень, що стосуються інститутів спільного (колективного) інвестування в 

цінні папери, що підлягають обігу (ICI)» [348], яка визначає вимоги щодо 

здійснення діяльності, пов’язаної з управлінням пайовими трастами, фондами 

та інвестиційними компаніями, і не регулює питання договірної регламентації 

відносин в ІСІ. 

Таким чином, ПІФ – договірна конструкція. Договір про участь у ПІФ та 
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договір управління майном є різними правовими конструкціями і оформлюють 

різні правові відносини. Відносини з участі у ПІФ є зобов’язальними відносинами 

членства (участі), виникають на підставі набуття інвестиційного сертифіката, 

регламентуються проспектом емісії інвестиційних сертифікатів ПІФ і 

регламентом ПІФ та не потребують окремої (договірної) форми закріплення. 

Правовідносини з управління активами ПІФ між інвестором та КУА в ПІФ і КІФ 

належать до інституту управління майном і мають оформлюватися договором 

управління майном (активами ПІФ або КІФ).  

 

4.7. Правове регулювання відносини з управління майном  

на фондовому ринку України 

Відносини з управління майном виникають у процесі здійснення 

посередницької діяльності на фондовому ринку. До них належать відносини з 

управління: 1) активами інституційних інвесторів, у т.ч. управління активами ІСІ 

та НПФ; 2) іпотечними активами; 3) іпотечним покриттям за іпотечними цінними 

паперами; 4) коштами, залученими за рахунок розміщення сертифікатів ФОН із 

метою фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з 

нерухомістю (делеговане управління); 5) цінними паперами (представницьке 

управління). 

На думку І. В. Венедіктової, конструкції з управління майном мають 

однаковий предмет регулювання і мету встановлення, хоча ці інститути 

оперують різними методами, засобами та відрізняються юридичним змістом 

[224, с. 106]. Договір довірчого управління майном є формою, що сприяє 

здійсненню інвестиційної діяльності, та єдиною підставою виникнення 

правовідносин з управління майном [1622, с. 5, 11]. До ознак договору 

управління майном відносять: реальний, оплатний строковий договір, що має 

інвестиційний, двосторонній, публічний характер; умови укладення договору, а 

також істотні умови договору є однаковими для всіх інвесторів; має ознаки 

договору приєднання, оскільки відсутнє взаємне волевиявлення сторін, а умови 

договору визначаються в односторонньому порядку КУА в проспекті емісії 
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інвестиційних сертифікатів; опосередковує фідуціарне правовідношення між 

установником управління та управителем і базується на взаємній довірі [276, 

с. 119]; імперативність правового регулювання способу укладення договору, що 

виявляється у визначенні законодавцем умов договору через затвердження 

вимог до проспекту емісії цінних паперів [1471]; предмет – надання змішаних 

(юридично-фактичних) послуг – комплексу дій юридичного і фактичного 

характеру щодо управління майном [738, с. 5]; при укладенні договору 

відбувається розщеплення правомочностей власника майна, переданого в 

управління [1608, с. 9]; специфічні підстави припинення, зокрема можливість в 

односторонньому порядку розірвати договір із підстави втрати довіри до 

контрагента [225, с. 9].  

Є дві основні концепції довірчих відносин, закріплені в різних правових 

системах: 1) довірча власність (траст) – в англо-саксонській системі права; 

2) довірче управління – у континентальній системі права [1622, с. 16–17]. 

Номінальне право власності на цінні папери відоме багатьом країнам 

континентальної та англо-саксонської системи права у вигляді довірчої 

власності у Німеччині (нім.: treuhandeigentum) [1602, с. 41], номінального 

тримання цінних паперів (фр.: portage) у Франції або номінальної власності 

(англ.: nominy; beneficiary ownership) у Бельгії, фідуціарного тримання цінних 

паперів (фр.: fiducia portage) в Швейцарії, інституту сертифікації в Голландії 

[687, с. 51].  

Інститут довірчої власності є порівняно новим для вітчизняної правової 

системи. Його було запроваджено Законом України від 19 червня 2003 р. «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України» [1050], який вніс зміни і 

доповнення до ЦК України (п. 2 ст. 316, п. 2 ст. 1029 ЦК України) і передбачив 

особливий вид права власності – право довірчої власності, яке виникає в 

управителя на підставі закону або договору управління майном на отримане в 

управління майно. Управитель, якщо це визначено договором про управління 

майном, є довірчим власником майна, яким він володіє, користується і 

розпоряджається відповідно до закону та договору управління майном (ст. 1033 
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ЦК України). Частиною 2 ст. 1029 ЦК України передбачено можливість 

виникнення на підставі договору управління майном двох видів прав 

управителя на отримане в управління майно: права управителя на чуже майно 

або права довірчої власності [868, с. 37]. Умовою виникнення в управителя 

права довірчої власності визнається встановлення такої умови в договорі. 

Довірча власність і довірче управління майном – різні правові інститути, 

різні правові форми оформлення схожих економічних відносин, які можуть 

оформлюватися одним договором – договором управління майном. 

Досліджуючи співвідношення інститутів права довірчої власності та довірчого 

управління майном, Ю. В. Курпас, Н. В. Меркушева, Л. Ю. Міхєєва, 

С. М. Степанова, Є. О. Суханов, С. В. Хромушин акцентують зобов’язальний 

характер довірчого управління майном [745, с. 122; 1623, с. 9; 567, с. 535; 630, 

с. 14; 1306, с. 188]. Інші вчені вважають, що ця конструкція має речово-правову 

природу [1463; 1572, с. 15]. Право довірчої власності визнають речовим правом 

установника, довірчого власника і бенефіціара (вигодонабувача) [150, с. 86], 

квазіречовим правом [224, с. 31], змішаним «речово-зобов’язальним» правом 

[181, с. 223], зобов’язанням з елементами речового права [1467, с. 36; 408, с. 49] 

або таким, що не можна віднести ні до речових, ні до зобов’язальних прав, адже 

такий поділ прав не відомий правопорядку, яким породжено це право [1517, 

с. 237]; зобов’язанням з елементами речового права [313, с. 314–315; 692, с. 24; 

1481, с. 8, 192; 1623, с. 7, 12]. Р. А. Майданик визначає довірчу власність як 

різновид «цільового» речового права і правову форму здійснення економічного 

відношення «управління власністю» у певному інтересі (переважно або 

виключно в чужому), на яку поширюються положення гл. 70 «Управління 

майном» ЦК України [687, с. 37]. Довірча власність ґрунтується на концепції 

«розщепленої» власності, коли одна частина повноважень (управління та 

розпорядження) належить довірчому власникові, інша (отримання вигоди і 

доходів від використання майна) – бенефіціарові [745, с. 119], що не визнається 

у країнах романо-германської правової сім’ї, і тому її рецепція неможлива в тих 

країнах, де основним джерелом права є закон [502; 400]. Теорія речових прав у 
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континентальній системі права не допускає наявності кількох власників одного 

об’єкта. Передача власником всіх або частини своїх повноважень сама по собі 

не тягне втрати права власності, а є способом здійснення, а не відчуження 

належних власникові прав або майна [745, с. 120]. І. В. Венедіктова критикує 

законодавче закріплення договору управління майном як форми реалізації 

інститутів довірчого управління майном і довірчої власності, які є 

альтернативними [224, с. 33–34, 47]. С. О. Віхров, Н. В. Меркушева, 

Є. В. Тітова пропонують вилучити із ЦК України положення про довірчу 

власність [248, с. 16; 745, с. 122; 1545, с. 97–101].  

Довірча власність разом із довірчим управлінням вважається єдиним 

інститутом фідуціарного управління майном [694, с. 19–26; 149, с. 12]. Правова 

природа довірчої власності полягає у наданні довірчому власнику речового 

права, обмеженого цільовим характером його здійснення в інтересах 

визначених осіб [687, с. 45–46]. Р. А. Майданик пропонує розмежовувати 

делеговане і представницьке управління майном [692, с. 23] та виокремлює в 

українському цивільному праві такі основні фідуціарно-правові конструкції з 

управління чужим майном: 1) довірче управління майном (як чужим майном); 

2) представницьке управління майном; 3) агентське управління майном; 

4) управління майном банкрута; 5) інші види управління. Довірчий власник 

володіє титулом власності, який він використовує від свого імені та переважно 

в чужих інтересах, що не характерно для довірчого управителя майном, інших 

суб’єктів управління чужим майном (представників, агентів тощо), які не є 

власниками довіреного майна і лише здійснюють окремі повноваження 

власника на це майно [686, с. 23–24]. Вчений виокремлює фідуції управління і 

забезпечення та пропонує закріпити в ЦК України основні положення про 

фідуцію та договір фідуції [685, с. 110–111]. 

Більшість вчених виходять із того, що управління активами ІСІ є одним із 

видів управління майном [738, с. 8; 1467, с. 38–39] з притаманними йому 

особливостями суб’єктного складу, предмета, змісту, порядку укладення, зміни 

і припинення [1470, с. 4] та вважають допустимим застосування до цих 
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відносин положень гл. 70 ЦК України, яка регулює зобов’язання з управління 

майном, у частині, що не суперечить законодавству про ІСІ [276, с. 123]. Дія 

ст.ст. 1029–1045 ЦК України поширюється на відносини між КУА і КІФ, між 

КУА та інвестором – учасником ПІФ. У першому разі укладається договір про 

управління активами КІФ, у другому – правовідносини щодо управління 

активами виникають на підставі придбання інвестором (учасником ПІФ) 

інвестиційного сертифіката. 

Слід погодитися із О. М. Гнатів, яка визнає договір про приєднання до 

ПІФ видом договору управління майном [276, с. 119]. Однак законодавство про 

ІСІ [1249; 1169; 1147] не передбачає укладення договору про приєднання до 

ПІФ або іншого договору з КУА та виникнення у КУА права довірчої 

власності, на відміну від іпотечного законодавства [1253; 1334]. Відносини з 

управління активами ПІФ наразі регулюються виключно проспектом емісії 

інвестиційних сертифікатів і регламентом ПІФ. НКЦПФР пропонує 

врегулювати використання договору управління майном у відносинах 

колективного інвестування на законодавчому рівні [1344].  

У КІФ порядок укладення договору управління активами, вимоги до його 

змісту тощо визначено Законом «Про ІСІ» (ст. 14) та Положення про діяльність 

з управління активами (розд. 2). Зазначені норми щодо договору управління 

активами пропонуємо поширити і на правовідносини з управління у ПІФ, 

доповнивши ст. 43 Закону «Про ІСІ» ч. 5 такого змісту: «Управління активами 

ПІФ на підставі договору управління майном здійснює КУА. Укладення 

договору управління майном (активами ПІФ) здійснюється шляхом акцепту 

публічної або приватної пропозиції КУА, визначеної проспектом емісії 

інвестиційних сертифікатів, при укладенні договору купівлі-продажу 

інвестиційних сертифікатів і зумовлює виникнення у КУА права довірчої 

власності на активи ПІФ». 

С. О. Віхров та О. А. Слободян заперечують довірчий характер 

досліджуваних відносин: законодавство не пов’язує управління активами ІСІ з 

виникненням довірчої власності та не характеризує управління майном як 
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«довірче» управління [248 с. 13; 1468, с. 101]. В. І. Бірюков вважає, що між 

КУА і власниками інвестиційних сертифікатів виникають правовідносини з 

управління майном, на підставі чого в КУА виникає довірча власність на 

активи ПІФ [164, с. 6–7]. Деякі дослідники прямо або опосередковано 

акцентують довірчий, фідуціарний характер відносин з управління активами 

ІСІ [408, с. 49; 57, с. 88 тощо]; при укладенні договору про приєднання до ПІФ 

як договору управління майном відбувається розщеплення правомочностей 

власника майна, переданого в управління [276, с. 119].  

На нашу думку, на фондовому ринку довірча власність виникає в 

управителя в усіх випадках делегованого управління майном, а саме на активи 

ФОН і ФФБ (ст. 6 Закону «Про фінансово-кредитні механізми»), іпотечні 

активи (ст.ст. 26, 27 Закону України від 19 червня 2003 р. «Про іпотечні 

сертифікати») та у КУА на активи інституційних інвесторів КІФ і ПІФ. 

Відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону «Про ІСІ» активи ПІФ, у т.ч. нерухоме 

майно, цінні папери і депозити, реєструються в установленому порядку на ім’я 

КУА з обов’язковим зазначенням реквізитів такого фонду. Укладаючи 

договори за рахунок активів ПІФ, КУА діє від свого імені в інтересах ПІФ з 

обов’язковим зазначенням у таких договорах реквізитів фонду (ч. 2 ст. 43 

Закону «Про ІСІ»). Це свідчить про можливість поширення речово-правової 

конструкції довірчої власності на правовідносини в ПІФ. 

Таким чином, у ПІФ на підставі Закону «Про ІСІ» та у результаті 

набуття інвестором права власності на інвестиційний сертифікат виникають 

відносини з участі у ПІФ та управління майном – активами ПІФ. Управління 

активами ПІФ здійснюється на підставі Закону «Про ІСІ» та договору про 

управління майном – активами ПІФ, умови якого в ПІФ містять проспект емісії 

інвестиційних сертифікатів і договір купівлі-продажу інвестиційних 

сертифікатів. Пропонуємо внести зміни до ч. 1 ст. 41 Закону «Про ІСІ», 

визначивши ПІФ як сукупність активів, що належать КУА на праві довірчої 

власності та перебувають в управлінні КУА, а також майно, цінні папери, 

кошти, у т.ч. в іноземній валюті, банківські метали та інші активи, 
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передбачені законодавством, отримані КУА від управління активами ПІФ. 

До фондових правовідносин з управління майном належать і відносини з 

управління цінними паперами – врегульовані нормами права зобов’язальні 

відносини, що виникають у процесі здійснення управителем від свого імені 

повноважень володіння і розпорядження або інвестиційного консультування на 

передані установником управління цінні папери та/або грошові кошти для цілей 

їх інвестування в цінні папери в інтересах засновника або третіх осіб на умовах 

договору або інших підставах, передбачених законом. Підставою їх виникнення 

є договір про управління цінними паперами (ст. 1045 ЦК України, ч. 5 ст. 17 

Закону «Про цінні папери та фондовий ринок»). 

Договір (довірчого) управління цінними паперами досліджували у своїх 

роботах такі вчені як Т. В. Анісімова, З. Е. Беневоленська, І. В. Венедиктова, 

О. І. Грейдін, Ю. М. Жорнокуй, О. Р. Зайцев, Р. А. Майданик, 

М. М. Слюсаревський, А. М. Соловйов, С. В. Хромушин та ін. Зазначений договір 

має ознаки договору (довірчого) управління майном і договору з надання 

фінансових послуг: спрямованість на надання послуг з (довірчого) управління 

цінними паперами та грошовими коштами, строковість, реальність, оплатність, 

алеаторність [85, с. 229; 691, с. 63; 224, с. 72], професійність і фідуціарність [303, 

с. 335–336]. Деякі науковці вважають, що договір (довірчого) управління цінними 

паперами може бути сконструйовано як безоплатний [691, с. 292–293, 299; 224, 

с. 71–72; 756, с. 74; 1473, с. 150]. Однак аналіз ст.ст. 1029, 1035, 1042 ЦК України 

свідчить про оплатність такого договору, а також про те, що розмір і форма 

оплати становлять його істотні умови (ст. 1035 ЦК України).  

У науці немає єдиної думки щодо безумовності віднесення цього 

правочину до фідуціарних: дехто із вчених вважає відносини, які виникають із 

договору (довірчого) управління цінними паперами, довірчими [224, с. 33; 1631, 

с. 326; 217, с. 67; 691, с. 37–40], інші заперечують такий підхід [569, с. 239; 369; 

756, с. 76–80], що зумовлено відсутністю єдиної наукової позиції стосовно того, 

які правочини можна вважати фідуціарними. 

Договір (довірчого) управління цінними паперами укладається у 
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письмовій формі (ч. 1 ст. 1030 ЦК України, ч. 6 ст. 17 Закону «Про цінні папери 

та фондовий ринок») і є укладеним із моменту передачі установником 

управління цінних паперів (першого пакета) управителеві (п. 6 розд. ХІ Правил 

(умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами). Договором 

(довірчого) управління цінними паперами може бути передбачено строк його 

дії. Якщо сторони не визначили цей строк, договір вважається укладеним на 

п’ять років (ст. 1036 ЦК України). 

Зобов’язання з управління цінними паперами має складний предмет, що 

охоплює два види об’єктів: фактичні та юридичні дії управителя з управління 

цінними паперами, саме майно – цінні папери, передане в управління, та 

грошові кошти, призначені для інвестування у цінні папери або одержані у 

результаті такого інвестування [688, с. 29].  

Об’єктом управління визнається цінний папір в усій сукупності посвідчених 

ним прав. Окремі права із цінного папера об’єктом довірчого управління бути не 

можуть [1622, с. 88]. С. В. Хромушин, заперечуючи речово-правову природу 

бездокументарних цінних паперів і грошових коштів у безготівковій формі, 

пропонує розуміти управління цінними паперами як управління майновими 

правами (правами вимоги) [1622, с. 10]. Однак інші дослідники об’єктом права 

власності, що переходить до довірчого власника, не визнають права, оскільки 

управління правами передбачає здійснення (реалізацію) цих прав, а не володіння, 

користування і розпорядження майном [297, с. 583–584]. На думку 

С. В. Хромушина, переходу права власності до управляючого не відбувається, а 

лише має місце здійснення правомочностей, що становлять зміст права, 

посвідченого бездокументарним цінним папером [1622, с. 74]. Про це зазначав і 

Є. О. Суханов: власник передає управителеві не свої права (вони залишаються у 

нього), а можливість їх реалізації [659, с. 243]. 

Учасниками правовідносин з управління цінними паперами є установник 

управління, управитель, депозитарна установа, номінальний утримувач, 

вигодонабувач. Установником управління є власник, який передає управителю 

в управління об’єкти управління. Відповідно до ч. 5 ст. 17 Закону «Про цінні 
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папери та фондовий ринок» управителем може бути виключно торговець 

цінними паперами, який отримав ліцензію на провадження діяльності з 

управління цінними паперами. Структура правовідношення управління 

цінними паперами допускає існування множинності осіб на стороні виконавця – 

кількох управителів із різними за обсягом повноваженнями та вигодонабувача – 

установника управління або визначених ним третіх осіб (ч. 2 ст. 1034 ЦК і ч. 5 

ст. 17 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок»). 

Управитель реєструється у системі реєстру власників іменних цінних 

паперів як номінальний утримувач і має право вчиняти як юридичні (укладати 

договори купівлі-продажу, представляти інтереси установника управління на 

зборах акціонерів, отримувати дивіденди і перераховувати їх вигодонабувачеві 

чи провести реінвестування, сплачувати податки тощо), так і фактичні дії 

(звернення до боржника, збір інформації тощо). 

 

4.8. Правове регулювання організаційно-господарських відносин 

на фондовому ринку України 

Організаційно-господарські відносини складаються між учасниками 

фондового ринку – суб’єктами господарювання та суб’єктами організаційно-

господарських повноважень у процесі організації та здійснення господарської 

діяльності на фондовому ринку. 

Більшість фондових господарських відносин поєднують пов’язані між 

собою організаційні та майнові елементи, що випливає з їх складного 

(комплексного) характеру. Кваліфікація таких відносин виключно як майново- 

чи організаційно-господарських можлива або в розрізі їх окремих складових 

(простих правовідносин, наприклад, отримання дивідендів − майнове, а участь 

в управлінні професійним учасником фондового ринку − організаційне 

правовідношення), або в цілому – за критерієм домінування майнових чи 

організаційних елементів (окремі договірні фондові правовідносини).  

У теорії господарського права організаційно-господарськими визнаються 

відносини управління за участю суб’єктів господарювання, в яких орган 
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державної влади або орган місцевого самоврядування, по-перше, наділений 

господарською компетенцією, по-друге, здійснює організаційно-господарські 

повноваження (реалізує зазначену компетенцію) безпосередньо щодо суб’єкта 

господарювання [244, с. 75].  

О. А. Беляневич зазначає, що у контексті поділу господарських відносин 

на господарсько-виробничі та організаційно-господарські (ст. 3 ГК України) 

термін «організація» зводиться до управління, що є неправильним по суті. У 

складі організаційно-господарських відносин слід виокремлювати не тільки 

організаційні субординаційні відносини, побудовані на підпорядкуванні 

суб’єкта господарювання суб’єкту організаційно-господарських повноважень, а 

й організаційні координаційні відносини, засновані на засадах формальної 

рівності учасників [139, с. 410, 417]. Зокрема, на фондовому ринку 

організаційно-координаційними відносинами можна визнати відносини між 

професійним учасником і СРО в процесі реалізації останньою своїх 

організаційно-господарських повноважень. 

Різновидом організаційно-господарських відносин вважають також 

господарсько-управлінські (або управлінсько-господарські) відносини [710, 

с. 253–254; 143, с. 15]. 

На думку О. П. Віхрова та І. М. Кравець, виходячи із буквального 

тлумачення легального визначення організаційно-господарських відносин, 

однією зі сторін цих відносин обов’язково є суб’єкт господарювання, а іншою – 

суб’єкт організаційно-господарських повноважень [244, с. 94; 588, с. 32]. 

І. М. Кравець визначає суб’єкта організаційно-господарських повноважень як 

суб’єкта господарських правовідносин, який здійснює управління 

господарською діяльністю суб’єктів господарювання та/або її регулювання за 

наявності для цього правових (нормативно-правові акти, установчі документи 

господарських організацій/об’єднань, організаційно-господарські договори) та 

фактичних (відносини власності, контролю-підпорядкування, наділення або 

делегування організаційно-господарських повноважень з регулювання 

господарської діяльності) підстав і можливостей [589, с. 49, 52–53].  
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Суб’єктами організаційно-господарських повноважень на фондовому 

ринку є: 1) НКЦПФР, інші органи виконавчої влади, які здійснюють державне 

регулювання ринку цінних паперів, наділені господарською компетенцією 

щодо суб’єктів господарювання – учасників фондового ринку; 2) органи 

місцевого самоврядування, наділені організаційно-господарськими 

повноваженнями щодо регулювання регіональних фондових ринків 

адміністративно-територіальних одиниць; 3) об’єднання професійних учасників 

і СРО; 4) господарські об’єднання, що включають учасників фондового ринку і 

здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження; 5) власники 

майна та корпоративних прав учасників фондового ринку; 6) інші суб’єкти, 

яким делеговано організаційно-господарські повноваження. 

О. П. Віхров розмежовує органи керівництва економікою (ВРУ, 

Президент України) та суб’єктів організаційно-господарських повноважень за 

критерієм здійснення останніми організаційно-господарських повноважень 

щодо суб’єктів господарювання [245, с. 15]. Господарською компетенцією 

органу державної влади або органу місцевого самоврядування на фондовому 

ринку слід вважати сукупність суб’єктивних юридичних прав і обов’язків 

відповідного органу у сфері господарювання, спрямованих на організацію 

господарської діяльності, регулювання та управління нею. 

Загальним об’єктом організаційно-господарських відносин визнають 

процес організації та здійснення господарської діяльності. Безпосереднім 

об’єктом окремого організаційно-господарського правовідношення є конкретне 

відношення у сфері господарської діяльності, власна діяльність суб’єкта 

господарювання чи іншого учасника господарської діяльності, правова 

поведінка зобов’язаного суб’єкта правовідношення [244, с. 127]. С. О. Віхров 

об’єктом організаційно-господарського зобов’язання з видачі ліцензії КУА 

визначає правову поведінку його учасників, яка має управлінсько-господарський 

(організаційний) характер, реальні відносини, що складаються при видачі ліцензії 

і на врегулювання яких воно спрямовано [243, с. 135].  

Предметами (спеціальними об’єктами) організаційно-господарських 
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правовідносин виступають безпосередні матеріальні та нематеріальні засоби 

здійснення господарського інтересу: майно, природні ресурси, об’єкти права 

інтелектуальної власності, корпоративні права [244, с. 128]. У досліджуваних 

правовідносинах – цінні папери та права, що ними посвідчуються.  

Організаційно-господарські правовідносини на фондовому ринку 

виникають у процесі державної реєстрації учасників цього ринку, ліцензування 

професійної діяльності на фондовому ринку, управління, контролю та нагляду 

за здійсненням ними професійної діяльності на цьому ринку, управління 

державною та комунальною власністю, частками (пакетами акцій), що належать 

державі у статутних капіталах АТ, саморегулювання професійної діяльності на 

фондовому ринку та з інших підстав, визначених законом. 

 

4.9. Правове регулювання інформаційних фондових відносин 

Інформаційні відносини на фондовому ринку виникають у процесі 

збирання, одержання, зберігання, використання, розкриття та захисту 

інформації учасниками фондового ринку. Суб’єктами цих правовідносин є:  

– органи державної влади (НКЦПФР, НБУ тощо); 

– суб’єкти, зобов’язані розкривати інформацію (емітенти, інвестори, 

професійні учасники, ЦД, СРО; 

– суб’єкти, які надають послуги з публічного розміщення інформації, що 

підлягає розкриттю (офіційні друковані видання, державна установа 

«Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»); 

– суб’єкти, заінтересовані в одержанні інформації (інвестори, потенційні 

інвестори тощо). 

У законодавчому регулюванні відповідних відносин провідне значення 

надається забезпеченню інформаційної прозорості ринку та захисту прав 

інвесторів. На основі інформації формується воля потенційного інвестора, 

вирівнюється становище сильної та слабкої сторін. 

Прозорість компанії – один із критеріїв оцінки якості корпоративного 

управління. Розкриття інформації є засобом регулювання корпоративних 
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відносин (замість обмежень і заборон – вчинення певних дій) [493, с. 66]. 

Під розкриттям інформації розуміється забезпечення її доступності всім 

зацікавленим особам, незалежно від цілей отримання інформації, за 

процедурою, яка гарантує її знаходження та отримання. А. І. Лівенчук 

прирівнює розкриття інформації до дії норм права, наголошуючи, що розкриття 

інформації – штучний прийом регулювання, за якого необхідність прямого 

регулювання діяльності зменшується через надання інформації один про одного 

учасникам такої діяльності [656, с. 31]. Цінність інформації є суб’єктивною і 

зумовлена її необхідністю, важливістю для одержувача [323, с. 18]. 

Розкриття інформації слід відрізняти від надання інформації. А. В. Майфат 

вважає надання інформації окремим випадком її розкриття [697, с. 205]. 

Є. І. Нікологородська визначає адресність – спеціальний суб’єкт інформаційного 

впливу (наприклад, у Закон «Про АТ» передбачено дві групи таких суб’єктів: 

1) акціонери, члени ревізійної комісії та аудитори; 2) державні органи), і 

спеціальну підставу – настання строку [809, с. 87] надання інформації.  

Стандартами розкриття інформації Міжнародної організації комісій з 

цінних паперів (IOSCO) [760] та нормативно-правовими актами України 

закладено загальні засади [1234; 1323], визначено форми, способи і підстави 

розкриття інформації учасниками фондового ринку [1339, 1077; 1107; 1183; 

1187; 1178; 1290; 1176; 1190].  

За критерієм суб’єкта обов’язкову для розкриття інформацію можна 

поділити на такі групи: 

1. Інформація, яку зобов’язаний розкривати емітент: 

а) проспект емісії цінних паперів і звіт про результати публічного 

розміщення цінних паперів (п.п. 9, 18 ч. 1 ст. 28 Закону «Про цінні папери та 

фондовий ринок»). Метою розкриття є захист інтересів потенційного масового 

інвестора при публічному розміщенні (public offer) шляхом надання йому 

можливості отримання інформації про особу, яка залучає інвестиції [697, с. 205; 

15, с. 318]. У разі приватного розміщення емітент не оприлюднює 

зареєстрований проспект емісії цінних паперів, а надає його особам, які є 
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учасниками такого розміщення (ч. 7 ст. 30 Закону «Про цінні папери та 

фондовий ринок»). 

Розкриття інформації, що міститься у проспекті емісії (інформації про 

випуск) цінних паперів, здійснюється емітентом у повному обсязі шляхом: 

1) публікації в офіційному друкованому виданні НКЦПФР не менш як за 10 

днів до початку публічного розміщення цінних паперів; 2) розміщення у 

загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР уповноваженою особою 

НКЦПФР – державною установою «Агентство з розвитку інфраструктури 

фондового ринку України»; 3) розміщення на власному веб-сайті; 

4) розміщення на веб-сайті ФБ у випадках, якщо планується здійснити 

розміщення цінних паперів на такій біржі. 

Розкриття інформації, наведеної у звіті про результати розміщення цінних 

паперів здійснюється не пізніше ніж через 15 робочих днів із дати реєстрації 

НКЦПФР звіту у повному обсязі шляхом: 1) опублікування в офіційному 

друкованому виданні НКЦПФР, у якому було оприлюднено проспект емісії 

відповідних цінних паперів; 2) розміщення у загальнодоступній інформаційній 

базі даних НКЦПФР.  

З огляду на викладене вбачається за доцільне у проспекті емісії та 

річному звіті відображати ризики, на які наражається компанія в процесі 

діяльності [860]. 

В ЄС оприлюднювати проспект емісії повинні були лише ті емітенти, які 

мали на меті доступ до офіційного лістингу у державі-члені [1091]. 

4 листопада 2003 р. було прийнято Директиву Європейського Парламенту і Ради 

2003/71/ЄС про проспекти, що підлягають опублікуванню у разі відкритої 

пропозиції цінних паперів або виставленні їх на продаж, якою внесено зміни до 

Директиви 2001/34/ЄС [1301], що встановила єдиний посилений режим розкриття 

інформації та запровадила режим «єдиного паспорта», який замінив систему 

взаємного визнання [1, с. 251]. Винятки щодо допуску до торгів без попередньої 

публікації проспекту визначено у п. 2 ст. 3 Директиви 2003/71/ЄС. Законодавство 

ЄС передбачає вимоги щодо розкриття періодичної та поточної інформації про 
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емітентів, цінні папери яких допущено до торгів на регульованому ринку [536, 

с. 195–197] та публікацію проспектів і періодичних звітів інвестиційною 

компанією для кожного пайового трасту та фонду, якими вона управляє [1328]. 

Із метою удосконалення корпоративного управління в АТ, забезпечення 

реалізації та посилення захисту прав акціонерів ПАТ НКЦПФР визначено 

необхідність розробки у 2015 р. проекту Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України з метою імплементації законодавства ЄС у 

сфері корпоративного управління», за змістом якого передбачається, зокрема: 

1) доповнити перелік відомостей, що повинні бути оприлюднені АТ у статуті чи 

установчому документі або в окремих документах, які мають бути опубліковані 

згідно з процедурою, визначеною законодавством кожної держави-члена, 

відповідно до ст. 3 Директиви 77/91/ЄЕС. За законодавством України ці відомості 

відображаються в статуті, проспекті емісії акцій, звіті про результати розміщення 

акцій; проспект емісії та звіт про результати публічного розміщення акцій 

підлягають опублікуванню; 2) вимоги щодо оприлюднення АТ звіту про оцінку 

майна у випадках здійснення оплати акцій у іншій, ніж грошова, формі; 3) вимоги 

щодо необхідності перевірки, оприлюднення та затвердження загальними зборами 

значних угод між АТ і його засновниками [1071; 1251; 536, с. 195–197]. 

Пропозиції до законодавства про цінні папери з метою імплементації зазначених 

положень acquis communautaire включено до проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

державного регулювання фондового ринку» (додаток 1);  

б) регулярна та особлива інформація про емітента (Закон «Про цінні 

папери та фондовий ринок» (ст.ст. 40, 41), ч. 5 ст. 152 ЦК України; [1183; 1127; 

1109]); 

в) розкриття iнформацiї у загальному повiдомленнi АТ про проведення 

загальних зборiв (ст. 35 Закону «Про АТ», розд. 6 Положення про порядок 

розкриття інформації) [1305]. Відповідно до Угоди про асоціацію з метою 

адаптації законодавства України до acquis ЄС і принципів ОЕСР пропонується 

доповнити: 1) статтю 35 Закону «Про АТ» положенням про необхідність 
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зазначення мети зменшення капіталу та способу, за яким буде проведено цю 

процедуру, у повідомленні про скликання загальних зборів у разі включення до 

порядку денного цього питання; 2) перелік відомостей, які має бути наведено у 

повідомленні про проведення загальних зборів (ст. 5 Директиви 2007/36/ЄС); 

3) перелік документів, що підлягають оприлюдненню на офіційному сайті ПАТ
 

[1132]. Пропозиції конкретизовано у проекті Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного 

регулювання фондового ринку» (додаток 1); 

г) відомості про створення або придбання акцій АТ однією особою 

[1291]; 

ґ) інсайдерська інформація (ст. 44 Закону «Про цінні папери та 

фондовий ринок»). Інсайдерська інформація має особливий правовий режим, а 

її поняття базується на двох ключових ознаках: істотність і неоприлюдненість 

інформації [1433, с. 5]. Зміст регулювання використання інсайдерської 

інформації полягає у забороні інсайдеру використовувати таку інформацію у 

будь-якій із форм, визначених законом. В. В. Саєнко на основі положень 

Директиви 89/592/ЄЕС вважає, що заборона використання інсайдерської 

інформації має поширюватися тільки на цінні папери, допущені до торгівлі на 

організованому фондовому ринку в Україні [1433, с. 6]. 

В ЄС використання та захист інсайдерської інформації детально 

урегульовано acquis ЄС [1735; 1041; 1039]. Інсайдерська інформація означає 

будь-яку інформацію точного характеру, що не є загальнодоступною і яка 

прямо або побічно стосується однієї або кількох організацій, що здійснюють 

економічну діяльність, а також одного або кількох видів економічної 

діяльності, не поширювана прямо або побічно, що стосується одного або 

кількох власників фінансових інструментів та самих фінансових інструментів 

(ст. 1 Директиви 2003/6/ЄС). Це визначення ширше, ніж наведене у ст. 44 

Закону «Про цінні папери та фондовий ринок»; вітчизняний законодавець 

обмежився лише посиланням на три її підвиди (інформація про емітента, його 

цінні папери та правочини). Поряд із загальним визначенням інсайдерської 
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інформації Директивою 2003/6/ЄС установлено критерії віднесення інформації 

до інсайдерської. 

Предметом зловживань в acquis ЄС відповідно до Директиви 2003/6/ЄС є 

будь-який фінансовий інструмент, у т.ч. цінний папір, похідний цінний папір, 

дериватив [543, с. 116]. У процесі адаптації законодавства України до acquis ЄС 

до об’єктів інсайдерської інформації було включено похідні фінансові 

інструменти (деривативи)
 
[1054]. 

Інформація щодо оцінки вартості цінних паперів та/або фінансово-

господарського стану емітента, якщо вона отримана виключно на основі 

оприлюдненої інформації або інформації з інших публічних джерел, 

не заборонених законодавством, не є інсайдерською інформацією. Інформація 

не вважається інсайдерською з моменту її оприлюднення відповідно до закону 

в порядку, визначеному Положенням про розкриття інформації (ч. 2 ст. 44 

Закону «Про цінні папери та фондовий ринок», Директива 2003/6/ЄС.).  

Згідно з acquis ЄС (Директива 2003/6/ЄС) зловживання ринком охоплює 

інсайдерську діяльність і маніпулювання ринком. Відповідно до п. 17 

Преамбули Директиви 2003/6/ЄС інсайдерська діяльність – це вид злочинної 

діяльності у сфері поширення і використання інсайдерської інформації, 

підготовка та здійснення якої може справити значний вплив на ціну одного чи 

кількох фінансових інструментів або на хід формування цін на організованих 

ринках. Правовий режим інсайдерської інформації в Україні та ЄС досліджено 

у роботах авторки [543, с. 115–125; 544, с. 171–173; 536, с. 195–258]. 

2. Інформація про інвестора з метою обмеження створення ситуації 

переважного становища [1240; 1160; 1333; 1216; 1217; 1159] та захисту 

учасників ринку. 

3. Інформація про діяльність СРО та об’єднань професійних 

учасників фондового ринку у формі квартальної, річної, нерегулярної 

інформації в обсязі та строки, визначені НКЦПФР [1177].  

4. Інформація про діяльність професійних учасників фондового ринку 

(операції з цінними паперами) у формі надання адміністративних даних [1175; 
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1178; 1173] та інформації про всі правочини щодо емісійних цінних паперів, 

вчинені торговцем поза ФБ, а ФБ – про всі вчинені на ній правочини [1290].  

5. Інформація про облік іменних цінних паперів у системі 

депозитарного обліку учасниками депозитарної системи відповідно до ст. 42 

Закону «Про цінні папери та фондовий ринок», розд. 5 Закону «Про 

депозитарну систему» в порядку, визначеному НКЦПФР [1174; 1212; 1210].  

Удосконалення системи розкриття інформації на фондовому ринку 

України вимагає зацікавленості емітентів у підвищенні інформаційної 

прозорості та має ґрунтуватися на міжнародних стандартах і принципах, 

зокрема своєчасного, достовірного, повного та безоплатного розкриття 

інформації; вільного доступу до неї. З метою забезпечення цілісності системи 

розкриття інформації запропоновано внести зміни до ч. 1 ст. 39 Закону «Про 

цінні папери та фондовий ринок», передбачені проектом Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

державного регулювання фондового ринку» (додаток 1). 

 

Висновки до розділу 4 

Регулятивні фондові правовідносини мають складну структуру і за 

змістом їх класифіковано на пов’язані з: 1) виникненням цінних паперів та їх 

похідних як об’єкта права; 2) реалізацією прав, посвідчених цінним папером; 

3) обігом цінних паперів; 4) обліком прав на цінні папери; 5) здійсненням 

професійної діяльності на фондовому ринку; 6) здійсненням інвестиційної 

діяльності на фондовому ринку; 7) управлінням майном; 8) організаційно-

господарські відносини з регулювання господарської діяльності на фондовому 

ринку та управління нею; 9) інформаційні фондові відносини. 

Емісійні господарські відносини виникають між емітентом та інвесторами 

у зв’язку з організацією та здійсненням емісії, розміщення, обліку і погашення 

випущених емісійних цінних паперів. Суб’єктний склад включає емітента, з 

однієї сторони, та множинність інвесторів – з іншої. Виокремлено три теорії 

щодо кваліфікації характеру дій з надання цінним паперам режиму об’єкта 
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права: двосторонньо-правочинна (договірна), односторонньо-правочинна 

(теорія односторонньої обіцянки емітента) та емісійна. 

Емісія цінних паперів – сукупність юридичних фактів (етапів емісії), що 

настають у певній послідовності та оформлюються актами приватноправової та 

публічно-правової дії. Односторонніми угодами (правочинами) визнано: випуск 

цінних паперів на пред’явника, емісію акції та облігації для переведення 

зобов’язань АТ у цінні папери, конвертацію привілейованих акцій у прості акції 

та у процесі реорганізації АТ. Аргументовано, що решта випадків розміщення 

емісійних цінних паперів передбачає вчинення двосторонніх угод.  

Цінний папір у бездокументарній формі як об’єкт права виникає із 

моменту вчинення облікового запису про зарахування випуску цінних паперів 

на рахунок емітента у цінних паперах. Права за цінними паперами у 

бездокументарній формі виникають із зобов’язання емітента за розміщеними 

цінними паперами із моменту зарахування на рахунок набувача (депонента) в 

депозитарній установі. 

Емісія цінного папера є передумовою виникнення прав, що ним 

посвідчуються. Відносини між емітентом і набувачем (першим власником) 

цінного папера в процесі розміщення мають зобов’язально-правовий характер; 

їх змістом є зобов’язання емітента передати, а набувача – прийняти право 

власності на новостворену річ – емісійний цінний папір та оплатити його. 

Умови договору про придбання акцій у процесі їх первинного розміщення на 

етапі первинного розміщення включаються до засновницького договору 

(рішення про намір заснувати АТ); у разі додаткової емісії оформлюється 

договір купівлі-продажу акцій. 

Сек’юритизація − переведення зобов’язань у цінні папери шляхом емісії 

акцій та облігацій – спосіб реструктуризації заборгованості АТ і задоволення 

вимог кредиторів за рахунок: 1) акцій, викуплених в акціонерів, або акцій, які 

перебувають у власності АТ; 2) акцій додаткової емісії відповідно до плану 

санації або мирової угоди в судових процедурах у справах про банкрутство; 

3) оплати акцій шляхом зарахування зустрічних грошових вимог кредитора до 
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АТ (debt for equity swaps) з припиненням зобов’язання кредитора щодо оплати 

акцій та зустрічного грошового зобов’язання АТ зарахуванням зустрічних 

однорідних вимог (ч. 1 ст. 202 ГК України, ст. 601 ЦК України).  

Вексельне зобов’язання має особливий суб’єктно-об’єктний склад, зміст і 

підстави виникнення вексельних правовідносин, що дає змогу виокремити 

вексельне право у самостійний правовий інститут у системі фондового права. 

Обґрунтовано, що фінансовий вексель є видом боргових цінних паперів і не 

відповідає правовій природі векселя. 

Різновидами зобов’язальних відносин із реалізації прав, посвідчених 

цінним папером, є: корпоративні (акціонерні), пайові (участі), боргові (позики), 

відносини з розпорядження майном. Зобов’язально-правова природа відносин, 

посвідчених цінним папером, обґрунтована їх змістом. Зокрема, у 

корпоративному фондовому правовідношенні ним є право учасників управляти 

справами корпорації (АТ) і брати участь у результатах її діяльності; у 

відносинах із реалізації прав, посвідчених інвестиційним сертифікатом у ПІФ, 

сертифікатом ФОН – у праві власника частки (паю) у ПІФ, ФОН вимагати 

погашення частки (паю) (виплати частки чистих активiв) і дотримання 

обмежень прав довiрчої власностi управителем (для сертифікатів ФОН).  

Фондові відносини мають змішаний речово-зобов’язальний характер: 

відносини з реалізації прав на цінний папір – речові, а відносини з реалізації 

прав із цінного папера – зобов’язальні, що покладено в основу дослідження 

порядку виникнення та передачі прав за цінним папером.  

Перелік квазікорпорацій запропоновано доповнити господарськими 

товариствами, заснованими однією особою, або такими, що діють у складі 

однієї особи.  

Аргументовано, що корпоративні фондові відносини є зобов’язально-

правовими відносинами між акціонерами та корпорацією (АТ) із реалізації 

власниками акцій належних їм прав із цінного папера, пов’язаних з правом 

участі у корпорації (АТ), зміст яких полягає в наданні учасникам можливості 

управляти справами корпорації (АТ) і брати участь у результатах її діяльності.  
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Обґрунтовано, що переважне право купівлі не повинно поширюватися 

лише на випадки дарування близьким родичам: чоловік (дружина), діти, батьки, 

бабусі (дідусі), онуки, рідні брати (сестри), а також опікуни (піклувальники), 

усиновителі (усиновлені).  

Констатовано, що подвійна правова природа цінного папера зумовлює 

відповідний порядок (способи) передачі прав із цінного папера: просте вручення – 

для цінних паперів на пред’явника; індосамент – для ордерних. Конструкцію цесії 

слід поширити на порядок передачі прав за іменним цінним папером; передача 

прав на цінний папір і прав за цінним папером не призводить до зміни 

зобов’язання, посвідченого цінним папером. Трансферт – внесення змін до 

реєстру про перехід прав на іменний цінний папір – не є самостійною 

правовстановлюючою юридичною конструкцією. 

Момент виникнення права власності на іменні емісійні цінні папери 

пов’язаний із моментом фіксації їх набувача у системі депозитарного обліку. 

Видача передавального розпорядження – розпорядча дія, що вчиняється на 

виконання договору і зумовлює перехід права власності на цінний папір. 

Ознаками професійної діяльності як виду господарської діяльності є: 

підприємницький або непідприємницький характер, професійні засади 

організації та здійснення, суб’єктний склад, спеціальна правосуб’єктність, 

виключний характер, спеціальний порядок легітимації, обмежений перелік 

видів, змістом яких є надання послуг у сфері розміщення та обігу цінних 

паперів, обліку прав за цінними паперами, управління активами інституційних 

інвесторів. Відносини зі здійснення професійної діяльності на фондовому ринку 

за змістом класифіковано на: майново-господарські (посередницькі, 

депозитарні, клірингові, біржові відносини); організаційно-господарські та 

внутрішньогосподарські. 

Фондове посередництво охоплює торгівлю цінними паперами, управління 

активами: інституційних інвесторів, іпотечними активами, іпотечним 

покриттям, коштами установників управління майном для фінансування 

будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю. 
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Напрямами модернізації системи клірингу є впровадження засобів і 

механізмів системи управління ризиками та гарантій забезпечення виконання 

зобов’язань, допущених до клірингу: попереднє депонування та резервування 

коштів і цінних паперів, перевірка РЦ інформації про укладені правочини, 

використання гарантійного фонду. 

Внутрішньогосподарські фондові відносини – це відносини, що 

виникають між професійним учасником фондового ринку та його 

структурними підрозділами, між структурними підрозділами професійного 

учасника, об’єднанням професійних учасників, СРО або ФБ та її членами у 

процесі організації та здійснення професійної діяльності на фондовому ринку 

щодо внутрішньої організації, внутрішньофірмового планування, договірної 

роботи, застосування господарських санкцій тощо. 

Інвестиційними на фондовому ринку є відносини щодо набуття цінного 

папера у власність; відносини на передінвестиційній стадії – вивчення, оцінка 

об’єкта інвестування, одержання дозволів, управління об’єктом інвестування; 

відносини щодо повернення інвестованих коштів, отримання доходів за цінним 

папером, і на стадії вчинення конклюдентних дії, спрямованих на набуття 

цінного папера: подання заявки, укладення договорів комісії, доручення, 

управління цінними паперами тощо.  

Об’єктом інвестицій є виключно емісійні цінні папери. Суб’єкт набуває 

статусу інвестора з моменту вчинення фактичних дій щодо інвестування в цінні 

папери або похідні фінансові інструменти. Не є інвесторами особи, які набули 

права власності на цінні папери в порядку спадкування, сингулярного 

правонаступництва, виконання рішення суду тощо і власники сурогатів цінних 

паперів. 

ПІФ є об’єднаним фондом управління, що не має господарської 

правосуб’єктності. У ПІФ на підставі Закону «Про ІСІ» та набуття інвестором 

права власності на інвестиційний сертифікат між інвестором і ПІФ виникають 

відносини з участі у ПІФ, між ПІФ та КУА – управління майном (активами 

ПІФ). Заперечено поширення режиму спільної часткової власності інвесторів 
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на активи ПІФ і концепцію множинності договорів управління майном у ПІФ. 

Відносини з управління майном на фондовому ринку класифіковано на: 

1) делеговане управління: а) активами інституційних інвесторів (у т.ч. ІСІ, 

НПФ; б) іпотечними активами; в) іпотечним покриттям; г) коштами, 

залученими за рахунок розміщення сертифікатів ФОН; 2) представницьке 

управління – управління цінними паперами. 

Обґрунтовано пропозицію поширити конструкцію договору управління 

майном у КІФ на правовідносини з управління активами ПІФ. Укладення 

договору управління майном (активами ПІФ) здійснюється шляхом акцепту 

публічної або приватної пропозиції КУА, визначеної проспектом емісії 

інвестиційних сертифікатів, при укладенні договору купівлі-продажу 

інвестиційних сертифікатів. На цій підставі у КУА виникає право довірчої 

власності на активи ПІФ. Довірча власність виникає в управителя в усіх 

випадках делегованого управління майном, а саме на активи ФОН і ФФБ, 

іпотечні активи та у КУА – на активи інституційних інвесторів КІФ і ПІФ. 

Інформаційними відносинами на фондовому ринку визнано відносини, що 

виникають у процесі збирання, одержання, зберігання, використання, розкриття та 

захисту інформації учасниками фондового ринку. Аргументовано, що суб’єктами 

інформаційних фондових відносин є: органи державної влади (НКЦПФР, НБУ 

тощо); суб’єкти, які зобов’язані розкривати інформацію (емітенти, інвестори, 

професійні учасники, ЦД, СРО); суб’єкти, які надають послуги з публічного 

розміщення інформації (офіційні друковані видання, державна установа 

«Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»); суб’єкти, 

заінтересовані в одержанні інформації (інвестори). Метою розкриття інформації є 

забезпечення інформаційної прозорості ринку та захист прав інвесторів.  

Систематизовано належну до розкриття інформацію за суб’єктним 

критерієм: 1) емітент: проспект емісії і звіт про результати публічного 

розміщення цінних паперів, регулярна та особлива інформація, інформація у 

загальному повiдомленнi АТ про проведення загальних зборiв, відомості про 

створення або придбання акцій АТ однією особою, інсайдерська інформація; 
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2) інвестор: інформація, пов’язана із набуттям інвестором істотної участі в 

учаснику фондового ринку; 3) СРО та об’єднання професійних учасників: 

квартальна, річна звітність, нерегулярна інформація; 4) професійні учасники 

фондового ринку: адміністративні дані; 5) учасники депозитарної системи: 

відомості про облік іменних цінних паперів в системі депозитарного обліку. 

Пропозиції до законодавства з метою удосконалення процедур 

публічного та приватного розміщення цінних паперів, врегулювання процедури 

сек’юритизації та правовідносин у ПІФ, визначення понять «діяльність з 

управління активами», «клірингова діяльність» викладено у проекті Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення державного регулювання фондового ринку» (додаток 1). 
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РОЗДІЛ 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДОВИХ ОХОРОННИХ 

ВІДНОСИН 

 

5.1. Загальнотеоретичні засади захисту прав і законних інтересів  

учасників фондового ринку 

Захист прав і законних інтересів учасників фондового ринку є однією із 

найбільш актуальних проблем сьогодення. Незважаючи на дискусійність 

питання про зміст суб’єктивного права на захист безспірним і 

загальновизнаним у літературі є положення про те, що наділяючи ту чи іншу 

особу певними суб’єктивними правами та обов’язками, законодавство надає 

уповноважений особі і право на їх захист. Забезпечення суб’єктивного права та 

законного інтересу захистом є його невід’ємною ознакою. Як наголошував 

відомий російський цивіліст Д. І. Мейєр, будь-яке право супроводжує 

можливість його примусового виконання; якщо для певного права немає 

можливості примусового здійснення, то немає, власне, і права [740, с. 224]. 

Суб’єктивне право, надане особі, але не убезпечене від його порушення 

необхідними засобами захисту, є лише «декларативним» морально 

забезпеченим правом, що, як зазначав В. П. Грибанов, ґрунтується тільки на 

авторитеті держави та високій правосвідомості членів суспільства [304, с. 104].  

Кожний суб’єкт господарювання і споживач мають право на захист своїх 

прав і законних інтересів у разі їх порушення, невизнання або оспорювання 

(ч. 1 ст. 15 ЦК України, ст. 20 ГК України), що дає підстави кваліфікувати 

право на захист як одну із правомочностей суб’єктивного юридичного права 

особи. Однак у юридичній літературі дискусійним є питання про сутність 

суб’єктивного права на захист, основними підходами до вирішення якого є: 

1) право на захист є складовою будь-якого суб’єктивного права, поряд із 

правом на власні дії, а також правом вимагати певної поведінки від 

зобов’язаних осіб [236, с. 10; 305, с. 96; 185, с. 73; 452, с. 225]; статичним 

елементом відповідного правовідношення [236, с. 14];
 
 

2) право на захист є самостійним суб’єктивним правом, яке виникає лише 
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у момент порушення чи оспорювання охоронюваного законом регулятивного 

суб’єктивного права, реалізується в рамках охоронного правовідношення [391, 

с. 28; 1418, с. 16; 200, с. 14] та розкривається через повноваження на свої власні 

дії та повноваження вимагати від зобов’язаної особи вчинити певні дії чи 

відмовитися від їх вчинення [1669, с. 30]. Ми поділяємо цю точку зору, 

оскільки право на захист існує і поза межами охоронного правовідношення.  

Таким чином, право на захист можна визначити як надану 

уповноваженій особі можливість застосувати дозволені або санкціоновані 

законом юридичні засоби впливу на порушника самостійно або звернутися до 

відповідного юрисдикційного органу з метою відновлення порушеного чи 

оспорюваного права або законного інтересу та притягнення порушника до 

відповідальності у спосіб та формах, визначених законом (ч. 2 ст. 20 ГК 

України, ч. 2 ст. 16 ЦК України) та/або договором. Зазначеному праву суб’єкта 

господарської діяльності на захист своїх прав і законних інтересів кореспондує 

конституційний обов’язок держави забезпечувати захист прав усіх суб’єктів 

права власності та господарювання, захист конкуренції у підприємницькій 

діяльності (ст.ст. 13, 42 Конституції України). 

Захист прав учасників фондового ринку здійснюється в рамках 

конструкції охоронного правовідношення, де особа реалізує своє право на 

захист, обираючи один зі способів, встановлених законом та/або договором.  

В юридичній науці розрізняють поняття «захист прав» та «охорона прав»; 

останнє зазвичай трактується ширше, оскільки охоплює будь-які заходи, 

спрямовані на забезпечення реалізації прав і законних інтересів 

уповноваженого суб’єкта [1446, с. 6; 430, с. 12]. Думка про визнання захисту 

прав складовою категорії «охорона прав» або охороною у вузькому розумінні є 

панівною у спеціальній літературі [1389, с. 63]. Б. Ю. Тихонова, М. Г. Холкіна 

розмежовують охорону та захист за критерієм мети і змісту. Охорона 

спрямована на запобігання правопорушенню, а метою захисту є відновлення 

порушених прав та усунення причин, що сприяють виникненню 

правопорушень [1581, с. 11]. Поняття охорони прав поряд із захистом 
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передбачає юридичні гарантії здійснення прав, тобто правові засоби, що 

забезпечують реалізацію права [1617, с. 13]. Водночас поділ цих категорій 

визнається умовним; вони є пов’язані між собою. Здійснення захисту містить 

елемент охорони (недопущення правопорушень), а під час здійснення охоронних 

заходів можливе застосування державного примусу, що є одним із характерних 

елементів захисту суб’єктивних прав [1617, с. 14]. 

Категорія охоронного правовідношення становить предмет як загальних, 

так і спеціальних наукових досліджень [1366; 305; 185; 1026; 1558, 1411; 1679; 

1617; 1669; 1435; 481; 1712; 1667 тощо]. Так, Д. Н. Кархальов вважає, що 

охоронне правовідношення спрямовано на забезпечення захисту (відновлення) 

цивільного права або правового становища потерпілої особи [480, с. 12]. 

Більшість вчених у складі охоронного правовідношення виокремлюють 

об’єкт, суб’єкт і зміст. У дисертації Ю. Ю. Томілової об’єктом охоронного 

правовідношення визнано тільки охоронюваний законом інтерес [1558, с. 148]. 

Однак відповідно до ст. 3 ГПК України, ст. 16 ЦК України можна визначити 

два об’єкти захисту – це суб’єктивне право та охоронюваний законом інтерес. 

Визначенню поняття і правової природи суб’єктивного права приcвячено 

роботи М. М. Агаркова, С. С. Алєксєєва, С. М. Братуся, В. О. Гурєєва, 

Г. Ф. Шершеневича [61, с. 114; 316
1
, с. 28; 1683, с. 198] та інших. Тлумачення 

терміна «охоронюваний законом інтерес» надано КСУ в Рішенні від 

1 грудня 2004 р. (справа № 1-10/2004) стосовно офіційного тлумачення окремих 

положень ч. 1 ст. 4 Цивільного процесуального кодексу України 1963 р. 

Визначенню поняття «охоронюваний законом інтерес» присвячено також 

чимало спеціальних досліджень [304, с. 238–240; 146, с. 334; 430, с. 16–29]. 

Суб’єктом охоронних правовідносин, з одного боку, завжди є порушник 

суб’єктивного права, з другого – держава, яка делегує свої повноваження, що 

забезпечують захист порушених прав, уповноваженим державним органам, 

господарським організаціям, зокрема об’єднанням професійних учасників, СРО 

(штрафні, дисциплінарно-господарські санкції) та суб’єктам господарювання 

(оперативно-господарські санкції). У зв’язку з наведеним не поділяємо позицію 
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тих вчених, які вважають, що владний суб’єкт – спеціально уповноважений орган 

держави – є обов’язковим учасником охоронного правовідношення [1348, с. 10]. 

Суб’єктом захисту є безпосередньо суб’єкт господарювання, який ініціює 

захист своїх прав і обирає спосіб захисту. 

Охоронні правовідносини виникають на підставі охоронних норм, 

встановлюють суб’єктивні права та обов’язки, пов’язані зі здійсненням заходів 

правового характеру і спрямовані на забезпечення функціонування регулятивних 

правовідносин та захист соціальних цінностей [1348, с. 10–11], а саме 

суб’єктивних прав і законних інтересів учасників господарського життя [244, 

с. 152]. Т. І. Ілларіонова обґрунтовує, що нормативну основу охоронних 

правовідносин становлять відповідні групи охоронних норм, що містять заходи 

захисту і відповідальності [446, с. 57–59]. Проте більш правильною вважаємо 

точку зору науковців, які підставою виникнення охоронного правовідношення 

визначають неправомірну дію – порушення суб’єктивного цивільного права чи 

інтересу [480, с. 12], або бездіяльність у тих випадках, коли особа зобов’язана 

була вчинити певну дію, але утрималася від виконання покладеного на неї 

обов’язку.  

У змісті охоронних правовідносин виокремлюють права та обов’язки 

відповідних осіб (юридичний зміст) і фактичну поведінку, які уповноважена 

особа може, а зобов’язана – повинна здійснити (матеріальний або фактичний 

зміст, що складається із дозволеної поведінки уповноваженої і належної 

поведінки зобов’язаної особи). Особливістю охоронного правовідношення 

Д. Н. Кархальов визначає наявність у змісті самостійного права на захист і 

охоронного обов’язку [480, с. 12]. 

У разі порушення суб’єктом фондового ринку норм права у процесі 

здійснення господарської діяльності, прав на цінні папери та прав із цінних 

паперів виникають охоронні правовідносини щодо захисту прав і законних 

інтересів учасників фондового ринку, пов’язані із застосуванням юридичної 

відповідальності, передбаченої санкціями охоронних правових норм.  

Охоронні правовідносини на фондовому ринку залишаються 
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малодослідженими у юридичній науці. Вони мають складну внутрішню 

структуру, яка охоплює два основних блоки охоронних правовідносин: захисту 

та відповідальності [264, с. 25].  

Інститут захисту прав та інтересів учасників фондового ринку – суб’єктів 

господарювання має комплексний характер, оскільки форми, засоби, порядок 

правового захисту забезпечуються нормами як матеріального, так і 

процесуального права. 

Під охоронними правовідносинами захисту на фондовому ринку розуміють 

відносини, пов’язані із забезпеченням захисту суб’єктів цього ринку, на основі 

норм права, що містять заходи захисту (приміром, правовідносини, пов’язані із 

визнанням угод із цінними паперами або випуску цінних паперів недійсними, 

заходи захисту прав власника документарного цінного папера у разі його втрати 

тощо). Заходи захисту відрізняються від юридичної відповідальності тим, що вони 

настають за правопорушення, яке має незначний ступінь суспільної небезпеки, або 

діяння, що є «правовою аномалією», незначним відхиленням від нормального 

правопорядку, яке не набуло характеру правопорушення [829, с. 246]. Суб’єктами 

охоронного правовідношення захисту є правопорушник і потерпілий, при 

цьому останній не несе додаткових втрат (крім виконання обов’язку) [264, с. 27; 

829, с. 247]. Наприклад, у разі визнання емісії недійсною (ст. 36 Закону «Про 

цінні папери та фондовий ринок») емітент цінних паперів зобов’язаний 

повернути інвесторам гроші (майно, майнові права), що надійшли як плата за 

розміщені цінні папери, а інвестори зобов’язані повернути емітентові 

сертифікати цінних паперів у разі їх отримання, в строки, визначені проспектом 

емісії, але не більше шести місяців, у порядку, встановленому НКЦПФР. 

Охоронні правовідносини захисту охарактеризовано через правові форми, 

способи та засоби захисту прав і законних інтересів учасників фондового ринку в 

підрозділах 5.2 і 5.3 дисертації. Юридичній відповідальності в охоронних 

правовідносинах на фондовому ринку присвячено підрозділ 5.4 дисертації. 



326 

 

5.2. Способи та правові форми захисту прав і законних інтересів  

учасників фондових правовідносин 

У теорії господарського права механізм захисту прав суб’єктів 

підприємництва визначають як пов’язані між собою правові засоби, способи і 

форми, що у сукупності спрямовані на ефективне здійснення і захист прав 

суб’єктів господарювання та за допомогою яких поведінка суб’єктів 

господарювання приводиться у відповідність до норм права, забезпечуючи у 

такий спосіб захист законних прав суб’єктів господарювання [269, с. 8]. 

Під способами захисту суб’єктивних цивільних прав у доктрині права 

розуміють визначені законом або договором матеріально-правові заходи, 

спрямовані на відновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав і 

правовий вплив на правопорушника [1630, с. 346; 293, с. 545; 291, с. 410; 295, 

с. 295]. Д. М. Чечот визначає способи захисту прав як передбачені законом дії, 

безпосередньо спрямовані на захист прав [1651, c. 13]. Особливістю способів 

захисту порівняно із заходами відповідальності Н. С. Кузнєцова вважає 

спрямованість не тільки на відновлення порушеного права або компенсацію 

збитків, але і на запобігання, припинення та ліквідацію порушення цивільного 

права [619, с. 45]. Аналогічне розуміння вбачається й із судової практики 

[1583]. Застосування конкретного способу захисту порушеного або 

оспорюваного права (інтересу) є метою і результатом діяльності із захисту прав 

[1026, с. 24]. 

Загальні способи захисту у фондових правовідносинах на кодифікованому 

рівні визначено у ст. 16 ЦК України та ст. 20 ГК України. Найчастіше до 

суб’єктів господарювання застосовуються заходи господарсько-правової 

відповідальності [1705, с. 182–185; 1698, с. 180–185]. Відповідно до ст. 16 ЦК 

України суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, 

встановленим договором або законом. Спеціальні способи судового захисту 

права власності передбачено у ст.ст. 386, 392 ЦК України. У першому випадку 

процесуальним засобом захисту виступає превентивний позов, спрямований на 

запобігання порушенню права [145, с. 27], у другому – позов про визнання.  
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До спеціальних способів захисту прав учасників фондового ринку слід 

віднести: визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною (ст. 36 

Закону «Про цінні папери та фондовий ринок»); обов’язковий викуп акцій АТ 

на вимогу акціонерів (ст. 68 Закону «Про АТ»), безспірне стягнення 

заборгованості з виплати оголошених дивідендів і за векселями на підставі 

виконавчого напису нотаріусу на борговому документі (ч. 2 ст. 30 Закону «Про 

АТ», ст. 8 Закону «Про обіг векселів») тощо.  

У сучасній доктрині права [690, с. 16] і правозастосовчій практиці 

сформульовано певні правила визначення належних способів захисту прав і 

законних інтересів. До основних правил вибору способів захисту належать: 

1) свобода вибору суб’єктом захисту виду способу захисту [1398; 1317]; 

2) обов’язковість легального переліку способів захисту; 3) можливість 

застосування способів захисту за аналогією [1636, с. 185–186]; 4) відповідність 

предмета позову встановленим способам; 5) належне поєднання позовних 

вимог і вирішення конкуренції позовів. ВСУ в рішенні від 21 травня 2012 р. у 

справі № 6-20цс11 зазначив, що законодавчі обмеження матеріально-правових 

способів захисту цивільного права чи інтересу підлягають застосуванню з 

дотриманням положень ст.ст. 55, 124 Конституції України та ст. 13 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до яких кожна 

особа має право на ефективний засіб правового захисту, не заборонений 

законом [1149]. О. П. Подцерковний слушно пропонує визначити загальні 

критерії допустимості способів захисту (забезпечення реального захисту 

порушеного, оспорюваного чи невизнаного права; відповідність і співмірність 

порушенню; обрання способу захисту з урахуванням мети судового 

провадження, меж здійснення права та необхідності подальшого виконання 

прийнятого судом рішення; при цьому спосіб захисту не повинен суперечити 

загальним засадам відповідного законодавства) [899, с. 95, 97]. Неправильно 

обраний спосіб захисту не є підставою для повернення позовної заяви чи 

залишення її без руху, відмови у позові.  
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Порушене право не може бути захищено одночасно кількома 

взаємовиключними способами захисту. Зокрема, при вирішенні спорів щодо 

порушення переважного права акціонерів ПрАТ на придбання акцій, що 

відчужуються акціонером іншим особам, належним способом захисту 

порушеного права слід вважати вимогу про переведення прав та обов’язків 

покупця акцій (ч. 5 ст. 7 Закону «Про АТ»), а не визнання оспорюваних 

договорів купівлі-продажу недійсними. 

Кожен спосіб захисту застосовується у певному процесуальному або 

процедурному порядку – формі захисту [1411, с. 17]. О. А. Беляневич зазначає, 

що КСУ помилково застосовує термін «форма захисту» для позначення, 

головним чином, виду судочинства (різних судових юрисдикцій) [144, с. 64].  

Захист прав учасників фондового ринку здійснюється в юрисдикційній 

формі – спеціально уповноваженими державою на вирішення відповідної 

категорії справ органами у певному процесуальному або процедурному 

порядку [254, с. 105; 229, с. 16; 98, с. 50] та в неюрисдикційній формі – самими 

учасниками правовідносин без звернення до компетентного органу.  

До юрисдикційної форми захисту прав учасників фондових правовідносин 

можна віднести: 1) судовий порядок (ст. 55 Конституції України, ст. 16 ЦК 

України, ст.ст. 5, 17 ГК України) – діяльність національних судів України, 

третейських судів [1401; 1356, с. 363; 565, с. 9 тощо], що створюються при СРО
1
, 

об’єднаннях професійних учасників фондового ринку
2
, ФБ; іноземних судів, 

міжнародних комерційних арбітражних судів
3
, постійно діючих та арбітражів ad 

hoc на підставі Арбітражного регламенту Юнсітрал від 15 червня 1976 р. [1035]; 

2) адміністративний порядок (ст. 19 Конституції, ст. 17 ЦК України) – розгляд 

НКЦПФР, органами АМКУ, СБУ, прокуратури, внутрішніх справ у межах їх 

компетенції; 3) захист прав нотаріусом (ст. 18 ЦК України, ст. 87 Закону України 
                                                 
1 Примітка: наприклад, постійно діючий Третейський суд при Асоціації «Українські Фондові Торговці», зареєстрований Головним 
управлінням юстиції у Дніпропетровській обл. 30 травня 2006 р. (свідоцтво № 15-тс); Постійно діючий Третейський суд при саморегулівній 

організації Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв, створений рішенням XVII загальних зборів членів ПАРД від 21 січня 2005 р. 

та зареєстрований Головним управлінням юстиції у м. Києві (свідоцтво № 008-2005). 
2 Примітка: наприклад, постійно діючий Третейський суд при Асоціації «Фондове Партнерство», постійно діючий Третейський суд при 

Асоціації «Перша фондова торгівельна система». 
3 Примітка: наприклад, Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України [1261; 916], Арбітражний 
інститут Торгової палати Стокгольма (Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce), Лондонський Комерційний Міжнародний 

Арбітражний Суд (LCIA), Міжнародний арбітражний суд Міжнародної торгової палати (ICC International Court of Arbitration), 

Міжнародний арбітражний центр при Австрійській Федеральній Економічній Палаті (International Arbitral Center of the Austrian Federal 
Economic Chamber), Суд з арбітражу та медіації Швейцарських торгових палат (Swiss Chambers’ Court of Arbitration and Mediation) та інші. 
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від 2 вересня 1993 р. «Про нотаріат» (далі – Закон «Про нотаріат») [401; 167, с. 26; 

1652, с. 52–60; 695, с. 65–68; 154, с. 79–84]. До адміністративних органів у системі 

органів охорони і захисту прав учасників фондового ринку слід віднести: 

НКЦПФР, АМКУ, Міністерство юстиції України тощо, правовий статус яких 

визначено у дослідженнях авторки [549, с. 198–216; 544, с. 17–27]. 

Захист прав нотаріусом здійснюється шляхом вчинення виконавчого 

напису на борговому документі та спрямований на позасудове безспірне 

стягнення заборгованості. Інша діяльність нотаріуса у своїй основі має 

охоронюваний (запобіжний) характер і не спрямована безпосередньо на захист 

порушеного права [229, с. 17; 1021, с. 208]. Одним із найбільш поширених на 

практиці у досліджуваних відносинах є протест векселів, порядок вчинення якого 

врегульовано ст. 8 Закону «Про обіг векселів», Уніфікованим законом про 

переказні векселі та прості векселі (ст.ст. 23, 25, 35, 43, 44, 53, 60, 66, 68), ст. 88–92 

Закону «Про нотаріат», Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами 

України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 

22 лютого 2012 р. № 296/5 [1197], тощо, та досліджено у спеціальній літературі 

[362; 741 та інші]. Законом України від 19 березня 2015 р. внесено зміни до Закону 

«Про АТ» [1062] і впроваджено позасудовий спосіб захисту права акціонера у разі 

невиплати АТ у строк, визначений ч. 2 ст. 30 зазначеного Закону, або у менший 

строк, установлений загальними зборами АТ, оголошених дивідендів – звернення 

до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за 

якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з 

переліком, встановленим КМУ [1128]. 

У випадках, коли учасник фондових правовідносин самостійно 

використовує надані йому законом або договором засоби захисту, має місце 

неюрисдикційна форма захисту, до якої у досліджуваних правовідносинах 

можна віднести: 1) самозахист права (ч. 5 ст. 55 Конституції України, ч. 1 

ст. 19 ЦК України), 2) альтернативні форми захисту. 

Самозахисту цивільних прав і заходам оперативного впливу присвячено 

роботи багатьох учених [226; 305; 434; 475; 1411; 851], в яких самозахист 
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визначено як активні дії самих суб’єктів господарювання; застосування 

адекватних змісту порушеного права, характеру правопорушення та 

негативним наслідкам засобів протидії самою управненою особою без 

звернення до державних та інших органів. Самозахисту властивий державний 

примус, право на застосування якого делеговано особі, інтереси якої порушено.  

Як зазначає О. А. Беляневич, здійснення управомоченою особою 

самозахисту прав і вжиття інших заходів (зокрема оперативного впливу на 

боржника, застосування процедур примирення тощо) не пов’язано із 

застосуванням норм права. Такі дії відбуваються на іншій стадії механізму 

правового регулювання – стадії реалізації норм права, суб’єктивних прав та 

обов’язків, основним елементом якої є правовідношення [144, с. 64]. 

У цивілістичній юридичній літературі самозахист цивільних прав 

розглядається: у вузькому значенні – як вчинення управомоченою 

(управненою) особою не заборонених законом фактичних дій, спрямованих на 

недопущення або зменшення негативних наслідків порушення, та у широкому 

значенні –вчинення як фактичних дій, так і дій юридичного характеру [797, 

с. 43]. За такого широкого підходу, як наголошує О. А. Беляневич, розмежувати 

самозахист і оперативні санкції практично неможливо [144, с. 64].  

О. А. Беляневич зазначає про відсутність однозначних підстав визнавати 

оперативно-господарські санкції різновидом самозахисту прав суб’єктів 

господарювання. На відміну від самозахисту, у господарських договірних 

відносинах можуть застосовуватися лише узгоджені сторонами у договорі або 

передбачені законодавством оперативно-господарські санкції і лише за 

конкретні, визначені сторонами у договорі, порушення [144, с. 66]. Норма 

ст. 237 ГК України, згідно з якою оперативно-господарські санкції 

застосовуються стороною, яка потерпіла від правопорушення, у позасудовому 

порядку за суб’єктним складом і порядком застосування, дає підстави автору 

відносити такі санкції до неюрисдикційної форми захисту. 

Способами самозахисту у фондових охоронних правовідносинах є: 

застосування оперативно-господарських санкцій у договірних відносинах; 
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відновлення емітентом реєстру власників іменних цінних паперів на підставі 

рішення суду про встановлення факту втрати системи реєстру [898] та в порядку, 

визначеному НКЦПФР [1199] (зокрема рішення про відновлення інформації про 

власників іменних цінних паперів ВАТ «Завод сантехнічних заготовок», ВАТ 

«Харківський науково-дослідний завод та проектно-конструкторський інститут 

«Енергопроект» [1407
1
]); скликання позачергових загальних зборів акціонером 

(акціонерами), які сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій 

товариства (ст. 47 Закону «Про АТ»); подання акціонером заяви про намір 

реалізувати переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій (ст. 27 Закону 

«Про АТ»); вимога акціонера (акціонерів), які є власниками більше 10 % простих 

акцій товариства, про проведення аудиторської перевірки діяльності АТ (ч. 5 

ст. 75 Закону «Про АТ»); призначення акціонером (акціонерами), які сукупно є 

власниками 10 і більше відсотків простих акцій, своїх представників для нагляду 

за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та 

підбиттям його підсумків (ст. 40 Закону «Про АТ»); подання акціонером вимоги 

про викуп акцій (ст.ст. 65, 67 Закону «Про АТ»), про обов’язковий викуп АТ 

належних акціонерові голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у 

загальних зборах і голосував проти прийняття рішень, визначених ст. 68 Закону 

«Про АТ»; вимога акціонера про викуп акцій КІФ відкритого типу (пп. 4 ст. 1, 

ст. 39 Закону «Про ІСІ»). 

Альтернативні способи вирішення спорів (ADR – alternative dispute 

resolution) – це інститути саморегулювання громадянського суспільства, що 

передбачають участь незалежних осіб, охоплюють механізми врегулювання 

спору, які ґрунтуються на з’ясуванні та врахуванні взаємних інтересів сторін і 

спрямовані на досягнення взаємовигідної угоди. Нещодавно традиційним 

вважалося уявлення про альтернативні способи вирішення спорів як про 

приватну систему, що виникла на противагу публічному порядку вирішення 

спорів, до якої належали всі несудові процедури врегулювання спору: арбітраж, 

посередництво, міні-суд тощо [4, с. 231]. Прихильники «вузького» розуміння 

альтернативних способів вирішення спорів всі способи вирішення спорів 
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поділяють на чотири категорії: переговори між сторонами; медіація 

(посередництво); арбітраж; судове провадження. При цьому до альтернативних 

способів відносять лише другу категорію [19, с. 146]. 

Як альтернативні способи вирішення спорів між учасниками фондових 

правовідносин можна визначити: інститут медіації, вирішення спорів 

дисциплінарними органами СРО і ФБ; досудове врегулювання посадовими особами 

чи спеціально створеними органами товариства (наприклад, корпоративний 

секретар, комітет спостережної ради АТ із вирішення корпоративних конфліктів 

[1378, c. 93], арбітражні комісії), що уповноважені розглядати заяви, скарги 

учасників, корпоративні конфлікти між учасниками, їх групами та органами 

товариства або їх посадовими особами за допомогою зафіксованих у внутрішніх 

документах механізмів врегулювання спорів (внутрішньокорпоративний 

механізм). Т. Б. Штим визнає окремим різновидом альтернативної форми захисту 

акціонерні угоди, що укладаються між акціонерами, акціонерами та АТ із метою 

недопущення і вирішення корпоративних конфліктів [1694, с. 106–107]. Проте, на 

нашу думку, акціонерна угода за правовою природою є договором (угодою, 

зобов’язанням) і зовнішньою формою оформлення відповідного договірного 

зобов’язання, виконує превентивну договірну функцію, але не є формою захисту.  

Захист права власності на цінні папери здійснюється переважно із 

застосуванням юрисдикційних процедур, які мають особливості, зумовлені 

дуалізмом правової природи цінних паперів. На думку О. Р. Кібенко, права 

акціонера на загальнодержавному рівні мають захищатися шляхом створення 

механізмів ефективного управління, впровадження правових умов розвитку 

ринку цінних паперів і ринку інвестицій, а вже потім – іншими засобами, у т.ч. 

за допомогою судового захисту [496, с. 45]. Умовою створення ефективної 

системи захисту порушених або оспорюваних прав і законних інтересів 

учасників фондових правовідносин є розвиток альтернативних, зокрема 

внутрішньокорпоративних, способів вирішення спорів.  
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5.3. Засоби захисту прав і законних інтересів  

учасників фондових правовідносин 

Право на ефективний засіб юридичного захисту передбачено ст. 13 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Якщо категорія 

«спосіб захисту» означає характер, зміст захисту, розкриває, яким чином той чи 

інший захід захисту усуває порушення чи його загрозу; категорія «захід 

захисту» означає дію, спрямовану на здійснення захисту, інструментарій, за 

допомогою якого відбувається відновлення порушеного стану чи усунення 

загрози його порушення [86, с. 7–8]. Погоджуючись із критерієм розмежування 

цих термінів, вважаємо більш коректним із лексичної точки зору застосування у 

досліджуваних правовідносинах терміна «засіб», а не «захід». 

«Засіб захисту» розуміють як дію, що здійснюється шляхом 

волевиявлення (вимоги) заінтересованої особи про необхідність здійснення 

захисту, адресованої іншим суб’єктам: претензія, позов, скарга, заява, 

клопотання, заперечення тощо, яке містить відомості про факти порушення, 

обґрунтовує вимоги і визначає способи захисту. Ці відомості становлять, 

зокрема, необхідні елементи змісту позовної заяви (ст. 137 Цивільного 

процесуального кодексу України від 18 березня 2004 р. (далі – ЦПК України), 

ст. 54 ГПК України). 

До засобів захисту прав та інтересів учасників фондових правовідносин 

належать: судові (позов, скарга, заява) та адміністративні (заява, скарга). 

Основним процесуальним засобом захисту прав та інтересів учасників фондових 

правовідносин є позов – пред’явлена до суду або іншого юрисдикційного органу 

для розгляду і вирішення у певному процесуальному порядку матеріально-

правова вимога однієї особи до іншої, яка випливає із спірного матеріально-

правового відношення і заснована на певних юридичних фактах [631, с. 421–422; 

430, с. 31]. У сучасній науці процесуального права сформульовано концепцію 

універсальності позову як правового інструмента, в основу якої покладено тезу 

про публічно-правову природу позову (вимоги до суду про захист суб’єктивного 

права або законного інтересу) [850, с. 31–62; 34, с. 192–200]. Обов’язковою 
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ознакою, яка відрізняє позовну форму від інших форм захисту права, є наявність 

спору про право (інтерес) [850, с. 15], не наведена у ст. 129 Конституції України. 

В. П. Грибанов зазначав, що право на звернення до компетентного 

державного або громадського органу за захистом порушеного права виникає 

лише із порушенням суб’єктивного цивільного права або його оспорюванням, а 

характер вимоги про захист права зумовлений характером порушеного чи 

оспорюваного матеріального права, зміст і призначення якого визначають 

спосіб його захисту [304, с. 106]. На думку Є. В. Васьковського, поняття 

«порушення права» охоплюється ширшим поняттям «невідповідність права 

фактичному стану», тому кожен позов виникає у той момент, з якого 

фактичний стан вже не відповідає праву. Проте позови, засновані на інших 

зобов’язальних правах, а також преюдиційні позови (просте визнання права) 

виникають незалежно від правопорушення [219, с. 193, 195]. 

В останні роки предметом наукового обговорення стала проблематика 

превентивного захисту [406, с. 30–35; 145, с. 27–35], який є особливим видом 

судової діяльності, спрямованої на запобігання правопорушенню, а не способом 

захисту. 

Найпоширенішим у літературі є поділ цивільно-правових способів 

захисту права власності на речово-правові та зобов’язально-правові. До речово-

правових способів захисту відносять віндикаційний та негаторні позови [1419, 

с. 474; 1478, с. 396; 223, с. 79 та інші]; С. Є. Донцов вважає, що до цих способів 

захисту також належать позови про повернення безпідставно придбаного чи 

збереженого майна [379]; Є. О. Суханов – позови про звільнення майна з-під 

арешту (виключення майна з опису) [1518, с. 216–217]. І. О. Дзера класифікує 

засоби захисту права власності на речово-правові, допоміжні речово-правові, 

зобов’язально-правові та спеціальні [341, с. 149; 342, с. 184–185]. Наведена 

класифікація охоплює лише судові засоби захисту. Однак порушення прав і 

законних інтересів учасників фондового ринку не обмежуються порушенням 

права власності на цінні папери, а засоби захисту – виключно судовими 

засобами захисту.  
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В. А. Габов у системі відновлення прав на втрачені цінні папери 

виокремлює: інститут відновлення прав за втраченими цінними паперами на 

пред’явника та ордерними цінними паперами у порядку викличного провадження; 

інститут встановлення фактів, які мають юридичне значення; інститут 

відновлення втрачених даних, що становлять систему ведення реєстру іменних 

емісійних бездокументарних цінних паперів; інститут віндикації цінних паперів 

[259, с. 941]. Особливості зобов’язальних і речових засобів захисту прав власників 

державних цінних паперів досліджено В. П. Харицьким [1607, с. 5]. 

Систему судових засобів захисту прав учасників фондових правовідносин 

детально висвітлено у роботах авторки [528, с. 329–404; 550, с. 100–113; 551, 

с. 97–119]. Так, у цій системі за правовою природою відносин можна 

виокремити: 

1. Речово-правові засоби захисту права власності на цінні папери у 

майнових відносинах: 

1.1. Віндикаційний позов про витребування цінних паперів із чужого 

незаконного володіння (ст.ст. 387–390 ЦК України). До умов пред’явлення 

віндикаційного позову належать такі: 1) власник чи титульний володілець 

не має можливості здійснювати фактичне володіння річчю; 2) майно, яке хоче 

повернути колишній власник чи титульний володілець, збереглося в натурі та 

перебувало у фактичному володінні іншої особи; 3) майно, яке підлягає 

віндикації, повинно бути індивідуально визначеним; 4) віндикаційний позов 

має недоговірний характер і спрямований на захист речових прав [1295]. 

Статтею 389 ЦК України встановлено заборону на віндикацію грошей і цінних 

паперів на пред’явника незалежно від підстав їх вибуття із володіння власника 

у зв’язку з відсутністю у них ознак, що індивідуалізують такий об’єкт 

цивільного права. Буквальне тлумачення цієї норми зумовлює висновок, що 

решту цінних паперів може бути віндиковано. 

Однак в юридичній науці та судовій практиці можливість застосування 

віндикаційного позову щодо бездокументарних цінних паперів є предметом 

активної дискусії. Деякі автори допускають віндикацію бездокументарних 
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цінних паперів [202, с. 97; 1660, с. 91; 1013, с. 59; 1355, с. 111–112; 1762, с. 21; 

199, с. 21; 577, с. 11; 1597, с. 22; 1617, с. 18 тощо]. В. Л. Яроцький зазначає, що 

речово-правові способи захисту прав власників цінних паперів є водночас і 

засобом відновлення прав, що становлять їх зміст [1762, с. 46]. Інші вважають 

віндикацію категорично недопустимою [129, с. 9; 626, с. 9; 357, с. 27–28; 901, 

с. 170; 1739, с. 4; 198, с. 9; 370, с. 231; 804, с. 4–6] через неможливість 

індивідуалізувати бездокументарні цінні папери, зараховані на рахунок особи, 

яка ними заволоділа і на рахунку якої вже є такі акції, що надійшли з інших 

джерел [1659, с. 51–52], та невизнання останніх речами. Реєстраційний номер 

(код ІSIN) присвоюється всьому випуску емісійних цінних паперів, а тому не 

може бути індивідуалізуючою ознакою. Якщо ж виокремити конкретне майно 

власника з однорідних об’єктів фактичного володільця неможливо, то, на думку 

Д. І. Погрібного, слід пред’являти не віндикаційний позов, а позов із 

безпідставного збагачення (ст.ст. 1212–1215 ЦК України) [901, с. 174]. 

А. О. Кукушкін та О. С. Швиденко пропонують запровадити індивідуальний 

номер кожного бездокументарного цінного папера, що присвоюється при 

первинному внесенні записів про цінні папери у систему обліку [626, с. 27; 

1666, с. 6]. Цінні папери обліковуються у депозитарній системі в кількісному 

вираженні (п. 1 розд. ІV Положення № 735); їх індивідуалізація неможлива, а її 

впровадження ускладнить обіг цінних паперів. 

Вчені визнають абсолютний характер прав на бездокументарні цінні 

папери і вважають за доцільне застосування позову про відновлення становища, 

яке існувало до порушення права [1666, с. 17–18]. Д. В. Григор’єв [307, с. 11], 

С. А. Сазонов [1434, с. 11], Г. Н. Шевченко [1671, с. 10–11] пропонують 

розробити новий спосіб захисту прав їх власників, зокрема надати 

правоволодільцеві, з рахунка якого було неправомірно списано 

бездокументарні цінні папери, права вимагати від особи, на рахунок якої їх 

зараховано, повернення таких само цінних паперів; у разі їх конвертації – 

цінних паперів, в які їх було конвертовано. Бездокументарні цінні папери, що 

посвідчують тільки грошове право вимоги, а також ті, яких набуто на 
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організованому ринку, не можуть бути витребувані від добросовісного 

набувача, який набув їх за плату. Спеціальним способом захисту в таких 

випадках пропонується передбачити право за наявності можливості набуття 

таких само цінних паперів на організованому ринку вимагати від 

відповідальних осіб придбання відповідних (таких само) цінних паперів за 

рахунок цих осіб або відшкодування витрат, необхідних для їх набуття [1674, 

с. 24]. Такий спосіб пропонуємо запровадити й у вітчизняний механізм захисту 

прав власників бездокументарних цінних паперів.  

А. Ю. Бушев зазначає, що у разі визнання і документарних, і 

бездокументарних цінних паперів речами, для захисту прав учасників 

відповідних зобов’язань допустимо застосовувати одні й ті самі речово-правові 

конструкції, насамперед віндикацію цінного папера. Якщо ж вважати, що на 

дематеріалізовану форму цінного папера правила про речі не можуть бути 

поширені й така форма є лише елементом зобов’язального, а не речового права, 

то традиції пандектної системи для захисту зобов’язального права вимоги в 

останньому випадку диктують необхідність вжиття не речово-правових, а 

зобов’язально-правових способів захисту [202, с. 97].  

А. В. Габов, обґрунтовуючи неможливість віндикації бездокументарних 

цінних паперів, посилається на те, що особа, з рахунка якої поза її волею 

списано ці акції, не може бути визнана «неволодіючим власником» до 

вилучення нового запису, оскільки власником є інша особа, на особовому 

рахунку якої перебувають спірні цінні папери [259, с. 964]. Проте у літературі 

панівною є інша точка зору, згідно з якою позбавлення володіння цінними 

паперами поза волею їх власника не призводить до втрати права власності на 

цінні папери [1500, с. 124]. О. Р. Жеругов зазначає, що безпідставне списання 

акцій з особового рахунка зумовлює неможливість належної легітимації 

акціонера, але не втрату акціонером цього права [405, с. 11].  

Судова практика поширила на бездокументарні цінні папери віндикаційний 

спосіб захисту, розуміючи його як продовження використання речово-правового 

режиму бездокументарних цінних паперів, шляхом списання витребуваних цінних 
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паперів із рахунків незаконних володільців і зарахування їх на рахунок позивача. 

Визнання недійсними правочинів при цьому не вимагається [1394]. 

Застосування у досліджуваних відносинах позову про відшкодування 

збитків сприятиме пожвавленню рейдерства. Як слушно зазначає 

О. А. Богустов, відшкодування вартості втрачених акцій у ряді випадків 

становить для потерпілої сторони набагато менший інтерес, ніж їх повернення в 

натурі. Акції є безстроковими цінними паперами і посвідчують не тільки 

майнові, але й немайнові права, грошова оцінка яких ускладнена [168, с. 20]. 

А. В. Габов, заперечуючи віндикацію цінних паперів, пропонує використання 

багаторівневого механізму компенсації збитків, що включає: 1) солідарну 

відповідальність емітента та реєстратора; 2) страхування відповідальності 

учасника депозитарної системи; 3) відшкодування непокритих збитків власника 

через державний компенсаційний фонд [259, с. 971, 973]. Точку зору про 

необхідність створення компенсаційних фондів, які мають відшкодовувати 

акціонерам вартість втрачених ними корпоративних прав, якщо ця втрата 

відбулася внаслідок зловживання професійними учасниками фондового ринку 

наданими їм правами, обстоює в своїй роботі й Н. О. Виноградова [246, с. 12]. 

Альтернативним способом захисту є позов про відновлення позивача у 

судовому порядку в правах акціонера та внесення реєстроутримувачем 

відповідного запису до реєстру акціонерів [662, с. 9; 626, с. 9, 29–31; 127, с. 230] 

та позов про визнання недійсним запису за рахунком [259, с. 975]. Пред’являти 

позов про поновлення запису на особовому рахунку або рахунку депо слід до 

особи, на рахунку якої перебувають спірні цінні папери, а не до ЦД або 

депозитарної установи, оскільки записи за особовими рахунками або рахунками 

депо є правовстановлюючими. Вимога позивача про відновлення запису за 

рахунком про володіння спірними акціями шляхом списання з рахунка 

незаконного власника фактично зводиться до вимоги про повернення акцій, має 

віндикаційний характер і підлягає розгляду відповідно до норм, що регулюють 

віндикацію (ст.ст. 386–389 ЦК України). 

З урахуванням специфіки об’єкта, що є предметом спору, доказами права 
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власності на бездокументарні цінні папери є надання позивачем виписки з 

рахунка у цінних паперах і доказів, які засвідчують їх набуття на законних 

підставах та перебування на особовому рахунку позивача, з якого їх 

перераховано на рахунок відповідача за відсутності правових підстав [1388]. 

Вимогу про віндикацію визнають допоміжною, щоб у реєстратора були 

підстави для списання акцій з рахунка набувача і зарахування на рахунок 

первісного власника; основною є вимога про визнання права власності на цінні 

папери [448, с. 362–363; 783, с. 67–74; 405, с. 25]. О. В. Головатенко пропонує 

об’єднувати у позовній заяві вимоги про визнання права власності на цінні 

папери та зобов’язання вчинити певні дії [277, с. 204], що поширено у судовій 

практиці [1387; 1388].  

Повторне виконання за період, коли власник був позбавлений володіння 

цінними паперами, не надається, а рішення загальних зборів акціонерів, 

прийняті за участю незаконного володільця акцій, не може бути визнано 

недійсними на вимогу власника, якщо саме АТ було добросовісним [764, с. 12].  

У судовій практиці також трапляються випадки витребування 

акціонерами від АТ за віндикаційним позовом дивідендів. В юридичній 

літературі це питання є дискусійним [375, с. 175; 668, с. 180]. Однак більш 

правильним вбачається підхід вчених [277, с. 202], які вважають, що до 

моменту фактичного отримання дивідендів акціонери мають лише право 

вимоги щодо їх виплати, але не право власності на дивіденди, які не мають 

індивідуально визначеного характеру, оскільки гроші є родовою річчю. 

1.2. Позов про визнання права власності на цінні папери (п. 1 ч. 2 ст. 16 

ЦК України, ч. 2 ст. 20 ГК України). Метою подання цього позову є усунення 

невизначеності у суб’єктивному праві, що належить особі [35, с. 121], а також 

створення сприятливих умов для здійснення суб’єктивного права особою [797, 

с. 39]. Цей спосіб не створює нових матеріальних правовідносин [185, с. 70] і 

може застосовуватися у приватноправових і публічно-правових відносинах 

[186, с. 82]. На думку Є. О. Крашеніннікова, предметом судового захисту є не 

право, а охоронюваний законом інтерес позивача у відновленні визначеності 
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суб’єктивного права [605, с. 1]. 

Визнання права як спосіб його захисту за своєю природою може бути 

реалізовано лише в юрисдикційному (судовому) порядку [1629, с. 302]. 

Визнання права самими суб’єктами є нормальною реалізацією прав та 

обов’язків, а не захистом права [228, с. 17]. Т. Є. Абова, навпаки, стверджує, що 

захист за допомогою визнання права здійснюється не тільки шляхом прийняття 

відповідним органом рішення про визнання наявності чи відсутності права, а й 

у претензійному порядку [35, с. 121]. На думку Д. М. Притики, позов про 

визнання права може бути пред’явлено на захист не порушених, а оспорюваних 

суб’єктивних прав [1025, с. 131]. В. Л. Яроцький у числі підстав застосування 

досліджуваного способу називає порушення, оспорювання та невизнання права 

[1629, с. 144].  

Зарахування придбаних цінних паперів на особовий рахунок покупця 

здійснюється ЦД/депозитарною установою після повної їх оплати покупцем. 

Так, ВГСУ у постанові від 27 лютого 2007 р. у справі № 102/17-05/20-06 

підтвердив правомірність відмови у позові про визнання за позивачем права 

власності на акції у зв’язку з невиконанням ним зобов’язань, визначених 

договором купівлі-продажу цінних паперів [973]. 

Право власності на цінні папери у бездокументарній формі переходить до 

депонента – нового власника з моменту зарахування прав на такі цінні папери 

на його рахунок у цінних паперах у депозитарній установі. Так, у постанові 

ВГСУ від 5 жовтня 2011 р. у справі № 20/91 зазначено, що за відсутності 

розпорядження про переказ іменних процентних облігацій серії А, код ISIN UA 

4000002331, у кількості 99 680 штук, емітованих ВАТ трест «Київміськбуд-1» 

імені М. П. Загороднього, зберігач не здійснив зарахування цінних паперів на 

рахунок позивача, а позивач не набув на них права власності, тому підстави для 

задоволення позовних вимог про визнання права власності позивача на 

зазначені іменні облігації відсутні [977].  

1.3. Позов про виключення цінних паперів з опису (звільнення з-під 

арешту). В науковій літературі такі позови кваліфікують як: а) вид 
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віндикаційного позову; б) вид негаторного позову; в) самостійну групу речово-

правових позовів [221, с. 90]; г) різновид позову про визнання недійсним акта 

публічної влади, що неправомірно обмежує право власності [440, с. 84–85; 905, 

с. 19]; ґ) різновид позовів про визнання права [1518, с. 216–217; 1452, с. 115; 

1573, с. 29, 31]. Арешт цінних паперів може застосовуватися: 1) судом як засіб 

забезпечення позову (п. 1 ч. 1 ст. 67 ГПК України); 2) органами державної 

виконавчої служби як стадія виконавчого провадження, засіб забезпечення 

виконання рішення суду, що набрало законної сили (ч. 1 ст. 50, ч. 8 ст. 55 

Закону «Про виконавче провадження»), в порядку, визначеному 

законодавством [1211; 1114; 1111].  

За позовами про визнання права власності (іншого речового права) або 

витребування майна арешт може бути накладено лише на індивідуально 

визначене майно [1085; 1584; 959]. Відповідно до позиції НКЦПФР, ВГСУ та 

ВСУ накладення судом арешту на акції як засіб забезпечення позову означає 

обмеження права відчужувати акції, а не обмеження корпоративних прав [1729; 

1294; 1296]. Однак деякі науковці наголошують, що у випадку, коли спір 

випливає із відносин володіння акціями, накладаючи арешт на акції, доцільно 

обмежувати корпоративні права володільця акціями [755, с. 83; 358, с. 142]. 

Такого підходу дотримується О. Р. Ковалишин [503, с. 136]. О. В. Савіков 

пропонує зберігати за акціонером право участі у загальних зборах, а 

обмежувати лише право голосу [1429, с. 118]. 

Звернення стягнення на цінні папери за рішенням суду здійснює 

державний виконавець департаменту Державної виконавчої служби 

Міністерства юстиції України [890], а ЦД/депозитарна установа виконує 

безумовну операцію відповідно до п. 12 гл. 2 розд. V Положення № 735. 

Відповідно до ст. 7 Закону «Про депозитарну систему» внесення змін до 

системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на цінні папери 

накладається (встановлюється) та скасовується (знімається) за рішенням суду 

або уповноваженого органу депозитарною установою, в якій відкрито рахунок 

у цінних паперах власнику, до завершення робочого дня, коли отримано 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5178-17?nreg=5178-17&find=1&text=++%E0%F0%E5%F8%F2#w12
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відповідне рішення. З цього моменту можливе оскарження правомірності 

внесення змін до реєстру (рахунка) [1266]. Ордерні цінні папери та цінні папери 

на пред’явника у депозитарній системі не блокуються; запобігти їх обігу можна 

лише шляхом їх опису та вилучення [1490, с. 72].  

Частиною 1 ст. 60 Закону «Про виконавче провадження» встановлено, що 

особа, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, належить їй, а не 

боржникові, може звернутися до суду з позовом про визнання права на майно і 

про звільнення майна з-під арешту. У разі прийняття судом рішення про 

звільнення майна з-під арешту, сплати боржником повної суми боргу за 

виконавчим документом до реалізації арештованого майна боржника, 

виявлення порушення встановленого законом порядку накладення арешту 

майно звільняється з-під арешту за постановою державного виконавця не 

пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини [961]. 

1.4. Заяви про визнання недійсними і про відновлення прав за 

втраченими цінними паперами на пред’явника і векселями (ст.ст. 260–268 

ЦПК України [1638]). 

Під втратою цінного папера розуміється будь-який спосіб його вибуття із 

володіння уповноваженої особи (знищення, втрата, викрадення тощо), а також 

випадки, коли документ втратив ознаки платіжності внаслідок неналежного 

його зберігання або з інших причин [1292]. Питання про втрату цінним папером 

на пред’явника ознак платіжності вирішується установою, яка його видала. 

ВСУ в ухвалі від 15 серпня 2007 р. у справі № 6-7039св07 зазначив, що 

встановлення податковими органами під час проведення перевірки фінансової 

діяльності заявника факту відсутності векселів не є достатньою підставою для 

задоволення заяви [1586].  

Зазначена категорія справ розглядається у порядку окремого 

(«викличного») провадження, невід’ємною складовою якого є публічний 

судовий виклик, адресований всім невідомим заінтересованим особам або 

особі, місцезнаходження якої невідоме, з вимогою заявити права не пізніше 

встановленого строку. У разі, коли власнику відомо, хто є держателем 
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втраченого цінного папера на пред’явника або векселя, їх витребування 

здійснюється у порядку позовного провадження за віндикаційним позовом. 

Заборона провадити будь-які операції за втраченим цінним папером є способом 

забезпечення заяви, що невластиве окремому провадженню, однак у цих 

справах є обов’язковою процесуальною дією, яка не залежить від 

волевиявлення заінтересованих осіб або розсуду суду.  

2. Зобов’язально-правові засоби захисту права власності на цінні 

папери, що застосовуються у договірних (зобов’язальних) відносинах: 

2.1. Позов про відшкодування збитків та стягнення штрафних 

санкцій за невиконання чи неналежне виконання договору (ст. 224 ГК 

України). Умовою застосування відповідальності у вигляді відшкодування 

збитків є наявність повного складу правопорушення. У разі невиконання 

однією зі сторін у зобов’язанні свого обов’язку (зокрема передачі продавцем 

зберігачеві передавального розпорядження) друга сторона має право зупинити 

виконання свого обов’язку (зокрема з оплати цінних паперів), відмовитися від 

його виконання частково або в повному обсязі. Невиконання обома сторонами 

обов’язків за договором зумовлює відсутність грошового зобов’язання, і 

зобов’язання зі сплати процентів річних та індексу інфляції [978]. Так, ВГСУ у 

справі № 14/113 залишив у силі постанову Київського апеляційного 

господарського суду від 26 травня 2010 р. про відмову в позові про 

відшкодування збитків у сумі 26 463 318,00 грн, оскільки обов’язковою умовою 

здійснення зворотного викупу облігацій сторони визначили укладення 

відповідного договору, яким мали погодити вартість облігації, що не було 

здійснено, та жодна зі сторін не зверталася до суду з позовом про спонукання 

до укладення договору [975]. 

2.2. Позови про повернення безпідставно отриманого чи збереженого 

майна (позови з безпідставного збагачення [378, с. 5]). Положення ст. 1212 ЦК 

України застосовуються до вимог про: 1) повернення виконаного за недійсним 

правочином; 2) витребування майна власником із чужого незаконного 

володіння; 3) повернення виконаного однією зі сторін у зобов’язанні; 
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4) відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або зберегла 

його у себе за рахунок іншої особи. Так, у постанові Дніпропетровського 

апеляційного господарського суду від 10 травня 2012 р. у справі 

№ 20/5005/16759/2011 про стягнення 227 700,00 грн як безпідставно 

отриманого майна зазначено, що анулювання ліцензії відповідача на здійснення 

діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів не є доказом 

невиконання зобов’язань відповідачем щодо збереження первинних 

документів; повернення сплачених коштів не було передбачено сторонами в 

угоді про припинення договору; угоду недійсною визнано не було, а отже, 

немає підстав для застосування положень ст. 1212 ЦК України [974].  

У разі неможливості повернути в натурі безпідставно набуте майно (цінні 

папери) відшкодовується його вартість, яка визначається на момент розгляду 

судом справи про повернення майна (ч. 2 ст. 1213 ЦК України). Такі рішення 

поширені в судовій практиці у зв’язку з відчуженням безпідставно набутих 

цінних паперів на момент розгляду справи [1390]. 

2.3. Позови про укладення, зміну або розірвання договорів відчуження 

цінних паперів (купівлі-продажу, міни тощо) (ст. 181, ч.ч. 4, 5 ст. 188 ГК 

України, ст.ст. 651, 652 ЦК України). Так, рішенням Господарського суду 

м. Києва від 8 лютого 2010 р. у справі № 34/73 [1392] було задоволено 

первісний позов, зобов’язано ПАТ АБ «Укргазбанк» укласти із ВАТ 

«Український професійний банк» договір купівлі-продажу іменних відсоткових 

облігацій, серії В, емітованих ТОВ «Фінлізинггруп» у кількості 27 900 шт. за 

ціною 28 989 495,00 грн, на підставі ст.ст. 182, 193 ГК України, ст.ст. 525, 526, 

629, 635 ЦК України та п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 2.3 попереднього договору від 

25 травня 2009 р. № 090525/2. У зустрічному позові відмовлено, оскільки 

постановами правління НБУ від 28 жовтня 2008 р. № 339 «Про надання 

рефінансування» (п. 3.1.6) та від 24 грудня 2008 р. № 451/БТ «Про надання 

стабілізаційного кредиту» (п. 3) лише постановлено Головному управлінню 

НБУ по м. Києву і Київській області укласти з ПАТ АБ «Укргазбанк» угоду 

рефінансування, в якій заборонити банку придбання цінних паперів, крім 
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державних і депозитних сертифікатів НБУ. Ці постанови НБУ є актами 

індивідуальної дії і породжують права та обов’язки тільки у суб’єкта (чи кола 

суб’єктів), якому вони адресовані [1084]. В іншій справі ВГСУ зазначив, що 

чинне законодавство не передбачає можливості розірвання договору, який 

припинив свою дію [964]. 

2.4. Позови про виконання договорів із цінними паперами (купівлі-

продажу, міни, доручення, застави тощо). Господарські зобов’язання 

повинні виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до 

умов договору та вимог чинного законодавства (ст.ст. 193, 202 ГК України, 

ст.ст. 525, 526, 530 ЦК України). Одностороння відмова від зобов’язання не 

допускається, якщо інше не передбачено договором або законом. Змістом 

досліджуваних позовів є вимоги про: 1) зобов’язання відповідача вчинити дії на 

виконання умов укладеного сторонами договору, зокрема передати зберігачеві 

розпорядження про переказ на користь позивача цінних паперів [977]; 

2) стягнення заборгованості за договорами із цінними паперами, зокрема 

номінальної вартості та доходів за борговими цінними паперами [974; 954]. 

Спори досліджуваної категорії можуть передаватися на розгляд 

третейського суду на підставі третейської угоди (ст. 5 Закону України від 

11 травня 2004 р. «Про третейські суди» (далі – Закон «Про третейські суди»). 

Так, арбітражне застереження було включено до п. 5.2 договору застави акцій від 

1 червня 2007 р. № 02-10/1834 між ПАТ «Укрсоцбанк» і ТОВ «Вінтрікс Сервіс». 

Рішенням Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків 

від 9 листопада 2009 р. у справі № 1490/09 було задоволено позов ПАТ 

«Укрсоцбанк» про звернення стягнення на предмет забезпечувального 

обтяження – прості іменні акції ВАТ «Промтехмонтаж-2» шляхом укладення від 

імені ТОВ «Вітрікс Сервіс» з іншою особою-покупцем договору купівлі-продажу. 

Рішенням Господарського суду м. Києва від 19 березня 2010 р. рішення Постійно 

діючого Третейського суду при Асоціації українських банків від 

9 листопада 2009 р. скасовано, оскільки, на думку суду, вирішення питання щодо 

надання права ПАТ «Укрсоцбанк» укладати від імені ТОВ «Вітрікс Сервіс» 
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договори купівлі-продажу цінних паперів і підписувати передавальне 

розпорядження виходить за межі третейської угоди (п. 2 ч. 1 ст. 51 Закону «Про 

третейські суди»). 10 листопада 2010 р. ВГСУ було постановлено нове рішення, 

яким у позові відмовлено, оскільки між сторонами договору виник спір у зв’язку з 

його виконанням (звернення стягнення на заставлене майно), вирішення якого 

було здійснено згідно з укладеною сторонами третейською угодою; відповідно до 

п. 4 ч. 2 ст. 25 Закону України від 18 листопада 2003 р. «Про забезпечення вимог 

кредиторів та реєстрацію обтяжень» у рішенні суду зазначається спосіб реалізації 

предмета забезпечувального обтяження, а п. 2 ч. 1 ст. 26 цього Закону 

передбачено, що обтяжувач має право на власний розсуд обрати один із таких 

позасудових засобів звернення стягнення як продаж предмета забезпечувального 

обтяження шляхом укладення договору купівлі-продажу з іншою особою – 

покупцем або на публічних торгах [951]. 

2.5. Позови про укладення, зміну, розірвання або визнання недійсними 

договорів із професійними учасниками ринку цінних паперів з підстав, 

визначених законом (зміна – ст.ст. 525, 651–653 ЦК України, ст. 188 ГК 

України) та договором, зокрема розірвання договору на підставі ст. 653 ЦК 

України і ст. 188 ГК України у зв’язку з набранням чинності Законом «Про 

депозитарну систему», із зобов’язанням передати ЦД документи системи 

реєстру власників іменних цінних паперів емітента [953], розірвання договору, 

укладеного неуповноваженою особою та без відповідного рішення загальних 

зборів
 
[952; 1072; 1268; 1075], тощо. Законом «Про депозитарну систему» не 

передбачено можливості одностороннього розірвання договору про надання 

реєстру власників іменних цінних паперів, що зумовлено монопольним 

виконанням ЦД функції з обліку зобов’язань емітента за цінними паперами 

власних випусків і складення реєстрів власників іменних цінних паперів. 

2.6. Позов про визнання недійсними договорів купівлі-продажу, міни 

цінних паперів, доручення тощо (ст. 215 ЦК України) з підстав недодержання 

у момент вчинення правочину стороною вимог, встановлених ч.ч. 1–3, 5 та 6 

ст. 203 ЦК України. Рішенням Господарського суду Полтавської області від 
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13 березня 2009 р. у справі № 17/1, залишеним без змін постановою ВГСУ від 

25 серпня 2009 р., задоволено позов ЗАТ «ТФПНК «Укртатнафта» до 

Міністерства земельних і майнових відносин Республіки Татарстан, ЗАТ 

«Інформсистема» та АБ «ІНГ Банк України» про визнання недійсною угоди про 

придбання 426 293 985 шт. простих іменних акцій ЗАТ «ТФПНК 

«Укртатнафта» від 9 вересня 1999 р. і витребування безпідставно набутого 

майна (цінних паперів) [971] у зв’язку з невиконанням відповідачем істотної 

умови договору про створення та діяльність ЗАТ «ТНФПК «Укртатнафта» від 

27 липня 1995 р. і статуту ЗАТ «ТФПНК «Укртатнафта» у частині передачі 

прав власності на нафту та нафтовий конденсат на 25 родовищах у Республіці 

Татарстан, у рахунок оплати акцій позивача. Договір було укладено на 

виконання угоди про створення ТФПНК «Укртатнафта» від 4 липня 1995 р. 

[1329; 1314]. Зміна рішенням загальних зборів акціонерів ЗАТ «ТФПНК 

«Укртатнафта» від 19 липня 1997 р. форми внесків Республіки Татарстан із 

права власності на нафту та нафтовий конденсат на 25 родовищах на акції AT 

«Татнафта» та AT «Татнафтопром» без погодження з органами державної влади 

стала підставою для визнання їх недійсними [990]. 

Не може бути визнано недійсним правочин, який не вчинено (договір, 

який не укладено) [1083]. Видами недійсних правочинів відповідно до 

ст.ст. 207, 215 ЦК України є: нікчемні правочини, недійсність яких встановлено 

законом, та оспорювані, які можуть бути визнані недійсними лише в судовому 

порядку за позовом однієї зі сторін, іншої заінтересованої особи, прокурора. 

Нікчемний правочин, на відміну від оспорюваного, є недійсним незалежно від 

наявності чи відсутності відповідного рішення суду. Однак це не виключає 

можливості подання та задоволення позову про визнання нікчемного правочину 

недійсним. Зокрема, правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися за 

участю або посередництвом торговця цінними паперами. Правочини щодо 

цінних паперів, вчинені без участі (посередництва) торговця цінними паперами, 

крім випадків, передбачених ч. 8 ст. 17 Закону «Про цінні папери та фондовий 

ринок», є нікчемними (ч. 9 ст. 17 Закону «Про цінні папери та фондовий 
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ринок»). Випадки нікчемності договорів купівлі-продажу акцій визначено у 

ч.ч. 1, 3 ст. 66 Закону «Про АТ», а саме: у разі викупу АТ власних акцій 

нікчемними є правочини щодо переходу права власності на акції до АТ, вчинені 

протягом терміну, зазначеного в рішенні загальних зборів, за ціною, відмінною 

від ціни, наведеною у такому рішенні; правочин щодо переходу права власності 

на викуплені АТ акції, вчинений за ціною, нижчою, ніж їх ринкова вартість.  

Постановою Пленуму ВСУ від 6 листопада 2009 р. № 9 «Про судову 

практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» 

[1318] передбачено можливість розгляду судом вимоги про визнання правочину 

нікчемним у разі наявності відповідного спору. Такий позов може 

пред’являтися окремо, без застосування наслідків недійсності нікчемного 

правочину. В. М. Коссак вважає, що слід закріпити у ЦК України такий спосіб 

захисту як визнання правочину нікчемним [579, с. 162]. На думку 

Я. М. Романюка, суд, встановлюючи нікчемність правочину, лише усуває 

невизначеність у правовідносинах, а не перетворює нікчемний правочин із 

дійсного на недійсний, як при визнанні оспорюваного правочину недійсним [1416, 

с. 17]. М. В. Оприсько пропонує визначити у законодавстві правочин щодо 

відчуження акцій, вчинений без дотримання письмової форми, як нікчемний [844, 

с. 45], проте недотримання письмової форми має наслідком визнання правочину 

неукладеним (ст. 638 ЦК України). Невиконання або неналежне виконання угоди 

не може бути підставою для визнання її недійсною [969].  

Загальним наслідком визнання угоди недійсною є реституція (ст. 216 ЦК 

України). Реституція можлива у разі збереження виконаного в натурі в 

неушкодженому вигляді у сторони правочину. Якщо майно переходить до 

третьої особи, має йтися не про реституцію, а про віндикацію [1486, с. 328; 594, 

с. 216]. В інших випадках застосовується відшкодування збитків. О. В. Гутніков 

зазначає, що якщо за недійсним правочином передано індивідуально визначену 

річ, то вимога про реституцію має віндикаційний характер. Віндикаційна 

вимога може бути трансформована у вимогу з безпідставного збагачення, якщо 

річ неможливо витребувати в натурі. Якщо за недійсним правочином передано 
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річ, визначену родовими ознаками, то вимога про реституцію має кондикційний 

характер [319, с. 237]. 

М. В. Оприсько звертає увагу на те, що у разі визнання недійсними 

договорів купівлі-продажу цінних паперів реституція можлива лише щодо 

майнових прав, посвідчених цінним папером (наприклад, право на отримання 

дивідендів), і неможлива щодо немайнових (реалізація права на участь в 

управлінні, одержання інформації за акцією) [844, с. 46]. В. О. Кучер і 

Н. В. Конц пропонують у випадку, коли зміст правочину зумовлює 

неможливість повернення сторін у тих чи інших правах до попереднього стану, 

визнавати договори недійсними на майбутнє [633, с. 406]. Аналогічне правило 

М. В. Оприсько пропонує поширити і на договори про відчуження 

корпоративних прав стосовно немайнових корпоративних прав [844, с. 46]. 

У разі збільшення дійсної вартості частки у період часу між укладенням 

договору щодо корпоративних прав і визнанням його недійсним В. М. Кравчук 

пропонує застосовувати правові наслідки набуття (збереження) майна без 

достатньої правової підстави, а у разі зменшення – положення про відшкодування 

шкоди [594, с. 214–215]. Заперечуючи такий підхід, вважаємо за необхідне 

погодитися з точкою зору М. В. Оприська: збільшення/зменшення дійсної вартості 

частки у статутному капіталі зумовлено збільшенням (поліпшенням)/втратами 

майна юридичної особи, а не відчужувача частки [844, с. 47], тому підстав для 

застосування положень ст.ст. 22, 1212 ЦК України немає. Акції не можуть бути 

витребувані у добросовісного набувача навіть у разі виявлення вад первинної 

угоди [203, с. 106]. 

Вжиття заходів до забезпечення позову у вигляді заборони АТ, 

реєстратору та/або іншим особам вчиняти дії, пов’язані з проведенням 

загальних зборів, зокрема проводити реєстрацію акціонерів для участі у 

загальних зборах акціонерів [959], може призвести до порушення 

передбаченого законом права акціонерів на участь в управлінні справами 

товариства шляхом участі та голосування на загальних зборах [1577]. 

Постановлення таких ухвал є неправомірним, оскільки дії АТ та/або інших осіб 
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щодо загальних зборів не стосуються предмета спору, яким є договір купівлі-

продажу акцій. У зв’язку з тим, що договір купівлі-продажу визнається 

недійсним із моменту укладення, питання про правомірність здійснення права 

на участь у загальних зборах акціонерів може бути предметом окремого позову 

(п. 45 постанови Пленуму ВСУ № 13). 

2.7. Позов про зобов’язання вчинити певні дії, зокрема, до професійного 

учасника депозитарної системи – ЦД – про надання реєстру власників іменних 

цінних паперів, депозитарної установи – про зняття обмеження прав на цінні 

папери, переказ/зарахування цінних паперів з/на рахунок у цінних паперах 

тощо [966]. У разі встановлення або зняття обмеження прав на цінні папери 

певного власника суд або уповноважений законом державний орган (посадова 

особа) зобов’язані подати це рішення, а власник таких цінних паперів – 

відповідну інформацію та документи депозитарній установі, в якій відкрито 

рахунок цього власника (ст. 6 Закону «Про депозитарну систему»); 

2.8. Позов про зобов’язання зворотного викупу цінних паперів [972]. 

3. Корпоративні засоби захисту (корпоративні позови). Термін 

«корпоративний позов» запропоновано Г. Л. Осокіною для позначення вимог, 

пов’язаних із захистом прав АТ [850, с. 78]. Права акціонерів та їх законні 

інтереси можуть порушуватися самим АТ в особі його органів, посадовими 

особами органів АТ, акціонером, який здійснює вирішальний вплив на АТ, 

третіми особами [238, с. 118]. В юридичній науці серед судових способів 

захисту прав акціонерів визначають: прямі позови в інтересах окремих 

акціонерів у разі порушення їх прав і законних інтересів; непрямі позови – в 

інтересах АТ; колективні позови в інтересах усіх акціонерів, права яких було 

порушено [238, с. 120]. 

3.1. Позов акціонера ПрАТ про переведення на нього прав та обов’язків 

покупця у випадку порушення його переважного права на придбання акцій, що 

відчужуються акціонером на користь третьої особи (ч. 5 ст. 7 Закону «Про АТ»).  

Незважаючи на наявність у досліджуваних правовідносинах підстав, 

визначених ч. 1 ст. 215, ч. 1 ст. 203 ЦК України, для визнання договору купівлі-
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продажу акцій недійсним і реституції цей спосіб захисту є неефективним, 

оскільки не захищає та не відновлює порушеного переважного права акціонера 

на придбання акцій. Неналежним способом захисту є позов про визнання за 

акціонером права власності на спірні акції. Таке право не може бути захищено 

шляхом його визнання за акціонером судом, оскільки воно визнано 

(встановлено) безпосередньо в самому законі або у статуті товариства. З 

позовом про визнання права власності може звернутися лише акціонер – 

власник спірних акцій, якщо його право власності оспорюється або 

не визнається іншими особами [238, с. 120]. 

Порушене переважне право акціонера на придбання акцій може бути 

захищено «комбінованим» способом, за умови якщо акціонером правильно 

обрано (поєднано) відповідні способи захисту порушеного права, зокрема 

позов про визнання договору купівлі-продажу акцій недійсним у частині 

визначення особи відповідача, який придбав акції, покупцем акцій; визнання 

акціонера-позивача покупцем акцій з переведенням на нього усіх прав та 

обов’язків покупця; зміну правовідношення (п. 6 ч. 2 ст. 16 ЦК України) в 

частині заміни особи-покупця за договором особою-акціонером
 

[1514] та 

переведення на акціонера-позивача прав покупця акцій. Однак закон не 

передбачає такого способу захисту порушеного права як «визнання покупцем 

акцій», а якщо суд визнає договір недійсним у частині визначення особи 

покупця акцій, то в зазначеній частині договір не може застосовуватися. Із 

цього питання склалася неоднакова судова практика: в одних випадках суди 

задовольняють такі позови у частині переведення прав та обов’язків покупця і 

визнання права власності позивача на спірні цінні папери [1391], в інших 

визнають частково недійсними договори купівлі-продажу цінних паперів у 

частині визначення відповідача покупцем акцій, визнають позивача покупцем 

за договорами купівлі-продажу акцій з переведенням на нього прав та 

обов’язків покупця [1582]. 

До досліджуваних відносин, які виникли до набрання чинності Законом 

«Про АТ», у судовій практиці застосовувалися за аналогією положення ч. 4 
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ст. 362 ЦК України як до правовідносин, що ґрунтуються на переважному праві 

на придбання майна при його відчуженні [992; 1296]. ВГСУ висловив 

протилежну позицію, згідно з якою ГК України не передбачає використання 

аналогії закону або аналогії права. Відносини щодо продажу акцій і відносини 

щодо продажу частки у спільній частковій власності мають різну правову 

природу; акція не є часткою у спільній частковій власності, а становить 

окремий об’єкт цивільних прав і засвідчує корпоративні права акціонера, а не 

право власності акціонера на майно АТ, власником якого є АТ як юридична 

особа [956; 1294; 946]. 

Законом «Про АТ» визначено спеціальний спосіб захисту в 

досліджуваних правовідносинах, проте не деталізовано механізм його 

здійснення [843, с. 119]. На практиці складність виникає у застосуванні 

принципу пропорційності, передбаченого ч. 3 ст. 7 Закону «Про АТ». 

Поширеною є позиція, відповідно до якої цей принцип діє лише тоді, коли до 

суду звернулися кілька акціонерів; якщо до суду звернувся лише один акціонер, 

він вправі претендувати на всю кількість проданих акцій [595, с. 85–86]. 

К. К. Лєбєдєв вважає, що і в цьому випадку акціонер вправі вимагати викупу 

лише тієї частини акцій, яка пропорційна кількості належних йому акцій, за 

винятком випадків, визначених статутом [651, с. 37]. Такий підхід може 

призвести до дроблення частки (акцій), яка була відчужена третій особі, що 

суперечить меті існування переважних прав – збереження обсягу участі та 

обмежує акціонерів у праві викупити всю запропоновану третій особі частку 

(акції) і в такий спосіб не допустити її входження до товариства [1559, с. 45]. 

ВГСУ рекомендує господарським судам під час вирішення спору, пов’язаного з 

порушенням переважного права акціонерів ЗАТ, залучати до участі у справі 

усіх акціонерів ЗАТ (п. 3.12) [1294]. 

Укладаючи удавані правочини, акціонери відчужують акції третім 

особам, намагаючись таким чином надати законності правочину щодо 

відчуження акцій. У цих випадках висуваються вимоги про визнання угод 

недійсними як удаваних правочинів, які приховують дійсні правочини купівлі-
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продажу акцій, поєднані з вимогами про визнання переважного права; про 

переведення прав і обов’язків покупця тощо. Найскладнішим є процес 

доведення удаваності правочину (дарування; позики з переданням акцій у 

заставу тощо), за укладенням якого насправді приховано продаж акцій з 

порушенням переважного права інших акціонерів на придбання акцій. ВГСУ 

зазначає, що суб’єкт, який вимагає визнання правочину недійсним як 

укладеного з метою приховати інший правочин, повинен довести, що правочин 

укладено саме з цією метою. Удаваний правочин не має іншої мети, ніж 

приховання іншого правочину; в результаті його вчинення не можуть наставати 

інші правові наслідки [957].  

Акціонер ПрАТ може вільно обирати покупця акцій із числа осіб, які 

мають таке переважне право; власники акцій ПрАТ мають однакові права, які 

виникають у зв’язку з обігом акцій, а відтак переважним правом один перед 

одним не наділені, що обґрунтовано в ряді постанов ВСУ [945; 946] та ВГСУ 

[960; 967]. Переважним правом на придбання акцій, які продаються іншими 

акціонерами товариства, наділені виключно акціонери цього товариства. АТ 

переважним правом купівлі акцій власного випуску, що продаються іншими 

акціонерами товариства, не користується [958; 987]. 

Із метою удосконалення механізму захисту переважного права 

В. М. Кравчук пропонує суду після порушення провадження у справі зобов’язати 

позивача повідомити усіх акціонерів про пред’явлення позову; позивача і третіх 

осіб, які заявили самостійні вимоги на предмет спору, – внести на депозит суду 

кошти відповідно до вартості акцій, щодо яких вони позиваються. У разі 

задоволення позову в рішенні суду зазначається про переведення прав покупця на 

кожного із позивачів пропорційно до належної кожному із них кількості акцій, та 

сума з депозитного рахунка, яку слід виплатити (повернути) покупцеві [593, с. 13]. 

3.2. Позов про визнання недійсним рішення загальних зборів акціонерів 

у формі протоколу (ч. 2 ст. 20 ГК України, ст. 50 Закону «Про АТ») із метою 

захисту прав акціонерів, зокрема в процесі емісії цінних паперів, у т.ч. 

переважного права акціонерів при додатковій емісії акцій на придбання акцій, 
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що передбачені до розміщення (ст. 27 Закону «Про АТ»). Так, постановою 

Окружного адміністративного суду м. Києва від 16 квітня 2013 р. у справі 

№ 2а-2077/09/2670 судом визнано факт порушення переважного права позивача 

як акціонера ВАТ «Київоздоббуд» на придбання акцій додаткового випуску. 

Необхідною умовою забезпечення реалізації акціонером цього права є строк, 

оптимальний з огляду на загальні умови та особливості проведення процедури 

розміщення акцій і водночас достатній для виконання акціонерами необхідних 

дій [1002]. 

Стаття 29 Другої Директиви 77/91/ЄЕС містить не імплементоване наразі 

у законодавство України положення про те, що переважне право купівлі акцій у 

разі збільшення статутного капіталу шляхом грошових внесків може бути 

обмежено або скасовано за рішенням загальних зборів або іншого 

уповноваженого органу управління товариства з наданням загальним зборам 

письмового звіту із поясненням причин обмеження чи скасування та 

обґрунтуванням запропонованої ціни. Таке обмеження переважних прав не 

застосовується до банків та інших фінансових установ [1132]. 

Спірним у науці та правозастосовчій практиці є право акціонера на 

збереження частки у статутному капіталі товариства, яка припадає на належні 

акціонерові акції, що обстоюється позивачем при розгляді судами спорів про 

визнання недійсними рішень органів управління товариства про проведення 

додаткової емісії акцій, і призвело до втрати або зменшення обсягу належних 

акціонерові прав (наприклад, у випадку зменшення частки у 10 % акцій (втрата 

права на скликання позачергових зборів тощо), 50 % або 25 % (втрата 

контрольного чи «блокуючого» пакета акцій, зменшення частки представників 

в органах управління тощо) внаслідок «розмивання» пакета акцій. Про 

законний інтерес акціонера щодо збереження частки у статутному капіталі та 

право на захист від її розмивання зазначає Ю. В. Хорт [355, с. 6, 11]. Однак 

суди такого права акціонерів не визнають. У разі дотримання процедур 

додаткової емісії, реалізації переважних прав акціонера право акціонера не 

вважається порушеним. Зокрема, Київський апеляційний господарський суд у 
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постанові від 28 листопада 2006 р., залишеній без змін постановою ВГСУ від 

29 березня 2007 р., у справі № 39/217 про визнання недійсним рішення загальних 

зборів акціонерів і визнання недійсними договорів зазначив, що права позивача 

встановленим порядком проведення 7 червня 2006 р. загальних зборів акціонерів 

ВАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (у двох залах із 

забезпеченням у глядацькому залі повної прямої телевізійної трансляції зборів, 

присутності членів лічильної комісії для ведення підрахунку голосів, збору та 

передачі письмових запитань акціонерів) порушено не було [994]. 

3.3. Позов про здійснення обов’язкового викупу голосуючих акцій АТ 

(ч. 3 ст. 68 Закону «Про АТ») на вимогу акціонера, який зареєструвався для 

участі у загальних зборах і голосував проти прийняття загальними зборами 

рішень, визначених ч. 1 ст. 68 Закону «Про АТ»
 

[962]. Акціонери, які не 

з’явилися на збори, або не голосували «проти» (голосували «за» або 

утрималися від голосування) такого права не набувають [593, с. 14].  

Відповідно до ч. 3 ст. 69 Закону «Про АТ» протягом 30 днів після 

отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій товариство 

здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною у повідомленні 

про право вимоги обов’язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а 

відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття АТ права 

власності на акції, обов’язкового викупу яких він вимагає. Договір між АТ та 

акціонером про обов’язковий викуп товариством належних йому акцій 

укладається в письмовій формі (ч. 1 ст. 69 Закону України «Про АТ»).  

Частиною 1 ст. 69 Закону «Про АТ» передбачено, що ціна викупу акцій 

не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, визначена відповідно до ст. 8 

Закону «Про АТ» [1287]. Згідно з п. 9 розд. 1 Положення про порядок 

збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного АТ 

викуп акцій здійснюється за ціною, що дорівнює ринковій вартості акцій, якщо 

вища ціна викупу не затверджена рішенням загальних зборів акціонерів або 

наглядової ради. Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує 

дню опублікування повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було 
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прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій. 

Вимагати обов’язкового викупу акцій у порядку, передбаченому ст. 68 Закону 

«Про АТ», – право акціонера; ціна викупу акцій є істотною умовою договору 

про обов’язковий викуп АТ належних йому акцій, недосягнення згоди за якою 

має наслідком неукладення договору викупу акцій [963; 1393; 1000].  

Інші підстави, у т.ч. скасування АТ рішення, що стало підставою для 

вимоги обов’язкового викупу акцій, не можуть припиняти зобов’язання АТ 

щодо обов’язкового викупу акцій на вимогу акціонера (п. 12 розд. 1 Положення 

про порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або 

приватного АТ) [1287; 1395].
.
 

Відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону «Про АТ» якщо на дату проведення 

загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться 

АТ у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти 

рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 

рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної 

вартості. Отже, законодавець розмежовує поняття «рішення про надання згоди 

на вчинення значного правочину» та «рішення про попереднє схвалення 

значних правочинів». Прийняттю загальними зборами акціонерів рішення про 

надання згоди на вчинення значного правочину кореспондує обов’язок 

виконавчого органу вчинити конкретний значний правочин, а рішення про 

попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, 

означає лише згоду на можливість вчинення значних правочинів у 

майбутньому. Це не має наслідком реального настання юридичного факту, з 

яким закон пов’язує виникнення в АТ обов’язку здійснити викуп акцій 

акціонера. Така позиція вбачається слушною, проте знаходить як 

підтвердження, так і спростування в судовій практиці. ВГСУ у постанові від 

24 травня 2012 р. у справі № 7/5005/13431/2011 [970] і ВСУ у постанові від 

21 травня 2013 р. у справі № 07/5026/796/2012 [944] визначають, що рішення 

про попереднє схвалення значних правочинів відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 68 
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Закону «Про АТ» не є підставою для здійснення обов’язкового викупу 

належних акціонерові акцій, якщо він голосував проти прийняття загальними 

зборами відповідного рішення. Водночас, на думку колегії ВГСУ, яку 

викладено у постанові від 23 січня 2013 р. у справі № 07/5026/796/2012 [968], 

прийняття рішень про вчинення АТ або попереднє схвалення значного 

правочину в обох випадках не зобов’язує вчинити значний правочин, а лише 

надає дозвіл виконавчому органу АТ на його вчинення, що і зумовлює однакові 

правові наслідки для акціонерів, незгодних із таким рішенням. 

Із метою захисту прав і законних інтересів акціонерів А. В. Габов 

пропонує доповнити перелік підстав обов’язкового викупу акцій АТ на вимогу 

акціонера викупом у випадку делістингу акцій [258]. 

3.4. Позов про захист прав і законних інтересів акціонера та/або 

інвестора. До цієї категорії справ можна віднести позови про оскарження дій 

органів управління АТ, рішень емітента, позов про спонукання до виконання 

АТ дій з надання інформації про діяльність АТ (ст. 116 ЦК України, ч. 1 ст. 88 

ГК України, ст. 78 Закону «Про АТ»), регулярної та особливої інформації про 

емітента (ст.ст. 40, 41 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок»); визнання 

недійсними правочинів, укладених виконавчим органом товариства.  

Документи, які надаються акціонерам, і документи, з якими акціонери 

можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, визначаються ст. 36 

Закону «Про АТ». АТ забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, 

передбачених п.п. 1–3, 5–11, 13, 14, 16 і 17 ч. 1 ст. 77 Закону «Про АТ». За змістом 

ст. 9 Закону «Про інформацію» суди не вправі зобов’язати товариство надати інші 

документи про діяльність товариства, оскільки це є незаконним втручанням у 

внутрішню господарську діяльність товариства. Учасник (акціонер) товариства 

може вимагати надання інформації про діяльність товариства з дати, коли він 

набув статусу учасника (акціонера). У разі, якщо товариством визначено порядок 

доступу до інформації про діяльність товариства відповідно до ст.ст. 33, 35 Закону 

«Про інформацію» [1250; 1286], акціонер може реалізувати своє право на 

отримання інформації в установленому порядку (п.п. 36, 37 постанови Пленуму 
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ВСУ № 13) [1296]. Не підлягають задоволенню вимоги щодо захисту права, яке 

може бути порушено у майбутньому, зокрема про припинення дій шляхом 

заборони чинити перешкоди позивачеві в участі у загальних зборах на майбутнє 

(п. 11 постанови Пленуму ВСУ № 13) [1296].  

Право скликання позачергових загальних зборів наглядовою радою на 

вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є 

власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства, передбачено п. 4 

ч. 1 ст. 47 Закону «Про АТ»
 

[1577]. Не підлягають задоволенню позови 

акціонерів про зобов’язання скликати позачергові загальні збори, оскільки 

закон надає акціонерам, які володіють більш як 10 % голосів, право самостійно 

скликати позачергові загальні збори у разі, якщо правління не виконує їх 

вимоги. До компетенції судів не належить вирішення спорів про включення 

акціонера до складу наглядової ради чи його виключення. Обрання та 

відкликання членів наглядової ради належить до виключної компетенції 

загальних зборів товариства (п.п. 23, 39 постанови Пленуму ВСУ № 13). 

3.5. Позов про виплату акціонерові (учаснику) частки прибутку 

(дивідендів). Господарські суди вправі приймати рішення щодо виплати 

акціонерові (учаснику) частки прибутку (дивідендів) лише у разі невиплати 

товариством дивідендів на підставі рішення загальних зборів або їх виплати в 

меншому розмірі, ніж передбачено відповідним рішенням [950]. У разі, якщо 

загальні збори прийняли рішення не розподіляти прибуток товариства, 

господарський суд не може підміняти вищий орган управління товариства. 

Судам необхідно враховувати умови та порядок розподілу і виплати дивідендів, 

а також обмеження на їх виплату, встановлені ч. 3 ст. 158 ЦК України, ст. 31 

Закону «Про АТ» щодо випадків, коли АТ не має права оголошувати та 

виплачувати дивіденди (п. 35 постанови Пленуму ВСУ № 13). 

Законом України від 19 березня 2015 р. внесено зміни до Закону «Про 

АТ» [1062] і впроваджено позасудовий спосіб захисту права акціонера у разі 

невиплати АТ оголошених дивідендів – шляхом вчинення виконавчого напису 

нотаріуса. 
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3.6. Позов про визнання недійсним правочину, щодо якого є 

заінтересованість, як такого, що порушує інтереси товариства (ст. 71 

Закону «Про АТ»). У п. 2 резолютивної частини Рішення КСУ від 

1 грудня 2004 р. № 18-рп/2004 у справі за конституційним поданням 50 

народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень 

ч. 1 ст. 4 ЦПК України (справа про охоронюваний законом інтерес) зазначено, 

що акціонер може захищати свої права та охоронювані законом інтереси 

шляхом звернення до суду у випадку їх порушення, оспорювання чи 

невизнання самим АТ, учасником якого він є, органами чи іншими акціонерами 

цього АТ … Права та охоронювані законом інтереси АТ не тотожні простій 

сукупності індивідуальних охоронюваних законом інтересів його акціонерів. 

Законом не передбачено право акціонера (учасника) звертатися до суду за 

захистом прав чи охоронюваних законом інтересів АТ поза відносинами 

представництва (п.п. 11, 51 Рішення КСУ від 1 грудня 2004 р. № 18-рп/2004) 

[1296; 1087].  

Однак дедалі частіше у науковій літературі та у судовій практиці 

висловлюють думку, що такий позов може бути подано як самим АТ, так і 

будь-ким із його акціонерів [169, с. 40]. Акціонер товариства є заінтересованою 

особою у розумінні ст. 215 ЦК України, а отже, може пред’явити позов про 

визнання недійсним правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у разі 

порушення передбаченої законом процедури його укладення [467]. У ЦК 

України не наведено визначення поняття «заінтересована особа», тому коло 

заінтересованих осіб слід з’ясовувати у кожному конкретному випадку залежно 

від обставин справи та правових норм, які підлягають застосуванню до спірних 

правовідносин [1086]. ВСУ визнає заінтересованою особу, права якої було 

порушено на момент звернення до суду [1017]. У контексті визнання значних 

правочинів недійсними такими заінтересованими особами цілком можна 

вважати акціонерів (учасників) товариства [123, с. 56]. Адже знецінення акцій 

внаслідок вчинення значного правочину є очевидним [504, с. 56]. 

Необхідність впровадження непрямого (похідного) позову як засобу 
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захисту корпоративних прав і охоронюваних законом інтересів учасника 

корпорації та механізму притягнення до відповідальності посадових осіб 

товариства, що подається учасником корпорації, не уповноваженим діяти від 

імені корпорації, в її інтересах, активно дискутується у науковій літературі 

[504, с. 48–62; 242, с. 216; 576, с. 293; 678, с. 27–28; 474, с. 48; 253, с. 44; с. 185; 

494, с. 185; 329, с. 102; 854 тощо]. Конструкція непрямого (похідного) позову 

нещодавно знайшла втілення у законодавстві України [1053]. Передумови для 

реалізації конструкції непрямого позову було закладено у ч. 3 ст. 92 ЦК 

України, яка передбачає солідарну відповідальність членів органу юридичної 

особи та інших осіб, які відповідно до закону чи установчих документів 

виступають від імені юридичної особи, за збитки, завдані ними юридичній 

особі, та ч. 2 ст. 63 Закону «Про АТ», якою закріплено відповідальність 

посадових осіб органів АТ перед товариством за збитки, завдані товариству їх 

діями (бездіяльністю). До корпоративних спорів належать також спори за 

позовами учасників (акціонерів) господарських товариств про визнання 

недійсними правочинів, укладених товариством, якщо позивач обґрунтовує 

позовні вимоги порушенням його корпоративних прав або інтересів (п. 1.2 

Рекомендацій президії ВГСУ № 04-5/14 [1294]). 

О. Р. Ковалишин пропонує визначити мінімальну частку (кількість акцій), 

володіючи якими, учасник АТ набуває право на позов, з метою уникнення 

зловживання акціонером правом на позов [504, с. 58–59]. У РФ згідно з п. 5 

ст. 71 Закону РФ від 26 грудня 1995 р. «Про акціонерні товариства» правом на 

непрямий позов володіють акціонери (група акціонерів), які є власниками не 

менше 1 % голосів товариства [1662, с. 117]. Такий само розмір частки у 

статутному капіталі необхідно мати для пред’явлення позову до органів 

управління компанії у Німеччині. У Чехії, Італії, Іспанії, Словаччині зазначений 

ценз становить 5 %; в Австрії, Болгарії, Угорщині, Словенії, Швеції – 10 % 

[854, с. 117]. 

У РФ ч. 1 ст. 84 Федерального закону РФ «Про акціонерні товариства» [822] 

прямо закріплено можливість визнання недійсним правочину, щодо вчинення 
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якого є заінтересованість, за позовом акціонера або товариства. З метою 

уникнення зловживання акціонером правом на позов законодавець визначає 

підстави для відмови у задоволенні вимог про визнання недійсним правочину, 

щодо вчинення якого є заінтересованість: 1) голосування акціонера – позивача 

не могло вплинути на результати голосування; 2) не доведено, що укладення 

цього правочину спричинило або може спричинити заподіяння збитків 

товариству або акціонеру, який звернувся з позовом, або виникнення інших 

несприятливих наслідків для них; 3) на момент розгляду справи в суді надано 

докази наступного схвалення цього правочину; 4) при розгляді справи в суді 

доведено, що інша сторона за цим правочином не знала і не повинна була знати 

про його укладення з порушенням передбачених Федеральним законом вимог 

до нього.  

3.7. Позов про встановлення факту втрати системи реєстру 

власників іменних цінних паперів певного випуску з метою відновлення 

емітентом на підставі рішення суду інформації про власників іменних цінних 

паперів (реєстру власників іменних цінних паперів) у порядку, визначеному 

НКЦПФР [1199]. Ця категорія справ належить до позовів про встановлення 

фактів, що мають юридичне значення (ст.ст. 256–259 ЦПК України). 

Наприклад, рішенням Святошинського районного суду м. Києва від 

26 квітня 2010 р. у справі № 2-1029-1/10 встановлено факт утрати системи 

реєстру акціонерів АТЗТ «Капітал-транс» без можливості її відновлення 

власними силами реєстроутримувача [1407]. 

4. Адміністративно-господарські засоби (адміністративний позов) 

застосовуються в організаційно-господарських відносинах у порядку 

господарського або адміністративного судочинства, що вимагає розмежування 

компетенції господарських та адміністративних судів і визначення поняття 

адміністративного позову. 

Адміністративний позов – це звернення до адміністративного суду про 

захист прав, свобод та інтересів у публічно-правових відносинах (п. 6 ч. 1 ст. 3 

Кодексу адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. (далі – 
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КАС України), тобто процесуальний засіб порушення провадження у справі в 

адміністративному суді.  

Дослідженню адміністративної юстиції як особливого порядку вирішення 

публічно-правових спорів присвячено праці В. Б. Авер’янова, Ю. П. Битяка, 

О. А. Беляневич, Л. В. Бринцевої, М. Жернакова, С. В. Ківалова, А. Г. Кучерена, 

В. А. Сьоміної, В. І. Татькова, Ю. О. Тихомирова, Н. Ю. Хаманєвої, 

Н. Є. Хлібороба, Д. М. Чечота та інших.  

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 3 КАС України справа адміністративної юрисдикції – 

це переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір із 

відповідним суб’єктним складом, тобто за участю суб’єкта владних 

повноважень. Вчені звертають увагу на помилкове ототожнення понять 

«адміністративно-правовий спір» і «публічно-правовий спір» [634, с. 23–24]. 

Вони не співвідносяться як родове та видове, є рівнопорядковими поняттями і 

видовими категоріями стосовно спільної родової категорії «юридичний 

конфлікт» [187, с. 8]. У вузькому розумінні спір є адміністративним, якщо 

юридичне питання, яке становить зміст спору, – це питання адміністративного 

права [1651, с. 10; 1603, с. 30]. В останні роки в адміністративно-правовій 

літературі набуло популярності широке розуміння, згідно з яким публічно-

правовий спір виникає з усіх відносин публічно-правового характеру у сфері 

державного управління [1525, с. 16–17], а поняття «спори, що виникають з 

адміністративно-правових відносин» має умовний характер, оскільки його 

предмет становлять не лише адміністративно-правові, а й інші публічно-правові 

відносини [429, с. 74; 1649, с. 118]. 

Серед ознак адміністративно-правового спору виокремлюють: характер 

правовідносин – публічно-управлінська сутність матеріальних відносин між 

сторонами спору; наявність обов’язкового суб’єкта спору – суб’єкта владних 

повноважень; імперативний метод правового регулювання матеріальних 

відносин, з яких виник спір; наявність публічного інтересу хоча б однієї зі 

сторін спору; ініціювання спору між приватною особою та суб’єктом владних 

повноважень виключно приватною особою [188, с. 54–56; 187, с. 7]. 
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Аналізуючи наведені ознаки, Л. В. Бринцева робить висновок, що 

адміністративно-правовими можна назвати всі спори, які виникають із 

публічних управлінських правовідносин: адміністративних, екологічних, 

фінансових, господарських тощо [188, с. 54]. Поділяємо точку зору 

О. А. Беляневич про те, що обов’язковою ознакою позовної форми захисту в 

адміністративному суді має бути наявність спору про право публічне, тобто 

спору про права та обов’язки у публічних правовідносинах [141, с. 140]. 

Характер суб’єктивного права, яке порушено, має вирішальне значення для 

визначення питань підсудності справи [1534, с. 215]. 

Наявність публічного інтересу та юридична нерівність сторін в 

адміністративному спорі зумовлюють зіткнення (конфлікт) приватних і 

публічних інтересів. Д. М. Чечот характеризував адміністративну юстицію як 

порядок розгляду і вирішення у судовій процесуальній формі спорів у сфері 

адміністративного управління, які виникають між громадянами чи юридичними 

особами, з одного боку, і адміністративними органами – з іншого, що 

здійснюється юрисдикційними органами, спеціально створеними для 

вирішення правових спорів
 
[1650, с. 21]. 

Правило про те, що позивачем в адміністративному суді може бути не лише 

особа, на захист прав, свобод та інтересів якої подано позов, а й суб’єкт владних 

повноважень, на виконання повноважень якого подається позовна заява (п. 8 ч. 1 

ст. 3 КАС України) про застосування адміністративно-господарських санкцій, 

визнання угод недійсними тощо [141, с. 138], значною мірою підриває цілісність 

ідеї адміністративної юстиції [141, с. 138; 1496, с. 170], безпідставно розширює 

завдання (ч. 1 ст. 2 КАС України) і призначення адміністративного судочинства 

[1534, с. 216]. Якщо позивачем в адміністративному суді виступає суб’єкт владних 

повноважень, то говорити про наявність спору про право і про суб’єктивні 

публічні права такого суб’єкта у відносинах із суб’єктом господарювання не 

можна [141, с. 139; 142]. Ініціювати спір між приватною особою та суб’єктом 

владних повноважень в адміністративному суді може виключно приватна особа 

[187, с. 7]. Отже, пропонуємо внести зміни до визначення поняття «справа 
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адміністративної юрисдикції» (п. 1 ч. 1 ст. 3 КАС України), замінивши слова «хоча 

б однією з сторін» словом «відповідачем».  

Відповідно до ч. 3 ст. 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди 

перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені Конституцією та законами (ч. 2 ст. 19 Конституції 

України), чи використано повноваження з метою, з якою воно надано, тощо. 

Здійснення управлінських функцій як ознака справи адміністративної 

юрисдикції (п. 1 ч. 1 ст. 3 та ч. 1 ст. 17 КАС України) не підтверджує, що 

суб’єкт владних повноважень, звертаючись до адміністративного суду із 

позовом до суб’єкта господарювання, перебуває з останнім у стані спору про 

право або інтерес, а означає, що суб’єкт владних повноважень виконує 

покладений на нього законом обов’язок (реалізує повноваження та 

господарську компетенцію) [141, с. 142]. 

Таким чином, адміністративним судам підвідомчі публічно-правові спори – 

спори про права та обов’язки юридичної або фізичної особи у публічних 

правовідносинах, пов’язані з порушенням (загрозою порушення) діями 

(бездіяльністю) суб’єкта владних повноважень при здійсненні ним дискреційних 

повноважень, суб’єктивних публічних прав, свобод, охоронюваного законом 

інтересу позивача або створенням умов, за яких їх реалізація є неможливою. 

Розглянемо окремі адміністративні позови у фондових охоронних 

правовідносинах. 

4.1. Позов про визнання повністю або частково недійсними актів 

органів державної влади (зокрема КМУ, НКЦПФР, ФДМУ, АМКУ) та органів 

місцевого самоврядування, актів інших суб’єктів, що суперечать законодавству, 

ущемляють права та законні інтереси учасника фондового ринку або 

перешкоджають їх реалізації. 

Згідно з ч. 2 ст. 2 КАС України до адміністративних судів можуть бути 

оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних 

повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності 
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Конституцією України чи законами встановлено інший порядок судового 

провадження [1240]. Із п. 1 ч. 1 ст. 12 ГПК України вилучено положення про 

підвідомчість господарським судам справ у спорах про визнання недійсними 

актів із підстав, зазначених у законодавстві [1045]. До компетенції 

адміністративних судів віднесено: 1) спори фізичних чи юридичних осіб із 

суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень, дій чи 

бездіяльності; 2) спори між суб’єктами владних повноважень із приводу 

реалізації їх компетенції у сфері управління, у т.ч. делегованих повноважень, а 

також спори, які виникають із приводу укладення та виконання 

адміністративних договорів (п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 17 КАС України).  

Спори про визнання недійсними актів інших органів – не органів 

державної влади і місцевого самоврядування – залишилися підвідомчими 

господарським судам (ч. 5 ст. 5; ч. 2 ст. 12; ч. 2 ст. 15; ч. 2 ст. 57; ч. 5 ст. 84 ГПК 

України). У разі якщо предметом спору є визнання недійсним рішення 

загальних зборів учасників (акціонерів) товариства, а вимога до суб’єкта 

владних повноважень є похідною (зокрема про державну реєстрацію 

припинення юридичної особи), такий спір підвідомчий господарським судам. У 

зв’язку з відсутністю у законодавстві норм про спеціальну підвідомчість 

(підсудність) спорів, пов’язаних з емісією цінних паперів, розміщенням акцій 

чи їх обігом, а також часток у статутному (складеному) капіталі товариства, що 

виникають між акціонерами (учасниками) господарського товариства і 

товариством (крім передбачених п. 4 ч. 1 ст. 12 ГПК України), такі позови 

повинні приймати господарські суди за правилами ст. 1 ГПК України, тобто з 

урахуванням суб’єктного складу учасників спору (п.п. 7, 8 постанови Пленуму 

ВСУ № 13).  

В. Е. Беляневичем було обґрунтовано, що ознаки спору про право не 

поширюються на справи про визнання недійсними актів державних та інших 

органів, оскільки: 1) їх слід вважати не конфліктом прав і обов’язків, а 

конфліктом інтересів; 2) такий конфлікт не може бути ліквідовано спільними 

зусиллями його учасників; його можна вирішити лише шляхом скасування 
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акта; 3) не можна говорити про рівну правосуб’єктність учасників конфлікту 

[138, с. 78]. 

Підставами для визнання акта нечинним [1712, с. 16] є невідповідність 

його вимогам законодавства та/або визначеній законом компетенції органу, 

який видав цей акт, а також порушення у зв’язку з його прийняттям прав та 

інтересів позивача [1577; 988]. «Неоспорювані» у судовому порядку акти, 

визначено ВАСУ [1084]. 

Учасники фондових правовідносин можуть вимагати визнання 

недійсними актів, виданих органами управління юридичних осіб, зокрема 

рішень загальних зборів акціонерів, правління та інших органів АТ, що 

порушують права та законні інтереси акціонерів. Так, відповідно до ч. 1 ст. 50 

Закону «Про АТ» у разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття 

такого рішення порушують вимоги Закону «Про АТ», інших актів 

законодавства, статуту чи положення про загальні збори АТ, акціонер, права та 

охоронювані законом інтереси якого порушено таким рішенням, може 

оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців із дати його прийняття. 

До зазначеної категорії справ у фондових охоронних правовідносинах належать 

спори про визнання недійсними рішень загальних зборів про емісію/випуск 

(додаткову емісію) цінних паперів (визнання емісії недійсною), про збільшення 

статутного капіталу АТ за рахунок додаткової емісії акцій, про зміну 

номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу АТ тощо. 

Відповідачем у таких спорах виступає саме АТ як юридична особа, рішення 

керівних органів якої оскаржується, а не його учасники (акціонери) (п. 6.2.4 

роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 26 січня 2000 р. № 02-5/35 

«Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з визнанням 

недійсними актів державних або інших органів» [1084], п. 20 постанови 

Пленуму ВСУ № 13 [1296]). Наприклад, визнання недійсним рішення загальних 

зборів акціонерів ЗАТ «ТФПНК «Укртатнафта» від 19 липня 1997 р. про зміну 

внесків засновників зі сторони Республіки Татарстан із права власності на 

нафту та нафтовий конденсат на 25 родовищах на акції AT «Татнафта» та AT 
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«Татнафтопром» без погодження з органами державної влади, які приймали 

рішення про створення, укладення угоди і затвердження статуту ЗАТ «ТФПНК 

«Укртатнафта», через невідповідність законодавству [990]. 

Рішення загальних зборів учасників (акціонерів) та інших органів 

господарського товариства є актами, оскільки ці рішення зумовлюють настання 

правових наслідків, спрямованих на регулювання господарських відносин, і 

мають обов’язковий характер для суб’єктів цих відносин. Недійсним може бути 

визнано рішення загальних зборів учасників товариства, а не протокол 

загальних зборів. Безумовною підставою для визнання недійсними рішень 

загальних зборів у зв’язку з прямою вказівкою закону є: прийняття загальними 

зборами рішення за відсутності кворуму для проведення зборів чи прийняття 

рішення з питань, не включених до порядку денного, про зміну статутного 

капіталу товариства, якщо не дотримано процедури надання акціонерам 

відповідної інформації. При вирішенні питання про недійсність рішень 

загальних зборів у зв’язку з іншими порушеннями, допущеними під час 

скликання та проведення загальних зборів, суд повинен оцінити, наскільки ці 

порушення могли вплинути на прийняття загальними зборами відповідного 

рішення (п.п. 17, 18, 20 постанови Пленуму ВСУ № 13 [1296]).  

Спірною є можливість оскарження не лише актів (рішень) як таких, а й 

бездіяльності керівних органів корпоративних підприємств у тих випадках, 

коли вони зобов’язані діяти певним чином (відповідно до вимог законодавства, 

установчих документів, емісійних зобов’язань або прийнятих рішень). Сюди 

можна додати і проблему оскарження фізичних дій, що не оформлювалися 

відповідними юридичними актами з боку керівних органів, наприклад, протидія 

акціонерам, які хочуть потрапити на загальні збори. Втім, аналіз цієї категорії 

справ, чинного законодавства і теоретичних положень свідчить про те, що слід 

ставити питання не про оскарження бездіяльності чи певних фізичних дій, а 

про зобов’язання вчинити певні юридичні чи фізичні дії або про їх заборону. 

Рішення загальних зборів є правомочним до того часу, поки у судовому 

порядку не буде встановлено інше, тобто йдеться про презумпцію легітимності 
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рішень органів управління [947]. Не підлягають задоволенню вимоги про 

визнання: загальних зборів акціонерів такими, що відбулися; рішень загальних 

зборів правомочним або такими, що підлягають виконанню; реорганізації 

такою, що відбулася (п. 10 постанови Пленуму ВСУ № 13) [1296].  

Законодавче визначення корпоративних прав (п. 8 ч. 1 ст. 2 Закону «Про 

АТ», ч. 1 ст. 167 ГК України, абз. 1 ч. 1 ст. 6 Закону «Про цінні папери та 

фондовий ринок») охоплює усі права та правомочності, що випливають із права 

власності на акції. Втім, реальне (а не потенційне) право на позов переходить 

до правонаступника виключно у разі універсального, а не сингулярного 

правонаступництва [761]. 

4.2. Позов про оскарження постанов про накладення санкцій за 

правопорушення на ринку цінних паперів, винесених уповноваженими 

особами НКЦПФР (ст.ст. 8, 11 Закону «Про державне регулювання ринку 

цінних паперів»). Ці справи підвідомчі адміністративним судам і розглядаються 

в порядку, встановленому КАС України, як публічно-правові спори. 

4.3. Позов про оскарження рішень, дій чи бездіяльності уповноважених 

осіб органу державної влади або місцевого самоврядування. У межах зазначеної 

категорії справ до органу державної влади пред’являються вимоги про 

зобов’язання вчинити певні дії. Зокрема, до НКЦПФР – анулювати свідоцтво про 

реєстрацію випуску цінних паперів, видати свідоцтво про реєстрацію випуску 

цінних паперів; визнати недійсним тимчасове свідоцтво/свідоцтво про реєстрацію 

випуску цінних паперів, відновити чинність раніше виданих свідоцтв; про 

визнання протиправними дій (бездіяльності) НКЦПФР та її територіальних 

органів і зобов’язання скасувати реєстрацію випуску акцій та реєстрацію звіту 

про результати розміщення акцій [1002] тощо. 

4.4. Позови НКЦПФР, територіального органу НКЦПФР, позови 

(заяви, подання) прокурора в інтересах держави про стягнення штрафів, 

накладених постановами НКЦПФР, за правопорушення на ринку цінних 

паперів [982; 1001]. ВСУ визначає, що справи про стягнення з учасників 

фондового ринку штрафів, накладених уповноваженими особами ДКЦПФР, а 



369 

також про оскарження рішень, дій чи бездіяльності цих осіб підлягають 

розгляду в порядку адміністративного судочинства як публічно-правові спори 

на підставі ч. 1 ст. 17 КАС України. 

Спори, в яких НКЦПФР або органи прокуратури як суб’єкти владних 

повноважень звертаються до адміністративного суду з позовом про стягнення 

накладених на юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців адміністративно-

господарських санкцій, не є адміністративними (публічно-правовими) спорами. 

Предметом таких спорів не є публічне право, а відповідачем виступає не владний 

орган, а суб’єкт господарювання. Досліджувану категорію спорів слід виключити 

із підвідомчості адміністративного суду і вирішувати у межах позовного 

провадження господарськими судами. Заперечуємо проти кваліфікації 

Л. В. Бринцевою таких спорів як спорів про адміністративні правопорушення, 

адже суб’єктом адміністративної відповідальності є виключно фізичні особи, і 

пропозицій вченої надати рішенням суб’єктів владних повноважень про 

накладення адміністративних санкцій статусу виконавчого документа, створити в 

органах виконавчої влади підрозділи адміністративної квазіюстиції, запровадити у 

таких підрозділах посаду «квазісудді» (спеціально уповноваженої посадової 

особи) та наділити його повноваженнями з ухвалення рішення у скарзі [187, с. 6, 

8]. На нашу думку, створення «квазісудових» органів у господарських відносинах, 

у т.ч. відносинах з управління господарською діяльністю, є неприпустимим; 

законодавство має забезпечувати єдиний, виключно судовий порядок вирішення 

господарських спорів за позовами суб’єкта владних повноважень до суб’єкта 

господарювання з метою забезпечення конституційних засад і принципів у сфері 

господарювання. 

4.5. Позови НКЦПФР, територіальних органів НКЦПФР, яким 

делеговано таке право рішеннями НКЦПФР (ст. 6 Закону «Про державне 

регулювання ринку цінних паперів»), позови (заяви, подання) прокурора в 

інтересах держави (ст. 23 Закону України від 14 жовтня 2014 р. «Про 

прокуратуру») про: 1) захист прав і законних інтересів інвесторів на ринку 

цінних паперів; 2) ліквідацію КІФ із підстав, визначених ч. 2 ст. 39 Закону 



370 

«Про ІСІ»; 3) припинення АТ із підстав, передбачених ст. 110 ЦК України, п. 5 

ст. 9 Закону «Про АТ», п. 31-1 ст. 8 Закону «Про державне регулювання ринку 

цінних паперів».  

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 110 ЦК України юридична особа ліквідується за 

рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації юридичної 

особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а 

також в інших випадках, встановлених законом. Це так звана «примусова» 

ліквідація [591, с. 4], серед підстав якої можна виокремити: 

1) порушення, допущені при створенні АТ, які не можна усунути; 

2) порушення, визначені іншими загальними (наприклад, ч. 2 ст. 38 

Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб») і спеціальними законами 

(п. 5 ст. 9 Закону «Про АТ», п. 31-1 ст. 8 Закону «Про державне регулювання 

ринку цінних паперів»), а саме: неподання АТ протягом двох років поспіль 

НКЦПФР інформації, передбаченої законом; неутворення органів АТ протягом 

року з дня реєстрації НКЦПФР звіту про результати приватного розміщення 

акцій серед засновників АТ; нескликання АТ загальних зборів акціонерів 

протягом двох років поспіль.  

Право на позов має як НКЦПФР, так і її територіальні органи, якщо це 

передбачено відповідним положенням про територіальний орган НКЦПФР. 

Припинення КІФ, АТ із підстав, визначених законом, є адміністративно-

господарською санкцією – заходом організаційно-правового характеру, 

спрямованим на припинення правопорушення суб’єктом господарювання та 

ліквідацію його наслідків (ст. 239 ГК України). Строк на звернення до суду 

визначається з урахуванням положень ст. 99 КАС України та ст. 250 ГК 

України: протягом 6 місяців із дня виявлення порушення, але не пізніше як 

через 1 рік із дня вчинення порушення.  

Законом України від 7 квітня 2015 р. «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» [1053] перелік 

підстав для позову про припинення АТ доповнено. Зокрема, однією із таких 

підстав визнано відсутність в АТ зареєстрованого в установленому порядку 
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випуску акцій. В. М. Кравчук пропонує визнати підставами для позову про 

припинення АТ також випадки неприведення статутів у відповідність до вимог 

Закону «Про АТ», недобросовісне перетворення в ТОВ або приватне 

підприємство з порушенням прав акціонерів, порушення процедури 

перетворення (перетворення без скасування реєстрації випуску акцій) [591]. На 

нашу думку, першій зазначеній вченим підставі позову має передувати 

застосування НКЦПФР адміністративно-господарського штрафу за вчинення 

такого порушення та неусунення порушення законодавства у визначений 

НКЦПФР строк, а у випадку порушення процедури реорганізації АТ слід 

звертатися з позовом про визнання недійсними змін до установчих документів 

АТ, які порушують законодавство, права та законні інтереси акціонерів. 

З метою звільнення ринку від фіктивних емітентів [1051] і «технічних» 

акцій законодавством передбачено ознаки фіктивності емітента цінних паперів 

[1136], за наявності яких НКЦПФР приймає рішення про включення емітента 

до списку таких, що мають ознаки фіктивності, зупиняє обіг цінних паперів 

емітента у зв’язку з включенням його до цього списку; скасовує реєстрацію 

випуску цінних паперів емітента після ухвалення судом відповідного рішення 

суду. Проте слід брати до уваги ризик використання зазначених позовів як 

елемента механізму рейдерських захоплень і поглинань.  

Враховуючи те, що НКЦПФР, її посадові особи зобов’язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України (ст. 19 Конституції України), з метою удосконалення 

адміністративно-правових засобів захисту учасників фондових правовідносин 

запропоновано внести зміни до ст. 8 Закону «Про державне регулювання ринку 

цінних паперів», ст.ст. 9, 46 Закону «Про ІСІ» щодо розширення повноважень 

НКЦПФР на звернення з позовами до господарського суду, викладені у проекті 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення державного регулювання фондового ринку» (додаток 1). 

Адміністративні несудові засоби захисту прав суб’єктів фондового 

ринку. 
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1. Заява (скарга) учасника фондового ринку, акціонера або інвестора, 

подання або заява прокурора до центрального апарату НКЦПФР або 

територіальних органів НКЦПФР за фактами порушення їх прав і законних 

інтересів на дії (бездіяльність) посадових або уповноважених осіб емітента, 

професійного учасника фондового ринку з вимогами про вжиття заходів для 

припинення правопорушення та відновлення порушених прав і законних 

інтересів. Відповідно до п.п. 9, 10, 12, 21 ст. 8 Закону «Про державне 

регулювання ринку цінних паперів» НКЦПФР має право проводити перевірки 

та ревізії фінансово-господарської діяльності професійних учасників ринку 

цінних паперів і СРО, перевірки та ревізії діяльності емітентів щодо стану 

корпоративного управління і здійснення операцій з розміщення та обігу цінних 

паперів; надсилати емітентам, професійним учасникам фондового ринку і СРО 

обов’язкові для виконання розпорядження про усунення порушень 

законодавства про цінні папери; надсилати матеріали до органів АМКУ у разі 

виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції; 

накладати адміністративні стягнення, штрафні та інші санкції за порушення 

чинного законодавства; порушувати питання про звільнення з посад керівників 

ФБ та інших установ інфраструктури фондового ринку у разі недодержання 

ними законодавства України з метою захисту інтересів інвесторів і громадян; 

порушувати в суді питання про ліквідацію АТ, КІФ та СРО тощо. Порядок 

розгляду уповноваженими особами НКЦПФР справ про порушення на ринку 

цінних паперів регулюється законодавством [572; 1242; 1276; 1077; 1113; 1232; 

1233; 1220 тощо]. 

2. Заява, скарга учасників фондового ринку, подання (заява) прокурора 

до органів АМКУ про факти порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції учасниками фондового ринку з вимогами порушити відповідну 

справу і вжити заходів для припинення правопорушення та відновлення 

порушених прав і законних інтересів у порядку, визначеному законодавством 

[1031; 1240; 1239; 1284]. Так, АМКУ у справі № 129-26.13/9-13 надав ПАТ 

«Всеукраїнський депозитарій» рекомендації від 17 грудня 2013 р. № 46-рк про 
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припинення дій, що містять ознаки порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 13 та п. 2 ст. 50 Закону 

«Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним 

(домінуючим) становищем депозитарію на ринку депозитарних послуг 

шляхом необґрунтованого підвищення тарифів на послуги з 1 липня 2012 р. 

Рішенням АМКУ від 4 березня 2014 р. № 117-р провадження у справі було 

закрито на підставі виконання ПАТ «РЦ» рекомендацій АМКУ скасувати 

плату за послуги депозитарію цінних паперів, які до 1 липня 2012 р. 

надавалися безкоштовно, та привести тарифи на депозитарні послуги до 

економічно обґрунтованого рівня. 

3. Заява, скарга учасника фондового ринку, подання (заява) прокурора до 

Нацкомфінпослуг відповідно до її компетенції про факти порушення 

законодавства про цінні папери [572; 1269; 1281; 1231 тощо]. 

4. Апеляція, скарга учасника фондового ринку (здобувача ліцензії чи 

ліцензіата) до Експертно-апеляційної ради при Державній регуляторній службі 

України на дії органу ліцензування або інших заявників щодо порушення 

законодавства у сфері ліцензування, зокрема рішення НКЦПФР про відмову у 

видачі ліцензії, анулювання ліцензії тощо [1258; 1244]. 

5. Заява (скарга) до органів прокуратури, внутрішніх справ, СБУ про 

факти порушення учасниками фондового ринку законодавства, що мають 

ознаки адміністративного правопорушення або злочину [572; 609; 512; 1300; 

1162; 1262; 1275; 1312]. 
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5.4. Господарсько-правова відповідальність  

за правопорушення на фондовому ринку 

У теорії права всі правові засоби з урахуванням нормативної 

регламентації їх застосування і функцій поділяються на регулятивні та 

охоронні. До складу останніх належать санкції і відповідальність.  

Юридична відповідальність як різновид охоронних правовідносин 

отримала визнання і розвиток у ряді робіт із загальної теорії [1462; 827; 222; 

185, 481 тощо] та окремих галузей права [1614; 833; 1703; 771; 267; 705; 766; 

426; 1535 й інші]. У загальній теорії права юридичну відповідальність 

визначають як передбачені законом вид і міру державно-владного 

(примусового) позбавлення особи благ особистого, організаційного і майнового 

характеру за вчинене нею правопорушення [1462, с. 604]; як застосування до 

правопорушника передбачених санкцією юридичної норми заходів державного 

примусу [827, с. 592] або як визначені законом заходи впливу на 

правопорушника, що застосовуються державними органами в установленому 

порядку [222, с. 543–544]. В. А. Ойгензіхт розуміє відповідальність як 

виконання обов’язку, що існував до скоєння правопорушення, або виникнення 

додаткового обов’язку під впливом державного примусу [833, с. 17]. 

Покладання на правопорушника юридичної відповідальності зумовлює 

виникнення охоронного правовідношення, змістом якого, на думку 

М. М. Малеїної, є обов’язок винної особи (правопорушника) вчинити певні дії 

та право кредитора вимагати виконання цього обов’язку [299, с. 441]. Такий 

обов’язок виконується примусово; це реалізація санкції норми [185, с. 5, 102]. 

Особа, до якої застосовано заходи відповідальності, не звільняється від 

виконання обов’язку усунути порушення і виконати обов’язки, що існували до 

правопорушення. 

На думку М. І. Брагінського, суб’єктний склад первісного (основного) і 

вторинного зобов’язання (охоронного правовідношення) один і той самий. 

Відмінність полягає у цільовому призначенні: у вторинному зобов’язанні воно 

зводиться до забезпечення вчинення боржником дії, що становить зміст 
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первісного зобов’язання [179, с. 97]. Зокрема, в емісійних відносинах, де 

суб’єктами є емітент та інвестор, суб’єктний склад господарсько-правової 

відповідальності як охоронного правовідношення залишається незмінним. 

Питання відповідальності у господарському праві найбільш докладно 

досліджували у своїх роботах такі науковці: О. М. Вінник, О. А. Заярний, 

Г. Л. Знаменський, В. К. Мамутов, В. С. Мартем’янов, Г. В. Пронська, 

З. Ф. Татькова, В. С. Щербина. Так, на думку Г. В. Пронської, господарсько-

правова відповідальність – це економічні за змістом і юридичні за формою 

методи впливу на економічні інтереси суб’єкта господарювання – 

правопорушника [284, с. 197]. В. С. Щербина вважає, що господарсько-правова 

відповідальність – це комплексний правовий інститут, який має свій особливий 

предмет регулювання – суспільні відносини, які виникають і функціонують у 

зв’язку з вчиненням господарського правопорушення [1701, с. 160]. 

Господарсько-правовій відповідальності властиві як загальні, так і спеціальні 

ознаки. Структуру відповідного комплексного правового інституту становлять 

санкції, а також норми-принципи, норми-дефініції [428, с. 52]. 

В. К. Мамутов визначає господарсько-правову відповідальність як 

зазнання (несення) господарським органом несприятливих економічних 

наслідків безпосередньо у результаті застосування до нього передбачених 

законом санкцій (мір відповідальності) економічного характеру [719, с. 27].  

Слід погодитися з О. А. Беляневич, зокрема стосовно того, що 

відповідальність можлива лише за наявності в законі або іншому нормативно-

правовому акті визначення правопорушення, за яке таку відповідальність особи 

передбачено і яка може реалізовуватися зі сторони уповноваженого державою 

органу [139, с. 191]. Таким органом може виступати як орган державної влади 

чи орган місцевого самоврядування, так і суб’єкт господарювання (СРО, 

професійний учасник фондового ринку), якому таке право делеговано 

державою. 

Правовим засобом господарсько-правової відповідальності (формою 

реалізації відповідальності) визнають санкції [719, с. 27; 796, с. 372; 428, с. 53] – 
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заходи державного примусу, що застосовуються до учасників господарських 

правовідносин за вчинення господарського правопорушення, мають прояв у 

настанні певних негативних наслідків правового та/або майнового й 

організаційного характеру [267, с. 6]. Досліджуючи співвідношення правових 

категорій «санкція» та «відповідальність», більшість вчених поділяють 

позицію, згідно з якою категорія юридичної відповідальності є ширшою за 

категорію правової санкції, зважаючи насамперед на поділ відповідальності на 

позитивну і ретроспективну. При цьому санкція та відповідальність на 

загальнотеоретичному рівні співвідносяться як форма і зміст [267, с. 8]. Зміст 

поняття відповідальності охоплює і санкції [705, с. 20]. 

Межі господарсько-правової відповідальності – встановлений у нормах 

закону чи умовах договору рівень впливу на економічні інтереси 

правопорушника [426, с. 6], а також випадки, в яких розмір відповідальності 

учасника господарських відносин може бути зменшено або такого суб’єкта 

буде звільнено від відповідальності, визначені у ст. 219 ГК України. Межі 

господарсько-правової відповідальності можуть конкретизуватися у 

господарських договорах, що опосередковують фондові правовідносини.  

На фондовому ринку професійні учасники встановлюють у договорах 

принцип відповідальності за вину [617, с. 129]. Зокрема, РЦ звільняється від 

відповідальності за: невиконання або несвоєчасне виконання операцій за 

рахунком, що виникло внаслідок порушення клієнтом умов договору банківського 

рахунка; несвоєчасне чи помилкове списання коштів з рахунка або несвоєчасне 

зарахування коштів на рахунок, що відбулося з вини клієнта чи третіх осіб; 

припинення роботи інтернет-банкінгу через відключення електроенергії та/або 

ушкодження ліній зв’язку тощо (п.п. 5.5, 5.7 договору банківського рахунка з РЦ 

[365], п.п. 5.6, 5.8 договору про клірингове обслуговування з РЦ [366], п. 6.8 

договору про обслуговування в системі інтернет-банкінгу з РЦ [367], п. 6.10 

договору про обслуговування випусків цінних паперів з ЦД [368]). 

В. С. Щербина підставами господарсько-правової відповідальності 

визнає: нормативні підстави; господарську правосуб’єктність правопорушника 



377 

(боржника) і потерпілого (кредитора), юридико-фактичну підставу – вчинене 

учасником господарських відносин правопорушення у сфері господарювання 

(ч. 1 ст. 218 ГК) [1701, с. 316]. О. А. Заярний вважає, що підставою 

господарсько-правової відповідальності є юридичний факт або група фактів 

(фактичний склад), у разі виникнення яких, у силу закону або згідно з умовами 

договору, економічні інтереси порушника можуть піддаватися майново-

організаційному впливу з боку управненої сторони зобов’язання чи органу, 

наділеного господарською компетенцією [426, с. 7]. Зокрема, при вирішенні 

корпоративного спору суд повинен встановити наявність в особи, яка 

звернулася з позовом, суб’єктивного матеріального права або законного 

інтересу, на захист якого подано позов, а також з’ясувати питання про 

наявність чи відсутність факту їх порушення або оспорювання (п. 11 постанови 

Пленуму ВСУ № 13 [1296]). 

Господарське правопорушення – протиправна дія або бездіяльність учасника 

господарських відносин, яка не відповідає вимогам норм господарського права, не 

узгоджується з юридичними обов’язками зазначеного учасника, порушує 

суб’єктивні права іншого учасника господарських відносин або третіх осіб [1701, 

с. 311] (зокрема держави шляхом порушення встановлених правил здійснення 

господарської діяльності) [1703, с. 10], спричинила шкоду, створила загрозу її 

заподіянню або створила перешкоду для оптимальної господарської діяльності 

підприємства і порушує його права чи інтереси [497, с. 88], спричинила шкоду 

публічним інтересам або зумовила загрозу такого спричинення або перешкоджає 

забезпеченню раціонального господарювання [1689, с. 191]; спричинила 

невиконання або неналежне виконання господарського зобов’язання чи 

порушення правил здійснення господарської діяльності, яке становить загрозу для 

господарського порядку, суперечить нормам права, положенням господарських 

договорів чи інших правових актів суб’єктів господарювання, за яке передбачено 

застосування господарсько-правових санкцій [1535, с. 4]. 

В. В. Сухонос визначає такі особливості правопорушення на фондовому 

ринку: 1) є актом поведінки суб’єкта правовідносин, що має прояв у здійсненні 
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активних дій (наприклад, публічне розміщення цінних паперів без реєстрації 

випуску в НКЦПФР) чи бездіяльності (приміром, неотримання ліцензії на право 

здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів); 2) є вольовим актом, 

тобто залежить від волі та свідомості учасників і здійснюється добровільно; 

3) суспільна шкідливість; 4) протиправність діяння [1521, с. 243–244, 257].  

Серед ознак господарського правопорушення на фондовому ринку 

виокремлюють: особливий суб’єктний склад – учасники фондового ринку, які 

мають загальну (емітенти, індивідуальні інвестори) або спеціальну (професійні 

учасники фондового ринку, інституційні інвестори) господарську 

правосуб’єктність; зміст – дія або бездіяльність; об’єкт – суб’єктивне право або 

охоронюваний законом інтерес іншого учасника господарських відносин; 

перелік правопорушень та відповідальність за їх вчинення визначаються 

законами, локальними актами (правила, положення, дисциплінарні кодекси, 

статути тощо) та господарськими договорами. 

Таким чином, господарське правопорушення на фондовому ринку – 

протиправна дія або бездіяльність учасника фондового правовідношення, яка 

не відповідає законодавчим вимогам, не узгоджується з юридичними 

обов’язками зазначеного учасника, встановленими нормами законодавства, що 

регулює порядок випуску та обігу цінних паперів, правилами здійснення 

господарської діяльності на фондовому ринку, порушує суб’єктивні права або 

законні інтереси іншого учасника фондових відносин, у т.ч. держави, 

інвестора тощо. 

Залежно від суб’єктного складу та суспільної небезпечності 

правопорушення/злочин на фондовому ринку може призводити до настання 

адміністративної, цивільної, господарської, кримінальної відповідальності 

[1637; 285; 609; 1339; 1075; 1077]. З урахуванням теми дослідження у роботі 

розглянуто лише господарсько-правову відповідальність за правопорушення на 

фондовому ринку. 

Окремі аспекти господарсько-правової відповідальності професійних 

учасників ринку цінних паперів досліджено у роботах А. В. Попової, яка 
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визначає чотири групи порушень: 1) правил діяльності на ринку цінних паперів; 

2) ліцензійних умов; 3) вимог законодавства з питань запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; 4) вимог 

правил СРО [930, с. 159]; та О. М. Шевченко, яка, зважаючи на характер 

діяльності організатора торгівлі, виокремлює порушення: 1) зобов’язань за 

договорами, в результаті яких виникає договірна цивільно-правова 

відповідальність; 2) законодавства про ринок цінних паперів, що призвело до 

завдання збитків третім особам, у результаті яких настає деліктна цивільно-

правова відповідальність [1674, с. 315–316].  

За критерієм підстав її виникнення господарську відповідальність 

поділяють на договірну і недоговірну [1535, с. 10]. Юридичне значення 

розмежування договірної та недоговірної відповідальності полягає в тому, що 

форми та розмір недоговірної відповідальності встановлюються тільки законом 

[291, с. 434], а форми та розмір договірної відповідальності визначаються як 

законом, так і умовами договору [294, с. 485]. За наведеним критерієм з 

урахуванням класифікації господарських правопорушень на договірні та 

недоговірні [1701, с. 311] правопорушення на фондовому ринку можна також 

поділити на договірні та недоговірні.  

Договірні правопорушення на фондовому ринку за стадією вчинення 

пропонуємо класифікувати на:  

1) правопорушення на стадії виникнення зобов’язань із договорів, що 

опосередковують фондові відносини: строків укладення договорів; процедури 

врегулювання переддоговірних розбіжностей; укладення договорів, що 

суперечать вимогам закону, цілям діяльності юридичної особи, з метою, що 

суперечить інтересам держави і суспільства тощо; 

2) порушення (невиконання/неналежне виконання) на стадії виконання:  

– зобов’язань за договорами, пов’язаними зі здійсненням професійної 

діяльності на ринку цінних паперів. Зокрема, ЦД несе відповідальність за 

порушення термінів відкриття рахунка та здійснення операцій з ведення 

рахунка у цінних паперах депозитарній установі, порушення порядку 
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здійснення обліку цінних паперів на рахунку в цінних паперах, невиконання 

розпоряджень депозитарної установи, передбачених депозитарним договором, 

Правилами ЦД, Регламентом ЦД та законодавством тощо (п. 5.4 депозитарного 

договору з ЦД), невиконання або несвоєчасне виконання письмових 

розпоряджень (запитів) емітента, за відсутність записів або наявність невірних 

записів на рахунку в цінних паперах емітента (п. 6.3 договору про 

обслуговування випусків цінних паперів з ЦД [368]) тощо; 

– договору купівлі-продажу цінного папера у процесі розміщення; 

– договору купівлі-продажу, міни, застави тощо цінного папера у процесі 

його обігу на вторинному ринку; 

– повне або часткове невиконання покупцем умов договорів купівлі-

продажу майна (акцій, часток, паїв) державного підприємства у процесі 

приватизації (ч. 5 ст. 29 Закону «Про приватизацію державного майна»); 

– у сфері розрахункових відносин, зокрема порушення порядку 

проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів 

(ст. 20 Закону «Про депозитарну систему»); порушення ЦД порядку 

перерахування коштів щодо виплати доходів і погашення цінних паперів 

(розд. 5 Положення № 735, п. 5.4.8 депозитарного договору з ЦД); порушення 

депозитарною установою строків та порядку оплати послуг ЦД (п. 5.5.2 

депозитарного договору з ЦД) тощо. 

Договірна відповідальність виникає у разі невиконання договірного 

зобов’язання [185, с. 34–35]. Т. В. Кувакіна визначає дві форми договірної 

відповідальності професійних учасників: неустойка та відшкодування збитків 

[618, с. 23–24]. За законодавством України договірні правопорушення є 

підставою для застосування таких форм господарсько-правової 

відповідальності як відшкодування збитків, штрафні та оперативно-

господарські санкції. 

1. Відшкодування збитків як універсальна форма відповідальності у 

досліджуваних правовідносинах застосовується за загальними правилами, 

визначеними ст.ст. 22, 623 ЦК України, ст.ст. 224–226, 229 ГК України. На 
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думку О. А. Заярного, відшкодування збитків виявляється не у заміні 

невиконаного зобов’язання новим, а у покладенні на порушника додаткового 

обов’язку майнового характеру [426, с. 12]. А. В. Янчук обґрунтовує, що 

відшкодування компенсаторних збитків не утворює нового зобов’язання, а 

змінює наявне. Натомість права та обов’язки щодо відшкодування моральних 

збитків доцільно розглядати як окреме грошове зобов’язання [1760, с. 14].  

Відшкодування збитків як універсальна форма господарсько-правової 

відповідальності широко застосовується за порушення договірних зобов’язань 

на фондовому ринку. Зокрема, за невідповідність інформації, зазначеної 

клієнтом у розрахунковому документі, суті операції, на виконання якої надано 

цей розрахунковий документ (п. 5.2 договору банківського рахунка з РЦ); 

невиконання чи неналежне виконання ЦД зобов’язань перед клієнтом, а саме 

розпорядження (запиту) клієнта, яке прямо передбачено законодавством, 

Правилами ЦД, Регламентом ЦД, Положенням про СОІ ЦД та/або відповідним 

договором; порушення правил обліку при виконанні своїх зобов’язань; за 

відсутність записів або наявність невірних записів на рахунку в цінних паперах 

клієнта (п. 6 розд. 1 Правил ЦД). Однак законодавство не визначає механізму 

підрахунку та складу збитків, заподіяних власникам цінних паперів тим чи 

іншим правопорушенням, що має бути виправлено при удосконаленні 

законодавства про цінні папери [1366, с. 92]. 

2. Штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня). Відповідно до ст. 230 ГК 

України штрафними санкціями визнаються господарськi санкцiї у виглядi 

грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських вiдносин 

зобов’язаний сплатити у разi порушення ним правил здiйснення господарської 

дiяльностi, невиконання або неналежного виконання господарського 

зобов’язання. Згідно зі ст. 549 ЦК неустойкою є грошова сума або інше майно, 

які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником 

зобов’язання. 

У більшості наукових досліджень вчені, думку яких ми поділяємо, 

визнають неустойку різновидом лише договірної відповідальності. Так, 
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можливість застосування штрафних санкцій у вертикальних і горизонтальних 

договірних відносинах визнає О. М. Вінник [239, с. 399]. О. А. Заярний 

обґрунтував, що пеня як форма неустойки може встановлюватися за порушення 

організаційно-господарського зобов’язання, яке виникло на основі 

організаційно-господарського договору [426, с. 6, 13].  

Штраф і пеня є не лише формами неустойки, що застосовуються у 

приватноправових відносинах за порушення умов договору або іншого 

цивільно-правового зобов’язання договірними контрагентами, але і категоріями 

публічних галузей права, де вони іменуються «фінансові санкції» і 

застосовуються за порушення норм владного припису контролюючими 

органами. Це зумовлює різний порядок (правила) їх накладення [856, с. 11]. У 

разі застосування фінансових санкцій виникають відносини публічно-правового 

характеру [560, с. 295–296], а суми штрафів спрямовуються до державного 

бюджету України [607]. 

У вертикальних недоговірних господарських відносинах на фондовому 

ринку терміни «фінансові санкції», «штрафні санкції», «штраф» вжито у 

ст.ст. 8, 11 Закону «Про державне регулювання ринку цінних паперів», ст. 41 

Закону «Про фінансові послуги», ст. 52 Закону «Про захист економічної 

конкуренції» як синоніми для позначення адміністративно-господарського 

штрафу. Системний аналіз норм ГК України свідчить про застосування 

штрафних санкцій до сторін (боржник і кредитор) договірного зобов’язання 

(ч. 1 ст. 225, ст.ст. 231, 233, 234 ГК України тощо). Посилання у ч. 1 ст. 230 ГК 

України та зазначених нормах спеціальних законів на можливість застосування 

штрафних санкцій за порушення учасником господарських відносин правил 

здійснення господарської діяльності вважаємо помилковим і таким, що 

стосується адміністративно-господарського штрафу як адміністративно-

господарської, а не штрафної санкції (ч. 3 ст. 217, ст. 239 ГК України). Отже, 

штрафні санкції застосовуються виключно у договірних фондових 

правовідносинах. 
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В. А. Ойгензіхт виокремлював такі риси, характерні для неустойки: 

а) визначається наперед у договорі; б) її розмір залежить від значення 

забезпечуваного нею зобов’язання за договором і від ступеня виконання 

зобов’язання; в) застосовується у процесі виконання договору за порушення 

кожного зобов’язання, умови договору, а не за невиконання договору в цілому; 

г) сплата неустойки не звільняє від обов’язку виконати договір; ґ) сплата 

неустойки, як правило, не позбавляє права на відшкодування збитків; д) у разі 

грубого порушення договору неустойку може бути підвищено; е) для стягнення 

неустойки установлено скорочений строк позовної давності [833, с. 50].  

Неустойка є однією із найбільш поширених санкцій, що зумовлено рядом 

практичних переваг: по-перше, вона застосовується незалежно від заподіяння 

збитків; по-друге, для її застосування достатньо доведення факту порушення 

зобов’язання (протиправної поведінки); по-третє, розмір неустойки у багатьох 

випадках дає змогу поновити майнові втрати, якщо вони мали місце. 

Класифікація штрафних санкцій передбачає їх поділ на неустойку, штраф 

і пеню (ч. 1 ст. 230 ГК України). Окремими формами господарсько-правової 

відповідальності неустойку, штраф і пеню визначає З. Ф. Татькова [1535, с. 5, 

12]. Однак більшість науковців, з точкою зору яких ми погоджуємося, 

аналізуючи зміст ч. 2 та 3 ст. 549 ЦК України, визнають штраф та пеню видами 

(формами) неустойки [1379, с. 14; 856, с. 11; 1703, с. 12]. 

О. О. Отраднова зазначає, що власне неустойка як форма неустойки 

не має самостійного значення та у разі застосування у законах або договорах 

охоплюється ознаками інших форм неустойки (штрафу або пені) [856, с. 11]. 

С. Ю. Гапало обґрунтовує, що штраф і пеня можуть застосовуватися одночасно, 

якщо це передбачено договором [267, с. 7]. Більшість вчених, до числа яких ми 

приєднуємося, вважають пеню санкцією за порушення грошового зобов’язання 

[856, с. 3; 1379, с. 14], що зумовлено її правовою природою. Однак на думку 

О. А. Заярного, С. Ю. Гапало, пеня може застосовуватися за порушення не 

тільки грошових, а й будь-яких інших (негрошових) господарських зобов’язань 

[426, с. 13; 267, с. 7, 11]. На наш погляд, за порушення негрошових договірних 
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зобов’язань може застосовуватися неустойка виключно у формі штрафу. 

У багатьох дослідженнях вчені визнають подвійний характер неустойки: 

а) як способу забезпечення виконання зобов’язання; б) як форми (міри) 

цивільно-правової відповідальності [856, с. 3; 279, с. 54–55; 471, с. 61], яка має 

відновлювальну (компенсаційну) [465, с. 131–132], компенсаційну [679, с. 68; 

1023, с. 87], компенсаційно-штрафну функцію [855, с. 138]. З моменту 

укладення сторонами угоди про неустойку або підписання договору, який 

забезпечується законною неустойкою, і до моменту порушення зобов’язання 

неустойка є способом забезпечення виконання зобов’язань. Після порушення 

зобов’язання вона перетворюється на міру цивільно-правової відповідальності 

[856, с. 9]. Заперечуючи подвійну правову природу неустойки, І. Пучковська 

зазначає, що неустойка як міра відповідальності виконує стимулюючу функцію; 

неустойки-забезпечення не існує, оскільки вона не наділена основною ознакою 

видів забезпечення виконання зобов’язання – наявністю джерел виконання 

порушеного зобов’язання [1352, с. 108, 111]. 

Умовою застосування неустойки визнається наявність двох елементів 

господарського правопорушення – протиправної поведінки та вини порушника 

[284, с. 201] (за принципом презумпції вини суб’єкта господарювання). 

Учасник господарських відносин у разі порушення ним грошового 

зобов’язання не звільняється від відповідальності через неможливість 

виконання і зобов’язаний відшкодувати збитки, завдані невиконанням 

зобов’язання, а також сплатити штрафні санкції відповідно до вимог, 

встановлених ГК України та іншими законами (ст. 229 ГК України). За змістом 

ч. 1 ст. 550 ЦК України право на неустойку виникає незалежно від наявності у 

кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням 

зобов’язання. Кредитор не вправі вимагати сплати неустойки (штрафу, пені), 

якщо боржник не відповідає за порушення зобов’язання згідно зі ст. 617 ЦК 

України. 

Частиною 6 ст. 231 ГК України передбачено, що штрафні санкції за 

порушення грошових зобов’язань встановлюються у відсотках, розмір яких 
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визначається обліковою ставкою НБУ. Законом України від 22 листопада 

1996 р. «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» 

[1044] максимальний розмір пені за несвоєчасне виконання грошових 

зобов’язань встановлено на рівні подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у 

період, за який сплачується пеня, від суми несвоєчасно виконаного 

зобов’язання за кожен день прострочки. Натомість згідно з ч. 2 ст. 551 ЦК 

України розмір неустойки, встановлений законом, може бути збільшений у 

договорі. Про неприпустимість застосування до правовідносин за участю 

суб’єктів господарювання норм ст. 625 ЦК України зазначає В. С. Щербина 

[170, с. 66].  

З метою створення рівних умов для учасників цивільного та 

господарського обігу пропонується за аналогією з ч. 1 ст. 624 ЦК України 

встановити у ч. 1 ст. 232 ГК України загальне правило щодо застосування за 

порушення договірного зобов’язання штрафної неустойки [1022, с. 293] та 

дозволити суб’єктам господарювання визначати у договорах неустойку в 

майновій формі [1703, с. 12]. 

Ознаками штрафних санкцій за договірні порушення на фондовому ринку 

є: 1) підстава – господарське договірне правопорушення умов договору, правил 

і нормативних документів професійного учасника фондового ринку, що 

регламентують відносини зі здійснення професійної діяльності; 2) сфера – 

договірні та внутрішньогосподарські фондові відносини; 3) нормативно-

правова урегульованість і порядок застосування регламентуються на рівні 

договору та локальних нормативно-правових актів (правил); 4) спрямованість 

на майнову базу порушника; 5) спеціальний суб’єктний склад – суб’єкти 

господарювання; 6) застосовуються незалежно від вини порушника у 

позасудовому порядку; 7) накладення штрафних санкцій може бути оскаржено 

до дисциплінарних органів господарської організації або до господарського 

суду. 

Для вітчизняного законодавства характерним є значний рівень локального 

диспозитивного регулювання відповідальності, зокрема неустойки, її форм і 
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розмірів, за порушення господарських зобов’язань на фондовому ринку, що 

забезпечується нормами локальних правових актів учасників фондового ринку 

(правила професійних учасників фондового ринку [1008], положення, 

дисциплінарні кодекси [350] тощо), умовами договорів. У фондових відносинах 

штрафні санкції встановлюються у таких випадках і розмірах: 

– пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день 

прострочки за несвоєчасну оплату біржових зборів учасником торгів (п. 36.9 

Правил ПрАТ «УФБ»), за невиконання УФБ своїх зобов’язань перед 

учасниками торгів (п. 36.11 Правил ПрАТ «УФБ») тощо; 

– пеня у розмірі, встановленому договором про спільну діяльність, – у 

разі порушення терміну перерахування коштів організатором аукціону на 

рахунки, визначені продавцем та іншими отримувачами коштів [1163]; 

– неустойка у розмірі 20 % ціни продажу об’єкта на користь державного 

органу приватизації у разі несплати покупцем коштів за договором купівлі-

продажу протягом 30 днів з дня його нотаріального посвідчення (ч. 4 ст. 29 

Закону «Про приватизацію державного майна»); 

– пеня у розмірі 0,1 % вартості невнесених інвестицій за кожний день 

прострочки (ч. 5 ст. 29 Закону «По приватизацію державного майна»); 

– штраф у розмірі 50 % заборгованості у разі неоплати депозитарною 

установою актів про надання послуг протягом двох місяців з моменту їх 

направлення ЦД (п. 2.2.8 депозитарного договору [334]),  

– пеня у розмірі 0,01 % від суми простроченого платежу за кожен день 

прострочення, але не більше 10 % від суми переказу за весь період порушення, 

у разі порушення РЦ строків виконання доручення клієнта на переказ або у разі 

порушення строків завершення переказу (п. 5.3 договору банківського рахунка 

з РЦ) або помилкового списання коштів з рахунка клієнта з вини РЦ (п. 5.4 

договору банківського рахунка з РЦ); 

– штраф у розмірі 100,00 грн із РЦ за порушення строку відкриття 

клірингових рахунків і клірингових субрахунків; порушення строку виконання 

клірингових операцій, встановленого внутрішніми документами РЦ; за 
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невиконання розпоряджень учасника клірингу тощо (п. 5.3 договору про 

клірингове обслуговування з РЦ); з учасника клірингу за ненадання або 

надання недостовірних документів та/або інформації, надання яких 

передбачено законодавством, договором і внутрішніми документами РЦ; за 

недотримання вимог внутрішніх документів у частині взаємодії учасника 

клірингу та РЦ (п. 5.4 договору про клірингове обслуговування з РЦ); з 

емітента за порушення ним умов оплати послуг ЦД (п. 6.7 договору про 

обслуговування випуску цінних паперів з ЦД); 

– штраф у розмірі 25 % від суми заборгованості учасника клірингу перед 

РЦ за надані учаснику клірингу клірингові послуги (п. 5.5 договору про 

клірингове обслуговування з РЦ) тощо. 

3. Оперативно-господарські санкції – заходи оперативного впливу на 

правопорушника з метою припинення або попередження повторення порушень 

зобов'язання, що використовуються самими сторонами зобов'язання в 

односторонньому порядку за порушення господарських зобов’язань (ч. 1 ст. 235 

ГК України). Оперативно-господарські санкції мають правоохоронний [475, 

с. 12], організаційний характер, спрямовані на перетворення структури 

правовідношення [1349, с. 144], застосовуються незалежно від вини порушника 

договірного зобов’язання [1703, с. 14; 266, с. 52; 189, с. 66–67 тощо], в 

односторонньому, позасудовому порядку, без звернення до юрисдикційного 

органу [266, с. 56]. 

Питання правової природи оперативно-господарських санкцій в 

юридичній літературі є дискусійним. Так, одні вчені визнають оперативні заходи 

особливою категорією правоохоронних заходів, окремою від цивільно-правових 

санкцій і відповідальності [477, с. 18–19; 305, с. 126; 1349, с. 143–145], інші 

вважають заходи оперативного впливу різновидом цивільно-правових санкцій і 

відповідальності [218, с. 35], треті, ототожнюючи оперативно-господарські 

санкції з організаційними, протиставляють їх санкціям майнового чи грошового 

характеру [189, с. 66–67; 1740, с. 54], четверті наголошують лише на 

забезпечувальній спрямованості цих заходів [185, с. 128–129], п’яті визнають їх 
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такими, що становлять різновид цивільно-правових санкцій і не є цивільно-

правовою відповідальністю [482, с. 54–55; 110; 1542, с. 127; 580, с. 278–279], на 

думку шостих, оперативні заходи є правовим засобом господарсько-правової 

відповідальності (формою реалізації та одночасно мірою відповідальності) 

[1703, с. 10].  

М. С. Карпов визначає оперативно-господарські санкції як передбачені у 

законі чи угоді сторін заходи юридичного впливу на несправного боржника у 

договірному зобов’язанні, застосування яких полягає у здійсненні управненою 

особою односторонніх дій щодо зміни чи припинення договірного зобов’язання 

у зв’язку з порушенням обов’язків із боку контрагента [476, с. 21]. 

Т. Е. Каудиров вважає цивільно-правові оперативні санкції спеціальними 

заходами захисту суб’єктивних цивільних прав, спрямованими на 

односторонню зміну чи припинення зобов’язання з метою припинення 

протиправних дій чи поновлення порушених прав [482, с. 54–55]. 

На думку В. П. Грибанова, заходи (міри) оперативного впливу є правовими 

гарантіями, спрямованими на забезпечення належного виконання зобов’язання 

через надання правомочній стороні права безпосереднього впливу на несправного 

контрагента [305, с. 117, 132]. До особливостей цих заходів вчений відносить такі: 

1) спрямовані на охорону прав та інтересів уповноваженої особи; 

2) застосовуються тільки за порушення прав; 3) переважно мають запобіжне 

значення; 4) втілюються у вчиненні односторонніх дій стороною договору; 5) є 

специфічними для різних договорів; 6) не виключають права іншої сторони 

оспорювати правомірність їх застосування; 7) спричиняють настання невигідних 

наслідків для іншої сторони; 8) мають забезпечувальну спрямованість [305, 

с. 187]. З. Ф. Татькова доповнює ознаки оперативно-господарських санкцій: 1) є 

заходами оперативного впливу; 2) мають організаційний характер, а майновий 

характер можуть мати наслідки їх застосування [1535, с. 4, 13–14]. 

В. А. Ойгензіхт зазначає, що реалізацією санкцій, але не відповідальністю, є 

оперативні заходи (заходи оперативного впливу), які застосовуються в 

односторонньому порядку управненою стороною [833, с. 61]. До них належать: 
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відмова від договору, переведення на іншу форму розрахунків, відмова від 

простроченого або неправильного виконання, затримка зустрічного виконання 

тощо [1431, с. 50–54; 305, с. 186; 189, 65–67]. У роботах О. А. Заярного та 

Т. Я. Рима обґрунтовано, що заходи оперативного впливу та оперативно-

господарські санкції не є тотожними поняттями. Якщо останні за своєю 

правовою природою є санкціями за порушення зобов’язання, то перші можуть 

бути застосовані також із метою запобігання його вчиненню [1379, с. 5]. На 

нашу думку, коли оперативні заходи здійснюються під впливом примусу, 

делегованого законом стороні господарського договірного правовідношення, 

вони виступають особливою формою відповідальності – оперативно-

господарськими санкціями. Таке «делегування» чітко вбачається із норм 

ст.ст. 235, 237 ГК України [267, с. 12]. 

Т. Я. Рим зауважує про індивідуальний характер заходів оперативного 

впливу і акцентує необхідність точного та імперативного визначення у законі 

специфічних умов і меж їх застосування [1379, с. 9]. Поділяємо точку зору 

С. Ю. Гапало, яка обґрунтовує, що при вирішенні питання щодо правомірності 

застосування оперативно-господарських санкцій суд має зважати не на 

наявність чи відсутність вини у діях боржника, а на відповідність дій кредитора 

під час їх застосування умовам договірного зобов’язання [267, с. 6].  

Оперативно-господарські санкції досить поширені у фондових договірних 

правовідносинах. Санкції, що застосовуються за порушення членом біржі, 

учасником депозитарної системи своїх зобов’язань, передбачених відповідним 

договором, мають такі ознаки: організаційний характер, безпосередня 

спрямованість на зміну структури правовідношення, застосування незалежно 

від вини суб’єкта, який порушив договірне зобов’язання, в односторонньому і 

позасудовому порядку, без попереднього пред’явлення претензії порушникові 

та без звернення до юрисдикційного органу, що дає підстави кваліфікувати їх 

як оперативно-господарські санкції. Невичерпний перелік оперативно-

господарських санкцій наведено у ч. 1 ст. 236 ГК України. Сторони можуть 

передбачити у договорі також інші оперативно-господарські санкції.  
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Відповідно до ч. 2 ст. 235 ГК України до суб’єкта, який порушив 

господарське зобов’язання, може бути застосовано лише тi оперативно-

господарськi санкцiї, застосування яких передбачено договором. Погоджуємося 

із думкою В. С. Щербини, який пропонує передбачити право сторін 

застосовувати за порушення договірного зобов’язання санкції, встановлені ч. 1 

ст. 236 ГК України, без обов’язкового зазначення їх конкретного виду у 

договорі та визначати у договорі застосування інших (крім встановлених 

законом) оперативно-господарських санкцій (договірних) [1703, с. 14]. 

Особливістю оперативно-господарських санкцій у фондових договірних 

правовідносинах є їх різноманітність та ексклюзивність. Зокрема, ФБ можуть 

застосовувати до членів біржі на підставі договору на проведення операцій на 

ФБ такі оперативно-господарські санкції: 

1) тимчасове зупинення дії договору про проведення операцій на ФБ в 

односторонньому порядку у випадках: зупинення НКЦПФР дії ліцензії, 

отриманої членом біржі на право провадження професійної діяльності з торгівлі 

цінними паперами, порушення членом біржі своїх обов’язків за договором, 

наявності у члена біржі заборгованості зі сплати на користь ФБ біржових зборів 

та/або накладених ФБ штрафів тощо (наприклад, п. 6.3 договору на проведення 

операцій на ПрАТ «УФБ»); 

2) дострокове розірвання ФБ договору про проведення операцій на ФБ в 

односторонньому порядку у випадках: анулювання або визнання недійсною 

НКЦПФР ліцензії члена біржі на здійснення професійної діяльності з торгівлі 

цінними паперами, неодноразового (більше 2 разів протягом календарного 

року) порушення членом біржі чинних нормативних документів ФБ та/або 

положень договору; прострочення членом біржі оплати на користь ФБ сум 

штрафів та/або біржових зборів без поважних причин більш як на 10 днів тощо 

(п. 6.3 договору на проведення операцій на ПрАТ «УФБ»). 

Професійні учасники депозитарної системи застосовують до учасників 

депозитарної та клірингової систем такі оперативно-господарські санкції: 

1) припинення надання послуг: а) депозитарній установі та/або 
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відключення депозитарної установи від СОІ у разі порушення депозитарною 

установою умов депозитарного договору із ЦД, у т.ч. строків і порядку оплати 

послуг ЦД (п. 2.2.9 депозитарного договору з ЦД); б) припинення надання 

емітенту послуг за договором про обслуговування рахунка у цінних паперах у 

випадку виявлення порушення емітентом встановлених Положенням про СОІ 

вимог щодо технічного та програмного забезпечення, а також стану захисту 

інформації або несплати емітентом вартості послуг ЦД у строки, визначені 

договором (п.п. 2.2.9, 6.8 договору про обслуговування випусків цінних паперів 

з ЦД); в) закриття депозитарною установою рахунка у цінних паперах 

депонента, на якому відсутні права на цінні папери, без розпорядження 

депонента про закриття рахунка (пп. 3 п. 4 розд. 2 рішення НКЦПФР від 

6 серпня 2013 р. № 1412 «Про затвердження Вимог до договору про 

обслуговування рахунку в цінних паперах» [1103]); 

2) безспірне договірне списання: а) коштів РЦ із рахунка клієнта у сумі 

наявної заборгованості перед РЦ за зобов’язаннями клієнта перед РЦ та/або 

надані банківські послуги за договором банківського рахунка та/або послуги за 

іншими договорами, укладеними між РЦ і клієнтом (п. 4.5 договору 

банківського рахунка з РЦ); б) прав учасника клірингу з отримання цінних 

паперів та/або коштів із клірингових рахунків/субрахунків учасника клірингу 

на користь РЦ у разі наявності заборгованості учасника клірингу перед РЦ за 

надані учаснику клірингу послуги, невиконання учасником клірингу вимог РЦ 

із погашення заборгованості, що виникла внаслідок використання учасником 

клірингу додаткового грошового ліміту, отриманого від РЦ (п.п. 2.8.4, 2.8.5 

договору про клірингове обслуговування з РЦ); 

3) розірвання в односторонньому порядку договору: а) РЦ договору 

банківського рахунка та закриття рахунка, якщо сума коштів, що зберігаються 

на рахунку, залишилася меншою від мінімального розміру, відсутності 

операцій за рахунком протягом шести місяців поспіль, неподання або подання 

неправдивих відомостей, документів, невиконання вимог законодавства 

України у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
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злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму тощо (п.п. 7.6, 7.7 договору 

банківського рахунка з РЦ); б) РЦ договору про клірингове обслуговування у 

разі: відсутності клірингових операцій за кліринговими рахунками та 

кліринговими субрахунками протягом двох років поспіль; несплати учасником 

клірингу початкових внесків до гарантійного фонду та в інших випадках, 

передбачених п. 7.6 договору про клірингове обслуговування з РЦ; в) ЦД 

депозитарного договору у випадку відсутності протягом шести місяців на 

рахунку депозитарної установи цінних паперів із закриттям рахунка в цінних 

паперах депозитарної установи (п. 6.5 депозитарного договору з ЦД); 

г) депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних 

паперах у разі припинення діяльності депозитарної установи, призупинення 

обслуговування рахунка в цінних паперах у разі порушення депонентом 

договору щодо оплати послуг (пп. 3 п. 4 розд. 2 рішення НКЦПФР від 

6 серпня 2013 р. № 1412). 

4) невиконання/зупинення виконання договірних зобов’язань, у т.ч. операцій 

за рахунком, розпоряджень: а) відмова ЦД у взятті до виконання розпоряджень 

клірингової установи та РЦ, якщо вони не відповідають вимогам Положення 

№ 735 та внутрішнім документам ЦД, а також неоплата депозитарних послуг, що 

надаються ЦД, якщо це передбачено Договором (пп. 1 п. 4 розд. 2 рішення 

НКЦПФР від 6 серпня 2013 р. № 1410); б) зупинення проведення операцій 

кліринговою установою, РЦ із цінними паперами певного випуску, щодо якого 

виявлено порушення депозитарного балансу; в) відмова ЦД у здійсненні 

депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах клірингової установи, РЦ у 

разі виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту 

інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій (пп. 2 п. 4 розд. 2 рішення 

НКЦПФР від 6 серпня 2013 р. № 1410); г) недопущення до клірингу зобов’язань, 

які не відповідають умовам допуску, визначеним Правилами клірингу; 

неприйняття до опрацювання розпоряджень, документів та/або інформації 

учасника клірингу, наданих у вигляді електронних документів, щодо яких 

учасником клірингу не дотримано вимог внутрішніх документів РЦ (п.п. 3.3.5, 
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3.3.6 договору про клірингове обслуговування з РЦ [366]); ґ) призупинення 

надання РЦ учаснику клірингу клірингових послуг із підстав, передбачених 

внутрішніми документами РЦ (п. 3.3.8 договору про клірингове обслуговування з 

РЦ); д) призупинення ЦД виконання операцій за рахунком у цінних паперах 

депозитарної установи у випадках, передбачених Правилами ЦД (п. 5 розд. 1) та 

депозитарним договором (п. 2.2.7 депозитарного договору з ЦД, п.п. 5, 8 розд. 1, 

п. 3 розд. 4 Правил ЦД); е) зупинення ЦД проведення операцій депозитарною 

установою певного випуску цінних паперів, щодо якого виявлено порушення 

депозитарною установою депозитарного балансу (пп. 2 п. 4 розд. 2 рішення 

НКЦПФР від 6 серпня 2013 р. № 1410 [1099], п. 2.1.18 розд. 2 депозитарного 

договору з ЦД); є) невиконання ЦД розпоряджень депозитарної установи, зокрема 

відмова у відкритті рахунка у цінних паперах, в обслуговуванні операцій з 

цінними паперами, випущеними або розміщеними за межами України, у наданні 

реєстру власників іменних цінних паперів з підстав, визначених п. 5 розд. 1 

Правил ЦД, пп. 1.5 ч. 1 розд. 2, п. 3 розд. 4 Правил ЦД. 

Отже, за договірні фондові правопорушення можуть застосовуватися такі 

форми господарсько-правової відповідальності як відшкодування збитків, 

штрафні санкції та оперативно-господарські санкції. 

Значну кількість правопорушень на фондовому ринку становлять 

господарські недоговірні правопорушення, об’єктом яких є суб’єктивне право 

або охоронюваний законом приватний інтерес іншого учасника фондового 

ринку, з яким порушник не перебуває у договірному зв’язку (правовідношенні), 

або публічний інтерес держави у дотриманні учасником фондового ринку норм 

законодавства про цінні папери та фондовий ринок, про захист економічної 

конкуренції тощо. 

Господарське недоговірне правопорушення на фондовому ринку можна 

визначити як невиконання/неналежне виконання учасником фондового ринку 

норм законодавства, встановлених правил здійснення діяльності на фондовому 

ринку, внутрішніх документів учасників фондового ринку, порушення прав і 

законних інтересів інвесторів та інших учасників фондового ринку, як поєднані, 
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так і не поєднані з позбавленням прав власності на цінні папери, що призвело до 

заподіяння або ризику заподіяння шкоди майну, правам і законним інтересам 

іншого учасника фондового ринку або публічним інтересам держави.  

Господарські недоговірні правопорушення на фондовому ринку та санкції 

за їх вчинення передбачено багатьма законами і підзаконними нормативно-

правовими актами, що регулюють фондові відносини, і це ускладнює 

правозастосування. З метою вдосконалення законодавства у частині розробки 

методики застосування санкцій на фондовому ринку, заснованої на 

уніфікованих принципах і засадах спрощення правозастосування, господарські 

недоговірні правопорушення на фондовому ринку за об’єктом і змістом 

порушення класифіковано на групи, систематизовано визначені чинним 

законодавством санкції за правопорушення такого роду і сформульовано 

пропозиції щодо вдосконалення законодавства (додаток 2). 

Видами санкцій, що застосовуються за недоговірні господарські 

правопорушення на фондовому ринку, є: 

1. Адміністративно-господарські санкції (ст. 238 ГК України) – 

основний вид санкцій за недоговірні правопорушення на фондовому ринку. Ці 

санкції за своїм характером є публічно-правовими [1703, с. 10] і застосовуються 

до учасників фондового ринку за порушення ними правил здійснення 

господарської діяльності. Щодо питання юридичної природи адміністративно-

господарських санкцій можна виокремити дві точки зору, поширені у 

спеціальній літературі: про їх адміністративну [78; 251; 330; 1426; 326; 364; 

1472; 433; 885; 853, с. 7, 16 та інші] або господарсько-правову [283; 1440; 1673; 

1698; 426; 526] природу. Прихильники першої позиції акцентують спільність 

ознак адміністративної відповідальності та адміністративно-господарських 

санкцій, пропонують включити до числа суб’єктів адміністративної 

відповідальності юридичних осіб – суб’єктів господарювання [1508; 326; 79]. 

Таку позицію втілено й у законопроектах [1343]. Адміністративну 

відповідальність юридичних осіб визначають як інститут адміністративного 

права України [251, с. 4, 16; 1472, с. 6; 433, с. 7], адміністративно-
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господарського права [885, с. 724] або адміністративно-деліктного права [561]. 

Адміністративно-господарські санкції поділяють на заходи адміністративного 

запобігання, припинення та відповідальності [49, с. 422; 884, с. 726; 79, с. 5].  

Авторка поділяє точку зору про господарсько-правову природу таких 

санкцій, що зумовлено елементами юридичної відповідальності: підстава – 

господарське правопорушення з усіченим складом (презумпція вини 

порушника [1616, с. 686]), суб’єктний склад – суб’єкти господарювання, зміст – 

заходи майнового або організаційного характеру; сфера застосування – сфера 

господарювання, порядок (процедура) притягнення до відповідальності 

(адміністративний і судовий), порядок розгляду справи та застосування 

санкцій; мета – припинення порушення і ліквідація його наслідків; строки – 

визначено ГК України та іншими законами [796, с. 404].  

Положення п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції України слід розуміти так, що 

ним безпосередньо не встановлено видів юридичної відповідальності. Припис 

ч. 3 ст. 2 КУпАП стосується лише законів, які визначають адміністративну 

відповідальність фізичних осіб. Притягнення до відповідальності має 

здійснюватися у певному порядку, на підставі процесуальних норм, що 

регламентують провадження у справі про порушення юридичними особами 

норм законодавства [1399]. Закріплення поняття адміністративно-

господарських санкцій та їх виокремлення у самостійну групу в ГК України 

стало новелою у законодавстві [795, с. 354]. 

Статтею 12 Закону «Про державне регулювання ринку цінних паперів» 

передбачено трирічний строк для притягнення до відповідальності. До 1 січня 

2013 р. діяла загальна норма, встановлена ст. 250 ГК України. На нашу думку, 

строк притягнення до відповідальності за правопорушення на фондовому 

ринку у формі адміністративно-господарських санкцій має бути уніфіковано із 

загальним, визначеним ст. 250 ГК України; ці порушення не відрізняються 

суспільною небезпечністю, складністю виявлення тощо від порушень на ринках 

банківських, страхових чи інших фінансових послуг. 

Адміністративно-господарські санкцій поділяють на майнові та 
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організаційні [1698, с. 181; 1535, с. 5]; їх перелік (ст. 239 ГК України) є 

невичерпним, а процедуру застосування урегульовано значною кількістю 

підзаконних актів [1698, с. 181; 1535, с. 5; 930, с. 162].  

Майновою адміністративно-господарською санкцією на фондовому 

ринку є адміністративно-господарський штраф (ч. 1 ст. 11 [1077], ч.ч. 3, 4 

ст. 23 [1095], ч. 1 ст. 21 [1239], п. 2 ч. 2 ст. 52 [1240] тощо). Аналіз 

правозастосовчої практики свідчить, що вид санкцій та їх розмір у різних 

справах істотно відрізняються. Зокрема, за нерозміщення інформації у 

загальнодоступній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів – від 

попередження [996] до штрафу в розмірі від 20 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян [989; 995] до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян [983; 984]. При цьому у всіх зазначених випадках порушення вчинено 

вперше, емітенти письмових пояснень, заперечень не надавали, пом’якшуючих 

або обтяжуючих обставин немає. Аналогічною є практика застосування 

НКЦПФР адміністративно-господарських штрафів за інші правопорушення 

[997; 998]. 

О. Є. Молотніков із метою підвищення ефективності застосування 

санкцій пропонує визначати суму штрафу у розмірі певного відсотка від 

балансової вартості активів АТ [771, с. 117], проте, на нашу думку, такий підхід 

суперечить принципу рівності суб’єктів господарювання перед законом. 

З метою уніфікації правозастосовчої практики, уникнення корупційної 

складової та забезпечення принципу рівності пропонуємо скасувати шкалу та 

передбачити у ч. 1 ст. 11 Закону «Про державне регулювання ринку цінних 

паперів» точні розміри адміністративно-господарських штрафів за кожний 

вид порушень на фондовому ринку (додаток 1), затвердити рішенням 

НКЦПФР порядок застосування адміністративно-господарських санкцій за 

правопорушення на ринку цінних паперів, визначивши види санкцій за кожне 

окреме правопорушення, та обставини, які слід враховувати при розгляді 

справи.  

Організаційні адміністративно-господарські санкції на фондовому 
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ринку можна поділити на: 

1) превентивні: 

– попередження – універсальна превентивна санкція за порушення вимог 

законодавства про цінні папери, правил здійснення професійних видів 

діяльності (наприклад, порядку викупу інвестиційних сертифікатів [999]), 

порушення в процесі емісії, дематеріалізації, що вчинено вперше і не становить 

значної суспільної небезпеки, не спричиняє значної шкоди приватним і 

публічним інтересам; виноситься у письмовій формі та оформляється 

протоколом. Поділяємо точку зору вчених, які кваліфікують попередження як 

особливу правоохоронну превентивну адміністративно-господарську санкцію 

[1700, с. 138; 930, с. 161; 1472, с. 12; 584, с. 6; 79, с. 17] з метою запобігання 

рецидиву правопорушення, вчиненого вперше, яке не призвело до суттєвої 

загрози реалізації інтересів суспільства та функцій публічних органів [251, с. 5]. 

О. А. Заярний зазначає, що покладення на порушника обов’язку стосовно 

приведення господарської діяльності у відповідність до встановлених вимог 

може передувати притягненню до юридичної відповідальності [427, с. 71], 

отже, кваліфікує попередження як захід впливу, а не відповідальності. Види 

адміністративно-господарських санкцій встановлено ГК України та іншими 

законами (ст. 239 ГК України, п. 5 ч. 1 ст. 8 Закону «Про державне регулювання 

ринку цінних паперів»). В адміністративному праві попередження згідно зі 

ст.ст. 24–26 КУпАП віднесено до основних адміністративних стягнень. 

Адміністративно-господарські санкції, у т.ч. попередження, поєднують як 

заходи впливу, так і заходи відповідальності в частині зобов’язання привести 

діяльність у відповідність до вимог закону, що зумовлює майнові витрати та 

необхідність вчинення дій організаційного характеру у визначені НКЦПФР 

строки і забезпечено державним примусом; 

– блокування цінних паперів (ч. 1 ст. 48 Закону «Про захист економічної 

конкуренції») доцільно застосовувати у разі вчинення порушень, передбачених 

п.п. 5, 12 ст. 50 Закону «Про захист економічної конкуренції»; 

2) пов’язані з анулюванням ліцензій, свідоцтв, дозволів учасників 
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фондового ринку:  

– зупинення на строк до одного року або анулювання ліцензії на право 

провадження професійної діяльності на фондовому ринку з підстав, визначених 

ч. 2 ст. 11 Закону «Про державне регулювання ринку цінних паперів» [1077], 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону України від 14 серпня 2014 р. «Про санкції» [1322] (далі – 

Закон «Про санкції»), ч. 5 ст. 23 Закону України від 14 жовтня 2014 р. «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення» [1095] (далі – Закон «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом»), п. 9 ч. 2 ст. 16 Закону України від 2 березня 2015 р. «Про 

ліцензування видів господарської діяльності» [1258] (далі – Закон «Про 

ліцензування видів господарської діяльності»); при цьому в останніх двох 

законах передбачено тільки анулювання ліцензії. 

Зупинення дії ліцензії – зупинення на строк до одного року дії ліцензії у 

разі порушення ліцензіатом законодавства з підстав, визначених п. 2 розд. І 

Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної 

діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого 

рішенням НКЦПФР від 14 травня 2013 р. № 816  [1205] (далі – Порядок № 816). 

Анулюванням ліцензії визнається позбавлення ліцензіата права на провадження 

виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття 

органом ліцензування рішення про анулювання його ліцензії (ч. 1 ст. 16 Закону 

«Про ліцензування видів господарської діяльності», п. 2 розд. І Порядку № 816 

[1205]). Анулювання ліцензії призводить до припинення відповідного права. 

Аналіз підстав застосування цього заходу (п. 1 розд. ІV Порядку № 816 [1205]) 

свідчить, що він застосовується НКЦПФР: 1) як адміністративно-господарська 

санкція за вчинення господарського правопорушення на фондовому ринку:  

а) з власної ініціативи у разі вчинення порушення, визначеного пп. 4–9, 12–14,  

16–18 розд. ІV Порядку № 816 [1205]; б) з ініціативи АМКУ у формі подання 

АМКУ у зв’язку із вчиненням ліцензіатом під час дії ліцензії порушення 
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законодавства про захист економічної конкуренції; 2) як адміністративний засіб 

реагування (впливу): а) з ініціативи НКЦПФР у разі нездійснення ліцензіатом 

певного виду професійної діяльності на фондовому ринку протягом року (у т.ч. 

із дати отримання ліцензії) (наприклад, рішення НКЦПФР від 8 жовтня 2015 р. 

[1027
2
]); б) з ініціативи ліцензіата шляхом подання заяви про анулювання 

ліцензії у зв’язку з припиненням професійної діяльності на фондовому ринку 

або припиненням ліцензіата в результаті реорганізації (поділу, злиття, 

приєднання, перетворення) або ліквідації; в) з ініціативи уповноваженого 

державного органу, що забезпечує ведення ЄДР юридичних осіб та фізичних 

осіб – підприємців у разі внесення до нього запису про проведення державної 

реєстрації припинення юридичної особи (ліцензіата) у результаті її ліквідації, 

визнання її банкрутом, у т.ч. за рішенням суду, відповідно до законодавства; 

г) за ініціативою НБУ у разі відкликання ліцензії на здійснення банківських 

операцій (для банків); ґ) у разі виключення небанківської фінансової установи, 

яка не є професійним учасником фондового ринку, із відповідного державного 

реєстру фінансових установ. Це суперечить положенням ГК України, який 

визначає анулювання ліцензії (патенту) на здійснення суб’єктом 

господарювання окремих видів господарської діяльності виключно як 

адміністративно-господарську санкцію (ст. 239 ГК України), підставою для 

застосування якої є господарське правопорушення – порушення встановлених 

законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності, а метою – 

припинення порушення та ліквідація його наслідків (ч. 1 ст. 238 ГК України).  

Від анулювання і відкликання ліцензії слід відрізняти процедури 

припинення дії ліцензії та визнання ліцензії недійсною – позбавлення 

документа (ліцензії) юридичної сили, що не є адміністративно-господарськими 

санкціями. До підстав припинення чинності ліцензії слід віднести її втрату, 

пошкодження, переоформлення, непереоформлення у встановлений законом 

строк, скасування ліцензування виду господарської діяльності. До підстав 

визнання ліцензії недійсною – несплату за видачу ліцензії у строк, визначений 

законом, видачу ліцензії з порушенням вимог закону, в т.ч. за наявності підстав 
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для відмови у видачі ліцензії, передбачених ст. 27
2 

Закону України «Про цінні 

папери та фондовий ринок».  

З метою усунення зазначеної вище колізії та узгодження вітчизняного 

законодавства з Директивою 2014/65/ЄС від 15 травня 2014 р. про ринки 

фінансових інструментів (MiFID II) (Directive 2014/65/EU of the European 

Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments 

and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU) [14
1
] пропонуємо 

запровадити у вітчизняне законодавство про цінні папери у досліджуваних 

випадках процедури відкликання, припинення дії ліцензії та визнання ліцензії 

недійсною як адміністративних заходів реагування (впливу), надавши право 

прийняття відповідного рішення НКЦПФР, і законодавчо визначити, зокрема у 

ст. 11 Закону «Про державне регулювання ринку цінних паперів», підстави 

зупинення, анулювання, відкликання, припинення дії ліцензії та визнання 

недійсною ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому 

ринку. Відповідні пропозиції викладено у проекті Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

державного регулювання фондового ринку» (додаток 1). 

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону «Про санкції» однією із підстав для 

застосування санкцій визначено дії іноземної держави, іноземної юридичної чи 

фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні 

загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і 

територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або 

порушують права та свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та 

держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого 

економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод.  

За змістом п. 9 ч. 2 ст. 16 Закону «Про ліцензування видів господарської 

діяльності» однією із підстав анулювання ліцензії є акт про документальне 

підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) над 
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діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію 

проти України. На підставі цієї норми НКЦПФР прийняла рішення від 

24 липня 2015 р. про анулювання ліцензій на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку п’яти банківських установ, у яких російські 

власники – ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», 

ПАТ «ВТБ банк», ПАТ «БМ банк», ПАТ «ВіЕс банк», ПАТ «Дочірній банк 

Сбербанку Росії» [1027], та від 6 жовтня 2015 р. – про анулювання ліцензії ПАТ 

«Фондова біржа ПФТС» на провадження діяльності з організації торгівлі на 

фондовому ринку [1027
1
]. На нашу думку, п. 9 ч. 2 ст. 16 Закону «Про 

ліцензування видів господарської діяльності» не передбачає складу 

господарського правопорушення, а отже, немає підстав для застосування 

адміністративно-господарської санкції у формі анулювання ліцензії, а 

зазначену норму має бути виключено із тексту Закону. 

Відповідно до ст. 7 Закону «Про ліцензування видів господарської 

діяльності» професійна діяльність на ринку цінних паперів ліцензується з 

урахуванням особливостей, передбачених Законом «Про державне регулювання 

ринку цінних паперів», однак умови ліцензування професійної діяльності на 

фондовому ринку та підстави для відмови у видачі ліцензії визначено ст.ст. 27, 

27
1
, 27

2
 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок».  

Згідно з Прикінцевими та перехідними положеннями Закону «Про 

ліцензування видів господарської діяльності» він набирає чинності через три 

місяці з дня його опублікування, а ліцензії на провадження видів господарської 

діяльності, що на день набрання чинності цим Законом були чинними, 

продовжують діяти. З метою дотримання принципу стабільності законодавства 

та забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні вважаємо, що 

умови ліцензування повинні залишатися незмінними упродовж строку дії 

ліцензії. Відповідно до ст. 18 Закону «Про інвестиційну діяльність» держава 

гарантує стабільність умов здійснення інвестиційної діяльності, додержання 

прав і законних інтересів її суб’єктів. 

На нашу думку, заборона участі у заявникові (ліцензіаті) з правом 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80
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контролю (вирішального впливу) над діяльністю ліцензіата осіб інших держав, 

що здійснюють збройну агресію проти України, створюють реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або 

порушують права та свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та 

держави, вчиняють дії, що призводять до окупації території, експропріації чи 

обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод, має бути включена як ліцензійна умова до ст. 27 

Закону «Про цінні папери та фондовий ринок», оскільки фактично впроваджує 

обмеження на участь іноземного капіталу окремих країн у професійних 

учасниках фондового ринку. Відповідальність за порушення цієї норми у 

процесі здійснення ліцензіатом професійної діяльності на фондовому ринку 

слід передбачити у ст. 11 Закону «Про державне регулювання ринку цінних 

паперів» шляхом запровадження механізму добровільного, а за відсутності 

згоди власника – примусового продажу через систему електронних торгів, в 

порядку, визначеному Міністерством юстиції України для примусової 

реалізації майна, або на фондовій біржі частки у статутному 

капіталі/пакета акцій ліцензіата – професійного учасника фондового ринку 

шляхом проведення аукціону, організованого за ініціативою НКЦПФР, із 

перерахуванням отриманих коштів учасникові (акціонеру) – власникові 

реалізованої частки/пакета акцій у разі встановлення та документального 

підтвердження актом НКЦПФР факту контролю (вирішального впливу) над 

діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію 

проти України, створюють реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності 

України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права та 

свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, вчиняють дії, 

що призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого 
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економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод, після завершення 30 календарних днів із дня 

складання такого акта. Пропозиції до законодавства, що містять обґрунтовані 

вище положення включено до проекту Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного 

регулювання фондового ринку» (додаток 1). 

Вчені пропонують встановити виключно судовий порядок анулювання 

ліцензій [122, с. 14; 617, с. 21]. Це дасть змогу посилити гарантії та 

процесуальні можливості захисту прав суб’єктів господарювання, сприятиме 

неупередженості розгляду справи, але має і певні недоліки: високий ступінь 

формалізованості, тривалість і витратність [195, с. 122]. Вважаємо, що з метою 

забезпечення оперативного впливу на порушника зазначені санкції можуть 

застосовуватися в адміністративному порядку спеціально уповноваженим 

органом (НКЦПФР) на підставі постанови про вчинення правопорушення на 

фондовому ринку у випадках, визначених законом [1077; 1258; 1095]. 

Застосування цих санкцій може бути оскаржено до Експертно-апеляційної ради 

з питань ліцензування при Державній регуляторній службі України [1258] або 

до адміністративного суду; 

−  анулювання свідоцтва об’єднання професійних учасників фондового 

ринку або свідоцтва про реєстрацію об’єднання як СРО (ч. 3 ст. 11 Закону 

«Про державне регулювання ринку цінних паперів»); 

−  виключення із (анулювання свідоцтва про включення до) Державного 

реєстру уповноважених рейтингових агентств, виключення міжнародного 

рейтингового агентства із переліку визнаних (п. 29 ст. 8 Закону «Про державне 

регулювання ринку цінних паперів»); 

−  скасування дозволу на узгоджені дії (ст. 19, ч. 1 ст. 48 Закону України 

від 7 червня 1996 р. «Про захист від недобросовісної конкуренції» (далі – Закон 

«Про захист від недобросовісної конкуренції»); 

3) пов’язані з реорганізацією або ліквідацією суб’єкта господарювання: 

– припинення юридичної особи – емітента, що має ознаки фіктивності, 
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на підставі рішення суду (ч. 1 ст. 247 ГК України, п. 5
2 

ст. 8 Закону «Про 

державне регулювання ринку цінних паперів»); припинення АТ за рішенням 

суду за позовом НКЦПФР у зв’язку з неподанням АТ протягом двох років 

поспіль НКЦПФР інформації, передбаченої законом або відсутності 

зареєстрованого випуску акцій (ч. 1 ст. 247 ГК України, п. 31
1
 ст. 8 Закону «Про 

державне регулювання ринку цінних паперів»); ліквідація суб’єкта 

господарювання – юридичної особи за рішенням суду (ч. 1 ст. 247 ГК України, 

ч. 2 ст. 23 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом»); ліквідація НКЦПФР ПІФ у випадку 

анулювання ліцензії КУА (ч. 4 ст. 66 Закону «Про ІСІ», п. 23 ст. 8 Закону «Про 

державне регулювання ринку цінних паперів); зупинення діяльності ФБ, якщо 

кількість її членів становить менше 20 та припинення діяльності ФБ, якщо 

протягом шести місяців прийняття нових членів не відбулося (ч. 4 ст. 21 Закону 

«Про цінні папери та фондовий ринок»); примусовий поділ (ст. 53 Закону «Про 

захист економічної конкуренції»); 

4) пов’язані з організацією торгівлі цінними паперами та клірингом: 

зупинення торгівлі на ФБ до усунення порушень ФБ законодавства про цінні 

папери, статуту та правил ФБ (п. 7 ст. 8 Закону «Про державне регулювання 

ринку цінних паперів»); припинення торгівлі цінним папером або іншим 

фінансовим інструментом на ФБ із підстав, визначених п. 12 розд. ІІІ 

Положення № 1688; зупинення або припинення допуску цінних паперів на ФБ 

або торгівлі ними на будь-якій ФБ (пп. 16 ст. 8 Закону «Про державне 

регулювання ринку цінних паперів»); зупинення клірингу та укладення 

договорів купівлі-продажу цінних паперів на ФБ на певний термін для захисту 

держави, інвесторів (пп. 15 ст. 8 Закону «Про державне регулювання ринку 

цінних паперів»), зокрема рішенням НКЦПФР від 20 листопада 2012 р. № 1670 

щодо цінних паперів ПАТ «Форекс Емемсіс Груп»
 
[1726; 949]; 

5) щодо призначення тимчасових керівників (тимчасових 

адміністраторів): ФБ, професійного учасника депозитарної системи України, 

інших установ інфраструктури фондового ринку для захисту держави, 
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інвесторів (пп. 16 ст. 8, ч. 1 ст. 11
1
 Закону «Про державне регулювання ринку 

цінних паперів»); 

6) пов’язані з депозитарним обліком цінних паперів: 

−  зупинення на підставі рішення НКЦПФР внесення змін до системи 

реєстру власників іменних цінних паперів або до системи депозитарного обліку 

щодо цінних паперів певного емітента або певного власника для захисту 

інтересів держави та інвесторів у цінні папери на строк до усунення порушень, 

що стали підставою для прийняття такого рішення (п. 30 ст. 8 Закону «Про 

державне регулювання ринку цінних паперів»), зокрема у разі неподання 

документів для скасування реєстрації випуску акцій у випадку реорганізації АТ 

[1736; 1224], порушення вимог п. 5 ч. 2 ст. 39 Закону «Про інститути спільного 

інвестування» [1723], порушення вимог ч. 4 ст. 7 Закону «Про АТ» щодо 

реалізації переважного права акціонерів ПрАТ на придбання акцій, що 

пропонуються для продажу акціонером третій особі [1724], неприведення АТ 

своєї діяльності у відповідність до вимог Закону «Про АТ» [1737]; щодо 

емітентів, які зареєстровані на території АР Крим і міста Севастополя [1725] 

тощо. В останньому разі санкція має превентивний груповий характер із метою 

недопущення можливих порушень прав власників цінних паперів, пов’язаних із 

ризиками депозитарного обліку, що зумовлено неможливістю НКЦПФР 

проконтролювати обіг цінних паперів на тимчасово окупованих територіях; 

7) пов’язані з процедурою розміщення та обігу цінних паперів: скасування 

свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів [1224; 1733]; 

– зупинення на термін до 1 року розміщення (продажу) та обігу цінних 

паперів емітента (пп. 5 ч. 1 ст. 8 Закону «Про державне регулювання ринку 

цінних паперів», ч. 4 ст. 36 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок»);  

– зупинення розміщення та викупу цінних паперів ІСІ у разі загрози 

заподіяння істотної шкоди інтересам учасників ІСІ або держави (ч. 4 ст. 59 

Закону «Про ІСІ»);  

– відмова у реєстрації випуску цінних паперів, інформації про випуск, 

проспекту емісії цінних паперів, звіту про результати розміщення цінних 
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паперів. Такі рішення повинно прийматися у виняткових випадках, коли 

відсутність обмежень призводить до непропорційного обмеження інтересів 

однієї зі сторін правовідношення, на підставі аналізу цілей емісії цінних 

паперів, оцінки співмірності підстав для відмови та наслідків для діяльності 

емітента, а також якщо порушення емітентом вимог законодавства про цінні 

папери мають істотний характер і їх неможливо усунути [1532, с. 11]; 

– визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною (ч. 6 

ст. 36 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок», п. 13 ст. 8, п. 3 ч. 2 ст. 7 

Закону «Про державне регулювання ринку цінних паперів») [1405]; 

9) про зобов’язання вчинити певні дії: щодо усунення наслідків 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції (ч. 1 ст. 48 

Закону «Про захист економічної конкуренції») [1384]; 

10) інші: зупинення проведення фінансової операції на строк до п’яти 

робочих днів (ч.ч. 2, 3 ст. 17 Закону «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»). 

У наукових дослідженнях слушно акцентовано увагу на проблемі 

врегулювання питань, пов’язаних із визначенням виду, розміру та порядку 

застосування адміністративно-господарських санкцій у підзаконних 

нормативно-правових актах [1535, с. 14–15; 267, с. 14], і значну розрізненість 

правових норм, що закріплюють відповідні склади правопорушень [157, с. 118, 

120]. Те саме можна сказати і про відповідальність за правопорушення на 

фондовому ринку, види та санкції за вчинення яких наведено у нормативно-

правових актах різної юридичної сили (у т. ч. компетенційних, емісійних). 

Пріоритетним напрямом удосконалення законодавства про цінні папери є 

забезпечення однакового правозастосування в адміністративних провадженнях. 

Проведений аналіз свідчить про наявність у багатьох нормах закону 

альтернативних санкцій за правопорушення на фондовому ринку, обрання 

однієї з яких залишається на розсуд уповноваженої особи НКЦПФР, яка 

розглядає справу та оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що 

ґрунтується на всебічному, повному та об’єктивному дослідженні обставин 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80
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справи (п. 3 розд. 3 Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства 

на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням 

НКЦПФР від 16 жовтня 2012 р. № 1470 [1232]). Застосування різних (або у 

різному розмірі) санкцій за однакові правопорушення порушує принцип 

рівності учасників фондового ринку перед законом і зумовлює оскарження 

таких рішень до суду [1001].  

Під час реалізації дискреційних повноважень адміністративний орган 

влади дотримується принципу рівності перед законом, не допускаючи 

несправедливої дискримінації та обґрунтовуючи відхилення від загальних 

адміністративних приписів [1730, с. 439, 440]. Правоположення, сформульоване 

в акті органу виконавчої влади або «квазісудового» органу адміністративної 

юстиції у процесі вирішення конкретного правового питання за відсутності або 

невизначеності його в законі, що є зразком для вирішення інших однорідних 

адміністративних справ, в юридичній літературі іменують адміністративним 

прецедентом [324; 160, с. 128]. Щойно суб’єкт владних повноважень відступає 

від адміністративного прецеденту, який склався, і не може переконливо 

обґрунтувати відповідне рішення, є всі підстави говорити про надання 

необґрунтованих переваг для певних суб’єктів (корупцію) (ч. 1 ст. 6 Закону 

України від 7 квітня 2011 р. «Про засади запобігання і протидії корупції» 

[1502]), а також порушення законодавства про захист економічної конкуренції 

(ч. 2 ст. 15 Закону «Про захист економічної конкуренції»).  

Основною метою застосування адміністративно-господарських санкцій є 

припинення правопорушення та ліквідація його наслідків. Адекватність 

адміністративно-господарських санкцій правопорушенню забезпечується 

шляхом врахування систематичності та ступеня суспільної небезпеки 

правопорушення, заподіяної або такої, що могла бути заподіяна, шкоди, дій 

порушника стосовно запобігання або мінімізації заподіяної шкоди та інших 

факторів із наданням переваги превентивним санкціям перед каральними [454].  

При вирішенні питання про притягнення до відповідальності слід брати до 

уваги наявність складу господарського правопорушення. Особливість вини як 
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суб’єктивної умови господарської відповідальності визначається ч. 2 ст. 218 ГК 

України – презумпція вини суб’єкта господарювання. Наявність або відсутність 

суб’єктивної умови господарсько-правової відповідальності визначається шляхом 

зіставлення діяльності з передбаченим у нормах закону еталоном поведінки [564, 

с. 46]. Поділяємо об’єктивний підхід до питання про визначення вини юридичної 

особи у вчиненні господарського правопорушення, викладений, зокрема, у працях 

Б. І. Пугінського, який розуміє вину суб’єкта господарювання як невикористання 

ним наданих прав і можливостей, необхідних для належного виконання 

зобов’язання, а також недокладання нормальних, допустимих законом, зусиль для 

запобігання правопорушенню [1350, с. 24] або пом’якшення його несприятливих 

наслідків. Принцип презумпції вини, на нашу думку, не варто ототожнювати з 

правом на їх застосування у разі доведення учасником фондових господарських 

відносин відсутності вини у вчиненні недоговірного господарського 

правопорушення (наприклад, відсутність вини АТ у непроведенні процедури 

дематеріалізації через перешкоджання акціонерами проведенню загальних зборів 

акціонерів)
 
[981]. 

Пропозиції щодо удосконалення законодавства про відповідальність за 

недоговірні правопорушення на фондовому ринку включено до проекту 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення державного регулювання фондового ринку» (додаток 1). 

Окремі пропозиції щодо вдосконалення законодавства у частині 

відповідальності за правопорушення на фондовому ринку прийнято НКЦПФР 

та АМКУ для впровадження у процесі підготовки регуляторних актів  

(листи від 7 жовтня 2014 р. вих. № 20/02/18525/нк і від 16 жовтня 2014 р.  

вих. № 129-29/09-9323) і частково враховано у законопроекті від 

19 березня 2015 р. [1056]. 

2. Відшкодування збитків як універсальна форма господарсько-правової 

відповідальності застосовується і в недоговірних відносинах на фондовому 

ринку. Зокрема, ч. 2 ст. 15 Закону «Про державне регулювання ринку цінних 

паперів» передбачає, що шкода, заподіяна учасникам ринку цінних паперів 
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неправомірними діями НКЦПФР при здійсненні контрольних і розпорядчих 

повноважень, підлягає відшкодуванню в повному обсязі за рахунок держави 

відповідно до чинного законодавства. Порядок застосування відшкодування 

збитків визначено ст.ст. 22, 623 ЦК України, ст.ст. 224–226, 229, 255 ГК 

України, ч. 5 ст. 29 Закону «Про приватизацію державного майна», ст. 24 

Закону «Про захист від недобросовісної конкуренції»; ч. 2 ст. 33, ст. 55 Закону 

«Про захист економічної конкуренції», ч. 2 ст. 15 Закону «Про державне 

регулювання ринку цінних паперів» тощо. У ч. 1 ст. 226 ГК України закладено 

принцип відшкодування збитків у повному обсязі, якщо законом або договором 

сторін не передбачено відшкодування збитків в іншому обсязі. На неухильне 

впровадження принципу повного відшкодування збитків у всі сфери 

господарської діяльності звертають увагу і науковці [1379, с. 10; 1760, с. 7, 9; 

426, с. 15]. Окремі норми законодавства (ст.ст. 230, 231 ЦК України, ч. 2 ст. 33, 

ч. 2 ст. 55 Закону «Про захист економічної конкуренції») передбачають 

відшкодування збитків у подвійному розмірі завданої шкоди, що є юридично 

невиправданою конструкцією, оскільки наведена дефініція набуває ознак 

штрафу як одного із видів неустойки. Т. Я. Рим, А. В. Янчук пропонують 

сформулювати відповідну норму таким чином: винна особа зобов’язана 

відшкодувати другій стороні збитки, а також сплатити штраф у розмірі 

заподіяних збитків [1379, с. 6; 1760, с. 8]. На думку О. А. Заярного, дія 

принципу повного відшкодування збитків зумовлює неприпустимість 

погодження між органами влади та суб’єктами господарювання розміру 

збитків, що має бути відшкодовано [426, с. 15]. 

Актуальним в юридичній літературі [753, с. 68–70; 638, с. 75–76; 1340, 

с. 54–59; 1503, с. 11–31; 1680, с. 106–116; 1668, с. 223–262] є дослідження 

евентуальної відповідальності (відповідальності без вини (от лат. eventus – 

випадок, результат), яка у римському праві іменувалася відповідальністю за 

простий випадок (casus minor) [106, с. 58], наприклад, недоговірна 

відповідальність емітента у формі відшкодування збитків за невиконання 

зобов’язання перед акціонером, щодо реалізації акціонером посвідчених акцією 
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прав, у випадку неправомірного списання акцій депозитарною установою з 

особового рахунка акціонера поза його волею, відповідальність за невиконання 

чи неналежне виконання зобов’язання з ведення та зберігання реєстру 

акціонерів. У вітчизняному законодавстві такої відповідальності емітента не 

передбачено. Згідно зі ст. 618 ЦК України боржник відповідає за невиконання 

чи неналежне виконання зобов’язання третіми особами, на яких було покладено 

виконання, якщо законом не встановлено, що відповідальність несе третя особа, 

яка є безпосереднім виконавцем. Із централізацією депозитарної системи 

функція ведення реєстру власників іменних цінних паперів, зарахування цінних 

паперів у систему депозитарного обліку, їх облік, зберігання, списання у 

зв’язку з їх погашенням та/або анулюванням належать до виключної 

компетенції ЦД (ст. 9 Закону «Про депозитарну систему»). Емітент не має 

права самостійно вести реєстр власників іменних цінних паперів або обрати 

для цього іншу особу, ніж ЦД, що, на нашу думку, виключає відповідальність 

емітента у досліджуваних відносинах. Відповідальність за порушення порядку 

провадження депозитарної діяльності, що призвело до втрати інформації, яка 

містилася у системі депозитарного обліку цінних паперів, ухилення від 

внесення змін або внесення завідомо недостовірних змін до системи 

депозитарного обліку несуть ЦД або депозитарна установа (п.п. 16, 30 ст. 8, п. 9 

ч. 1, ч. 2 ст. 11 Закону «Про державне регулювання ринку цінних паперів») і 

посадові особи ЦД, НБУ або депозитарної установи (ст. 163
10

 КУпАП).  

У РФ п. 4 ст. 44 Федерального закону РФ від 26 грудня 1995 р. «Про 

акціонерні товариства» [822] установлено механізм солідарної відповідальності 

емітента та реєстратора за збитки, пов’язані з неналежним виконанням функцій 

з ведення і зберігання реєстру акціонерів. Абзацом 4 п. 3 ст. 8 Федерального 

закону РФ від 22 квітня 1996 р. «Про ринок цінних паперів» [819] передбачено, 

що до особи, яка допустила неналежне виконання порядку підтримки системи 

ведення та складання реєстру і порушення форм звітності (емітента, 

реєстратора, депозитарію), може бути подано позов про відшкодування шкоди, 

заподіяної неможливістю здійснення права, посвідченого цінним папером.  
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Зазначена норма закону знайшла як підтримку [626, с. 17; 1664, 1503, 

с. 15; с. 11–31], так і заперечення [1366, с. 88; 1687, 1687, с. 4–12; 1410, с. 386–

388; 1409, с. 23] у наукових колах. Зокрема, М. Т. Шелкович пропонує 

поширити дію наведеної норму на депозитарії та вважає, що виконання 

товариством обов’язків, гарантованих цінними паперами цього товариства, є 

його обов’язком, що виник із розміщення цінних паперів [1680, с. 110–111]. 

На думку Д. І. Степанова, таку відповідальність слід віднести до 

відповідальності за порушення зобов’язання, а не вважати різновидом 

майнового делікту; підстави відповідальності емітента або реєстратора 

закладені у самій сутності участі в АТ і виникають із зобов’язального 

недоговірного зв’язку, який встановлюється між акціонером та емітентом 

акцій [1503, с. 12, 21]. Заперечуючи впровадження евентуальної 

відповідальності емітента у досліджуваних відносинах, М. О. Рожкова, 

І. С. Шиткіна наголошують, що передача функцій з ведення реєстру 

реєстратору – імперативний обов’язок емітента, який не є комерційною 

діяльністю [1687, с. 5], а відповідальність емітента можлива лише із делікту і 

тільки за наявності вини [1410, с. 386–388]. На думку Д. І. Степанова, 

дослідження цих відносин із позицій майнового делікту виключає можливість 

відшкодування збитків за компенсаційним позовом як самим емітентом, так і 

реєстратором, що зводить нанівець шанси на реальний захист прав акціонера, 

який втратив акції [1503, с. 21]. М. О. Рожкова, О. М. Садіков характеризують 

відносини «емітент – реєстратор – акціонер» через конструкцію договору на 

користь третьої особи, де кредитором є емітент, боржником – реєстратор, а 

третьою особою – акціонери, що зумовлює висновок про неможливість 

застосування у цьому випадку правил про евентуальну відповідальність 

боржника за дії третіх осіб [1410, с. 386–388; 1432, с. 43]. Вчені пропонують 

скасувати евентуальну відповідальність емітента і запровадити обов’язкове 

страхування цивільно-правової відповідальності реєстратора [1687, с. 11; 670, 

с. 44–59]. 

3. Дисциплінарно-господарські санкції. Чинне законодавство не оперує 
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терміном «дисциплінарно-господарські санкції», однак у ч. 2 ст. 49 Закону 

«Про цінні папери та фондовий ринок» передбачено повноваження СРО/ФБ 

застосовувати заходи дисциплінарного впливу до своїх членів у разі виявлення 

порушень статуту або внутрішніх документів СРО/ФБ. Дисциплінарно-

господарські санкції не визначені ГК України як самостійний вид санкцій і не є 

формою дисциплінарної відповідальності у розумінні чинного законодавства 

України [508; 1042; 1088; 354; 353; 914; 913] як відповідальності посадових осіб 

і державних службовців за винне порушення трудової дисципліни та службових 

обов’язків.  

Спеціальний суб’єктний склад і характер санкцій, що можуть бути 

застосовані організаторами торгівлі та СРО до професійних учасників ринку 

цінних паперів за порушення вимог правил цієї організації, стандартів 

поведінки на ринку цінних паперів, на думку А. В. Басової, Т. В. Кувакіної, 

А. В. Попової, дають змогу кваліфікувати цю відповідальність як різновид 

підприємницької (господарської) відповідальності у приватноправових 

відносинах [618, с. 12; 112, с. 16; 930, с. 164]. Т. В. Кувакіна та С. Я. Вавженчук 

виокремлюють досліджувані санкцій у самостійний вид відповідальності та 

пропонують запровадити термін «статусна відповідальність», адже її заходи 

можуть застосовуватися тільки до осіб, які мають певний професійно-правовий 

статус: член СРО, учасник торгів [618, с. 12; 206, с. 479–480]. 

На нашу думку, за суб’єктним складом досліджувані санкції є формою 

господарсько-правової відповідальності. Визначальними ознаками, що дають 

можливість відмежувати дисциплінарно-господарські санкції від інших форм 

господарсько-правової відповідальності, є: 1) підстава – вчинення 

дисциплінарного господарського правопорушення на фондовому ринку – 

невиконання/неналежне виконання правил провадження професійної діяльності 

та професійної етики, прав членів та учасників СРО/ФБ, внутрішніх документів 

та/або окремих рішень СРО/ФБ – визначеного внутрішніми документами 

учасника фондового ринку (правила, положення, дисциплінарний кодекс, 

тощо); 2) суб’єкти: дисциплінарні органи СРО/ФБ і професійні учасники 
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фондового ринку – члени (учасники) СРО/ФБ; 3) зміст – заходи організаційного 

характеру; 4) сфера застосування – внутрішньогосподарські фондові відносини; 

5) спрямованість на особу порушника; 6) застосування у позасудовому порядку; 

7) можливість оскарження їх застосування до апеляційної комісії СРО/ФБ або 

до господарського суду [529, с. 41].  

Дисциплінарно-господарські санкції можна визначити як заходи 

організаційного характеру, що передбачені внутрішніми документами 

учасника фондового ринку (правила, положення, дисциплінарний кодекс) за 

порушення правил провадження професійної діяльності та професійної етики, 

прав членів і учасників СРО/ФБ, внутрішніх документів та/або окремих рішень 

СРО/ФБ – вчинення дисциплінарного господарського правопорушення, що 

застосовуються дисциплінарними органами СРО/ФБ до суб’єктів 

дисциплінарної відповідальності – членів СРО/ФБ, учасників біржових торгів 

тощо – у позасудовому порядку та можуть бути оскаржені до дисциплінарних 

органів господарської організації або до господарського суду. 

Отже, дисциплінарно-господарські санкції, які застосовуються у 

фондових охоронних правовідносинах, є самостійним видом господарських 

санкцій і формою господарсько-правової відповідальності учасників фондового 

ринку. З метою узгодження термінології пропонується запровадити терміни 

«дисциплінарно-господарські санкції», «дисциплінарна господарська 

відповідальність».  

Дисциплінарна господарська відповідальність встановлюється згідно з 

принципами саморегулювання, передбаченими внутрішніми документами 

професійного учасника фондового ринку (ФБ, СРО), на підставі делегованих 

йому державою у законодавстві повноважень (пп. 3 ч. 2 ст. 49 Закону «Про 

цінні папери та фондовий ринок», п. 3 розд. ІІ Положення № 1688 [1188]). У 

застосуванні заходів дисциплінарного впливу, на думку О. О. Барсукової, 

полягає «оптимізуючий» ефект саморегулювання для цілей адміністративної 

реформи [105, с. 323]. Однак застосовувані СРО заходи дисциплінарного 

впливу не завжди спрямовані на захист інтересів кредиторів, боржника чи 
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третіх осіб [654, с. 64]. У науковій літературі висловлено пропозицію про 

відмову від юридичної (дисциплінарної) відповідальності, яка може бути 

застосована безпосередньо СРО. М. С. Матейкович вважає, що висновки СРО 

щодо дотримання їх членами морально-етичних норм можуть бути підставою 

для застосування до члена СРО заходів юридичної відповідальності 

компетентним державним органом [729, с. 122]. Така позиція свідчить про 

необґрунтовану відмову від визнаної законодавцем і багатьма дослідниками 

[410, с. 108; 1654, с. 9–10] публічної функції контролю СРО за її членами.  

Видами дисциплінарно-господарських санкцій на фондовому ринку є:  

а) попередження, тимчасове припинення членства, виключення зі складу 

членів СРО (пп. 6 п. 3 гл. 2 розд. 3 [1146]) [509; 349; 922]; 

б) попередження, призупинення біржових торгів або доступу учасника 

торгів до біржових торгів, тимчасове зупинення членства на біржі, позбавлення 

допуску до біржових торгів, припинення членства у біржі, тимчасове 

переведення члена біржі із торгівельного режиму у переглядовий режим 

користування торговельною системою, позбавлення права участі у торговій 

сесії, видалення учасника торгів із торговельної зали, позбавлення акредитації 

на біржі (ч. 1 розд. 10 [1188], п. 3 розд. І, п. 7.1 підрозд. 7 розд. ІІ [350], розд. 9, 

розд. 35 [1008], пп. 6.1.1 п. 6.1 розд. VI [351], п. 42.1 розд. 42 п. 44.2 розд. 44 

ч. 8 [1009]). 

За одне порушення може бути застосовано лише один захід 

дисциплінарного впливу, за винятком штрафу, який може накладатися як 

додаткова санкція разом з іншими санкціями п. 3.2 ст. 3 розд. ІІ [352], п. 4 

розд. 1 [350]. Проте вважаємо, що штраф, який застосовується у 

досліджуваних відносинах до членів ФБ, за своєю правовою природою є 

різновидом штрафних, а не дисциплінарно-господарських санкцій; є заходом 

майнового, а не організаційно-правового характеру і спрямований не на особу 

порушника, а на його майнову базу [529, с. 42]. 

Зауваження – вказівка порушнику на здійснення ним дій, що мають 

ознаки порушення, але є незначними (п. 6.2 розд. VI Дисциплінарного кодексу 
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ПрАТ «УФБ»). Оскільки зауваження застосовується виключно до учасників 

біржових торгів – фізичних осіб (представників членів біржі, маклерів), воно за 

суб’єктним критерієм не є дисциплінарно-господарською санкцією.  

Попередження – вказівка порушникові на здійснення негрубого 

порушення вперше
 

[349; 350; 351; 509 тощо]. Види: усне попередження, 

письмове попередження (п. 7.1 розд. 7 [922] п. 5.1 ст. 5 [509]) і попередження з 

оприлюдненням (пп. 4.4.1, пп. 4.4.2 п. 4.1 розд. 4 [349]). Попередження є 

універсальною превентивною дисциплінарно-господарською санкцією, яка 

застосовується СРО, об’єднаннями професійних учасників фондового ринку, 

ФБ як основне дисциплінарне покарання. Наприклад, у разі порушення вимог 

правил ФБ (анулювання біржової угоди (контракту), коли на підставі неї було 

розраховано та оприлюднено біржовий курс цінного папера), стандартів, інших 

внутрішніх документів біржі (п. 36.12 розд. 36 гл. VIII [1008]), умов договорів 

та угод, укладених із біржею або її членами, яке не заподіяло і не могло 

заподіяти шкоди ФБ, її членам, іншим особам або фондовому ринку (пп. 7.2.1 

п. 7 розд. ІІ [350]). 

Тимчасове припинення членства – це дисциплінарно-господарська 

санкція, що має своїм наслідком тимчасову (до усунення порушень, що 

послужили причиною застосування відповідного заходу дисциплінарного 

впливу, але не більше ніж на два місяці) втрату статусу члена СРО особою, до 

якої застосовано такий захід дисциплінарного впливу. Підставами застосування 

цієї санкції є: несплата членських внесків у встановлені строки, ненадання, 

несвоєчасне надання або надання з порушенням вимог внутрішніх документів 

СРО інформації; виготовлення і поширення рекламних та інших матеріалів, що 

містять недостовірні дані та інформацію про СРО; зловживання, пов’язані із 

членством у СРО, в т.ч. використання імені СРО у власних цілях із порушенням 

етичних норм [1386]; невиконання рішень органів СРО тощо (ст. 4 [509]). 

Виключення із членів може застосовуватися у випадку: анулювання або 

закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на 

фондовому ринку; несплати членських внесків протягом 2 кварталів; грубого або 
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систематичного порушення вимог внутрішніх документів п. 7.3 [922] [1406; 979].  

Призупинення допуску учасника біржових торгів до біржових торгів 

застосовується, зокрема: на строк до трьох місяців – за необґрунтовану 

відмову від укладення біржового контракту (договору); на строк до одного 

року – за ненадання документів, відомостей або надання неповних, 

недостовірних відомостей про клієнтів (субклієнтів); за ненадання, надання з 

порушенням строку інформації про виконання біржового контракту 

(договору); за немотивовану відмову від укладення біржового контракту 

(договору); несплату штрафів протягом 10 робочих днів після прийняття 

рішення про накладання санкцій (п.п. 44.4–44.11 розд. 44 ч. 9 [1009]); 

закінчення терміну дії свідоцтва про членство на УФБ і зупинення з боку 

біржі дії договору на проведення операцій на УФБ внаслідок зупинення 

НКЦПФР дії ліцензії, отриманої членом УФБ на право провадження 

професійної діяльності з торгівлі цінними паперами – на строк зупинення дії 

ліцензії, неодноразова відмова сторони контракту від його оформлення, 

порушення стороною біржового контракту порядку розрахунків, що призвело 

до анулювання УФБ такого біржового контракту тощо (пп. 9.1 розд. 9 гл. II 

Правил ПрАТ «УФБ»). 

Тимчасове переведення члена біржі із торгівельного режиму у 

переглядовий режим користування торговельною системою застосовується у 

разі несплати обов’язкових платежів на користь біржі, невиконання договірних 

зобов’язань негрошового характеру, тимчасової невідповідності суб’єкта 

встановленим вимогам до членів біржі або учасників біржових торгів (пп. 7.2.3 

п. 7.2 підрозд. 7 розд. ІІ [350]). Якщо підставою для застосування такої санкції є 

порушення договірного зобов’язання, цю санкцію слід кваліфікувати як 

оперативно-господарську. 

Накладення дисциплінарно-господарської санкції у формі призупинення 

членства в біржі, виключення із членів біржі або переліку учасників біржових 

торгів допускається з підстав: несплати обов’язкових платежів на користь 

бірж; невиконання обов’язків, визначених правилами біржі (у т.ч. анулювання 
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біржової угоди та/або біржового контракту у випадку, коли було розраховано та 

оприлюднено біржовий курс такого цінного папера), стандартами та іншими 

внутрішніми документами біржі; невиконання рішення дисциплінарної комісії, 

дії чи бездіяльність члена біржі, наслідком яких стало заподіяння шкоди діловій 

репутації та/або майнової шкоди біржі (пп. 7.2.5 п. 7.2 підрозд. 7 розд. ІІ [350]). 

Біржовий комітет ПАТ «Фондова біржа «Іннекс» має право виключити 

торговця цінними паперами із членів біржі у разі: його ліквідації або 

банкрутства; анулювання або визнання недійсними відповідних ліцензій, 

виданих НКЦПФР торговцю цінними паперами; порушення вимог cтатуту і 

правил біржі; розірвання за згодою сторін біржового контракту (договору), на 

підставі якого розраховано біржовий курс цінного папера або іншого 

фінансового інструмента; позбавити статусу члена біржі, якщо член біржі 

протягом трьох і більше років не бере участі у біржових торгах (пп. 44.5.1, 

пп. 44.5.2 п. 44.5 розд. 44 ч. 9 [1009]). 

Припинення членства на біржі як дисциплінарно-господарська санкція 

застосовується правлінням біржі у разі прийняття рішення про анулювання 

свідоцтва про членство на біржі з підстав: анулювання, визнання недійсною 

НКЦПФР або закінчення строку дії всіх ліцензій на право провадження 

діяльності з торгівлі цінними паперами; неодноразового порушення членом 

біржі вимог чинних нормативних документів біржі та/або положень договору 

на проведення операцій на біржі; неодноразової відмови сторони контракту від 

його оформлення; неодноразового порушення учасником торгів порядку 

розрахунків за біржовими контрактами; винесення рішення суду про визнання 

члена біржі банкрутом; припинення діяльності члена біржі шляхом 

реорганізації або ліквідації; порушення учасником торгів положень правил 

щодо запобігання маніпулюванню тощо (п. 10.2 розд. 10 гл. ІІ [1008]). 

Аналіз наведеного вище свідчить, що на фондовому ринку мають 

перевагу заходи примусового характеру, які передбачають юрисдикційну 

форму захисту прав інвестора на фондовому ринку. На думку М. Г. Холкіної, це 

не відповідає принципу оперативного захисту та не забезпечує повного 
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відшкодування збитків інвесторам [1617, с. 16]. Зважаючи на викладене, є 

потреба у створенні ефективних компенсаційних механізмів захисту прав 

інвесторів шляхом впровадження додаткових способів неюрисдикційної форми 

захисту прав з метою підвищення довіри інвесторів до інвестування в цінні 

папери, поліпшення функціонування фондового ринку. Такими механізмами 

мають стати компенсаційні фонди СРО, обов’язкове страхування цивільно-

правової відповідальності професійних учасників фондового ринку та 

створення Фонду гарантування вкладів та інвестицій фізичних осіб [1617, с. 16; 

929, с. 238; 246, с. 11].  

Відповідно до ст. 11 Модельного закону про СРО, ст. 28 проекту Закону 

України від 22 липня 2011 р. «Про саморегулівні організації», ст. 16 проекту 

Закону України від 11 грудня 2014 р. реєстр. № 1444 «Про саморегулювальні 

організації» [1307] СРО мають право застосовувати засоби забезпечення 

відповідальності своїх членів перед споживачами вироблених ними товарів 

(робіт, послуг) і третіми особами: а) створення системи особистого чи 

колективного страхування; б) формування компенсаційного фонду. 

Компенсаційний фонд СРО – відокремлені від іншого майна СРО грошові 

кошти та інші активи, що формуються за рахунок внесків членів СРО і 

використовуються СРО виключно з метою відшкодування шкоди, завданої 

членами СРО при здійсненні господарської чи професійної діяльності. 

Джерелами формування компенсаційного фонду є: вступні, регулярні та 

одноразові внески членів СРО; кошти, отримані від накладання штрафних 

санкцій на членів СРО; доходи, отримані від розміщення та інвестування 

коштів компенсаційного фонду. Виплати за рахунок компенсаційного фонду 

СРО мають здійснюватися виключно у субсидіарному порядку, коли сам член 

СРО не може самостійно повністю або частково її відшкодувати [546, с. 102]. 

Частиною 2 ст. 28 проекту Закону України від 22 липня 2011 р. «Про 

саморегулівні організації» передбачено черговість задоволення вимог споживачів: 

1) за рахунок коштів страхування; 2) за рахунок власних коштів члена СРО, який 

заподіяв шкоду; 3) за рахунок коштів компенсаційного фонду СРО. 
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Створення федерального компенсаційного фонду як некомерційної 

організації, що здійснює виплати компенсацій інвесторам – фізичним особам, 

які є власниками цінних паперів, і призначений для кваліфікованих інвесторів, 

які не можуть отримати відшкодування за рішеннями суду і виконавчими 

листами через відсутність у боржника (професійного учасника ринку цінних 

паперів) грошових коштів або іншого майна, передбачено ст. 19 Федерального 

закону РФ «Про захист прав інвесторів на ринку цінних паперів». 

Проект Закону № 3132 [1336] розроблено з метою приведення 

законодавства України у відповідність до вимог законодавства ЄС. Директива 

94/19 ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30 травня 1994 р. «Щодо схем 

гарантування депозитів» [1734] і Директива 97/9/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради від 3 березня 1997 р. «Про схеми компенсації інвесторам» 

[1327] передбачають, що усі держави-члени повинні мати схеми компенсацій 

для вкладників та інвесторів, які б гарантували узгоджений мінімальний рівень 

захисту, принаймні для невеликого вкладника та/або інвестора – фізичної 

особи, у випадку неспроможності фінансової установи виконати свої 

зобов’язання перед таким своїм клієнтом. Фонд гарантування вкладів та 

інвестицій фізичних осіб (далі – Фонд) здійснюватиме відшкодування 

неповернених вкладів і компенсаційних виплат інвесторам – фізичним особам, 

які втратили свої кошти внаслідок недоступності вкладів/інвестицій у зв’язку з 

настанням випадків, визначених законом, у розмірі неповернутих 

вкладів/інвестицій, але не більше суми граничного розміру відшкодування 

коштів за вкладами та/або компенсаційних виплат, встановленого на дату 

прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів та інвестицій в 

одній фінансовій установі (ч. 1 ст. 3 проекту Закону № 3132). Участь 

фінансових установ (банки, кредитні спілки, установи накопичувального 

пенсійного забезпечення, торговці, які отримали ліцензію на провадження 

діяльності з управління цінними паперами, КУА, що здійснюють управління 

активами ПІФ, емісію інвестиційних сертифікатів якого здійснено шляхом 

публічного розміщення, та КІФ, емісію акцій яких здійснено шляхом 
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публічного розміщення) у Фонді є обов’язковою (ст. 2 проекту Закону № 3132). 

Проте зазначений проект Закону не знайшов підтримки професійних 

учасників фондового ринку та вищих судових інстанцій [234; 232]. Як зазначив 

Генеральний директор Української асоціації інвестиційного бізнесу 

А. Рибальченко, Директива ЄС про схеми компенсацій інвесторам не 

поширюється на ІСІ та КУА [411]. Правовим управлінням ВСУ висловлено ряд 

зауважень і пропозиції до проекту Закону № 3132: 1) дублювання положень 

Закону України від 23 лютого 2012 р. «Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб» у частині відшкодування фізичним особам неповернених вкладів; 

2) невідповідність положень проекту Закону № 3132 Директиві 97/9/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради від 3 березня 1997 р. «Про схеми компенсації 

інвесторам», в якій ідеться про механізм (схеми) компенсацій інвесторам 

втрачених коштів внаслідок неможливості інвестиційних фірм виконати свої 

зобов’язання, у т.ч. через неспроможність фінансової установи, в якій 

інвестиційна фірма зберігала (депонувала) кошти інвесторів. Згідно з проектом 

Закону № 3132 юридичні особи, у т.ч. інвестиційні фірми, які безпосередньо 

відповідають перед інвестором за інвестиційними зобов’язаннями, виключені із 

механізму компенсації втрачених коштів. Інвестиційні фірми у законопроекті 

визнано фінансовими установами, що унеможливлює реалізацію положень ст. 4а 

Директиви 97/9/ЄС; 3) проектом Закону № 3132 не передбачено реалізації 

рекомендацій у частині обов’язків інвестиційних фірм щодо розміщення коштів 

клієнтів (п. 7 преамбули Директиви) і щодо суброгації на права інвесторів та 

інвестиційних фірм (п. 9 преамбули, п.п. 1, 2 ст. 12 Директиви 97/9/ЄС); 

4) пропонується встановити суму граничного розміру відшкодування 

компенсаційних виплат за втраченими інвестиціями не менше ніж 200 000,00 грн 

(ч. 1 ст. 3 проекту Закону № 3132), що не враховує рекомендації стосовно 

мінімального розміру покриття втрат інвестора – 30 000 євро (п. 1 ст. 4 Директиви 

97/9/ЄС); 5) засади відшкодування неповернених інвестицій, передбачені у 

проекті Закону № 3132, не відповідають принципам та основним завданням 

реформування захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг [1326] щодо 
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покладання контролю за діяльністю фінансових установ на самоврядний орган; 

6) проектом Закону № 3132 передбачено створення Фонду, основним завданням 

якого є здійснення компенсаційних виплат тільки інвесторам із числа фізичних 

осіб, що не відповідає п. 7 Загальнодержавної програми адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу, затвердженої розпорядженням 

КМУ від 25 березня 2013 р. № 157-р [1131]; 7) зміст понять, вжитих у тексті 

проекту Закону № 3132, суперечить змісту ст.ст. 1, 5 Закону «Про інвестиційну 

діяльність» у частині поняття «інвестиції», яке звужено до грошових коштів і 

цінних паперів, та віднесення до інвесторів тільки фізичних осіб. 

Не підтримуємо пропозицію щодо впровадження механізмів 

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності професійних 

учасників фондового ринку та створення фонду гарантування інвестицій на 

фондовому ринку, виходячи з наступного. По-перше, підставою впровадження 

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності має бути ризик 

заподіяння шкоди невизначеному колу осіб, їх життю, здоров’ю, майну, 

довкіллю. В інвестиційних фондових правовідносинах сторони є визначеними – 

це професійний учасник фондового ринку та інвестор – фізична або юридична 

особа, яка прийняла рішення про інвестування в цінні папери, які пов’язані між 

собою договірним зобов’язанням. По-друге, страховим ризиком є певна подія, 

на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та 

випадковості настання (ст. 8 Закону «Про страхування»). Страхування 

відповідальності передбачає відшкодування страхувальником заподіяної шкоди 

особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі. Професійні 

фінансові посередники не гарантують одержання інвестиційного прибутку і 

повернення номінальної вартості розміщених пайових цінних паперів. Отже, у 

досліджуваних правовідносинах йдеться про страхування підприємницьких 

ризиків сторін господарського договірного зобов’язання, що має здійснюватися 

сторонами виключно на добровільних засадах. По-третє, незважаючи на 

оголошений принцип дерегуляції підприємницької діяльності, в Україні ступінь 

державного регулювання професійної діяльності на фондовому ринку є досить 
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значним. Професійні учасники фондового ринку обов’язково повинні бути 

членами СРО, на відміну, зокрема, від банків. Ризики «недоступності» 

інвестицій через неплатоспроможність професійного учасника фондового 

ринку підлягають покриттю, а заподіяна шкода – відшкодуванню на принципах 

саморегулювання за рахунок компенсаційних і гарантійних фондів СРО, РЦ 

[528, с. 490–495]. Запровадження поряд із компенсаційними фондами СРО 

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності професійних 

учасників фондового ринку та загальнодержавного (публічного) фонду 

гарантування інвестицій, що гарантуватимуть покриття тотожних ризиків, буде 

«потрійним страхуванням», що спричинить необхідність розмежування ризиків, 

визначення підстав і порядку (черговості) відшкодування шкоди та призведе до 

додаткового фінансового навантаження на професійних учасників фондового 

ринку, оскільки фінансуватиметься за рахунок їх внесків. 

 

Висновки до розділу 5 

Охоронні фондові відносини охоплюють відносини захисту та 

відповідальності. 

У системі способів захисту прав учасників фондового ринку виокремлено 

та досліджено: загальні (ст. 16 ЦК України, ст. 20 ГК України), спеціальні 

(визнання емісії недобросовісною та недійсною; обов’язковий викуп акцій АТ 

на вимогу акціонера; безспірне стягнення заборгованості з виплати оголошених 

дивідендів і за векселями на підставі виконавчого напису нотаріусу на 

борговому документі); альтернативні способи (інститут медіації; вирішення 

спорів дисциплінарними органами СРО та ФБ; досудове врегулювання 

посадовими особами або органами з вирішення корпоративних конфліктів) і 

способи самозахисту (оперативно-господарські санкції, відновлення емітентом 

реєстру власників іменних цінних паперів, реалізація переважного права 

акціонерів у разі додаткової емісії акцій; скликання власниками більше 10 % 

простих акцій АТ позачергових загальних зборів, проведення аудиторської 

перевірки діяльності АТ, призначення представника для нагляду за реєстрацією 
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акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням і підбиттям підсумків; 

процедура викупу/обов’язкового викупу акцій в АТ, акцій КІФ відкритого 

типу).  

Речове право забезпечує оборотоздатність цінного папера як речі, а також 

можливість поширення на нього речово-правових способів захисту. Іменні цінні 

папери в бездокументарній формі можуть бути об’єктом віндикації. 

Запропоновано надати правоволодільцеві, з рахунка якого були неправомірно 

списані бездокументарні цінні папери, право вимагати від особи, на рахунок якої 

їх зараховано, повернення таких само цінних паперів; у разі їх конвертації – 

цінних паперів, в які їх було конвертовано; для цінних паперів, придбаних на 

організованому ринку – придбання таких само цінних паперів або 

відшкодування витрат, необхідних для їх набуття. Вимога про відновлення 

запису на рахунку про володіння цінними паперами має віндикаційний 

характер. Констатовано, що віндикаційний позов про витребування дивідендів 

є неналежним способом захисту. 

Заперечено запровадження евентуальної відповідальності емітента у 

формі відшкодування збитків, заподіяних неможливістю здійснення прав, 

посвідчених цінним папером. Відповідальність за неможливість здійснення 

прав із цінних паперів внаслідок невиконання чи неналежного виконання 

ЦД/депозитарною установою своїх зобов’язань несе ЦД/депозитарна установа. 

Визначено форми захисту прав учасників фондового ринку: 

1) юрисдикційну (судовий, адміністративний порядок, захист нотаріусом) і 

2) неюрисдикційну (самозахист права, альтернативні форми захисту). 

Аргументовано, що акціонерні угоди виконують превентивну договірну 

функцію, але не є формою захисту. Визначено необхідність розвитку 

альтернативних, у т.ч. внутрішньокорпоративних способів вирішення спорів. 

Серед судових засобів захисту виокремлено: речово-правові, 

зобов’язально-правові, корпоративні та адміністративно-господарські засоби. 

Обґрунтовано, що позови суб’єктів владних повноважень про стягнення 

штрафів, накладених за правопорушення на ринку цінних паперів, захист прав і 
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законних інтересів інвесторів, про ліквідацію КІФ, припинення АТ із підстав, 

визначених законом, не є публічно-правовими спорами і мають вирішуватися у 

межах позовного провадження господарськими судами. Підтримано 

пропозицію впровадження непрямого (похідного) позову як засобу захисту 

корпоративних прав і охоронюваних законом інтересів учасника корпорації.  

До адміністративних несудових засобів захисту прав суб’єктів фондового 

ринку віднесено: заяви (скарги) учасників фондового ринку, акціонерів або 

інвесторів, подання прокурора до: НКЦПФР, територіальних органів НКЦПФР, 

органів АМКУ, Нацкомфінпослуг, органів прокуратури, внутрішніх справ, СБУ. 

Заперечено створення «квазісудових» органів у господарських 

відносинах, у т.ч. відносинах з управління господарською діяльністю; 

констатовано, що законодавство має забезпечувати єдиний, виключно судовий 

порядок вирішення господарських спорів за позовами суб’єкта владних 

повноважень до суб’єкта господарювання з метою забезпечення 

конституційних засад і принципів у сфері господарювання. 

Єдиною підставою господарсько-правової відповідальності в охоронних 

фондових правовідносинах визнано господарське правопорушення на 

фондовому ринку; систематизовано порушення такого роду на договірні та 

недоговірні. Договірні правопорушення на фондовому ринку класифіковано на 

правопорушення на стадії виникнення зобов’язань із договорів, що 

опосередковують фондові правовідносини, та порушення на стадії виконання 

договорів. Договірні правопорушення є підставою для застосування таких форм 

господарсько-правової відповідальності як відшкодування збитків, штрафні 

санкції та оперативно-господарські санкції.  

Штрафні санкції застосовуються виключно у договірних фондових 

правовідносинах. Посилання у ч. 1 ст. 230 ГК України та нормах спеціальних 

законів на можливість застосування штрафних санкцій за порушення 

учасником господарських відносин правил здійснення господарської діяльності 

визнано помилковим і таким, що стосується адміністративно-господарського 

штрафу як адміністративно-господарської, а не штрафної санкції (ч. 3 ст. 217, 
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ст. 239 ГК України). Аргументовано, що за порушення негрошових договірних 

зобов’язань може застосовуватися неустойка виключно у формі штрафу. 

Наголошено значний рівень локального диспозитивного регулювання 

відповідальності за порушення господарських зобов’язань на фондовому ринку, 

що забезпечується нормами локальних правових актів учасників фондового 

ринку та умовами договорів. 

Об’єктом недоговірних правопорушень визначено суб’єктивне право або 

охоронюваний законом інтерес іншого учасника фондового ринку, з яким 

порушник не перебуває у договірному зв’язку (правовідношенні) або публічний 

інтерес держави у дотриманні учасником фондового ринку норм законодавства 

про цінні папери та фондовий ринок, про захист економічної конкуренції тощо. 

Недоговірні правопорушення на фондовому ринку класифіковано на 

порушення: 1) при здійсненні окремих видів діяльності учасниками фондового 

ринку; 2) прав і законних інтересів інвесторів та власників цінних паперів; 

3) щодо розкриття інформації; 4) прав власності на цінні папери, пов’язані з 

ризиками зберігання та депозитарного обліку цінних паперів; 5) законодавства 

про рекламу; 6) вимог законодавства з питань запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; 7) суб’єктами 

господарювання внутрішніх документів учасників фондового ринку; 

8) законодавства про приватизацію; 9) законодавства про захист економічної 

конкуренції; 10) неправомірні дії НКЦПФР при здійсненні її повноважень. 

Обґрунтовано, що видами санкцій за недоговірні господарські 

правопорушення на фондовому ринку є: адміністративно-господарські санкції, 

відшкодування збитків, штрафні санкції, дисциплінарно-господарські санкції. 

Майновою адміністративно-господарською санкцією на фондовому ринку 

визнано адміністративно-господарський штраф. Організаційні адміністративно-

господарські санкції на фондовому ринку класифіковано на: 1) превентивні: 

попередження, блокування цінних паперів; 2) пов’язані з анулюванням 

ліцензій, свідоцтв, дозволів учасників фондового ринку; 3) пов’язані з 

реорганізацією або ліквідацією суб’єкта господарювання – учасника фондового 
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ринку; 4) пов’язані з організацією торгівлі цінними паперами та клірингом; 

5) щодо призначення тимчасового адміністратора професійного учасника 

фондового ринку; 6) пов’язані з депозитарним обліком цінних паперів; 

7) інформаційного характеру; 8) пов’язані з процедурою розміщення та обігу 

цінних паперів; 9) про зобов’язання вчинити певні дії. Доведено, що 

попередження є особливою превентивною адміністративно-господарською 

санкцією. Аргументовано, що принцип презумпції вини не слід ототожнювати з 

правом на застосування таких санкцій при доведенні учасником фондових 

господарських відносин відсутності вини у вчиненні господарського 

правопорушення. 

Запропоновано умовою отримання ліцензії на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку в ст. 27 Закону «Про цінні папери та фондовий 

ринок» визначити відсутність серед учасників (акціонерів) юридичної особи 

(професійного учасника фондового ринку) або фізичної особи іншої держави, 

що здійснює збройну агресію проти України, яка створює реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності України, сприяє терористичній діяльності та/або 

порушує права та свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та 

держави, призводить до окупації території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого 

економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод. 

Обґрунтовано запровадження як адміністративно-господарської санкції 

примусового продажу через систему електронних торгів у порядку, визначеному 

Міністерством юстиції України для примусової реалізації майна, або на фондовій 

біржі частки у статутному капіталі/пакета акцій ліцензіата – професійного 

учасника фондового ринку через аукціон, організований за ініціативою НКЦПФР 

із перерахуванням отриманих коштів учасникові (акціонеру) – власникові 

реалізованої частки (пакета акцій) із підстав, визначених законом. 

Розмежовано анулювання ліцензії як адміністративно-господарську 
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санкцію за порушення ліцензіатом законодавства про цінні папери, визначену 

законом, і відкликання ліцензії як адміністративний захід реагування (впливу), 

змістом якого є припинення за рішенням НКЦПФР права на провадження 

ліцензіатом окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку з таких 

підстав: а) заява ліцензіата про відкликання ліцензії у зв’язку з припиненням 

професійної діяльності на фондовому ринку або припиненням ліцензіата в 

результаті реорганізації (поділу, злиття, приєднання, перетворення) або 

ліквідації; б) внесення уповноваженим державним органом (особою) до ЄДР 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про проведення 

державної реєстрації припинення юридичної особи (ліцензіата) у результаті її 

ліквідації, визнання її банкрутом, зокрема за рішенням суду, відповідно до 

законодавства; в) нездійснення ліцензіатом певного виду професійної 

діяльності на фондовому ринку протягом року (у т.ч. із дати отримання 

ліцензії); г) відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій − для банків; 

ґ) виключення небанківської фінансової установи, яка не є професійним 

учасником фондового ринку, із відповідного державного реєстру фінансових 

установ. Аргументовано, що визнання ліцензії недійсною – позбавлення цього 

документа юридичної сили з підстав, визначених законом, – не є адміністративно-

господарською санкцією. 

Доведено, що строк притягнення до господарської відповідальності за 

правопорушення на фондовому ринку у формі адміністративно-господарських 

санкцій має бути загальним, визначеним ст. 250 ГК України. Запропоновано 

скасувати шкалу, встановити у ч. 1 ст. 11 Закону «Про державне регулювання 

ринку цінних паперів» точні розміри адміністративно-господарських штрафів 

за кожне порушення на фондовому ринку та розробити порядок застосування 

адміністративно-господарських санкцій до відповідальності за правопорушення 

на ринку цінних паперів. 

Дисциплінарно-господарські санкції виокремлено як самостійний вид 

господарських санкцій, що встановлюються згідно з принципами 

саморегулювання і полягають у застосуванні дисциплінарними органами 
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учасників фондового ринку до своїх членів – суб’єктів дисциплінарної 

відповідальності у позасудовому порядку заходів організаційно-правового 

характеру за вчинення дисциплінарного правопорушення. До видів таких 

санкцій віднесено: а) попередження, тимчасове припинення членства, 

виключення зі складу членів СРО; б) попередження, призупинення доступу 

учасника торгів до біржових торгів, для членів біржі – тимчасове зупинення 

(припинення) членства на біржі, позбавлення допуску до біржових торгів, 

тимчасове переведення члена біржі із торгівельного у переглядовий режим 

користування торговельною системою, позбавлення права участі в торговій 

сесії, видалення учасника торгів із торговельної зали, позбавлення акредитації 

на біржі. 

Не підтримано пропозицію щодо впровадження компенсаційних механізмів 

неюрисдикційної форми захисту прав інвесторів – обов’язкового страхування 

цивільно-правової відповідальності професійних учасників фондового ринку та 

створення Фонду гарантування вкладів та інвестицій фізичних осіб. 

Констатовано, що ризики «недоступності» інвестицій через 

неплатоспроможність професійного учасника фондового ринку підлягають 

відшкодуванню на принципах саморегулювання за рахунок компенсаційних і 

гарантійних фондів СРО, РЦ. Страхування інвестиційних ризиків сторін 

господарського договірного зобов’язання має здійснюватися сторонами 

виключно на добровільних засадах. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і запропоновано нове 

вирішення теоретичних та практичних проблем правового регулювання 

фондових господарських відносин в Україні, сформульовано нові наукові 

положення, пропозиції щодо внесення змін і доповнень до законодавства 

України про цінні папери, викладені у наведених нижче висновках. 

І. Науково-теоретичні висновки: 

1. Фондовий ринок є складовою фінансового ринку держави та охоплює 

систему економічних, організаційних, інформаційних, правових й інших 

вертикально і горизонтально інтегрованих у фінансовий ринок фондових 

відносин. 

2. Фондові правовідносини – це врегульовані нормами законодавства про 

цінні папери суспільні відносини, що виникають між учасниками фондового 

ринку щодо їх взаємних прав і обов’язків у процесі випуску та обігу цінних 

паперів і їх похідних, обліку прав на цінні папери та прав із цінного папера, 

організації та здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, охорони 

та захисту прав і законних інтересів учасників, державного регулювання та 

саморегулювання фондового ринку. 

3. До ознак фондових відносин, що визначають їх господарсько-правовий 

характер, віднесено: особливий суб’єктний склад, комплексний характер – 

поєднання майнових та організаційних елементів, сферу виникнення – 

фінансово-економічну систему певного рівня, урегульованість господарсько-

правовими нормами законодавства про цінні папери, особливий об’єкт 

правовідношення – цінні папери та їх похідні, матеріальний зміст, поєднання 

публічних і приватних інтересів, особливі підстави виникнення, зміни та 

припинення, значний ступінь державного регулювання і саморегулювання. 

4. Загальним об’єктом фондового господарського правовідношення у 

контексті моністичного підходу до визначення об’єкта господарського 

правовідношення та з урахуванням дуалістичної правової природи цінного 

папера визнано фактичне господарське відношення щодо випуску та обігу 
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цінних паперів і похідних, а спеціальним об’єктом (предметом) – цінні папери 

та похідні. 

5. Обґрунтовано, що до легальних ознак цінного папера належать такі: 

1) документ як матеріальна форма одержання, зберігання, використання і 

поширення інформації шляхом її фіксації на папері або іншому (електронному) 

носієві інформації; 2) має визначену законом форму та необхідні реквізити; 

3) посвідчує майнове або інше визначене законом право; 4) характеризується 

можливістю передачі прав, що випливають із нього, іншим особам, 

5) здійснення посвідченого цінним папером суб’єктивного права можливо 

лише шляхом його пред’явлення; 6) визначає відносини між особою, яка 

випустила цінний папір, і його власником; 7) передбачає виконання зобов’язань 

згідно з умовами випуску; 8) має публічну достовірність; формальною ознакою 

є визнання державою та надання правового режиму цінного папера законом. 

6. Дематеріалізація цінного папера зумовила тенденцію «оречевлення» 

прав і поширення на цінні папери правового режиму речі (фікція). 

Аргументовано, що документарні та бездокументарні цінні папери мають 

єдиний речовий правовий режим, який надається суб’єктивним правам, а не 

способу фіксації прав із цінного папера. Цінні папери є документами як 

матеріальною формою одержання, зберігання, використання і поширення 

інформації шляхом фіксації її на папері (документарні цінні папери) або 

іншому (електронному) носієві інформації (бездокументарні цінні папери). 

Речове право (право власності на цінний папір) забезпечує оборотоздатність 

цінного папера як речі, а також можливість поширення на нього речово-

правових способів захисту. 

7. У разі віднесення документа до цінних паперів має бути дотримано 

одночасно двох умов: 1) наявність прямої вказівки закону; 2) відповідність 

документа законодавчо визначеним ознакам цінного папера, що дає змогу 

відмежувати цінні папери від сурогатів цінних паперів – фінансових 

інструментів, які перебувають у господарському обігу, мають ознаки цінних 

паперів, проте не визнаються такими за законом. Особливості правового 
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режиму цінного папера зумовлюють необхідність вичерпного, 

регламентованого на рівні закону переліку цінних паперів. 

8. Учасника фондового господарського правовідношення визначено як 

державу в особі уповноважених органів державної влади, АР Крим, органи 

місцевого самоврядування, фізичних, юридичних осіб, у т.ч. фонд гарантування 

вкладів фізичних осіб, міжнародні фінансові організації, професійних учасників 

фондового ринку, їх об’єднання та СРО, депозитарії-кореспонденти і ЦД інших 

країн, інвестиційні компанії, банки та інші фінансові установи, створені у 

встановленому законодавством порядку, наділені господарською компетенцією, 

засновницькими, управлінськими або організаційно-господарськими 

повноваженнями на фондовому ринку та майном, необхідним для виконання 

покладених на них функцій, що вступають у відносини на фондовому ринку. 

Термін «учасник фондового ринку» запропоновано ототожнювати з терміном 

«учасник фондових правовідносин». 

9. Терміни «учасник фондових правовідносин» і «суб’єкт фондових 

правовідносин» розмежовано за критерієм ступеня участі у правовідносинах. 

Суб’єктами фондових правовідносин визнано учасників, які безпосередньо 

вступають у правовідношення, реалізуючи свою господарську компетенцію 

щодо здійснення емісії (випуску) цінних паперів і похідних, інвестиційної та 

професійної господарської діяльності на фондовому ринку або управління нею. 

10. Прийняття Закону «Про депозитарну систему» дало змогу: 

удосконалити інфраструктуру фондового ринку; уніфікувати облік права 

власності на цінні папери; забезпечити дотримання при здійсненні розрахунків 

принципу «поставка проти платежу». У найближчі роки в Україні 

зберігатиметься модель депозитарної системи, яка передбачає наявність двох 

центральних депозитарних установ (ЦД і НБУ) та двох різних систем обліку 

цінних паперів: 1) ЦД і депозитарними установами щодо корпоративних цінних 

паперів; 2) НБУ щодо державних цінних паперів. Дематеріалізація емісійних 

цінних паперів є необхідною умовою централізації депозитарної системи 

України. 
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11. Обґрунтовано пропозицію розмежувати клірингові та розрахункові 

функції, покладені на РЦ, залишивши за останнім лише розрахункову функцію, 

а клірингову передати новоствореним кліринговим установам із метою 

підвищення надійності фінансової системи, уникнення системних ризиків і 

забезпечення виконання договорів із цінними паперами. 

12. З метою централізації біржової торгівлі цінними паперами підтримано 

пропозицію створити єдину національну біржову систему котирування та 

обліку цінних паперів (процедуру єдиного лістингу), в якій цінні папери, що 

пройшли лістинг на одній з ФБ України, автоматично котируватимуться на 

інших ФБ України, які входять до єдиної національної біржової системи. 

Заперечено пропозиції щодо монополізації діяльності з організації торгівлі на 

фондовому ринку, комерціалізації ФБ та обмеження організаційно-правової 

форми ФБ формою ПАТ і впровадження для ФБ організаційно-правової форми 

некомерційного партнерства. 

13. ФБ визначено як організаційно оформлений постійно діючий ринок, 

неприбуткову установу, створену у формі АТ або ТОВ, яка здійснює на підставі 

ліцензії НКЦПФР і за встановленими ФБ правилами некомерційну 

господарську діяльність, має організаційно оформлену структуру, майно, 

необхідне для виконання покладених на неї функцій, мінімальний розмір і 

структура якого визначаються законом, а також спеціальну господарську 

правосуб’єктність щодо забезпечення проведення регулярних торгів цінними 

паперами та іншими фінансовими інструментами, організації централізованого 

укладення і виконання договорів щодо цінних паперів й інших фінансових 

інструментів, саморегулювання діяльності з організації торгівлі та делегованого 

контролю за дотриманням законодавства про цінні папери учасниками 

біржових торгів, і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах, 

визначених законом. 

14. Внутрішня єдність і зв’язок правових норм, що регулюють фондові 

відносини, зумовили виокремлення підгалузі господарського права – фондового 

права, що регулює фондові господарські відносини та об’єднує самостійні 
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правові інститути, зокрема вексельне право, облігаційне право, інститут 

пайових цінних паперів, інститут професійної діяльності на фондовому ринку 

тощо. 

15. Обґрунтовано, що фондове право – це сукупність правових норм, які 

регулюють фондові господарські відносини між учасниками фондового ринку – 

суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та суб’єктами 

організаційно-господарських повноважень щодо випуску (емісії) цінних паперів, 

здійснення прав із цінного папера, обігу цінних паперів, обліку прав на цінні 

папери, здійснення діяльності (інвестиційної, посередницької, професійної) на 

фондовому ринку, організаційного та інформаційного забезпечення, державного 

регулювання та саморегулювання фондового ринку, захисту прав і законних 

інтересів учасників фондового ринку. На фондовому ринку можуть виникати інші 

галузеві (цивільні, фінансові тощо) відносини, опосередковано пов’язані із 

фондовими господарськими відносинами. Особливість підгалузі фондового права 

полягає у консолідації різних правових норм, об’єднаних спільним предметом 

правового регулювання, та комплексному господарсько-правовому методі 

правового регулювання. Специфіка методу фондового права зумовлена перевагою 

методу владних приписів у частині правового регулювання професійної 

діяльності, захисту прав інвесторів, обігу цінних паперів іноземних емітентів на 

території України, пруденційного нагляду, обмеження кількості учасників 

фондового ринку (СРО, ЦД, РЦ). 

15. Діалектику публічних і приватних інтересів у державному 

регулюванні відносин на фондовому ринку відображено у концепції 

державного регулювання фондового ринку, що охоплює державну політику в 

сфері фондового ринку, принципи, форми, методи, засоби регулювання та 

саморегулювання, систему регуляторів, їх компетенцію і порядок відносин між 

ними (комплексно-цільовий підхід). 

17. За критерієм суб’єкта визначено трирівневу систему регулювання 

відносин на фондовому ринку, що поєднує державне регулювання, 

саморегулювання, локальне, у т.ч. договірне регулювання.  
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18. Доведено, що державне регулювання фондового ринку зумовлює 

виникнення організаційно-господарських відносин між регулятором – 

НКЦПФР або іншим уповноваженим державним органом і суб’єктом 

господарювання – учасником фондового ринку, в яких держава в особі 

уповноваженого органу здійснює організаційний, регулятивний та 

управлінський вплив на учасників фондового ринку і відносини між ними із 

використанням господарсько-правових форм, засобів та методів державного 

регулювання, змістом яких є реалізація регулятором організаційно-

господарських повноважень. 

19. Обґрунтовано доцільність збереження в Україні секторної 

інституційної моделі державного регулювання фінансового ринку з її 

поступовою децентралізацією шляхом делегування функцій регулювання СРО 

(щодо стандартизації здійснення професійної діяльності з торгівлі та 

управління активами, сертифікації фахівців тощо) і професійним учасникам 

ринку (ФБ, РЦ та ЦД – у частині стандартизації, методологічного забезпечення 

здійснення депозитарної, клірингової діяльності та діяльності з організації 

торгівлі на фондовому ринку) і збереженням функцій загальнодержавного 

регулювання, нагляду та контролю за фондовим ринком за НКЦПФР та іншими 

державними органами в межах їх компетенції. Визначено необхідність пошуку 

оптимальної комбінації форм, засобів і методів державного регулювання, 

розвитку консолідованого пруденційного нагляду, налагодження взаємодії 

НКЦПФР з учасниками фондового ринку, аудиторами, міжнародними 

фінансовими інститутами, розвитку внутрішньокорпоративного механізму. 

20. Саморегулювання визначено як вид господарської діяльності 

професійних об’єднань – СРО, змістом якої є локальне нормативне 

регулювання відносин на фондовому ринку шляхом прийняття правил, 

стандартів здійснення учасниками цієї організації певного виду професійної 

діяльності на фондовому ринку і операцій з цінними паперами та контроль за їх 

дотриманням. Обґрунтовано, що реалізація СРО делегованої компетенції не є 

виконанням публічної функції з державного регулювання господарської 
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діяльності на фондовому ринку. 

21. Міжнародні договори та угоди, укладені відповідно до Конституції 

України з іноземною державою або іншим суб’єктом міжнародного права, 

acquis communautaire, міжнародні стандарти і принципи корпоративного 

управління, бухгалтерського обліку та аудиту є не частиною національного 

законодавства України, а частиною правової системи України. При цьому їх 

укладення, ратифікація, укладення Угоди про асоціацію становлять правову 

підставу імплементації їх умов в національне законодавство України. 

22. З огляду на бланкетність норм Закону «Про АТ» запропоновано 

врегульовувати у локальних (корпоративних) актах АТ порядок виплати 

дивідендів, порядок реалізації корпоративних, у т.ч. переважних прав 

акціонерів на участь у розподілі акцій додаткової емісії, викуп акцій, що 

пропонуються акціонером ПрАТ до відчуження на користь третьої особи. 

23. Засіб державного регулювання фондового ринку визначено як 

передбачений законом інструмент регулюючого впливу держави на фондові 

відносини, спрямований на встановлення правил або обмежень у здійсненні 

господарської діяльності на фондовому ринку, економічну підтримку і 

забезпечення зацікавленості учасників фондового ринку у здійсненні 

господарської діяльності та операцій на фондовому ринку з використанням 

цінних паперів і похідних фінансових інструментів, забезпечення оптимального 

поєднання державного регулювання та саморегулювання відносин на 

фондовому ринку. 

24. Констатовано, що за суб’єктним складом регулюючий вплив на 

фондові правовідносини здійснюється з використанням засобів: державного 

регулювання, визначених законом, уповноваженим державним органом або 

органом місцевого самоврядування на території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці; саморегулювання, передбачених локальними актами, 

СРО та об’єднаннями професійних учасників; внутрішньокорпоративного 

регулювання, визначених локальними актами суб’єктів господарювання 

корпоративного типу.  
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25. Аргументовано, що державне регулювання фондового ринку 

здійснюється такими засобами інституційно-функціонального регулювання: 

а) ліцензування професійної діяльності; б) державна реєстрація учасників 

фондового ринку, їх правил, випусків цінних паперів та інформації про випуск, 

ведення Державного реєстру фінансових установ, які надають послуги на ринку 

цінних паперів, ЄДР ІСІ, Державного реєстру уповноважених рейтингових 

агентств, реєстру аудиторських фірм; в) засоби, пов’язані з ліквідацією судом 

учасників фондового ринку (АТ, КІФ, ПІФ, СРО) за позовами НКЦПФР; 

г) дозвільний (погоджувальний) порядок розміщення та обігу цінних паперів 

українських емітентів за межами України, іноземних емітентів в Україні, 

сертифікатів ФОН та іпотечних сертифікатів, концентрації, набуття/збільшення 

істотної участі, участі іноземного інвестора у професійному учаснику 

фондового ринку; ґ) встановлення вимог до цінних паперів, їх випусків, бланків 

і глобальних сертифікатів, рейтингової оцінки; д) встановлення вимог до 

емітентів, вимог, критеріїв і стандартів професійної діяльності та операцій з 

цінними паперами, договорів і програмних продуктів; е) встановлення вимог до 

розкриття інформації; є) надання інвестиційних, податкових та інших пільг, 

податкова політика; ж) регулювання цін і тарифів; з) сертифікація фахівців, 

вимоги до керівників та головних бухгалтерів професійних учасників; 

и) формування і ведення інформаційної бази даних про фондовий ринок; 

і) моніторинг руху інвестицій в Україну та за її межі через фондовий ринок; 

ї) застосування господарсько-правових санкцій за порушення правил 

здійснення діяльності на фондовому ринку. 

26. Основною формою державного індикативного планування на 

фондовому ринку є економічні програми (стратегії), що затверджуються 

уповноваженими державними органами (КМУ та НКЦПФР) і визначають 

концепцію – основні напрями та конкретні результати розвитку фондового 

ринку на середньострокову перспективу. На сучасному етапі система правових 

та економічних регуляторів спрямована на зростання капіталізації фондового 

ринку, подолання дискретності й фрагментарності ринків капіталу, підвищення 
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інвестиційної привабливості та залучення інвестицій із використанням 

фінансових інструментів, продовження корпоративної реформи, розширення 

інструментарію фондового ринку, створення потужного індивідуального та 

інституційного інвестора, консолідацію біржової системи України на 

принципах регульованих ринків ЄС, завершення реформування депозитарної 

системи, удосконалення системи захисту прав інвесторів, реформування 

системи регулювання ринків капіталу на засадах консолідованого 

пруденційного нагляду. 

27. Контроль як правова форма державного регулювання відносин на 

фондовому ринку є сукупністю організаційно-технічних і правових заходів, 

спрямованих на визначення ступеня відповідності діяльності учасників 

фондового ринку вимогам законодавства про цінні папери та фондовий ринок, 

з метою своєчасного виявлення та запобігання порушенням, застосування 

санкцій за їх вчинення, усунення перешкод для належного функціонування 

фондового ринку. Контроль на фондовому ринку класифіковано: а) за 

критерієм суб’єкта та сфери контролю: державний, делегований, 

внутрішньогосподарський, зовнішній господарський контроль (аудит), 

громадський контроль; б) за стадією здійснення: попередній, поточний, 

наступний; в) за предметним критерієм: оперативний та фінансовий. 

28. За характером впливу на поведінку суб’єктів фондових 

правовідносин їх запропоновано поділяти на регулятивні та охоронні. 

Констатовано, що ці відносини мають складну внутрішню структуру. За 

змістом регулятивних фондових правовідносин їх класифіковано на такі: 

1) що виникають у процесі емісії або випуску (видачі) цінних паперів та їх 

похідних; 2) з реалізації прав, посвідчених цінним папером; 3) з обігу цінних 

паперів; 4) з обліку прав на цінні папери; 5) зі здійснення професійної 

діяльності на фондовому ринку; 6) інвестиційні; 7) з управління майном; 

8) організаційно-господарські; 9) інформаційні. 

29. Подвійна правова природа цінного папера зумовлює відповідний 

порядок передачі прав із цінного папера: просте вручення – для цінних паперів 
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на пред’явника; індосамент – для ордерних. Запропоновано поширити 

конструкцію цесії на порядок передачі прав за іменними цінними паперами. 

Трансферт визначено як внесення змін до реєстру про перехід прав на іменний 

цінний папір, що не є самостійною правовстановлюючою юридичною 

конструкцією. 

30. Обґрунтовано, що цінний папір як об’єкт права виникає з моменту 

зарахування випуску цінних паперів на рахунок емітента у цінних паперах 

(вчинення облікового запису) в ЦД на підставі депонування глобального 

сертифіката, а у емітента із цього моменту виникає право власності на емітовані 

ним цінні папери. Розміщення цінних паперів опосередковує перехід 

абсолютного права (права власності) на цінні папери від емітента до інвестора. 

Права за цінним папером виникають із зобов’язання емітента за розміщеними 

цінними паперами з моменту зарахування на рахунок набувача (депонента) у 

системі депозитарного обліку.  

31. Доведено, що правовідносини, пов’язані з реалізацію прав на цінний 

папір, є речовими, а правовідносини, які виникають при реалізації прав із 

цінного папера, − зобов’язальними та залежно від особливостей змісту можуть 

бути корпоративними (акціонерними), пайовими (відносини участі), борговими 

(відносини позики), відносинами з розпорядження майном. 

32. Корпоративне фондове правовідношення – це зобов’язально-правове 

відношення між акціонерами та корпорацією (АТ) із реалізації власниками 

акцій належних їм прав із цінного папера, пов’язане з правом участі у 

корпорації (АТ), зміст якого полягає в наданні учасникам можливості 

управляти справами корпорації (АТ) і брати участь у результатах її діяльності.  

33. Зобов’язальна природа відносин із реалізації прав, посвідчених 

інвестиційним сертифікатом в ПІФ, сертифікатом ФОН, випливає з аналізу 

сутності основної правомочності власника частки (паю) у ПІФ, ФОН, яка 

полягає у праві вимагати погашення частки (паю) (виплати частки чистих 

активiв) і дотримання обмежень прав довiрчої власностi управителем (для 

сертифікатів ФОН). 
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34. Облік прав за фінансовими векселями не є депозитарною діяльністю. 

Обґрунтовано виокремлення діяльності адміністратора з обліку прав на 

фінансові векселі як самостійного виду професійної діяльності. 

35. Визначено господарсько-правову природу внутрішньогосподарських 

фондових правовідносин − врегульованих нормами права відносин, що 

складаються між професійним учасником фондового ринку та його 

структурними підрозділами, структурними підрозділами професійного 

учасника фондового ринку, об’єднанням професійних учасників, СРО або ФБ 

та його (її) членами у процесі організації та здійснення діяльності на 

фондовому ринку. 

36. Аргументовано, що суб’єкт набуває статусу інвестора на фондовому 

ринку з моменту вчинення фактичних дій щодо інвестування власних або 

залучених коштів у емісійні цінні папери або похідні фінансові інструменти, 

що надають право на придбання емісійних цінних паперів. Не є інвесторами на 

фондовому ринку особи, які набули права власності на цінні папери у порядку 

спадкування, правонаступництва, виконання рішення суду, з інших 

аналогічних підстав, а також власники сурогатів цінних паперів. Об’єктом 

інвестицій визнано тільки емісійні цінні папери. 

37. Підтримано позицію щодо визнання ПІФ об’єднаним фондом 

управління, що не має господарської правосуб’єктності; договірною формою 

інвестування. В обмін на внесені грошові кошти інвестор отримує право 

власності на інвестиційний сертифікат – цінний папір, який посвідчує право 

власності на частку в ПІФ, а у КУА виникає право довірчої власності на активи 

ПІФ. Відносини з участі у ПІФ є зобов’язальними відносинами членства 

(участі), виникають на підставі набуття інвестиційного сертифіката, 

регламентуються проспектом емісії інвестиційних сертифікатів ПІФ і 

регламентом ПІФ та не потребують окремої (договірної) форми закріплення. 

Правовідносини з управління активами між інвестором та КУА в ПІФ і КІФ 

належать до інституту управління майном та мають оформлюватися договором 

управління майном (активами) ПІФ або КІФ.  
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38. Видами фондового посередництва є торгівля цінними паперами та 

діяльність з управління активами. Відносини з управління майном 

класифіковано на: 1) делеговане управління: а) активами інституційних 

інвесторів; б) іпотечними активами; в) іпотечним покриттям; г) коштами, 

залученими за рахунок розміщення сертифікатів ФОН, що зумовлює 

виникнення в управителя довірчої власності на активи ФОН і ФФБ, іпотечні 

активи та у КУА – на активи інституційних інвесторів та активи ПІФ; 

2) представницьке управління – цінними паперами. 

39. Як спеціальні способи захисту прав учасників фондового ринку 

виокремлено: визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною; 

позов акціонера ПрАТ про переведення на нього прав та обов’язків покупця, 

обов’язковий викуп акцій АТ на вимогу акціонерів. 

40. Констатовано, що до способів самозахисту у фондових охоронних 

правовідносинах належать: застосування оперативно-господарських санкцій; 

відновлення емітентом реєстру власників іменних цінних паперів; подання 

акціонером заяви про намір реалізувати переважне право акціонерів при 

додатковій емісії акцій; вимога акціонера (акціонерів), який (які) є власником 

(власниками) більше 10 % простих акцій АТ, про скликання позачергових 

загальних зборів, проведення аудиторської перевірки діяльності АТ, 

призначення свого представника для нагляду за реєстрацією акціонерів, 

проведенням загальних зборів, голосуванням і підбиттям підсумків; подання 

акціонером вимоги про викуп або про обов’язковий викуп належних 

акціонерові голосуючих акцій АТ; вимога акціонера про викуп акцій КІФ 

відкритого типу. 

41. До альтернативних способів вирішення спорів між учасниками 

фондових правовідносин віднесено: інститут медіації; вирішення спорів 

дисциплінарними органами СРО та ФБ; досудове врегулювання посадовими 

особами чи спеціально створеними органами товариства (корпоративний 

секретар, комітет наглядової ради АТ із вирішення корпоративних конфліктів, 

арбітражні комісії тощо) (внутрішньокорпоративний механізм).  
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42. З метою забезпечення оптимального захисту прав і законних інтересів 

учасників фондових відносин систему судових засобів захисту залежно від 

правової природи відносин класифіковано на: 1) речово-правові засоби: 

а) віндикаційний позов; б) позов про визнання права власності на цінні папери; 

в) позов про виключення цінних паперів з опису (звільнення з-під арешту); 

г) заява про відновлення прав за втраченими цінними паперами на пред’явника 

і векселях; 2) зобов’язально-правові засоби – позови, що застосовуються у 

договірних (зобов’язальних) відносинах: а) про відшкодування збитків і 

стягнення штрафних санкцій; б) про повернення безпідставно отриманого чи 

збереженого майна; в) про укладення, зміну, виконання, розірвання, визнання 

недійсними договорів відчуження цінних паперів з професійними учасниками 

фондового ринку; г) про виконання договорів із цінними паперами; ґ) про 

зобов’язання вчинити певні дії, зокрема до професійного учасника 

депозитарної системи – ЦД – про надання реєстру власників іменних цінних 

паперів, депозитарної установи – про зняття обмеження прав на цінні папери, 

переказ/зарахування цінних паперів з/на рахунок у цінних паперах тощо; д) про 

зворотній викуп цінних паперів; 

3) корпоративні засоби: а) позов акціонера ПрАТ про переведення на 

нього прав та обов’язків покупця акцій; б) позов про визнання недійсним 

рішення загальних зборів акціонерів у формі протоколу з метою захисту прав 

акціонерів у процесі емісії акцій; в) позов про здійснення обов’язкового викупу 

голосуючих акцій АТ; г) позов про захист прав і законних інтересів інвестора; 

ґ) позов про визнання недійсним правочину із заінтересованістю; д) позов про 

встановлення факту втрати системи реєстру власників іменних цінних паперів; 

4) адміністративно-господарські засоби (адміністративні позови): а) про 

визнання недійсними актів органів державної влади, місцевого 

самоврядування, інших суб’єктів; б) про оскарження постанов про накладення 

санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів; в) про оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності уповноважених осіб органу державної влади або 

місцевого самоврядування; г) про стягнення штрафів за правопорушення на 

фондовому ринку; ґ) про ліквідацію КІФ, припинення АТ із підстав, 

визначених законом. 

43. Удосконалено механізм реалізації способу захисту прав власників 

бездокументарних цінних паперів у разі їх неправомірного списання з рахунка 

правоволодільця шляхом надання права вимагати від особи, на рахунок якої їх 

зараховано, повернення таких само цінних паперів; у разі їх конвертації – 
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цінних паперів, в які їх було конвертовано, а щодо придбаних на 

організованому ринку – придбання таких само цінних паперів або 

відшкодування витрат, необхідних для їх набуття. 

44. Господарське недоговірне правопорушення на фондовому ринку 

визначено як невиконання/неналежне виконання учасником фондового ринку 

норм законодавства, встановлених правил здійснення діяльності на фондовому 

ринку, внутрішніх документів учасників фондового ринку, порушення прав і 

законних інтересів інвесторів та інших учасників фондового ринку як поєднані, 

так і не поєднані з позбавленням прав власності на цінні папери, пов’язані з 

ризиками зберігання та депозитарного обліку цінних паперів, що призвело до 

заподіяння або ризику заподіяння шкоди майну, правам і законним інтересам 

учасника фондового ринку.  

45. Обґрунтовано, що штрафні санкції застосовуються виключно у 

договірних господарських відносинах на фондовому ринку. 

46. Запропоновано впровадження як адміністративно-господарської санкції 

примусового продажу через систему електронних торгів, в порядку, визначеному 

Міністерством юстиції України для примусової реалізації майна, або на ФБ частки 

у статутному капіталі/пакета акцій ліцензіата – професійного учасника фондового 

ринку шляхом проведення аукціону, організованого за ініціативою НКЦПФР, із 

перерахуванням отриманих коштів учасникові (акціонеру) – власникові 

реалізованої частки/пакета акцій у разі встановлення та документального 

підтвердження актом НКЦПФР факту контролю (вирішального впливу) над 

діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти 

України, створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або порушують права та свободи людини і 

громадянина, інтереси суспільства та держави, вчиняють дії, що призводять до 

окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання 

майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод, після 
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завершення 30 календарних днів із дня складання відповідного акта.  

47. Розмежовано анулювання ліцензії як адміністративно-господарську 

санкцію за порушення ліцензіатом законодавства про цінні папери, визначені 

законом, та відкликання ліцензії як адміністративний захід реагування (впливу), 

змістом якого є припинення за рішенням НКЦПФР права на провадження 

ліцензіатом окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку з 

підстав, визначених законом. 

48. Аргументовано, що дисциплінарно-господарські санкції, які 

застосовуються у фондових охоронних правовідносинах, є самостійним видом 

господарських санкцій і формою господарсько-правової відповідальності 

учасників фондового ринку. Дисциплінарно-господарські санкції визначено як 

заходи організаційно-правового характеру, що передбачені локальними 

нормативно-правовими актами СРО/ФБ і застосовуються дисциплінарними 

органами СРО/ФБ до своїх членів, учасників біржових торгів за вчинення 

дисциплінарного господарського правопорушення у позасудовому порядку та 

можуть бути оскаржені до дисциплінарних органів господарської організації 

або до господарського суду.  

ІІ. Висновки щодо модернізації (оновлення) законодавства України про 

цінні папери і фондовий ринок із метою його удосконалення та імплементації 

положень acquis communautaire, обґрунтовані у дисертації, оформлено як 

проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення державного регулювання фондового ринку» 

(додаток 1). 
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Додаток 1 

ПРОЕКТ 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  

щодо удосконалення державного регулювання фондового ринку 

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради 

України, 2003 р., № 18–22, ст. 144; 2005 р., № 17–19, ст. 267; 2014 р., № 27, 

ст. 912): 

1) статтю 2 після слів «відносин власності» доповнити словами: 

«об’єднання професійних учасників фондового ринку, в тому числі 

саморегулівні організації»; 

2) частину другу статті 217 після слів «оперативно-господарські санкції» 

доповнити словосполученням «дисциплінарно-господарські санкції»; 

3) статтю 238 доповнити частиною третьою такого змісту: 

«За одне господарське правопорушення до порушника може бути 

застосовано тільки одну основну та одну додаткову адміністративно-

господарську санкцію. При прийнятті рішення про застосування до порушника 

адміністративно-господарських санкцій, визначенні їх виду та розміру 

уповноважений орган державної влади, орган місцевого самоврядування або 

суд зобов’язані діяти передусім з метою припинення правопорушення та 

ліквідації його наслідків і враховувати систематичність порушення, ступінь 

його суспільної небезпеки, заподіяну або таку, що могла бути заподіяна, шкоду, 

дії порушника щодо запобігання або мінімізації заподіяної шкоди»; 

4) розділ V «Відповідальність за правопорушення у сфері 

господарювання» доповнити главою 27-1 і статтею 250-1 «Дисциплінарно-

господарські санкції» такого змісту:  

«1. За порушення правил організації та здійснення діяльності на 

фондовому ринку, внутрішніх (локальних) правових актів господарської 
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організації до членів (учасників) господарських організацій дисциплінарним 

органом господарської організації у позасудовому порядку може бути 

застосовано дисциплінарно-господарські санкції – заходи дисциплінарного 

(організаційно-правового) характеру, спрямовані на припинення 

правопорушення та ліквідацію його наслідків, передбачені цим Кодексом і 

внутрішніми (локальними) актами господарської організації. 

2. Підставою для застосування дисциплінарно-господарських санкцій є 

дисциплінарне господарське правопорушення. 

3. Видами дисциплінарно-господарських санкцій є: попередження, 

тимчасове припинення (призупинення) членства, виключення зі складу членів 

господарської організації, призупинення доступу учасника торгів до біржових 

торгів, тимчасове переведення члена біржі із торговельного режиму у 

переглядовий режим користування торговельною системою, позбавлення 

уповноваженого працівника учасника біржових торгів сертифікації та інші 

санкції, визначені внутрішніми (локальними) актами (статутом, 

дисциплінарним кодексом тощо) господарської організації.  

4. Дисциплінарно-господарські санкції застосовуються дисциплінарним 

органом господарської організації у порядку дисциплінарного провадження.  

5. За одне дисциплінарне правопорушення може бути застосовано тільки 

одну дисциплінарно-господарську санкцію. Застосування дисциплінарно-

господарської санкції не перешкоджає застосуванню інших господарських 

санкцій і притягненню до інших форм відповідальності. 

6. Рішення про притягнення до дисциплінарної господарської 

відповідальності може бути прийнято протягом шести місяців із моменту 

виявлення порушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. 

7. Рішення про накладення дисциплінарного стягнення може бути 

оскаржено до апеляційної комісії господарської організації або до суду». 

 

2. У Законі України «Про державне регулювання ринку цінних 

паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292 

із наступними змінами): 
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1) частину першу статті 4 доповнити новим підпунктом 12 такого змісту: 

«12) діяльність адміністратора з обліку прав на фінансові векселі»; 

2) у пункті 9 частини другої статті 7 словосполучення «встановлює 

порядок» виключити; 

3) у статті 8: 

– пункт 5 викласти у такій редакції: 

«у разі порушення законодавства про цінні папери, нормативних актів 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку виносити 

попередження, зупиняти на термін до одного року розміщення (продаж) та обіг 

цінних паперів того чи іншого емітента, дію ліцензій, виданих Національною 

комісією з цінних паперів та фондового ринку, приймати рішення про 

відкликання, анулювання, припинення дії та визнання ліцензії недійсною з 

підстав і в порядку, визначених цим Законом»; 

– доповнити пунктом 34 такого змісту: 

«34) звертатися з позовом до господарського суду про стягнення до 

державного бюджету доходів, одержаних внаслідок здійснення професійної 

діяльності на фондовому ринку без ліцензії; про ліквідацію суб’єктів 

господарювання, які здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку 

без ліцензії; про визнання угод із цінними паперами недійсними з підстав та у 

порядку, визначеному законом; про визнання професійного учасника 

фондового ринку банкрутом за наявності у нього на дату прийняття рішення 

про анулювання ліцензії ознак неплатоспроможності, передбачених Законом 

України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом»; 

– доповнити пунктом 35 такого змісту: 

«35) звертатися до суду з позовом (заявою) про ліквідацію 

корпоративного інвестиційного фонду у разі порушення порядку його 

створення, визначеного частиною четвертою статті 9 Закону України «Про 

інститути спільного інвестування»; про ліквідацію пайового інвестиційного 

фонду з підстав, передбачених частиною другою статті 46 Закону України «Про 
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інститути спільного інвестування», а також у випадку анулювання ліцензії 

компанії з управління активами, створення пайового інвестиційного фонду з 

порушенням порядку, визначеного частиною другою статті 41 Закону України 

«Про інститути спільного інвестування»; 

– доповнити пунктом 36 такого змісту: 

«36) ініціювати проведення аукціону з примусового продажу через 

систему електронних торгів у порядку, визначеному Міністерством юстиції 

України для примусової реалізації майна, або на фондовій біржі частки у 

статутному капіталі/пакета акцій ліцензіата – професійного учасника 

фондового ринку з перерахуванням отриманих коштів учасникові (акціонеру) – 

власникові реалізованої частки/пакета акцій у разі встановлення та 

документального підтвердження актом Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку факту контролю (вирішального впливу) над діяльністю 

ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України, 

створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, 

національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, 

сприяють терористичній діяльності та/або порушують права та свободи людини 

і громадянина, інтереси суспільства та держави, вчиняють дії, що призводять до 

окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання 

майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, 

повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод, 

після завершення 30 календарних днів із дня складання такого акта»; 

4) частину першу статті 11 доповнити: 

– реченнями такого змісту:  

«За недоговірні правопорушення на фондовому ринку уповноважена 

особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку може 

застосовувати такі види адміністративно-господарських санкцій: 

– основні: попередження; адміністративно-господарський штраф; 

зупинення на строк до одного року ліцензії на право провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку; анулювання ліцензії на право провадження 
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професійної діяльності на фондовому ринку; анулювання свідоцтва про 

реєстрацію об’єднання професійних учасників або об’єднання як саморегулівної 

організації фондового ринку, яке було видано такому об’єднанню; припинення 

юридичної особи – емітента, що має ознаки фіктивності; виключення 

уповноваженого рейтингового агентства з Державного реєстру уповноважених 

рейтингових агентств; анулювання свідоцтва про включення до Державного 

реєстру уповноважених рейтингових агентств; виключення міжнародного 

рейтингового агентства з переліку визнаних; відмова у реєстрації випуску 

цінних паперів, інформації про випуск, проспекту емісії цінних паперів, звіту 

про результати розміщення цінних паперів; визнання емісії цінних паперів 

недійсною; припинення акціонерного товариства за рішенням суду з підстави 

неподання акціонерним товариством протягом двох років поспіль до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації, 

передбаченої законом; зупинення проведення фінансової операції на строк до 

п’яти робочих днів або ліквідація суб’єкта господарювання – юридичної особи 

за рішенням суду у зв’язку з порушенням законодавства про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; 

зупинення торгівлі на фондовій біржі до усунення порушень фондовою біржею 

законодавства про цінні папери, статуту та правил фондової біржі; зупинення 

внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або до 

системи депозитарного обліку щодо цінних паперів певного емітента або 

певного власника на строк до усунення порушень, що стали підставою для 

прийняття такого рішення; призначення Національною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку тимчасово (до двох місяців) керівників фондової 

біржі, депозитарної установи, клірингової установи для захисту інтересів 

держави, інвесторів; призначення тимчасового адміністратора – професійного 

учасника депозитарної системи України з підстав, визначених пунктами 1, 6, 

10, 11 частини першої статті 11-1 цього Закону; що застосовуються 

уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку за порушення законодавства про цінні папери, в тому числі нормативно-
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правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 

примусовий продаж через систему електронних торгів, в порядку, визначеному 

Міністерством юстиції України для примусової реалізації майна, або на 

фондовій біржі частки у статутному капіталі/пакета акцій ліцензіата – 

професійного учасника фондового ринку з перерахуванням отриманих коштів 

учасникові (акціонеру) – власникові реалізованої частки/пакета акцій у разі 

встановлення та документального підтвердження актом Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку факту контролю (вирішального впливу) над 

діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію 

проти України, створюють реальні та/або потенційні загрози національним 

інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності 

України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права та 

свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, вчиняють дії, 

що призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого 

економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод, після завершення 30 календарних днів із дня 

складання такого акта; 

– додаткові: зупинення торгівлі на фондовій біржі до усунення порушень 

фондовою біржею законодавства про цінні папери, статуту та правил фондової 

біржі; припинення торгівлі цінними паперами або іншими фінансовими 

інструментами на фондовій біржі; призначення уповноваженою особою 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку тимчасово (до двох 

місяців) керівників фондової біржі, депозитарної установи, клірингової 

установи для захисту держави, інвесторів; призначення тимчасового 

адміністратора професійного учасника депозитарної системи України з підстав, 

визначених пунктами 1, 6, 10, 11 частини першої статті 11-1 цього Закону; 

зупинення або припинення допуску цінних паперів на фондові біржі або 

торгівлі ними на будь-якій фондовій біржі; зупинення клірингу та укладення 

договорів купівлі-продажу цінних паперів на фондових біржах на певний 
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термін для захисту інтересів держави, інвесторів; зупинення обігу цінних 

паперів емітента; зупинення на термін до одного року розміщення (продажу), 

обігу, викупу цінних паперів емітента, що застосовуються уповноваженою 

особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 

порушення законодавства про цінні папери, в тому числі нормативно-правових 

актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»; 

– пунктом 18 такого змісту:  

«18) порушення ліцензійних вимог, порядку і правил організації та 

здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, визначених законами і 

нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку, професійним учасником фондового ринку, – у розмірі 

трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені 

повторно протягом року, – у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян»;  

– пунктом 19 такого змісту:  

«19) недотримання пруденційних нормативів та інших показників 

(нормативів), які обмежують ризики за операціями із цінними паперами або 

іншими фінансовими інструментами, – у розмірі трьохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, – у 

розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»; 

– пунктом 20 такого змісту:  

«20) наявність у емітента та його цінних паперів ознак фіктивності, – у 

розмірі п’ятиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, 

вчинені повторно протягом року, – у розмірі п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян»; 

– пунктом 21 такого змісту:  

«21) порушення порядку розкриття та захисту інформації, що міститься в 

системі депозитарного обліку, відомостей про власників істотної участі у 

професійному учасникові депозитарної системи України в обсязі, визначеному 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, – у розмірі ста 
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неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно 

протягом року, – у розмірі п’ятиста неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян»;  

– пунктом 22 такого змісту:  

«22) порушення емітентом порядку емісії та розміщення цінних паперів, 

визначеного законодавством, що не охоплюється ознаками недобросовісної 

емісії, – у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі 

дії, вчинені повторно протягом року, – у розмірі п’ятиста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян»;  

– пунктом 23 такого змісту: 

«23) за порушення на фондовому ринку законодавства про рекламу, 

визначені статтями 1, 8, 10, 24, 25 Закону України «Про рекламу», – у розмірі 

тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені 

повторно протягом року, − у розмірі п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян»; 

6) частину другу статті 11 викласти у такій новій редакції:  

«За порушення порядку та правил здійснення професійної діяльності на 

фондовому ринку уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку має право застосовувати адміністративно-господарські 

штрафи за правопорушення, зазначені у частині першій цієї статті; зупиняти 

або анульовувати ліцензію на право провадження професійної діяльності на 

фондовому ринку, яку було видано такому професійному учаснику фондового 

ринку; зупиняти торгівлю на фондовій біржі до усунення порушень фондовою 

біржею законодавства про цінні папери, статуту та правил фондової біржі; 

призначати тимчасово (до двох місяців) керівників професійних учасників 

фондового ринку для захисту інтересів держави, інвесторів; зупиняти або 

припиняти допуск цінних паперів на фондові біржі або торгівлю ними на будь-

якій фондовій біржі; зупиняти кліринг та укладення договорів купівлі-продажу 

цінних паперів на фондових біржах на певний термін для захисту держави, 

інвесторів; зупиняти на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів 
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та фондового ринку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо 

цінних паперів певного емітента або власника на строк до усунення порушень, 

що стали підставою для прийняття такого рішення. 

Зупинення дії ліцензії на право провадження професійної діяльності на 

фондовому ринку – зупинення на строк до одного року дії ліцензії у разі 

порушення ліцензіатом законодавства з підстав, визначених цим Законом. 

Підставами для зупинення дії ліцензій за певним видом професійної діяльності є: 

1) обслуговування ліцензіатом операцій із цінними паперами на рахунках 

у цінних паперах без забезпечення можливості відновлення інформації щодо 

власників цінних паперів і належних їм цінних паперів; 

2) кількість членів фондової біржі становить менше 20 осіб; 

3) призначення керівником або виконуючим обов’язки керівника 

ліцензіата особи, яка не відповідає вимогам, встановленим для керівника 

ліцензіата, у разі звільнення керівника; 

4) неповідомлення емітентів або депонентів (якщо таке повідомлення 

передбачено умовами відповідного договору із цим депонентом та/або 

емітентом чи у нормативно-правовому акті) про зміну місцезнаходження 

ліцензіата; 

5) відмова ліцензіата, не передбачена законом, нормативно-правовим 

актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або 

договором, укладеним між депозитарною установою і депонентом чи 

емітентом, та/або внутрішнім положенням про депозитарну діяльність 

депозитарної установи, у проведенні депозитарних операцій, складанні та 

наданні облікового реєстру Центральному депозитарію цінних паперів, реєстру 

власників цінних паперів емітенту за відповідним розпорядженням, а також 

внесення завідомо недостовірних даних до системи депозитарного обліку або 

ухилення від проведення депозитарних операцій; 

6) несплата ліцензіатом фінансової санкції, застосованої до нього при 

провадженні цього виду професійної діяльності, протягом 3 місяців із дати 

винесення відповідної постанови про накладення санкції, за винятком тих 
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постанов, які було скасовано чи визнано нечинними за рішенням суду, що 

набрало законної сили, або дію яких зупинено за ухвалою суду; 

7) виникнення необхідності для проведення перевірки обставин щодо: 

– ознак маніпулювання на фондовій біржі; 

– розголошення, передачі або надання доступу до інсайдерської 

інформації (крім розкриття інсайдерської інформації в межах виконання 

професійних, трудових або службових обов’язків і в інших випадках, 

передбачених законодавством); 

– надання з використанням інсайдерської інформації рекомендацій 

стосовно придбання або відчуження цінних паперів або інших фінансових 

інструментів; 

– вчинення із використанням інсайдерської інформації на власну користь 

або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або 

відчуження цінних паперів або інших фінансових інструментів; 

8) виникнення необхідності проведення перевірки під час провадження у 

справі про правопорушення на ринку цінних паперів, якщо правопорушення є 

триваючим і може призвести до порушення прав інвесторів. 

Анулювання ліцензії – позбавлення ліцензіата рішенням Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку права на провадження окремого 

виду професійної діяльності на фондовому ринку у разі вчинення ліцензіатом 

порушення законодавства про цінні папери, визначеного цим Законом. 

Підставами для анулювання ліцензії є: 

1) виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих заявником 

(ліцензіатом) для одержання ліцензії; 

2) акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом 

ліцензування; 

3) повторне порушення ліцензіатом законодавства; 

4) невиконання ліцензіатом вимог розпорядження про усунення порушень 

законодавства про цінні папери, які стали підставою для зупинення дії ліцензії; 

5) акт про відсутність ліцензіата за місцезнаходженням, зазначеним у 
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Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 

та/або ліцензії; 

6) невступ ліцензіата (крім управителів іпотечним покриттям, фондових 

бірж і клірингових установ) протягом строку, установленого законодавством, 

до саморегулівної організації за відповідним видом професійної діяльності на 

фондовому ринку, що об’єднує професійних учасників фондового ринку, та/або 

об’єднання професійних учасників фондового ринку, у тому числі після 

виключення його зі складу членів такої саморегулівної організації та/або 

об’єднання професійних учасників фондового ринку, за умови реєстрації 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку таких 

саморегулівних організацій та об’єднань; 

7) подання Антимонопольного комітету України, складене на підставі 

статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», у зв’язку зі 

вчиненням ліцензіатом під час дії ліцензії порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції; 

8) анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на 

фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності 

депозитарної установи у ліцензіата, який поєднує цей вид діяльності з 

діяльністю зі зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або 

діяльністю зі зберігання активів пенсійних фондів, і неотримання ним нової 

ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи (підстава 

для анулювання ліцензії на провадження діяльності зі зберігання активів 

інститутів спільного інвестування та/або діяльності зі зберігання активів 

пенсійних фондів); 

9) вимога власників іпотечних облігацій про дострокове припинення 

повноважень управителя у разі виявлення фактів неналежного виконання 

управителем своїх обов’язків відповідно до законодавства, у результаті чого 

зафіксовано порушення законних прав та інтересів власників іпотечних 

облігацій, що призвели до збитків, які управитель не в змозі погасити або 

ухиляється від їх погашення; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3659-12
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10) анулювання ліцензії компанії з управління активами на провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку; 

11) умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовому ринку; 

12) умисне незаконне розголошення, передача або надання доступу до 

інсайдерської інформації (крім розкриття інсайдерської інформації в межах 

виконання професійних, трудових або службових обов’язків і в інших 

випадках, передбачених законодавством), надання з використанням такої 

інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи 

похідних (деривативів), а також вчинення із використанням інсайдерської 

інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, 

спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів чи похідних 

(деривативів), яких стосується інсайдерська інформація; 

13) невідкриття рахунка у цінних паперах у Центральному депозитарії 

депозитарною установою протягом місяця з дня отримання ліцензії на 

провадження депозитарної діяльності. 

Зупинення та анулювання ліцензії на провадження певного виду 

професійної діяльності на фондовому ринку оформлюються відповідною 

постановою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

винесеною у визначеному нею порядку. 

За вчинення професійним учасником депозитарної системи порушень, 

визначених частиною першою статті 11-1 Закону України «Про державне 

регулювання ринку цінних паперів», за рішенням уповноваженої особи 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку як основна або 

додаткова адміністративно-господарська санкція може застосовуватися 

призначення тимчасового адміністратора професійного учасника депозитарної 

системи України. 

За недотримання пруденційних нормативів та інших показників 

(нормативів), які обмежують ризики за операціями із цінними паперами або 

іншими фінансовими інструментами, що визначені нормативно-правовими 

актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
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уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

має право застосовувати як основну одну із таких адміністративно-

господарських санкцій: попередження, адміністративно-господарський штраф у 

розмірі, визначеному пунктом 19 частини першої статті 11 цього Закону, 

зупинення на строк до одного року ліцензії на право провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку; анулювання ліцензії на право провадження 

професійної діяльності на фондовому ринку»; 

7) частину третю статті 11 викласти у такій новій редакції:  

«За порушення об’єднанням професійних учасників фондового ринку або 

саморегулівною організацією порядку організації та здійснення діяльності на 

фондовому ринку уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку може застосовувати такі основні адміністративно-

господарські санкції: попередження, адміністративно-господарський штраф, 

анулювання свідоцтва про реєстрацію об’єднання професійних учасників або 

об’єднання як саморегулівної організації фондового ринку, яке було видано 

такому об’єднанню»; 

8) частину четверту статті 11 викласти у такій новій редакції:  

«У разі встановлення рішенням Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку наявності в емітента та його цінних паперів ознак 

фіктивності, визначених відповідно до нормативно-правових актів 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, емітент включається 

до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, і до нього може бути 

застосовано такі основні адміністративно-господарські санкції: 

адміністративно-господарський штраф у розмірі, визначеному частиною 

першою статті 11 цього Закону; припинення юридичної особи – емітента; та 

додаткову адміністративно-господарську санкцію – зупинення обігу цінних 

паперів емітента»; 

9) доповнити статтю 11 частиною п’ятою такого змісту:  

«У випадку порушення Рейтинговим агентством вимог законів України 

про цінні папери та/або нормативних актів Національної комісії з цінних 
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паперів та фондового ринку уповноважена особа Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку має право застосовувати такі основні 

адміністративно-господарські санкції: попередження, виключення 

уповноваженого рейтингового агентства із Державного реєстру уповноважених 

рейтингових агентств, анулювання свідоцтва про включення до Державного 

реєстру уповноважених рейтингових агентств, виключення міжнародного 

рейтингового агентства із переліку визнаних»; 

10) доповнити статтю 11 частиною шостою такого змісту:  

«За порушення прав інвесторів та власників цінних паперів у процесі 

випуску (видачі), обігу, погашення, реалізації прав за цінними паперами, 

порушення переважних прав акціонерів у процесі додаткової емісії 

уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

має право застосовувати як основні адміністративно-господарські санкції: 

попередження, адміністративно-господарський штраф у розмірі, визначеному 

частиною першою статті 11 цього Закону, відмову в реєстрації випуску цінних 

паперів, інформації про випуск, проспекту емісії цінних паперів, звіту про 

результати розміщення цінних паперів; як додаткову адміністративно-

господарську санкцію – зупинення на термін до одного року розміщення 

(продажу) та обігу цінних паперів емітента»; 

11) доповнити статтю 11 частиною сьомою такого змісту:  

«За порушення, пов’язані з дематеріалізацією випуску цінних паперів, 

порушення прав власників емісійних цінних паперів у частині їх видачі, 

погашення, реалізації прав, посвідчених емісійним цінним папером, 

уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

має право застосовувати як основні адміністративно-господарські санкції: 

попередження, адміністративно-господарський штраф у розмірі, визначеному 

частиною першою статті 11 цього Закону; як додаткову адміністративно-

господарську санкцію – зупинення на термін до одного року розміщення 

(продажу) та обігу цінних паперів емітента»; 

12) доповнити статтю 11 частиною восьмою такого змісту:  
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«За порушення емітентом порядку емісії та розміщення цінних паперів, 

визначеного законодавством, що не охоплюються ознаками недобросовісної 

емісії, уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку має право застосовувати як основні адміністративно-господарські 

санкції: попередження; адміністративно-господарський штраф у розмірі, 

визначеному пунктом 22 частини першої статті 11 цього Закону; відмову в 

реєстрації випуску цінних паперів, інформації про випуск, проспекту емісії 

цінних паперів, звіту про результати розміщення цінних паперів; як додаткову 

адміністративно-господарську санкцію – зупинення на термін до одного року 

розміщення (продажу) та обігу цінних паперів емітента»; 

13) доповнити статтю 11 частиною дев’ятою такого змісту:  

«За порушення вимог законодавства про цінні папери, у тому числі 

нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку щодо розкриття інформації на фондовому ринку, уповноважена особа 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку має право 

застосовувати як основні адміністративно-господарські санкції: попередження; 

адміністративно-господарський штраф у розмірі, визначеному частиною 

першою статті 11 цього Закону; зупинення на строк до одного року ліцензії на 

право провадження професійної діяльності на фондовому ринку; анулювання 

ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку; 

звертатися до суду із позовом про припинення акціонерного товариства з 

підстав неподання акціонерним товариством протягом двох років поспіль до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації, 

передбаченої законом; як додаткову адміністративно-господарську санкцію – 

призначення рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку тимчасового адміністратора – професійного учасника депозитарної 

системи України»; 

14) доповнити статтю 11 частиною десятою такого змісту: 

«За порушення на фондовому ринку законодавства про рекламу, 

визначені статтями 1, 8, 10, 24, 25 Закону України «Про рекламу», Національна 
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комісія з цінних паперів та фондового ринку має право застосовувати як 

основні адміністративно-господарські санкції: письмове попередження, 

адміністративно-господарський штраф у розмірі, визначеному частиною 

першою статті 11 цього Закону, зупиняти на строк до одного року ліцензію на 

право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, анульовувати 

ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, 

відмовляти в реєстрації випуску цінних паперів, інформації про випуск, 

проспекту емісії цінних паперів, звіту про результати розміщення цінних 

паперів; як додаткові адміністративно-господарські санкції: зупинення на 

термін до одного року розміщення (продажу) та обігу цінних паперів емітента, 

спростування неправдивих, неточних або неповних відомостей у разі 

встановлення факту дискредитації суб’єкта господарювання»; 

15) частини другу–шосту статті 11 вважати відповідно частинами 

одинадцятою–п’ятнадцятою. 

 

3. У Законі України «Про акціонерні товариства» (Відомості 

Верховної Ради України, 2008, № 50–51, ст. 384 із наступними змінами): 

1) частину четверту статті 9 доповнити реченням такого змісту:  

«Акціонерне товариство не може набувати власні акції в процесі 

розміщення та викуповувати власні акцій, звіт про результати розміщення яких 

не зареєстровано»; 

2) частину п’яту статті 9 доповнити пунктом 5-1 такого змісту: 

«5-1) надання до Центрального депозитарію цінних паперів копії рішення 

про приватне розміщення цінних паперів, оформлення і депонування 

тимчасового глобального сертифіката в Центральному депозитарії цінних 

паперів у порядку та строки, визначені законодавством»; 

3) пункт 8 частини п’ятої статті 9 після слів «затвердження результатів 

закритого (приватного) розміщення акцій серед засновників товариства» 

доповнити словами «та звіту про результати розміщення акцій»; 

4) частину п’яту статті 9 доповнити новим пунктом 12-1 такого змісту: 

«12-1) оформлення та депонування глобального сертифіката у 
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Центральному депозитарії в порядку та строки, визначені законодавством»; 

5) пункт 13 частини п’ятої статті 9 виключити; 

6) частину другу статті 21 доповнити реченням такого змісту:  

«Оплата акцій додаткової емісії та облігацій допускається шляхом заліку 

зустрічних грошових вимог до акціонерного товариства на підставі та 

відповідно до рішення про приватне розміщення акцій додаткової емісії або 

облігацій та угоди сторін»; 

7) частину третю статті 35 доповнити підпунктами 7, 8, 9 такого змісту:  

«7) у разі включення питання про зменшення статутного капіталу – мета 

зменшення капіталу та спосіб, за яким буде проведена ця процедура. 

8) вимоги до акціонерів та їх представників у частині прав і довіреностей 

для участі у загальних зборах, голосуванні на них, у тому числі шляхом 

проведення заочного голосування; 

9) адреса веб-сайта акціонерного товариства в мережі Інтернет, на якому 

розміщується інформація відповідно до вимог цього Закону». 

8) частину другу статті 38 викласти в такій новій редакції 

«Пропозиції або питання до порядку денного загальних зборів 

акціонерного товариства подаються у письмовій формі або засобами 

електронного зв’язку із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який 

її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції 

до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, 

що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів 

товариства». 

9) доповнити частину першу статті 43 реченням такого змісту: 

«Бюлетені для голосування можуть надсилатися акціонеру публічного 

акціонерного товариства, якщо вони не можуть бути розміщені на веб-сторінці 

акціонерного товариства в мережі Інтернет із технічних причин». 

 

4. У Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості 

Верховної Ради України, 2006, № 31, ст. 268 із наступними змінами): 

1) у статті 1: 



645 

– пункт 18 частини першої викласти у такій редакції: 

«розміщення емісійних цінних паперів – процедура (порядок), що 

передбачає вчинення дій, спрямованих на відчуження емітентом або 

уповноваженою ним особою цінних паперів їх першим власникам у визначений 

проспектом емісії цінних паперів спосіб, оплату покупцями (інвесторами) 

цінних паперів, внесення облікового запису на рахунку в цінних паперах 

депонента в депозитарній установі – для цінних паперів у бездокументарній 

формі або видачу сертифікатів цінних паперів, випущених у документарній 

формі, їх першим власникам»;  

– частину першу доповнити пунктом 19-1 такого змісту: 

«19-1) сурогат цінного папера – фінансовий інструмент, що випускається 

суб’єктами господарювання з метою залучення коштів фізичних та юридичних 

осіб, має призначення і відповідає ознакам цінного папера, але не визнаний 

таким за законом, або належить до переліку цінних паперів за законом, проте 

випущений із порушенням встановлених законодавством вимог щодо форми, 

змісту або реєстрації випуску (емісії) цінних паперів»; 

2) абзац 5 частини другої статті 2 доповнити реченням такого змісту: 

«Об’єктом інвестицій є емісійні цінні папери»; 

3) абзац 4 частини четвертої статті 3 доповнити реченням такого змісту:  

«Емісійний цінний папір як об’єкт права та право власності емітента на 

емітовані ним цінні папери виникають із моменту внесення запису про 

зарахування випуску цінних паперів на рахунок емітента в Центральному 

депозитарії України. Права за іменним емісійним цінним папером у 

бездокументарній формі виникають у процесі розміщення з моменту 

зарахування на рахунок у цінних паперах набувача (депонента) у депозитарній 

установі, якщо інше не передбачено законом. Права на іменні емісійні цінні 

папери у документарній формі та права з такого цінного папера виникають із 

моменту випуску (видачі) цінного папера зобов’язаною особою першому 

власнику і належать зазначеній у них уповноваженій особі (власникові)»; 

4) абзац 1 частини третьої статті 4 доповнити реченнями такого змісту:  
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«Права, посвідчені іменним емісійним цінним папером і знерухомленими 

цінними паперами, передаються у порядку, встановленому для відступлення 

права вимоги (цесії), якщо інше не передбачено законом, і переходять із 

моменту зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах набувача 

(депонента) у депозитарній установі»; 

5) частину другу статті 16 після слів «клірингова діяльність» доповнити 

словосполученням такого змісту: 

«діяльність адміністратора з обліку прав на фінансові векселі»; 

6) частину першу статті 18 викласти у такій новій редакції:  

«Діяльність з управління активами – професійна діяльність на фондовому 

ринку, що провадиться компанією з управління активами щодо активів 

інституційних інвесторів, професійним адміністратором недержавного 

пенсійного фонду, банком, Національним банком України щодо активів 

створеного ними недержавного пенсійного фонду, управителем іпотечним 

покриттям щодо іпотечного покриття або управителем майном щодо 

управління залученими коштами за винагороду від свого імені за рахунок та в 

інтересах установника управління на підставі договору про управління 

активами інституційних інвесторів, управління активами недержавного 

пенсійного фонду, управління іпотечним покриттям або управління майном 

(договору про участь у фонді фінансування будівництва або про придбання 

сертифікатів фонду операцій з нерухомістю)»; 

7) частину першу статті 19-1 викласти у такій новій редакції: 

«Клірингова діяльність – професійна діяльність на фондовому ринку із 

визначення зобов’язань, що підлягають виконанню за правочинами щодо 

цінних паперів та інших фінансових інструментів, здійснення клірингу за 

договорами щодо цінних паперів, підготовки документів (інформації) для 

проведення розрахунків, обліку прав і зобов’язань за правочинами щодо цінних 

паперів, внесків учасників клірингу до гарантійного фонду, інформації про 

кошти та цінні папери, заблоковані для виконання цих правочинів, проведення 

грошових розрахунків за результатами клірингу та виконання функцій 
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центрального контрагента, створення системи гарантій виконання зобов’язань 

за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів»; 

8) абзац перший частини другої статті 27 доповнити реченням такого 

змісту: 

«Умовою отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на 

фондовому ринку є відсутність серед учасників (акціонерів) юридичної особи 

(професійного учасника фондового ринку) або фізичної особи іншої держави, 

що здійснюють збройну агресію проти України, яка створює реальні та/або 

потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету 

і територіальній цілісності України, сприяє терористичній діяльності та/або 

порушує права та свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та 

держави, призводить до окупації території, експропріації чи обмеження права 

власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого 

економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод»; 

9) частину першу статті 27-2 доповнити пунктом 5 такого змісту: 

«5) акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю 

(вирішального впливу) над діяльністю ліцензіата фізичної або юридичної особи 

іншої держави, яка здійснює збройну агресію проти України, що створює 

реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній 

безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяє терористичній 

діяльності та/або порушує права та свободи людини і громадянина, інтереси 

суспільства та держави, призводить до окупації території, експропріації чи 

обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для 

сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України 

належних їм прав і свобод»; 

10) розділ ІІІ доповнити статтею 27-3 такого змісту: 

«Стаття 27-3. Відкликання ліцензії, припинення дії ліцензії та визнання 

недійсною ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на 

фондовому ринку 
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Відкликання ліцензії – припинення за рішенням Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку права на провадження ліцензіатом окремого 

виду професійної діяльності на фондовому ринку. Підставою для відкликання 

ліцензії є: 

1) заява ліцензіата про відмову від ліцензії у зв’язку з припиненням 

професійної діяльності на фондовому ринку або припиненням ліцензіата у 

результаті реорганізації (поділу, злиття, приєднання, перетворення) або 

ліквідації; 

2) внесення уповноваженим державним органом (особою) до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про 

проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (ліцензіата) у 

результаті її ліквідації, визнання її банкрутом, у тому числі за рішенням суду, 

відповідно до законодавства; 

3) нездійснення ліцензіатом певного виду професійної діяльності на 

фондовому ринку протягом року (у тому числі з дати отримання ліцензії); 

4) відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій (для банків); 

5) виключення небанківської фінансової установи, яка не є професійним 

учасником фондового ринку, з відповідного державного реєстру фінансових 

установ. 

Припинення дії ліцензії – позбавлення ліцензії юридичної сили внаслідок 

її втрати, пошкодження, переоформлення, непереоформлення у встановлений 

законом строк, скасування ліцензування виду господарської діяльності. 

Визнання ліцензії недійсною – позбавлення ліцензії юридичної сили через 

несплату за видачу ліцензії у строк, визначений законом, видачу ліцензії з 

порушенням вимог закону, в тому числі за наявності підстав для відмови у 

видачі ліцензії, передбачених статтею 27-2
 
Закону України «Про цінні папери 

та фондовий ринок. 

Відкликання, припинення дії та визнання ліцензії недійсною 

оформлюються відповідною постановою Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку, винесеною у визначеному нею порядку». 
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11) частину першу статті 28:  

– доповнити пунктом 1-1
 
у такій редакції:  

«1-1) реалізація права акціонерів на обов’язковий викуп належних їм 

акцій у порядку та у строк, що передбачені законодавством»; 

– пункти 2, 3 виключити; 

– пункт 8 викласти у такій новій редакції:  

«8) укладення із Центральним депозитарієм цінних паперів договору про 

обслуговування випусків цінних паперів»; 

– доповнити новим пунктом 8-1 такого змісту:  

«8-1) надання до Центрального депозитарію цінних паперів копій 

рішення про публічне розміщення цінних паперів, зареєстрованого проспекту 

емісії цінних паперів, зареєстрованих змін до проспекту емісії цінних паперів 

(за наявності) та оформлення і депонування тимчасового глобального 

сертифіката у Центральному депозитарії цінних паперів у разі публічного 

розміщення цінних паперів у бездокументарній формі в порядку та строки, 

визначені законодавством»; 

– доповнити пункт 11 після слів «затвердження результатів публічного 

розміщення цінних паперів» словами «та звіту про результати розміщення 

цінних паперів»; 

– викласти пункт 12 у такій редакції:  

«12) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі розміщення 

емісійних цінних паперів на пред’явника у документарній формі»; 

– доповнити пунктом 17-1 такого змісту:  

«17-1) оформлення та депонування глобального сертифіката в 

Центральному депозитарії цінних паперів у випадку публічного розміщення 

емісійних цінних паперів у бездокументарній формі в порядку та строки, 

визначені законодавством»; 

12) у частині другій статті 28: 

– доповнити пунктом 1-1
 
у такій редакції:  

«1-1) реалізація права акціонерів на обов’язковий викуп належних їм 
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акцій у разі приватного розміщення акцій додаткової емісії у порядку та строки, 

передбачені законодавством»; 

– доповнити пунктом 1-2
 
у такій редакції:  

«1-2) реалізація переважного права акціонерів на придбання додатково 

розміщуваних акціонерним товариством акцій у порядку та строки, визначені 

законодавством»; 

– викласти пункт 8 у такій редакції:  

«8) укладення із Центральним депозитарієм цінних паперів договору про 

обслуговування емісії цінних паперів»; 

– доповнити пунктом 8-1 такого змісту:  

«8-1) подання до Центрального депозитарію цінних паперів копії рішення 

про приватне розміщення цінних паперів, оформлення і депонування 

тимчасового глобального сертифіката в Центральному депозитарії цінних 

паперів у разі приватного розміщення цінних паперів у бездокументарній формі 

в порядку та строки, визначені законодавством»; 

– доповнити пунктом 9-1
 
такого змісту: 

«9-1) у разі приватного розміщення акцій додаткової емісії – реалізація 

власником акцій свого переважного права на придбання акцій, щодо яких 

прийнято рішення про приватне розміщення у порядку та строки, встановлені 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; видача 

уповноваженою особою засновників акціонерного товариства на підставі 

отриманих від акціонерів/засновників письмових заяв про придбання акцій і 

коштів у сумі вартості акцій, які придбають ці особи, письмових зобов’язань 

про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів із дати 

отримання відповідних коштів товариством, але не пізніше дня, що передує 

дню початку укладення договорів з першими власниками»; 

– доповнити пунктом 10-1 такого змісту: 

«10-1) оплата засновниками/інвесторами повної номінальної вартості 

цінного папера»; 

– доповнити пункт 11 після слів «затвердження результатів розміщення 
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цінних паперів» словами «та звіту про результати розміщення цінних паперів». 

– викласти пункт 12 у такій новій редакції:  

«12) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі розміщення 

емісійних цінних паперів на пред’явника у документарній формі»; 

– доповнити пунктом 17-1 такого змісту:  

«17-1) оформлення та депонування глобального сертифіката в 

Центральному депозитарії у разі приватного розміщення цінних паперів у 

бездокументарній формі в порядку та строки, визначені законодавством». 

13) доповнити статтю 28 частиною шостою такого змісту:  

«6. Особливості емісії окремих видів цінних паперів, емісії акцій при 

зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства, консолідації та 

дробленні акцій, реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, що 

створюються у процесі приватизації та корпоратизації, акціонерних товариств, 

які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких 

здійснюється приєднання, визначаються нормативно-правовими актами 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»; 

14) частину першу статті 39 викласти у такій новій редакції: 

«1. Учасники фондового ринку зобов’язані розкривати такі види 

інформації:  

– емітент: проспект емісії цінних паперів, звіт про результати публічного 

розміщення цінних паперів; регулярну та особливу інформацію про емітента; 

інформацiю в загальному повiдомленнi акцiонерного товариства про 

проведення загальних зборiв; інформацію про створення акціонерного 

товариства однією особою; інформацію про володіння цінними паперами 

посадовими особами емітента; умови викупу публічним акціонерним 

товариством власних акцій; рішення загальних зборів акціонерів (протокол про 

підсумки голосування) публічного акціонерного товариства та підприємств-

емітентів облігацій; річні звіти наглядової ради; звіт про оцінку майна у разі 

здійснення оплати акцій в іншій ніж грошова формі; інформацію про значні 

правочини між акціонерним товариством і його засновниками/акціонерами; 
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положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу, 

інформацію про викуп акціонерним товариством власних акцій; 

– інвестор: безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у 

власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що 

забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому 

органі управління суб’єкта господарювання у випадках, передбачених 

статтею 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції»;  

– набуття інвестором – юридичною чи фізичною особою – істотної участі 

у фінансовій установі (крім банку, професійного учасника фондового ринку) 

або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи 

опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного 

(складеного) капіталу такої фінансової установи чи права голосу придбаних 

акцій (часток) в її органах управління в порядку та на умовах, визначених 

Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг» і нормативно-правовими актами Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;  

– структуру власності (для юридичної особи) та асоційованих осіб у 

випадку набуття інвестором істотної участі у професійному учасникові 

фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде 

прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків 

статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) 

в його органах управління в порядку, визначеному Національною комісією з 

цінних паперів та фондового ринку;  

– структуру власності, асоційованих осіб і всіх осіб, через яких 

здійснюватиметься опосередковане володіння та/або контроль істотної участі в 

банку для юридичної та/або фізичної особи, яка має намір набути істотної 

участі в банку або збільшити її таким чином, що така особа буде прямо та/або 

опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами володіти 10, 25, 50 та 

75 і більше відсотками статутного капіталу банку чи правом голосу акцій (паїв) 

у статутному капіталі банку та/або незалежно від формального володіння 
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справляти значний вплив на управління або діяльність банку в порядку, 

визначеному Законом України «Про банки і банківську діяльність» і 

нормативно-правовими актами Національного банку України; 

– саморегулівні організації та об’єднання професійних учасників 

фондового ринку: квартальну, річну, нерегулярну інформацію в обсязі та 

строки, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 

– професійні учасники фондового ринку – інформацію про: операції з 

цінними паперами у формі надання річних, квартальних, місячних (крім банків) 

і нерегулярних адміністративних даних про фінансовий стан професійного 

учасника; дотримання пруденційних нормативів; обсяг укладених угод; перелік 

торговців цінними паперами, допущених до біржових торгів; перелік цінних 

паперів, які пройшли процедуру лістингу, виключені з лістингу (делістинг); 

обсяг торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами в 

обсязі, строки та порядку, визначеному Національною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку. Торговці додатково розкривають інформацію про 

всі вчинені поза фондовою біржею торговцем або за його участю правочини 

щодо емісійних цінних паперів протягом двох робочих днів після дати 

виконання правочину щодо емісійних цінних паперів в обсязі, строки та в 

порядку, що визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку; фондові біржі – інформацію про всі вчинені на ній правочини щодо 

емісійних цінних паперів, умови лістингу цінних паперів в обсязі, строки та в 

порядку, що визначені НКЦПФР, а учасники депозитарної системи – 

інформацію про облік іменних цінних паперів в системі депозитарного обліку в 

обсязі, строки та порядку, визначені законодавством». 

Частини першу та другу статті 39 вважати відповідно частинами другою 

та третьою. 

 

5. У Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника 

або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 1992, 

№ 31, ст. 440 із наступними змінами): 

1) у статті 29: 
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– частину першу доповнити реченням такого змісту:  

«План санації може передбачати задоволення вимог кредиторів способом, 

що не суперечить законодавству, в тому числі за рахунок акцій додаткової 

емісії або емісії облігацій відповідно до плану санації»; 

– частину другу доповнити абзацом 14 такого змісту: 

«сек’юритизація – додаткова емісія акцій боржника або емісія боржником 

облігацій з метою переведення зобов’язань боржника в цінні папери»; 

2) частину четверту статті 79 доповнити реченням такого змісту: 

«Мирова угода може передбачати задоволення вимог кредиторів 

способом, що не суперечить законодавству, в тому числі за рахунок акцій 

додаткової емісії та облігацій відповідно до мирової угоди». 

 

6. Статтю 2 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і 

управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» 

(Відомості Верховної Ради України, 2003, № 52, ст. 377 із наступними змінами) 

доповнити абзацом такого змісту: «діяльність із залучення коштів установників 

управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення 

операцій з нерухомістю – діяльності управителя від свого імені за винагороду 

та в інтересах установників управління майном щодо управління залученими 

коштами (переданим у довірчу власність майном) згідно із законодавством, 

Правилами фонду та на підставі договору про управління майном (договору 

про участь у фонді фінансування будівництва або договору про придбання 

сертифікатів фонду операцій з нерухомістю)». 

 

7. Частину другу статті 9 Закону України «Про депозитарну систему 

України» (Відомості Верховної Ради, 2013, № 39, ст. 517 із наступними 

змінами) доповнити реченням такого змісту: «ЦД є неприбутковою 

установою». 

 

8. У Законі України «Про захист економічної конкуренції» (Відомості 

Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64 із наступними змінами):  
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1) статтю 51 доповнити частиною другою такого змісту:  

«За порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

визначені цим Законом, органами Антимонопольного комітету України можуть 

застосовуватися такі адміністративно-господарські санкції: 

основні:  

– адміністративно-господарський штраф із підстав та у розмірі, що 

визначені статтями 50, 52 цього Закону; 

– примусовий поділ із підстав та в порядку, визначеному статтею 53 

цього Закону; 

– зобов’язання органу влади, органу місцевого самоврядування, органу 

адміністративно-господарського управління та контролю скасувати або змінити 

прийняте ним рішення чи розірвати угоди, визнані антиконкурентними діями 

органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-

господарського управління та контролю, відповідно до статті 15 цього Закону; 

– зобов’язання усунути наслідки порушень законодавства про захист 

економічної конкуренції (усунути чи пом’якшити негативний вплив 

концентрації суб’єктів господарювання на конкуренцію) відповідно до статті 22 

цього Закону; 

– скасування дозволу на узгоджені дії у разі вчинення заборонених згідно 

зі статтею 19 цього Закону дій щодо неправомірного використання суб’єктом 

господарювання ринкового становища; 

додаткові:  

– оприлюднення відповідачем за власні кошти офіційної інформації 

Антимонопольного комітету України чи його територіального відділення 

стосовно рішення, прийнятого у справі про порушення, в тому числі 

опублікування рішень у повному обсязі (за винятком інформації з обмеженим 

доступом, а також визначеної відповідним державним уповноваженим, головою 

територіального відділення інформації, розголошення якої може завдати шкоди 

інтересам інших осіб, які брали участь у справі), у строк і спосіб, визначені цим 

рішенням або законодавством; 
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– блокування цінних паперів у разі вчинення порушень, передбачених 

пунктами 5, 12 статті 50 цього Закону, а також створення суб’єкта 

господарювання, об’єднання, метою чи наслідком створення якого є 

координація конкурентної поведінки між суб’єктами господарювання, що 

створили зазначений суб’єкт господарювання, об’єднання, або між ними та 

новоствореним суб’єктом господарювання, або вступ до такого об’єднання 

відповідно до частини другої статті 5 цього Закону». 

 

9. Частину сьому статті 25 Закону України «Про рекламу» (Відомості 

Верховної Ради України, 1996 р., № 39, ст. 181 із наступними змінами) 

доповнити абзацом такого змісту: «поширювати рекламу майнових прав, 

не посвідчених цінними паперами, під виглядом реклами цінних паперів». 

 

10. Частину першу статті 4 Закону України «Про інвестиційну 

діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646) 

доповнити реченням такого змісту: «Об’єктом інвестицій є емісійні цінні 

папери». 

 

11. У Законі України «Про інститути спільного інвестування» 

(Відомості Верховної Ради, 2013 р., № 29, ст. 337): 

1) частину першу статті 41 викласти у такій новій редакції: 

«Пайовий інвестиційний фонд – сукупність активів, що належать 

компанії з управління активами на праві довірчої власності та перебувають в 

управлінні компанії з управління активами, а також майно, цінні папери, 

кошти, у тому числі в іноземній валюті, банківські метали та інші активи, 

передбачені законодавством, отримані компанією з управління активами від 

управління активами пайового інвестиційного фонду»; 

2) статтю 43 доповнити частиною п’ятою такого змісту:  

«Управління активами пайового інвестиційного фонду на підставі 

договору управління майном здійснює компанія з управління активами. 

Укладення договору управління майном (активами пайового інвестиційного 
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фонду) здійснюється шляхом акцепту публічної або приватної пропозиції 

компанії з управління активами, визначеної проспектом емісії інвестиційних 

сертифікатів, і укладення договору купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів 

та зумовлює виникнення у компанії з управління активами права довірчої 

власності на активи пайового інвестиційного фонду»; 

3) частину шосту статті 46 викласти у такій новій редакції:  

«Національна комісія з цінних паперів та фонового ринку має право 

звертатися із позовом до господарського суду про ліквідацію пайового 

інвестиційного фонду з підстав, визначених частиною другою статті 46 цього 

Закону; у разі анулювання ліцензії компанії з управління активами; створення 

пайового інвестиційного фонду з порушенням порядку, визначеного частиною 

другою статті 41 цього Закону». 

Частину шосту статті 46 вважати частиною сьомою. 

 

12. У Законі України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності» (Відомості Верховної Ради, 2015 р., № 23, ст. 158) пункт 9 частини 

другої статті 16 виключити. 

 

II. Цей Закон набирає чинності з ___________201___ року. 

Голова  

Верховної Ради України 
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Додаток 2 
 

 Вид господарського недоговірного 
правопорушення на фондовому ринку 

Види господарсько-правових санкцій за  
недоговірне правопорушення на 

фондовому ринку 

Пропозиції щодо змін і доповнень 
до законодавства 

1 Порушення при здійсненні окремих видів діяльності учасниками фондового ринку: 
1.1. Загальні порушення вимог та правил здійснення професійної діяльності на фондовому ринку:  
 - здійснення діяльності на ринку цінних 

паперів без спеціального дозволу 
(ліцензії) (пункт 2 частини 1 статті 11 
Закону «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів») 

- попередження - за порушення вимог 
законодавства щодо цінних паперів, у 
тому числі нормативно-правових актів 
НКЦПФР (пункт 5 статті 8 Закону «Про 
державне регулювання ринку цінних 
паперів», підпункт 2.1 пункту 2 розділу 17  
Правил розгляду справ про порушення 
вимог законодавства на ринку цінних 
паперів та застосування санкцій, 
затверджених рішенням НКЦПФР від 16 
жовтня 2012 р. № 1470 (далі - Правила); 
- адміністративно-господарський штраф 
(пункт 2 частини 1 статті 11 Закону «Про 
державне регулювання ринку цінних 
паперів»). 

Абзац перший частини 2 статті 11 
Закону «Про державне 
регулювання ринку цінних 
паперів» викласти в такій новій 
редакції: «За порушення порядку та 
правил здійснення професійної 
діяльності на фондовому ринку 
уповноважена особа Національної 
комісії з цінних паперів та 
фондового ринку має право 
застосовувати адміністративно-
господарські штрафи за 
правопорушення, зазначені у 
частині першій цієї статті; 
зупиняти або анульовувати 
ліцензію на право провадження 
професійної діяльності на 
фондовому ринку, яку було видано 
такому професійному учаснику 
фондового ринку; зупиняти 
торгівлю на фондовій біржі до 
усунення порушень фондовою 
біржею законодавства про цінні 
папери, статуту та правил фондової 

- невиконання або несвоєчасне 
виконання рішень НКЦПФР або 
розпоряджень, постанов або рішень 
уповноважених осіб НКЦПФР щодо 
усунення порушень законодавства на 
ринку цінних паперів (пункт 8 частини 1 
статті 11 Закону «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів») 

- попередження (пункт 5 статті 8 Закону 
«Про державне регулювання ринку цінних 
паперів», підпункт 2.1 пункту 2 розділу 17 
Правил); 
- адміністративно-господарський штраф 
(пункт 8 частини 1 статті 11 Закону «Про 
державне регулювання ринку цінних 
паперів»); 
- зупинення на строк до одного року або 

http://zakon.rada.gov.ua/go/z1855-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/z1855-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/z1855-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/z1855-12
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анулювання ліцензії на право 
провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку (частина 2 статті 11 
Закону «Про державне регулювання ринку 
цінних паперів», підпункти 2.2, 2.3 
пункту 2 розділу 17 Правил); 

біржі; призначати тимчасово (до 
двох місяців) керівників 
професійних учасників фондового 
ринку для захисту інтересів 
держави, інвесторів; зупиняти або 
припиняти допуск цінних паперів 
на фондові біржі або торгівлю 
ними на будь-якій фондовій біржі; 
зупиняти кліринг та укладення 
договорів купівлі-продажу цінних 
паперів на фондових біржах на 
певний термін для захисту 
держави, інвесторів; зупиняти на 
підставі рішення Національної 
комісії з цінних паперів та 
фондового ринку внесення змін до 
системи депозитарного обліку 
щодо цінних паперів певного 
емітента або власника на строк до 
усунення порушень, що стали 
підставою для прийняття такого 
рішення. 

- порушення ліцензійних вимог, 
визначених законами та нормативно-
правовими актами НКЦПФР,  
професійним учасником фондового 
ринку; 

- попередження (пункт 5 статті 8 Закону 
«Про державне регулювання ринку цінних 
паперів», підпункт 2.1 пункту 2 розділу 17 
Правил); 
- зупинення на строк до одного року або 
анулювання ліцензії на право 
провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку (частина 2 статті 11 
Закону «Про державне регулювання ринку 

 Доповнити частину 1 статті 11 
Закону «Про державне 
регулювання ринку цінних 
паперів» пунктом 18 такого змісту: 
«18) порушення ліцензійних вимог, 
порядку та правил організації та 
здійснення професійної діяльності 
на фондовому ринку, визначених 
законами та нормативно-правовими 
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цінних паперів», підпункти 2.2, 2.3 
пункту 2 розділу 17 Правил). 

актами Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, 
професійним учасником фондового 
ринку – у розмірі трьохсот 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. За ті самі дії, 
вчинені повторно протягом року, – 
у розмірі однієї тисячі 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян». 

 - недотримання пруденційних нормативів 
та інших показників (нормативів), які 
обмежують ризики за операціями з 
цінними паперами або іншими 
фінансовими інструментами, визначених 
нормативно-правовими актами НКЦПФР. 

Відповідальність законодавством не 
визначено. Законодавство передбачає 
лише право НКЦПФР витребувати 
пояснення, план заходів установи щодо 
поліпшення її фінансового стану, надавати 
рекомендації щодо усунення впливу 
факторів, які спричинили підвищення 
ризиків, або щодо мінімізації впливу 
ризиків за умови неможливості їх 
усунення (стаття 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні»,  Положення про нагляд 
за дотриманням пруденційних нормативів 
професійними учасниками фондового 
ринку, затверджене рішенням НКЦПФР 
від  01 грудня 2015 р. № 2021). 

Доповнити частину 1 статті 11 
Закону «Про державне 
регулювання» пунктом 19 такого 
змісту: «19) недотримання 
пруденційних нормативів та інших 
показників (нормативів), які 
обмежують ризики за операціями з 
цінними паперами або іншими 
фінансовими інструментами – у 
розмірі трьохсот 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. За ті самі дії, 
вчинені повторно протягом року, – 
у розмірі однієї тисячі 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян». 

1.2. Порушення фінансовими посередниками правил здійснення професійної діяльності: 
 - порушення КУА, особою, яка здійснює 

управління пенсійними активами вимог 
законодавства, регламенту, проспекту 
емісії цінних паперів ІСІ, інвестиційної 

- попередження (пункт 5 статті 8 Закону 
«Про державне регулювання ринку цінних 
паперів», підпункт 2.1 пункту 2 розділу 17 
Правил); 

  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80
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декларації, договору про управління 
активами корпоративного інвестиційного 
фонду; 

- зупинення на строк до одного року або 
анулювання ліцензії на право 
провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку (частина 2 статті 11 
Закону «Про державне регулювання ринку 
цінних паперів», підпункт 2.2, 2.3 пункту 2 
розділу 17 Правил, розділ 10 Ліцензійних 
умов провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних 
паперів) - діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів 
(діяльності з управління активами); 
- відшкодування збитків (розділи 6, 7 
Положення про особливості здійснення 
діяльності з управління активами); 

 - невиконання обов’язків та 
недотримання обмежень, визначених 
пункт 2 розділу 9, пункт 16 розділу 14 
Правил здійснення діяльності з торгівлі 
цінними паперами, підпункт ж) пункту 2 
та пункт 3 розділу 4, пункти 1, 2 
розділу 5 Положення про особливості 
здійснення діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів, 
торговцем, андерайтером, КУА або 
особою, що здійснює управління 
активами інституційних інвесторів або 
пенсійними активами; укладання угод, 
заборонених законодавством тощо;  

- попередження (пункт 5 статті 8 Закону 
«Про державне регулювання ринку цінних 
паперів», підпункт 2.1 пункту 2 розділу 17 
Правил); 
- зупинення на строк до одного року або 
анулювання ліцензії на право 
провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку (частина 2 статті 11 
Закону «Про державне регулювання ринку 
цінних паперів», підпункт 2.2, 2.3 пункту 2 
розділу 17 Правил; 
- ліквідація НКЦПФР пайового 
інвестиційного фонду  або передача 
сукупності активів та зобов’язань, що 
становлять пайовий інвестиційний фонд, 
іншій компанії з управління активами 
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інституційних інвесторів у зв’язку з 
анулюванням ліцензії компанії з 
управління активами, яка здійснює 
управління активами інституту спільного 
інвестування (пункт 23 статті 8 Закону 
«Про державне регулювання ринку цінних 
паперів, пункт 11 розділу 10  Ліцензійних 
умов провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних 
паперів) − діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів 
(діяльності з управління активами);  

 - невідповідність договорів комісії, 
доручення, брокерського 
обслуговування, управління цінними 
паперами, РЕПО, на виконання, про 
управління активами тощо вимогам, 
визначеним законом, Правилами 
(умовами) здійснення діяльності з 
торгівлі цінними паперами : брокерської 
діяльності, дилерської діяльності, 
андеррайтингу, управління цінними 
паперами, затвердженими Рішенням 
ДКЦПФР від 12 грудня 2006 р. № 1449, 
Положенням про особливості здійснення 
діяльності з управління активами 
інституційних інвесторів, затвердженим 
Рішенням НКЦПФР від 6 серпня 2013 р. 
№ 1414; 

- попередження (пункт 5 статті 8 Закону 
«Про державне регулювання ринку цінних 
паперів», підпункт 2.1 пункту 2 розділу 17 
Правил); 
- зупинення на строк до одного року або 
анулювання ліцензії на право 
провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку (частина 2 статті 11 
Закону «Про державне регулювання ринку 
цінних паперів», підпункти 2.2, 2.3 
пункту 2 розділу 17 Правил; 
 
 
 

 - порушення торговцем правил ведення 
внутрішнього обліку операцій з цінними 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1576-13/page3?text=%E0%ED%F3%EB%FE%E2%E0%ED%ED%FF+%EB%B3%F6%E5%ED%E7%B3%BF#w144
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1576-13/page3?text=%E0%ED%F3%EB%FE%E2%E0%ED%ED%FF+%EB%B3%F6%E5%ED%E7%B3%BF#w299
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паперами (розділ 15 Правил (умов) 
здійснення діяльності з торгівлі цінними 
паперами); 

 - не проведення або несвоєчасне 
проведення торговцем звірки фактичної 
наявності грошових коштів, цінних 
паперів та інших фінансових 
інструментів на власних рахунках та на 
рахунках клієнтів (розділ 16 Правил 
здійснення діяльності з торгівлі цінними 
паперами); 

 - невідповідність структури 
сформованого в процесі довірчого 
управління або управління активами 
портфеля цінних паперів інвестиційній 
декларації та/або включення до складу 
портфеля цінних паперів, які не є 
об'єктом довірчого управління відповідно 
до законодавства; 

 - невідповідності розміру власного 
капіталу особи, яка отримала ліцензію на 
провадження діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів 
(пункт 10 розділу 1 Положення про 
особливості здійснення діяльності з 
управління активами). 

1.3. Порушення порядку та правил здійснення діяльності з організації торгівлі на ринку цінних паперів: 
 - порушення порядку організації та 

проведення біржових торгів; 
- порушення процедури допуску до 
торгів цінних паперів та інших 

- попередження (пункт 5 статті 8 Закону 
«Про державне регулювання ринку цінних 
паперів», підпункт 2.1 пункту 2 розділу 17 
Правил); 

Пропозиції щодо внесення змін до 
законодавства викладені в пункті 
1.1 цього Додатку. 
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фінансових інструментів (лістингу); 
- порушення порядку здійснення 
клірингу та розрахунків за договорами 
щодо фінансових інструментів (крім 
цінних паперів); 
- порушення порядку допуску членів 
фондової біржі та інших осіб до біржових 
торгів; 
- порушення порядку котирування цінних 
паперів та оприлюднення їх біржового 
курсу; 
- порушення порядку здійснення на 
фондових біржах операцій РЕПО; 
- порушення правил внутрішнього обліку 
та звітності за операціями з цінними 
паперами (Положення про 
функціонування фондових бірж, 
затверджене рішенням НКЦПФР від 22 
листопада 2012 р. № 1688 та правила 
біржі). 

- зупинення на строк до одного року або 
анулювання ліцензії на право 
провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку (частина 2 статті 11 
Закону «Про державне регулювання ринку 
цінних паперів», підпункт 2.2, 2.3 пункту 2 
розділу 17 Правил). 
- зупинення торгівлі на фондовій біржі до 
усунення порушень фондовою біржею 
законодавства про цінні папери, статуту та 
правил фондової біржі (пункт 7 статті 8 
Закону «Про державне регулювання ринку 
цінних паперів», пункт 14 розділу 3 
Положення про функціонування фондових 
бірж); 
- призначення НКЦПФР тимчасово (до 
двох місяців) керівників фондових бірж 
для захисту держави, інвесторів (пункт 16 
статті 8 Закону «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів»); 
- зупинення або припинення допуску 
цінних паперів на фондові біржі або 
торгівлі ними на будь-якій фондовій біржі 
(пункт 16 статті 8 Закону «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів»);  
- зупинення клірингу та укладення 
договорів купівлі-продажу цінних паперів 
на фондових біржах на певний термін для 
захисту держави, інвесторів (пункт 15 
статті 8 Закону «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів»). 
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1.4. Порушення порядку та правил здійснення депозитарної діяльності: 
 - порушення Центральним депозитарієм 

цінних паперів або депозитарною 
установою порядку провадження 
депозитарної діяльності, що призвело до 
втрати інформації, що міститься у 
системі депозитарного обліку цінних 
паперів, а також ухилення від внесення 
змін або внесення завідомо 
недостовірних змін до системи 
депозитарного обліку; 

- попередження (пункт 5 статті 8 Закону 
«Про державне регулювання ринку цінних 
паперів», підпункт 2.1 пункту 2 розділу 17 
Правил); 
- адміністративно-господарський штраф 
(пункт 9 частини 1 статті 11 Закону «Про 
державне регулювання ринку цінних 
паперів»); 
- зупинення або анулювання ліцензії на 
право провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку (частина 2 статті 11 
Закону «Про державне регулювання ринку 
цінних паперів»); 
- призначення тимчасово (до двох місяців) 
керівників депозитарію для захисту 
держави, інвесторів (пункт 16 статті 8 
Закону «Про державне регулювання ринку 
цінних паперів»); 
- зупинення на підставі рішення НКЦПФР 
внесення змін до системи реєстру 
власників іменних цінних паперів або до 
системи депозитарного обліку щодо 
цінних паперів певного емітента або 
певного власника на строк до усунення 
порушень, що стали підставою для 
прийняття такого рішення (пункт 30 
статті 8 Закону «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів»). 

 

 - неподання депозитарною установою 
депоненту виписки з рахунка в цінних 

- попередження (пункт 5 статті 8 Закону 
«Про державне регулювання ринку цінних 
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паперах або інших документів, подання 
яких передбачено законодавством про 
депозитарну систему України (пункт 17 
частини 1 статті 11 Закону «Про 
державне регулювання ринку цінних 
паперів»); 

паперів», підпункт 2.1 пункту 2 розділу 17 
Правил); 
- адміністративно-господарський штраф 
(пункт 17 частини 1 статті 11 Закону «Про 
державне регулювання ринку цінних 
паперів»); 
- зупинення або анулювання ліцензії на 
право провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку (частина 2 статті 11 
Закону «Про державне регулювання ринку 
цінних паперів»). 

 - порушення порядку та строків 
складання і надання емітенту реєстру 
власників іменних цінних паперів та 
облікового реєстру (стаття 22 Закону 
«Про депозитарну систему України», 
розділ 6 Положення про провадження 
депозитарної діяльності, затвердженого 
рішенням НКЦПФР від 23 квітня 2013 р. 
№ 735); 

 - порушення вимог до порядку зберігання 
та депозитарного обліку цінних паперів, 
не пов’язані з порушенням прав 
власності на цінні папери (статті 6, 7 
Закону «Про депозитарну систему», 
розділ 4 Положення про провадження 
депозитарної діяльності); 

- попередження (пункт 5 статті 8 Закону 
«Про державне регулювання ринку цінних 
паперів», підпункт 2.1 пункту 2 розділу 17 
Правил); 
- зупинення або анулювання ліцензії на 
право провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку (частина 2 статті 11 
Закону «Про державне регулювання ринку 
цінних паперів»); 
- зупинення на підставі рішення НКЦПФР 
внесення змін до системи реєстру 
власників іменних цінних паперів або до 
системи депозитарного обліку щодо 
цінних паперів певного емітента або 
певного власника на строк до усунення 

 

 - порушення правил проведення 
депозитарних операцій (розділ 3 
Положення про провадження 
депозитарної діяльності); 

 - порушення в процесі обслуговування 
корпоративних операцій емітента (розділ 
5 Положення про провадження 
депозитарної діяльності); 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1238-06
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1238-06
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 - порушення правил внутрішнього 
обліку операцій з цінними паперами; 

порушень, що стали підставою для 
прийняття такого рішення (пункт 30 статті 
8 Закону «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів»); 

 - систематичні (два або більше) 
порушення професійним учасником 
депозитарної системи України вимог 
НКЦПФР; 
- зменшення розміру власного капіталу 
професійного учасника депозитарної 
системи України на 30 відсотків 
протягом останніх шести місяців;  
- не виконання професійним учасником 
депозитарної системи України 10 і 
більше відсотків зобов'язань, строк 
виконання яких настав, протягом п'яти 
робочих днів; 
- арешт або набрання законної сили 
обвинувальним вироком щодо посадових 
осіб професійного учасника депозитарної 
системи України;  
- вчинення професійним учасником 
депозитарної системи України дій щодо 
приховування рахунків, будь-яких 
активів, реєстрів, звітів та інших 
документів; 
- необґрунтована відмова професійного 
учасника депозитарної системи України у 
наданні документів чи інформації, 
передбачених законом, уповноваженим 
особам Комісії; 

- попередження (пункт 5 статті 8 Закону 
«Про державне регулювання ринку цінних 
паперів», підпункт 2.1 пункт 2 розділу 17 
Правил); 
- зупинення або анулювання ліцензії на 
право провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку (частина 2 статті 11 
Закону «Про державне регулювання ринку 
цінних паперів»). 
- призначення рішенням НКЦПФР 
тимчасового адміністратора професійного 
учасника депозитарної системи України 
(частина 1 статті 11-1 Закону «Про 
державне регулювання ринку цінних 
паперів»); 
 

Доповнити частину 2 статті 11 
Закону «Про державне 
регулювання» реченням такого 
змісту: «За вчинення професійним 
учасником депозитарної системи 
порушень, визначених частиною 1 
статті 11-1 Закону «Про державне 
регулювання ринку цінних 
паперів», за рішенням 
уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та 
фондового ринку може 
застосовуватись як основна або 
додаткова адміністративно-
господарська санкція – 
призначення тимчасового 
адміністратора професійного 
учасника депозитарної системи 
України». 
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- наявність ознак фінансової 
нестабільності відповідно до критеріїв, 
визначених НКЦПФР (частина 1 
статті 11-1 Закону «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів»). 

1.5. Порушення вимог, порядку та правил здійснення клірингової діяльності: 
 - порушення порядку взяття на облік 

учасників клірингу; 
- порушення вимог щодо організації 
системи внутрішнього обліку; 
- порушення вимог до порядку 
здійснення клірингу; 
- порушення порядку проведення 
грошових розрахунків за результатами 
клірингу; 
- порушення вимог до організації 
створення системи зниження ризиків при 
провадженні клірингової діяльності 
(Закон «Про депозитарну систему 
України», Положення про клірингову 
діяльність, затверджене рішенням 
НКЦПФР від 26 березня 2013 р. № 429). 

- попередження (пункт 5 статті 8 Закону 
«Про державне регулювання ринку цінних 
паперів», підпункт 2.1 пункту 2 розділу 17 
Правил); 
- зупинення або анулювання ліцензії на 
право провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку (частина 2 статті 11 
Закону «Про державне регулювання ринку 
цінних паперів»); 
- призначення тимчасово (до двох місяців) 
керівників клірингової установи для 
захисту держави, інвесторів (пункт 16 
статті 8 Закону «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів»). 

Пропозиції щодо внесення змін до 
законодавства викладені в пункті 
1.1 цього Додатку. 

1.6. Порушення об’єднанням професійних учасників фондового ринку або саморегулівною організацією порядку організації та 
здійснення діяльності на фондовому ринку: 

 - вчинення СРО порушень, визначених 
частина 1 статті 11 Закону «Про 
державне регулювання ринку цінних 
паперів», зокрема: 
- не розкриття інформації, визначеної 
підпункт 5 частини 4 розділу 2 
Положення про об’єднання професійних 

- попередження (пункт 5 статті 8 Закону 
«Про державне регулювання ринку цінних 
паперів», підпункт 2.1 пункту 2 розділу 17 
Правил); 
- адміністративно-господарський 
штраф (підпункт 7 частина 1 статті 11 
Закону «Про державне регулювання ринку 

Пропонуємо частину 3 статті 11 
Закону «Про державне 
регулювання ринку цінних 
паперів» викласти в такій новій 
редакції: «За порушення 
об’єднанням професійних 
учасників фондового ринку або 
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учасників фондового ринку, 
затвердженого  рішенням НКЦПФР від 
12 грудня 2012 р. № 1925; 
- ненадання звіту про діяльність СРО, 
адміністративних даних та інформації 
щодо стану виконання делегованих 
НКЦПФР повноважень; 
- неподання, несвоєчасне подання 
об’єднанням професійних учасників або 
СРО до НКЦПФР на погодження правил 
і стандартів професійної діяльності на 
фондовому ринку та/або змін до них; 
- неповідомлення, несвоєчасне 
повідомлення НКЦПФР про проведення 
семінарів, презентацій, конференцій, 
«круглих столів» з питань фондового 
ринку; 
- ненадання, несвоєчасне надання 
інформації до НКЦПФР про 
застосування до членів СРО заходів 
дисциплінарного впливу; 
- ненадання, несвоєчасне надання членам 
СРО інформації, про дату проведення 
загальних зборів членів СРО. 

цінних паперів»); 
- анулювання свідоцтва про реєстрацію 
об'єднання як саморегулівної організації 
фондового ринку, яке було видано такому 
об'єднанню (частина 3 статті 11 Закону 
«Про державне регулювання ринку цінних 
паперів»); 
- анулювання свідоцтва об’єднання 
професійних учасників (ппункт 10 пункт 3 
гл. 1 розділу 6 Положення про об'єднання 
професійних учасників). 

саморегулівною організацією 
порядку організації та здійснення 
діяльності на фондовому ринку 
уповноважена особа Національної 
комісії з цінних паперів та 
фондового ринку може 
застосовувати попередження, 
адміністративно-господарський 
штраф в розмірі, визначеному 
пунктом 7 частини 1 статті 11 
цього Закону, анулювання 
свідоцтва про реєстрацію 
об’єднання професійних учасників 
або об'єднання як саморегулівної 
організації фондового ринку, яке 
було видано такому об'єднанню». 
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1.7. Умисні дії, що мають ознаки 
маніпулювання на фондовому ринку, 
визначені статтею 10-1 Закону «Про 
державне регулювання ринку цінних 
паперів» (підпункт 11 частини 1 статті 11 
Закону «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів»). 

- попередження (пункт 5 статті 8 Закону 
«Про державне регулювання ринку цінних 
паперів», підпункт 2.1 пункт 2 розділу 17 
Правил); 
- адміністративно-господарський 
штраф (пункт 11 частини 1 статті 11 
Закону «Про державне регулювання ринку 
цінних паперів»); 
- зупинення або анулювання ліцензії на 
право провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку (частина 2 
статті 11 Закону «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів»); 
- зупинення біржею або державним 
представником НКЦПФР біржових торгів 
за певним цінним папером або 
призупинення допуску такого учасника до 
біржових торгів на певний термін з 
повідомленням листом НКЦПФР не 
пізніше наступного робочого дня 
(наприклад, пункт 42.1 Правил ПрАТ „ФБ 
„ІННЕКС). 

  

1.8. Наявність у емітента та його цінних 
паперів ознак фіктивності (ч. 2 статті 7 
Закону «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів», Положення про 
встановлення ознак фіктивності емітентів 
цінних паперів та включення таких 
емітентів до списку емітентів, що мають 
ознаки фіктивності, затверджене 
рішенням НКЦПФР 10 липня 2015 р.). 

- зупинення обігу цінних паперів 
емітента (пункт 5-1 статті 7 Закону «Про 
державне регулювання ринку цінних 
паперів»); 
- припинення юридичної особи – 
емітента (пункт 5-2 статті 7 Закону «Про 
державне регулювання ринку цінних 
паперів»); 
- скасування реєстрації випуску 

Пропонуємо доповнити частину 1 
статті 11 Закону «Про державне 
регулювання ринку цінних 
паперів» пунктом 20 такого змісту: 
20) наявність у емітента та його 
цінних паперів ознак фіктивності – 
у розмірі п'ятиста 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. За ті самі дії, 
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цінних паперів емітента після ухвалення 
судом відповідного рішення про 
припинення юридичної особи - емітента у 
зв’язку з включенням його до списку 
емітентів, що мають ознаки фіктивності 
(пункт 5-3 статті 7 Закону «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів»). 

вчинені повторно протягом року, – 
у розмірі п'яти тисяч 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян». 
Частину 4 статті 11 Закону «Про 
державне регулювання ринку 
цінних паперів» викласти в такій 
новій редакції: «У випадку 
встановлення рішенням 
Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку 
наявності у емітента та його цінних 
паперів ознак фіктивності, 
визначених відповідно до 
нормативно-правових актів 
Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, 
емітент включається до списку 
емітентів, що мають ознаки 
фіктивності, і до нього можуть 
бути застосовані наступні основні 
адміністративно-господарські 
санкції: адміністративно-
господарський штраф, у розмірі, 
визначеному частиною 1 статті 11 
цього Закону; припинення 
юридичної особи – емітента;  
скасування реєстрації випуску 
цінних паперів емітента після 
ухвалення судом відповідного 
рішення про припинення 
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юридичної особи - емітента у 
зв’язку з включенням його до 
списку емітентів, що мають ознаки 
фіктивності та додаткові санкції: 
зупинення обігу цінних паперів 
емітента. 

1.9. Порушення Рейтинговим агентством 
вимог законів України у сфері цінних 
паперів та/або нормативних актів 
НКЦПФР 

- попередження (пункт 5 статті 8 Закону 
«Про державне регулювання ринку цінних 
паперів», підпункт 2.1 пункт 2 розділу 17 
Правил); 
- виключення уповноваженого 
рейтингового агентства з Державного 
реєстру уповноважених рейтингових 
агентств, анулювання свідоцтва про 
включення до Державного реєстру 
уповноважених рейтингових агентств, 
виключення міжнародного рейтингового 
агентства з переліку визнаних (пункт 29 
статті 8 Закону «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів»). 

Доповнити статтю 11 Закону «Про 
державне регулювання ринку 
цінних паперів» частиною 5 такого 
змісту:  
«У випадку порушення 
Рейтинговим агентством вимог 
законів України про цінні папери 
та/або нормативних актів 
Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку 
уповноважена особа Національної 
комісії з цінних паперів та 
фондового ринку має право 
застосовувати такі основні 
адміністративно-господарські 
санкції: попередження, виключення 
уповноваженого рейтингового 
агентства з Державного реєстру 
уповноважених рейтингових 
агентств, анулювання свідоцтва про 
включення до Державного реєстру 
уповноважених рейтингових 
агентств, виключення 
міжнародного рейтингового 
агентства з переліку визнаних». 
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2. Порушення прав та законних інтересів учасників фондового ринку: 
2.1.  Не надання, несвоєчасне надання 

інвестору в цінні папери (у тому числі 
акціонеру) на його письмовий запит 
інформації про діяльність емітента в 
межах, передбачених законом, або 
надання йому недостовірної інформації 
(підпункт 3, 4 частини 1 статті 11 Закону 
«Про державне регулювання ринку 
цінних паперів»). 

- попередження (пункт 5 статті 8 Закону 
«Про державне регулювання ринку цінних 
паперів», підпункт 2.1 пункту 2 розділу 17 
Правил); 
- адміністративно-господарський штраф 
(підпункт 3, 4 частини 1 статті 11 Закону 
«Про державне регулювання ринку цінних 
паперів»); 
- зупинення на термін до одного року 
розміщення (продажу) та обігу цінних 
паперів емітента (підпункт 2.2. пункту 2 
розділу 17 Правил). 

Доповнити статтю 11 Закону «Про 
державне регулювання ринку 
цінних паперів» частиною 6 такого 
змісту: «За порушення прав 
інвесторів та власників цінних 
паперів в процесі випуску (видачі), 
обігу, погашення, реалізації прав за 
цінними паперами, порушення 
переважних прав акціонерів в 
процесі додаткової емісії 
уповноважена особа Національної 
комісії з цінних паперів та 
фондового ринку має право 
застосовувати як основні санкції: 
попередження, адміністративно-
господарський штраф, в розмірі 
визначеному частиною 1 статті 11 
цього Закону, відмову в реєстрації 
випуску цінних паперів, інформації 
про випуск, проспекту емісії цінних 
паперів, звіту про результати 
розміщення цінних паперів та як 
додаткову санкцію – зупинення на 
термін до одного року розміщення 
(продажу) та обігу цінних паперів 
емітента» 

2.2 Пов'язані з правовою природою цінного паперу: 
 - порушення переважного права 

акціонерів приватного акціонерного 
товариства при відчуженні акцій; 

- відшкодування збитків (статті 22, 623 
ЦК України, статті 224 – 226, 229 ГК 
України та ін.); 
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- порушенні переважного права інших 
акціонерів при додатковій емісії акцій; 

- зупинення на термін до одного року 
розміщення (продажу) та обігу цінних 
паперів емітента (підпункт 2.2. пункту 2 
розділу 17 Правил); 

 

- порушення, пов’язані з 
дематеріалізацією випуску цінних 
паперів; 

- попередження (пункт 5 статті 8 Закону 
«Про державне регулювання ринку цінних 
паперів», підпункт 2.1 пункту 2 розділу 17 
Правил); 
- адміністративно-господарський штраф 
(пункт 8 частини 1 статті 11 Закону «Про 
державне регулювання ринку цінних 
паперів»); 

Доповнити статтю 11 Закону «Про 
державне регулювання ринку 
цінних паперів» частиною 7 такого 
змісту: «За порушення, пов’язані з 
дематеріалізацією випуску цінних 
паперів, порушення прав власників 
емісійних цінних паперів в частині 
їх видачі, погашення, реалізації 
прав, посвідчених емісійним 
цінним папером, уповноважена 
особа Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку має 
право застосовувати як основні 
санкції: попередження, 
адміністративно-господарський 
штраф, в розмірі, визначеному 
частиною 1 статті 11 цього Закону; 
як додаткову адміністративно-
господарську санкцію – зупинення 
на термін до одного року 
розміщення (продажу) та обігу 
цінних паперів емітента». 
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- порушення прав власників 
інвестиційних сертифікатів в частині їх 
видачі, погашення, реалізації прав, 
посвідчених інвестиційним 
сертифікатом. 

- попередження (пункт 5 статті 8 Закону 
«Про державне регулювання ринку цінних 
паперів», підпункт 2.1 пункту 2 розділу 17 
Правил); 
- зупинення на термін до одного року 
розміщення (продажу) та обігу цінних 
паперів емітента (підпункт 2.2. пункту 2 
розділу 17 Правил); 
- відшкодування збитків (статті 22, 623 
ЦК України, статті 224 – 226, 229 ГК 
України); 
- штрафні санкції – у розмірі подвійної 
облікової ставки НБУ за кожен день 
прострочки виконання грошового 
зобов’язання (статті 1, 3 Закону України 
від 22 листопада 1996 р. «Про 
відповідальність за несвоєчасне 
виконання грошових зобов'язань»). 

 

2.3. Порушення в процесі випуску, розміщення та обігу емісійних цінних паперів: 
2.3.1 - недобросовісна емісія (стаття 36 Закону 

«Про цінні папери та фондовий ринок»); 
- тимчасове зупинення на термін до 
одного року відкритого розміщення 
цінних паперів (частина 4 статті 36 Закону 
«Про цінні папери та фондовий ринок», 
підпункт 2.3. пункту 2 розділу 17 Правил); 
- відмова в реєстрації випуску цінних 
паперів, інформації про випуск, проспекту 
емісії цінних паперів, звіту про результати 
розміщення цінних паперів (розділ 4 
Положення про порядок реєстрації 
проспекту емісії та випуску інвестиційних 
сертифікатів пайового інвестиційного 
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фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 
від 20 червня 2013 р. № 1103, Положення 
про порядок реєстрації проспекту емісії та 
випуску акцій корпоративного 
інвестиційного фонду, затверджене 
рішенням НКЦПФР від 20 червня 2013 
розділу № 1104, пункт 3.19 розділу 3, 
пункт 4.8. розділу 4 Положення про 
порядок реєстрації випуску іпотечних 
сертифікатів, пункти 19, 20 розділу 1 
Порядку реєстрації випуску акцій при 
зміні розміру статутного капіталу 
акціонерного товариства та Змін до 
Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій та анулювання свідоцтв про 
реєстрацію випусків акцій, затверджених 
рішенням НКЦПФР від 31 липня 2012 р. 
№ 1073,  пункт 18 - 20 підрозділу 1 
розділу 3 Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових 
організацій та їх обігу,  затвердженого 
рішенням НКЦПФР від 27 грудня 2013 
року № 2998, пункт 7 розділу 3 
Положення про порядок реєстрації 
випуску звичайних іпотечних облігацій, 
проспекту емісії, звіту про результати 
розміщення іпотечних облігацій, 
погашення та скасування реєстрації 
випуску іпотечних облігацій, 
затвердженого рішенням НКЦПФР від 28 
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серпня 2014 р. № 1118, пункт 9 розділу 2 
Положення про порядок реєстрації 
сертифікатів ФОН,  проспекту емісії, звіту 
про результати розміщення сертифікатів 
фонду операцій з нерухомістю, погашення 
сертифікатів фонду операцій з 
нерухомістю та скасування реєстрації 
випуску, затвердженого рішенням 
НКЦПФР від 05 березня 2009 р. № 244); 
- визнання емісії цінних паперів 
недійсною (частина 6 статті 36 Закону 
«Про цінні папери та фондовий ринок», 
Порядок визнання емісії цінних паперів 
недобросовісною та недійсною, 
затверджений рішенням НКЦПФР від 6 
серпня 2013 р. № 1416); 

2.3.2 Порушення порядку розміщення цінних 
паперів: 
- розміщення цінних паперів без 
реєстрації їх випуску в установленому 
законом порядку (пункт 1 частини 1 
статті 11 Закону «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів»); 

- адміністративно-господарський штраф 
(підпункт 1 частини 1 статті 11 Закону 
«Про державне регулювання ринку цінних 
паперів»);  
- зупинення на термін до одного року 
розміщення (продажу) та обігу цінних 
паперів емітента (підпункт 2.3. пункту 2 
розділу 17 Правил); 

 

- невиконання умов проспекту емісії 
цінних паперів, зареєстрованого у 
встановленому порядку (пункт 13 
частини 1 статті 11 Закону «Про 
державне регулювання ринку цінних 
паперів»); 

- попередження (пункт 5 статті 8 Закону 
«Про державне регулювання ринку цінних 
паперів», підпункт 2.1 пункту 2 розділу 17 
Правил); 
- адміністративно-господарський штраф 
(підпункт 13 частини 1 статті 11 Закону 
«Про державне регулювання ринку цінних 
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паперів»); 
- відмова в реєстрації звіту про результати 
розміщення цінних паперів (розділ 4 
Положення про порядок реєстрації 
проспекту емісії та випуску інвестиційних 
сертифікатів пайового інвестиційного 
фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 
від 20 червня 2013 р. № 1103, розділ 4 
Положення про порядок реєстрації 
проспекту емісії та випуску акцій 
корпоративного інвестиційного фонду, 
затвердженого рішенням НКЦПФР від 20 
червня 2013 р. № 1104, пункт  3.19 розділу 
3, пункт 4.8. розділу 4 Положення про 
порядок реєстрації випуску іпотечних 
сертифікатів, затвердженого рішенням 
ДКЦПФР вiд 21 березня 2006 р. № 187); 

- розміщення цінних паперів (крім 
облігацій зовнішніх державних позик 
України) за межами України без дозволу 
НКЦПФР; 

- зупинення на термін до одного року 
розміщення (продажу) та обігу цінних 
паперів емітента (підпункт 2.2. пункту 2 
розділу 17 Правил) 

Доповнити статтю 11 Закону «Про 
державне регулювання ринку 
цінних паперів» частиною 8 такого 
змісту:  
«За порушення емітентом порядку 
емісії, розміщення та обігу цінних 
паперів, визначеного 
законодавством, що не підпадають 
під ознаки недобросовісної емісії, 
уповноважена особа Національної 
комісії з цінних паперів та 
фондового ринку має право 
застосовувати як основні 

- порушення встановленого 
законодавством порядку прийняття 
рішення про розміщення цінних паперів;  

- відмова в реєстрації випуску цінних 
паперів, інформації про випуск, проспекту 
емісії цінних паперів, звіту про результати 
розміщення цінних паперів (розділ 4 
Положення про порядок реєстрації 
проспекту емісії та випуску інвестиційних 
сертифікатів пайового інвестиційного 
фонду, розділ 4 Положення про порядок 
реєстрації проспекту емісії та випуску 

- порушення порядку скликання та/або 
проведення загальних зборів акціонерів; 

- невідповідність поданих документів 
вимогам законодавства, відсутність будь-
якого з документів, недостовірність 
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інформації у  документах, поданих на 
реєстрацію випуску цінних паперів, 
інформації про випуск,  проспекту емісії 
цінних паперів, звіту про результати 
розміщення цінних паперів; 

акцій корпоративного інвестиційного 
фонду, пункт 3.19 розділу 3, пункт 4.8. 
розділу 4 Положення про порядок 
реєстрації випуску іпотечних сертифікатів,  
пункт 16 розділу 2 Порядку здійснення 
емісії та реєстрації випуску акцій 
акціонерних товариств, які створюються 
шляхом злиття, поділу, виділу чи 
перетворення або до яких здійснюється 
приєднання, затвердженого рішенням 
НКЦПФР від 09 квітня 2013 р. № 520,  
пункт 19, 20 розділу 1 Порядку реєстрації 
випуску акцій при зміні розміру 
статутного капіталу акціонерного 
товариства та Змін до Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій та анулювання 
свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, 
затвердженого рішенням НКЦПФР від 31 
липня 2012 р. № 1073, пункти 10, 20 
розділу 1 Положення про порядок 
реєстрації випуску (випусків) акцій при 
заснуванні акціонерних товариств, 
затвердженого рішенням НКЦПФР від 30 
грудня 2009 р. № 1639,  пункт 6 Порядку 
реєстрації випуску акцій акціонерних 
товариств, що створюються у процесі 
приватизації та корпоратизації,  
затвердженого рішенням НКЦПФР вiд 26 
лютого 2013 р. № 248, пункти 18-20 
підрозділу 1 розділу 3 Положення про 
порядок здійснення емісії облігацій 

адміністративно-господарські 
санкції: попередження; 
адміністративно-господарський 
штраф, в розмірі, визначеному 
пунктом 22 частини 1 статті 11 
цього Закону; відмову в реєстрації 
випуску цінних паперів, інформації 
про випуск, проспекту емісії цінних 
паперів, звіту про результати 
розміщення цінних паперів; як 
додаткову адміністративно-
господарську санкцію – зупинення 
на термін до одного року 
розміщення (продажу) та обігу 
цінних паперів емітента». 

- порушення прав держави як акціонера в 
процесі збільшення/зменшення 
статутного капіталу,  
- не внесення (не затвердження) у 
встановлені законодавством строки змін 
до статуту, пов’язаних із збільшенням 
статутного капіталу акціонерного 
товариства з урахуванням результатів 
розміщення акцій; 
- невідповідність іпотечного покриття   
вимогам Закону України «Про іпотечні 
облігації» ( пункт 7 розділу 3 Положення 
про порядок реєстрації емісії іпотечних 
облігацій); 
- порушення емітентом порядку та умов 
визначення ціни розміщення цінних 
паперів. 
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підприємств, облігацій міжнародних 
фінансових організацій та їх обігу,   
затвердженого рішенням НКЦПФР від 27 
грудня 2013 р. № 2998, пункт 7 розділу 3 
Положення про порядок реєстрації емісії 
іпотечних облігацій,  пункт 9 розділу 2 
Положення про порядок реєстрації 
сертифікатів ФОН); 
- зупинення на термін до одного року 
розміщення (продажу) та обігу цінних 
паперів емітента (підпункт 2.2. пункту 2 
розділу 17 Правил). 

2.3.3. Відмова (ухилення) від проведення 
уповноваженими особами НКЦПФР 
нагляду за реєстрацією акціонерів, 
проведенням загальних зборів акціонерів, 
голосуванням та підбиттям його  
підсумків, а також не допуск до 
проведення зазначеного нагляду (Проект 
Закону України від 31 липня 2015 р. «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо імплементації 
стандартів IOSCO та виконання Угоди 
про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом в частині протидії 
зловживанням на фондовому ринку» (далі 
– проект Закону від 31 липня 2015 р.); 

- адміністративно-господарський штраф у 
розмірі від п'яти до десяти тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. За ті самі дії, вчинені повторно 
протягом року, – у розмірі від десяти до 
п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 
  

2.3.4. Перешкоджання у проведенні 
уповноваженими особами Національної 
комісії з цінних паперів та фондового 
ринку перевірки учасника фондового 
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ринку та/або розслідування порушень 
законодавства на ринку цінних паперів та 
про акціонерні товариства (проект Закону 
від 31 липня 2015 р.). 

2.4. Порушення (невиконання або неналежне 
виконання) емітентом зобов’язань за 
цінним папером щодо виплати доходу, 
погашення, викупу цінного паперу тощо. 

- відшкодування збитків (статті 22, 623 
ЦК України, статті 224 – 226, 229 ГК 
України); 
- штрафні санкції – подвійна облікова 
ставка НБУ за кожен день прострочки 
виконання грошового зобов’язання 
(статті 1, 3 Закону України від 22 
листопада 1996 р. «Про відповідальність 
за несвоєчасне виконання грошових 
зобов’язань»). 

 

2.5. Неповернення або несвоєчасне 
повернення інвестору коштів (майна, 
майнових прав), що надійшли як плата за 
розміщені цінні папери у разі визнання 
емісії недійсною або не затвердження у 
встановлені законодавством строки 
результатів розміщення цінних паперів 
органом емітента, уповноваженим 
приймати таке рішення, а також якщо 
НКЦПФР не зареєстровано звіт про 
результати розміщення цінних паперів 
або установчі збори визнали товариство 
таким, що не засноване. 

- відшкодування збитків (статті 22, 623 
ЦК України, статті 224 – 226, 229 ГК 
України); 
- штрафні санкції – подвійна облікова 
ставка НБУ за кожен день прострочки 
виконання грошового зобов’язання 
(статті 1, 3 Закону України від 22 
листопада 1996 р. «Про відповідальність 
за несвоєчасне виконання грошових 
зобов’язань», частина 7 статті 36 Закону 
«Про цінні папери та фондовий ринок»). 

 

2.6. Вчинення правочинів з цінними 
паперами та деривативами, розміщення 
(видача) або обіг яких зупинено, або 
реєстрацію випуску яких скасовано у 

- адміністративно-господарський штраф у 
розмірі від п'яти до десяти тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. За ті самі дії, вчинені повторно 
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2.8. Неправомірні дії НКЦПФР при 
здійсненні контрольних та  розпорядчих 
повноважень (стаття 15 Закону «Про 
державне регулювання ринку цінних 
паперів») 

- відшкодування шкоди, заподіяної 
учасникам ринку цінних паперів в 
повному обсязі за рахунок держави 
(стаття 5 Закону «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів»). 

 

встановленому законодавством порядку, 
якщо інформація про таке зупинення чи 
скасування була оприлюднена відповідно 
до законодавства  (проект Закону від 31 
липня 2015 р.). 

протягом року, – у розмірі від десяти до 
п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 

2.7. Проведення операцій з цінними паперами 
щодо яких  у встановленому 
законодавством порядку зупинено 
внесення змін до системи депозитарного 
обліку цінних паперів, якщо інформація 
про таке зупинення була оприлюднена 
відповідно до законодавства (проект 
Закону від 31 липня 2015 р.). 

- адміністративно-господарський штраф у 
розмірі від п'яти до десяти тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. За ті самі дії, вчинені повторно 
протягом року, – у розмірі від десяти до 
п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 

 

    
3. Порушення порядку розкриття інформації на фондовому ринку 
3.1. Неопублікування, опублікування не в 

повному обсязі інформації та/або 
опублікування недостовірної інформації 
(підпункт 5 частини 1 статті 11 Закону 
«Про державне регулювання ринку 
цінних паперів»). 

- адміністративно-господарський штраф 
(підпункт 5 частини 1 статті 11 Закону 
«Про державне регулювання ринку цінних 
паперів»). 

Доповнити статтю 11 Закону «Про 
державне регулювання ринку 
цінних паперів» частиною 9 такого 
змісту:  
«За порушення вимог 
законодавства про цінні папери, у 
тому числі нормативно-правових 
актів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку щодо 
розкриття інформації на 
фондовому ринку, уповноважена 

3.2. Нерозміщення, розміщення не в повному 
обсязі інформації та/або розміщення 
недостовірної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі 
даних НКЦПФР про ринок цінних 

- адміністративно-господарський штраф 
(підпункт 6 частини 1 статті 11 Закону 
«Про державне регулювання ринку цінних 
паперів»). 
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паперів (підпункт 6 частини 1 статті 11 
Закону «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів»). 

особа Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку 
має право застосовувати як основні 
адміністративно-господарські 
санкції: попередження; 
адміністративно-господарський 
штраф, в розмірі, визначеному 
частиною 1 статті 11 цього Закону; 
зупинення на строк до одного року 
ліцензії на право провадження 
професійної діяльності на 
фондовому ринку; анулювання 
ліцензії на право провадження 
професійної діяльності на 
фондовому ринку; звертатись до 
суду з позовом про припинення 
акціонерного товариства з підстави 
неподання акціонерним 
товариством протягом двох років 
поспіль до Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку 
інформації, передбаченої законом; 
як додаткову адміністративно-
господарську санкцію – 
призначення рішенням 
Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку 
тимчасового адміністратора 
професійного учасника 
депозитарної системи України». 

3.3. Неподання, подання не в повному обсязі 
інформації та/або подання недостовірної 
інформації до НКЦПФР (підпункт 7 
частини 1 статті 11 Закону «Про 
державне регулювання ринку цінних 
паперів»). 

 - адміністративно-господарський штраф 
(підпункт 7 частини 1 статті 11 Закону 
«Про державне регулювання ринку цінних 
паперів»); 
- зупинення на строк до одного року або 
анулювання ліцензії на право провадження 
професійної діяльності на фондовому 
ринку (частина 2 статті 11 Закону «Про 
державне регулювання ринку цінних 
паперів», підпункти 2.2, 2.3 пункту 2 
розділу 17 Правил ); 
- припинення акціонерного товариства за 
рішенням суду за позовом НКЦПФР з 
підстави неподання акціонерним 
товариством протягом двох років поспіль 
НКЦПФР інформації, передбаченої 
законом (пункт 31-1 статті 8 Закону «Про 
державне регулювання ринку цінних 
паперів»). 

3.4. Ненадання пояснень та інформації (в 
тому числі з обмеженим доступом) або 
надання недостовірної інформації 
уповноваженим особам Національної 
комісії з цінних паперів та фондового 
ринку під час проведення розслідування 
порушень законодавства на ринку цінних 
паперів та про акціонерні товариства. 

- адміністративно-господарський штраф  у 
розмірі від п'яти до десяти тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. За ті самі дії, вчинені повторно 
протягом року, – у розмірі від десяти до 
п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 

3.5. Правопорушення, що вчиняються - адміністративно-господарський штраф 
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особами – суб’єктами господарювання, 
що володіють інсайдерською  
інформацією, (підпункт 12. частини 1 
статті 11 Закону «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів»). 

(підпункт 12 частини 1 статті 11 Закону 
«Про державне регулювання ринку  цінних 
паперів»); 
- зупинення на строк до одного року або 
анулювання ліцензії на право провадження 
професійної діяльності на фондовому 
ринку (частина 2 статті 11 Закону «Про 
державне регулювання ринку цінних 
паперів», підпункт 2.2, 2.3 пункту 2 розділу 
17 Правил ). 

3.5. Порушення порядку розкриття та захисту 
інформації, що міститься в системі 
депозитарного обліку (розділ 4 Закону 
«Про депозитарну систему України»). 

 

- зупинення на строк до одного року або 
анулювання ліцензії на право провадження 
професійної діяльності на фондовому 
ринку (частина 2 статті 11 Закону «Про 
державне регулювання ринку цінних 
паперів», підпункти 2.2, 2.3 пункту 2 
розділу 17 Правил). 

Доповнити частину 1 статті 11 
Закону «Про державне 
регулювання ринку цінних 
паперів» пунктом 21 такого змісту: 
«21) за порушення порядку 
розкриття та захисту інформації, 
що міститься в системі 
депозитарного обліку, відомостей 
про власників істотної участі у 
професійному учаснику 
депозитарної системи України в 
обсязі, визначеному Національною 
комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, – у розмірі ста 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. За ті самі дії, 
вчинені повторно протягом року, – 
у розмірі п’ятиста 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян».  
Пункт 11 частини 1 статті 11-1 

3.6. Невиконання вимог закону щодо 
розкриття відомостей про власників 
істотної участі у професійному учаснику 
депозитарної системи України в обсязі, 
визначеному НКЦПФР (пункт 11 
частини 1 статті 11-1 Закону «Про 
державне регулювання ринку цінних 
паперів»). 

- зупинення на строк до одного року або 
анулювання ліцензії на право провадження 
професійної діяльності на фондовому 
ринку (частина 2 статті 11 Закону «Про 
державне регулювання ринку цінних 
паперів», підпункти 2.2, 2.3 пункту 2 
розділу 17 Правил). 
- призначення рішенням НКЦПФР 
тимчасового адміністратора професійного 
учасника депозитарної системи України 
(частина 1 статті 11-1 Закону «Про 
державне регулювання ринку цінних 
паперів»). 
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Закону «Про державне 
регулювання ринку цінних 
паперів») виключити. 

4. Порушення прав власності на цінні папери, пов'язані з ризиками зберігання та депозитарного обліку цінних паперів:  
4.1. Порушення емітентом порядку 

прийняття рішення про передачу ведення 
реєстру власників іменних цінних 
паперів та/або порядку передачі ведення 
реєстру власників іменних цінних 
паперів (пункт 10 частини 1 статті 11 
Закону «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів»). 

- адміністративно-господарський штраф 
(пункт 10 частини 1 статті 11 Закону «Про 
державне регулювання ринку цінних 
паперів»). 
 

 

4.2 Порушення ЦД або депозитарною 
установою порядку провадження 
депозитарної діяльності, що призвело до 
втрати інформації, що міститься у 
системі депозитарного обліку цінних 
паперів, а також ухилення від внесення 
змін або внесення завідомо 
недостовірних змін до системи 
депозитарного обліку (пункт 9 частини 1 
статті 11 Закону «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів»). 

- адміністративно-господарський штраф 
(пункт 9 частини 1 статті 11 Закону «Про 
державне регулювання ринку цінних 
паперів»); 
- зупинення на строк до одного року або 
анулювання ліцензії на право провадження 
професійної діяльності на фондовому 
ринку (частина 2 статті 11 Закону «Про 
державне регулювання ринку цінних 
паперів», підпункти 2.2, 2.3 пункт 2 
розділу 17 Правил). 

 

4.3. Розпорядження депозитарною установою 
цінними паперами депонента або 
вчинення будь-яких інших дій з цінними 
паперами, крім дій, що вчиняються за 
дорученням депонента у випадках, 
передбачених договором про відкриття 
рахунка в цінних паперах (стаття 18 
Закону «Про депозитарну систему»). 

- зупинення на строк до одного року або 
анулювання ліцензії на право провадження 
професійної діяльності на фондовому 
ринку (частина 2 статті 11 Закону «Про 
державне регулювання ринку цінних 
паперів», підпункт 2.2, 2.3 пункту 2 
розділу 17 Правил); 
- відшкодування збитків (статті 22, 623 
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ЦК України, статті 224 – 226, 229 тощо). 

5. Порушення законодавства про рекламу: 
5.1. Розповсюдження реклами (внесення змін 

до реклами) цінних паперів та фондового 
ринку без її попереднього подання до 
НКЦПФР (пункт 14 частини 1 статті 11 
Закону «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів»). 

- адміністративно-господарський штраф 
(пункт 14 частини 1 статті 11 Закону «Про 
державне регулювання ринку цінних 
паперів»). 

 

5.2 Не припинення розповсюдження 
реклами цінних паперів у разі визнання 
емісії цінних паперів відповідного 
випуску недобросовісною або 
недійсною, або визнання в 
установленому порядку випуску цінних 
паперів таким, що не відбувся (пункт 15 
частини 1 статті 11 Закону «Про 
державне регулювання ринку цінних 
паперів»). 

- адміністративно-господарський штраф 
(пункт 15 частини 1 статті 11 Закону «Про 
державне регулювання ринку цінних 
паперів»). 

 

5.3. Розповсюдження реклами після 
зупинення в установленому порядку 
такого розповсюдження НКЦПФР 
(пункт 16 частини 1 статті 11 Закону 
«Про державне регулювання ринку 
цінних паперів»). 

- адміністративно-господарський штраф 
(пункт 16 частини 1 статті 11 Закону «Про 
державне регулювання ринку цінних 
паперів»). 

 

5.4. Розповсюдження реклами про 
спорудження житлового будинку з 
використанням недержавних коштів, 
залучених від фізичних та юридичних 
осіб, у тому числі в управління, без 

Відповідальність законодавством не 
передбачена. 
  

Доповнити частину 1 статті 11 
Закону «Про державне 
регулювання ринку цінних 
паперів» пункт 23 такого змісту: 
«23) за порушення на фондовому 
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набуття/отримання свідоцтва про 
реєстрацію випуску цільових облігацій, 
виконання зобов'язань за якими 
забезпечується одиницею нерухомості, 
що споруджується (частина 1 статті 8 
Закону «Про рекламу»). 

ринку законодавства про рекламу, 
визначені статтями 1, 8, 10, 24, 25 
Закону «Про рекламу», - у розмірі 
тисячі неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. За ті 
самі дії, вчинені повторно 
протягом року, - у розмірі п'яти 
тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян».  
Доповнити статтю 11 Закону «Про 
державне регулювання ринку 
цінних паперів» частиною 10 
такого змісту: «За порушення на 
фондовому ринку законодавства 
про рекламу, визначені статтями 1, 
8, 10, 24, 25 Закону «Про рекламу» 
НКЦПФР має право застосовувати 
як основні адміністративно-
господарські санкції: письмове 
попередження, адміністративно-
господарський штраф, в розмірі, 
визначеному частиною 1 статті 11 
Закону,   зупинення на строк до 
одного року  ліцензію на право 
провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку, 
анулювання ліцензію на право 
провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку, 
відмова в реєстрації випуску 
цінних паперів, інформації про 

5.5. Поширення реклами надання послуг та 
здійснення професійної діяльності на 
фондовому ринку без включення до неї 
відомостей про ліцензію на право 
здійснення професійної діяльності на 
фондовому ринку, щодо наявності 
свідоцтва про внесення інститутів 
спільного інвестування до ЄДР ІСІ, 
свідоцтва про реєстрацію саморегулівної 
організації свідоцтва про включення до 
Державного реєстру уповноважених 
рейтингових агентств (частина 2 статті 8, 
частина 1 статті 24, частина 5 статті 25 
Закону «Про рекламу»). 

 

5.6. Недобросовісна реклама (статті 1, 10 
Закону «Про рекламу»). 

- відмова в реєстрації звіту про результати 
розміщення цінних паперів у разі 
здійснення недобросовісної реклами 
іпотечних сертифікатів (пункт 4.8 розділу 4 
Положення про порядок реєстрації випуску 
іпотечних сертифікатів). 

5.7. Зазначення у рекламі послуг, пов'язаних 
із залученням коштів (інвестиційних 
тощо)  населення або осіб, які їх 
надають, розмірів очікуваних дивідендів, 
а також інформації про майбутні 
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прибутки, крім фактично виплачених за 
підсумками не менш як одного року 
(частина 2 статті 24 Закону «Про 
рекламу»). 

випуск, проспекту емісії цінних 
паперів, звіту про результати 
розміщення цінних паперів, як 
додаткові адміністративно-
господарські санкції: зупинення на 
термін до одного року розміщення 
(продажу) та обігу цінних паперів 
емітента, спростування 
неправдивих, неточних або 
неповних відомостей у разі 
встановлення факту дискредитації 
суб'єкта господарювання». 
 
Використання сурогатів цінних 
паперів в процесі здійснення 
господарської діяльності з метою 
залучення коштів фізичних та 
юридичних осіб потребує 
доповнення частини 7 статті 25 
Закону «Про рекламу» таким 
складом правопорушення як 
«поширення реклами майнових 
прав, не посвідчених цінними 
паперами, під виглядом реклами 
цінних паперів» з поширенням на 
такий склад правопорушення   
відповідальності у формі 
адміністративно-господарського 
штрафу, у розмірі, визначеному 
пункт 23 частини 1 статті 11 
Закону «Про державне 

5.8 Розповсюдження державними органами/ 
органами місцевого самоврядування 
реклами цінних паперів та фондового 
ринку, крім реклами, пов'язаної з 
розміщенням та обігом державних 
цінних паперів та цінних паперів, що 
перебувають у державній власності/ 
облігацій місцевих позик та цінних 
паперів, що перебувають у комунальній 
власності відповідно (частина 4 статті 25 
Закону «Про рекламу»). 

 

5.9. Розповсюдження реклами цінних паперів 
із зазначенням розміру доходу, який 
передбачається одержати за цінними 
паперами (у тому числі за результатами 
екстраполяційного прогнозу), та робити 
прогнози щодо збільшення вартості 
цінних паперів (крім цінних паперів з 
фіксованою дохідністю) (частина 7 
статті 25 Закону «Про рекламу»). 

 

5.10 Реклама цінних паперів до реєстрації 
проспекту емісії цінних паперів 
відповідного випуску згідно із 
законодавством про цінні папери та 
нормативно-правовими актами НКЦПФР 
(частина 7 статті 25 Закону «Про 
рекламу»). 
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5.11 Використання відомостей, які не 
відповідають проспекту емісії цінних 
паперів відповідного випуску, 
зареєстрованого НКЦПФР (частина 7 
статті 25 Закону «Про рекламу»). 

 регулювання ринку цінних 
паперів». 
 

5.12 Використання інформації про дохід за 
цінними паперами або розмір 
отриманого емітентом у минулому 
прибутку без посилання на те, що такий 
дохід або прибуток не є гарантією 
отримання доходів у майбутньому 
(частина 7 статті 25 Закону «Про 
рекламу»). 

5.13 Використання порівняльної реклами 
шляхом зазначення недоліків у 
діяльності осіб, які провадять аналогічну 
діяльність на фондовому ринку, 
незалежно від того, чи відповідає 
дійсності така інформація про недоліки, 
зокрема, про санкції, які були застосовані 
державними органами до таких осіб 
(частина 7 статті 25 Закону «Про 
рекламу», стаття 7 Закону «Про захист 
від недобросовісної конкуренції»).  

- адміністративно-господарський штраф 
(частина 1 статті 21 Закону «Про захист 
від недобросовісної конкуренції»); 
- відшкодування збитків (статті 22, 623 
ЦК України, статті 224 – 226, 229 ГК 
України, стаття 24 Закону «Про захист від 
недобросовісної конкуренції» та ін.); 
- спростування неправдивих, неточних або 
неповних відомостей у разі встановлення 
факту дискредитації суб'єкта 
господарювання (стаття 26 Закону «Про 
захист від недобросовісної конкуренції»). 

6. Порушення вимог законодавства з 
питань запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, 
зокрема, порядку та умов здійснення 
фінансового моніторингу відповідно до 

- адміністративно-господарський штраф 
(частина 3, 4 статті 24 Закону «Про 
запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом,  фінансуванню 
тероризму та фінансуванню 
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Закону України  від 14 жовтня 2014 р. 
«Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового 
знищення», рішення НКЦПФР 19 липня 
2012 р. № 995 «Про затвердження 
Положення про здійснення фінансового 
моніторингу професійними учасниками 
ринку цінних паперів», рішення 
НКЦПФР від 25 грудня 2012 р. № 1851 
«Про визначення критеріїв, за якими 
оцінюється ризик суб’єкта первинного 
фінансового моніторингу – професійного 
учасника ринку цінних паперів бути 
використаним для відмивання доходів, 
одержаних злочинним шляхом, або 
фінансування тероризму».  

розповсюдження зброї масового 
знищення»);  
- зупинення проведення фінансової 
операції на строк до п'яти робочих днів 
(частини 2, 3 статті 17 Закону «Про 
запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом,  фінансуванню 
тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового 
знищення»); 
- анулювання ліцензії (частина 5 статті 24 
Закону «Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом,  
фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового 
знищення»); 
- призначення рішенням НКЦПФР 
тимчасового адміністратора професійного 
учасника депозитарної системи України 
(частина 1 статті 11-1 Закону «Про 
державне регулювання ринку цінних 
паперів»); 
- ліквідація суб’єкта господарювання 
юридичної особи за рішенням суду 
(частина 2 статті 24 Закону «Про 
запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом,  фінансуванню 
тероризму та фінансуванню 
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розповсюдження зброї масового 
знищення»). 

7. Порушення суб’єктами господарювання внутрішніх документів учасників фондового ринку 
7.1. Порушення вимог Статуту СРО, 

внутрішніх документів СРО членами 
СРО (підпункт 7 частини 1 глави 2 
розділу 3 Положення про об’єднання 
професійних учасників фондового 
ринку). 

- заходи дисциплінарного впливу: 
попередження, тимчасове припинення 
членства, виключення зі складу членів 
СРО (підпункт 6 пункту 3 глави 2 розділу 3 
Положення про об’єднання професійних 
учасників фондового ринку та внутрішні 
документи СРО). 

 

7.2. Порушення правил фондової біржі 
членами фондової біржі та іншими 
особами, які відповідно до законодавства 
мають право брати участь у торгах. 

Види санкцій, які може застосовувати 
фондова біржа за порушення правил 
фондової біржі членами фондової біржі та 
іншими особами, які відповідно до 
законодавства мають право брати участь у 
торгах законодавством не визначено. 
Вирішення цього питання частина 1 
розділу 10 Положення про функціонування 
фондових бірж віднесено до компетенції 
фондових бірж. Такими санкціями є 
штрафні санкції та заходи дисциплінарного 
впливу. 

Доповнити частину 1 розділу 10 
Положення про функціонування 
фондових бірж реченням такого 
змісту: «За порушення правил 
фондової біржі членами фондової 
біржі та іншими особами, які 
відповідно до законодавства мають 
право брати участь у торгах 
фондова біржа має право 
застосовувати: штрафні санкції, 
заходи дисциплінарного впливу: 
попередження, призупинення або 
припинення членства у біржі, 
призупинення доступу учасника 
торгів до біржових торгів, 
зупинення торгів цінними 
паперами (фінансовими 
інструментами), виключення 
цінних паперів (фінансових 
інструментів) з біржового списку 
(делістинг), скасування 
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виставлених котировок (заявок), 
інформації про укладені біржові 
контракти, які призвели до 
виникнення ситуації цінової 
нестабільності (значного 
відхилення цін на цінні папери), 
анулювання біржових контрактів 
та інші санкції, визначені 
Правилами фондової біржі або 
додатками до них 
(дисциплінарними кодексами). 

8. Недоговірні порушення законодавства 
про приватизацію пов’язані з продажем 
акцій (часток, паїв), що належать 
державі, в процесі приватизації (Закон 
України від 4 березня 1992 р. «Про 
приватизацію державного майна», 
Положення про порядок продажу в 
процесі приватизації на фондових біржах 
пакетів акцій акціонерних товариств, 
затверджене наказом ФДМУ, ДКЦПФР, 
АМК України 16 листопада 1998 р. 
№ 2141/297/9 (далі - Положення). 

- пеня в розмірі, що встановлено 
договором про спільну діяльність - у разі 
порушення терміну перерахування коштів 
організатором аукціону на рахунки, 
визначені продавцем та іншими 
отримувачами коштів (пункт 8.11 
Положення); 
- неустойка в розмірі гарантійного 
внеску із покупця, що визнаний 
порушником аукціону (пункти 8.4, 8.9 
Положення); 
- відшкодування збитків, заподіяних 
порушенням, а також витрат щодо 
забезпечення збереження об'єктів 
приватизації на період до моменту 
передачі майна (частина 5 статті 29 Закону 
«Про приватизацію державного майна»); 
- визнання недійсним договору 
купівлі-продажу об'єкта приватизації 
внаслідок порушення встановленого 
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законодавством порядку приватизації або 
прав покупців (частина 5 статті 29 Закону 
«Про приватизацію державного майна»). 

9. Порушення законодавства про захист економічної конкуренції: 
9.1. Неотримання дозволу у випадку 

концентрації, набуття істотної участі у 
фінансовій установі або професійному 
учаснику фондового ринку для 
отримання відповідного дозволу до АМК 
України, НКРРФП або НКЦПФР 
відповідно (стаття 24, пункт 12 частини 1 
статті 50 Закону України від 11 січня 
2001 р. «Про захист економічної 
конкуренції»). 

- адміністративно-господарський штраф 
(частина 2 пункту 2 статті 52 Закону «Про 
захист економічної конкуренції»); 
- зобов’язання щодо усунення наслідків 
порушень законодавства про захист 
економічної конкуренції (усунення чи 
пом'якшення негативного впливу 
концентрації суб'єктів господарювання на 
конкуренцію) (частина 1 статті 48 Закону 
«Про захист економічної конкуренції»);  
- відшкодування збитків у подвійному 
розмірі завданої шкоди (частина 2 
статті 33 Закону «Про захист економічної 
конкуренції», статті 22, 623 ЦК України, 
статті 224 – 226, 229 ГК України). 

 

9.2. Недобросовісна конкуренція (глави 2 - 4 
Закону України від 7 червня 1996 р. «Про 
захист від недобросовісної 
конкуренції»). 

- адміністративно-господарський штраф 
(частина 1 статті 21 Закону «Про захист 
від недобросовісної конкуренції»); 
- відшкодування збитків (статті 22, 623 
ЦК України, статті 224 – 226, 229 ГК 
України, стаття 24 Закону «Про захист від 
недобросовісної конкуренції» та ін.); 
- вилучення товарів з неправомірно 
використаним позначенням та копій 
виробів іншого суб'єкта господарювання 
(стаття 25 Закону «Про захист від 
недобросовісної конкуренції»); 
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- спростування неправдивих, неточних або 
неповних відомостей у разі встановлення 
факту дискредитації суб'єкта 
господарювання (стаття 26 Закону «Про 
захист від недобросовісної конкуренції»); 
- блокування цінних паперів (частина 1 
статті 48 Закону «Про захист економічної 
конкуренції»). 

9.3. Зловживання учасником фондового 
ринку монопольним домінуючим 
становищем (стаття 13 Закону «Про 
захист економічної конкуренції»). 

- адміністративно-господарський штраф 
(частина 1 пункт 2 статті 52 Закону «Про 
захист економічної конкуренції»); 
- примусовий поділ (стаття 53 Закону 
«Про захист економічної конкуренції»); 
- відшкодування збитків у подвійному 
розмірі завданої шкоди (частина 2 статті 
55 Закону «Про захист економічної 
конкуренції», статті 22, 623 ЦК України, 
статті 224 – 226, 229 ГК України); 
- оприлюднення порушником за власні 
кошти офіційної інформації АМК України 
чи його територіального відділення 
стосовно рішення, прийнятого у справі про 
порушення у строк і спосіб, визначені цим 
рішенням або законодавством (частина 1 
статті 48 Закону «Про захист економічної 
конкуренції»); 
- блокування цінних паперів (частина 1 
статті 48 Закону «Про захист економічної 
конкуренції»). 

 

9.4. Антиконкурентні узгоджені дії учасників 
фондового ринку - суб’єктів 

- адміністративно-господарський штраф 
(частина 1 пункту 2 стаття 52 Закону «Про 
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господарювання (стаття 6 Закону «Про 
захист економічної конкуренції»). 

захист економічної конкуренції»); 
- зобов’язання щодо усунення наслідків 
порушень законодавства про захист 
економічної конкуренції (усунення чи 
пом'якшення негативного впливу 
узгоджених дій суб'єктів господарювання 
на конкуренцію) (частина 1 статті 48 
Закону «Про захист економічної 
конкуренції»);  
- відшкодування збитків у подвійному 
розмірі завданої шкоди (частина 2 статті 55 
Закону «Про захист економічної 
конкуренції», статті 22, 623 ЦК України, 
статті 224 – 226, 229 ГК України); 
- оприлюднення порушником за власні 
кошти офіційної інформації АМК України 
чи його територіального відділення 
стосовно рішення, прийнятого у справі про 
порушення у строк і спосіб, визначені цим 
рішенням або законодавством (частина 1 
статті 48 Закону «Про захист економічної 
конкуренції»); 
- блокування цінних паперів (частина 1 

статті 48 Закону «Про захист економічної 

конкуренції»). 

9.5. Обмежувальна та дискримінаційна 
діяльність суб’єктів господарювання – 
учасників фондового ринку (розділ 4 
Закону «Про захист економічної 
конкуренції»). 

- адміністративно-господарський штраф 
(частини 2, 3 пункт 2 статті 52 Закону 
«Про захист економічної конкуренції»); 
- скасування дозволу на узгоджені дії у 
разі вчинення дій, заборонених згідно із 
статтею 19 Закону щодо неправомірне 
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використання суб'єктом господарювання 
ринкового становища (стаття 19, частина 1 
статті 48 Закону «Про захист від 
недобросовісної конкуренції»); 
- відшкодування збитків (статті 22, 623 
ЦК України, статті 224 – 226, 229 ГК 
України, стаття 55 Закону «Про захист 
економічної конкуренції» та ін.); 
- оприлюднення порушником за власні 
кошти офіційної інформації АМК України 
чи його територіального відділення 
стосовно рішення, прийнятого у справі про 
порушення у строк і спосіб, визначені цим 
рішенням або законодавством (частина 1 
статті 48 Закону «Про захист економічної 
конкуренції»); 
- блокування цінних паперів (частина 1 
статті 48 Закону «Про захист економічної 
конкуренції»). 

9.6. Антиконкурентні дії органів влади, 
органів місцевого самоврядування, 
органів адміністративно-господарського 
управління та контролю (стаття 15 
Закону «Про захист економічної 
конкуренції»). 

- зобов'язання органу влади, органу 
місцевого самоврядування, органу 
адміністративно-господарського 
управління та контролю скасувати або 
змінити прийняте ним рішення чи 
розірвати угоди, визнані 
антиконкурентними діями (частина 1 
статті 48 Закону «Про захист економічної 
конкуренції»).  

 

9.7. Інші господарські порушення 
законодавства про захист економічної 
конкуренції, визначені статтею 50 Закону 

- адміністративно-господарський 
штраф (частина 2 пункту 2 статті 52 
Закону «Про захист економічної 

 



697 

 

«Про захист економічної конкуренції». конкуренції»); 
- відшкодування збитків (статті 22, 623 
ЦК України, статті 224 – 226, 229 ГК 
України, стаття 55 Закону «Про захист 
економічної конкуренції» та ін.). 

9.8. Невиконання розпоряджень, рішень та 
вимог Антимонопольного комітету 
України та його посадових осіб 
(стаття 22 Закону «Про 
Антимонопольний комітет України, 
частина 4 пункту 1 статті 50 Закону «Про 
захист економічної конкуренції»). 

- адміністративно-господарський 
штраф (частина 1 пункт 2 статті 52 Закону 
«Про захист економічної конкуренції»). 

 

9.9. Неподання, подання не в повному обсязі 
інформації та/або подання недостовірної 
інформації, визначеної законом, до 
органів АМК України (пункти 13 – 15 
частини 1 статті 50 Закону «Про захисту 
економічної конкуренції»). 

- адміністративно-господарський штраф 
(частина 3 пункту 2 статті 52 Закону «Про 
захист економічної конкуренції»). 
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Додаток 3 
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Додаток 4 
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Додаток 5 

 


