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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми.  Фондовий ринок відіграє важливу роль у розподілі 

фінансових ресурсів та капіталу в державі. Як елемент фінансового ринку і складова 

фінансової системи, він прогнозовано стає об’єктом різного роду фінансових 

маніпулювань, серед яких найбільшу суспільну небезпеку становлять саме злочинні 

посягання, які виступають суттєвою перепоною на шляху формування в Україні 

сучасної ринкової економіки. При цьому, попри підвищену суспільну небезпеку 

таких посягань, кримінально-правова охорона та нормативна регламентація 

кримінальної відповідальності за злочини проти фондового ринку, починаючи з 

проголошення Україною незалежності, не відзначалась цілісним і системним 

характером. Така ситуація триває й донині. Адже зміни, які вносились у 

кримінальний закон останніми роками, так і не змогли стати належним підґрунтям 

для ефективного запобігання злочинам на ринку цінних паперів. Переважно вони 

являли собою вибіркові та безсистемні законодавчі кроки, не повною мірою 

засновані на теоретичних і практичних напрацюваннях в економіці та праві. 

На відсутність цілісної кримінально-правової охорони фондового ринку також 

впливає тривале реформування регулятивного законодавства у цій сфері. У 

більшості випадків український законодавець взагалі залишає поза увагою 

порушення та визначення їх змісту з урахуванням бланкетного характеру 

кримінально-правових норм-заборон, що безпосередньо залежить від змін 

регулятивного законодавства у сфері фондового ринку. 

Невтішний стан таких законодавчих підходів відображається на практиці 

застосування всіх норм кримінального закону, які призначені забезпечувати охорону 

фондового ринку в Україні. У зв’язку з цим можна згадати випадки неоднозначного 

застосування правозастосовними органами таких норм, неправильною кримінально-

правовою оцінкою вчинених злочинів та ін. Значною мірою такі випадки обумовлені 

існуючими труднощами тлумачення положень кримінального та регулятивного 

законодавства, з’ясування бланкетного змісту відповідних кримінально-правових 

норм і потребою звернення до положень регулятивного законодавства, яке наразі 

відзначається великим обсягом, постійним реформуванням, деякою суперечливістю 

змісту та недосконалістю стосовно економічного стану фондового ринку. 

Більшість кримінально-правових норм, які передбачають відповідальність за 

посягання на фондовий ринок, адекватно не сприймаються правозастосовними 

органами та потребують глибокого теоретичного осмислення міжгалузевих зв’язків 

таких норм, дослідження історичних і соціально-економічних передумов зміни 

кримінального закону, аналізу особливостей законотворчої діяльності в країнах з 

розвиненою економікою. 

Науково-теоретичне підґрунтя для розкриття фундаментальних питань у роботі 

становлять праці учених-правників Ю. В. Бауліна, В. І. Борисова, Л. П. Брич, 

В. К. Грищука, З. А. Загиней, В. А. Мисливого, В. О. Навроцького, А. М. Орлеана, 

О. М. Костенка, П. С. Матишевського, А. А. Музики, В. В. Сташиса, В. І. Тютюгіна, 

В. В. Кузнецова, Є. В. Фесенка, П. Л. Фріса, С. Д. Шапченка, С. С. Яценка та ін. 

У науці кримінального права України окремим аспектам кримінально-правової 

охорони фондового ринку присвячено праці П. П. Андрушка, С. Р. Багірова, 
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П. С. Берзіна, Н. О. Гуторової, О. О. Дудорова, Г. М. Зеленова, О. О. Кашкарова, 

В. М. Киричка, О. І. Перепелиці, А. М. Ришелюка, О. Б. Сахарової, 

Є. Л. Стрельцова, В. Я. Тація, В. Р. Щавінського та ін. Однак у наукових 

дослідженнях цих учених-правників проблеми кримінально-правової охорони 

фондового ринку системно не розглядались, а їх вирішення зводилось переважно до 

з’ясування окремих історично-правових і порівняльно-правових аспектів 

нормативної регламентації кримінальної відповідальності за посягання на фондовий 

ринок, конкретизації змісту складів злочинів, які посягають на фондовий ринок, 

особливостей кваліфікації таких злочинів, їх розмежування між собою та з 

відповідними адміністративними правопорушеннями. Тому головна відмінність 

дисертації від попередніх робіт інших авторів вбачається у формуванні основних 

напрямів, що забезпечують цілісність кримінально-правової охорони фондового 

ринку та пов’язані з вирішенням принципових теоретичних і прикладних проблем 

фондового ринку, механізму заподіяння йому шкоди, його структурних елементів, 

що зазнають шкоди внаслідок посягання на них, природи та різновидів такої шкоди, 

а також із з’ясуванням особливостей впливу «регулятивного» законодавства на 

бланкетний зміст кримінально-правових норм, що забезпечують охорону фондового 

ринку (пов’язується такий вплив передусім з визначенням ознак складів злочинів, 

що посягають на фондовий ринок, особливостями кваліфікації цих злочинів, їх 

розмежуванням між собою та з іншими правопорушеннями, а також заходами 

кримінально-правового характеру за злочини, що посягають на фондовий ринок). 

Крім цього, у наукових працях відсутній комплексний підхід у визначенні основних 

напрямів удосконалення нормативної регламентації кримінальної відповідальності 

за посягання на фондовий ринок, а також поліпшення правозастосовної практики, 

що прямо впливає на цілісність кримінально-правової охорони фондового ринку в 

Україні. Зазначені напрями мають визначатися насамперед з урахуванням 

закріплення на нормативному рівні, так би мовити, «кінцевого» інтересу учасників 

фондового ринку, тобто «досягнення» ними інвестиційної привабливості цінних 

паперів у державі, інтересів учасників відносин на фондовому ринку, що залежать 

від основних цілей, які вони прагнуть досягти в процесі своєї діяльності (отримання 

доходу, набуття та користування правами як власників цінних паперів, забезпечення 

процесу зберігання цінних паперів, відкриття і ведення рахунків у цінних паперах, 

забезпечення фінансових операцій по цих рахунках, укладання та виконання угод з 

цінними паперами), особливостей застосування за посягання на фондовий ринок 

заходів кримінально-правового характеру (в межах та поза межами кримінальної 

відповідальності особи). 

Подане вище пояснює актуальність і своєчасність підготовки дослідження, 

спрямованого на вирішення більшості існуючих проблем кримінально-правової 

охорони фондового ринку, в тому числі пов’язаних з правильним з’ясуванням ознак 

складів злочинів, що посягають на фондовий ринок, їх врахуванням у кримінально-

правовій оцінці вчиненого та застосуванні відповідних заходів кримінально-

правового характеру. 

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

спрямована на реалізацію планів науково-дослідницької роботи юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 
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напрямом досліджень юридичного факультету, а саме «Теорія та практика адаптації 

України до законодавства ЄС» (номер теми 16 БФ 042-01, державна реєстрація 

0116U002637) та виконана згідно з науковою темою кафедри кримінального права 

та кримінології юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка на 2016–2020 рр.: «Проблеми боротьби зі злочинністю: 

кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі аспекти», що 

затверджена на засіданні кафедри кримінального права та кримінології юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол № 9 від 24 березня 2016 р.). Тема дисертації затверджена на засіданні 

Вченої ради юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (протокол № 6 від 27 березня 2017 р.).  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є визначення основних 

теоретичних і прикладних проблем кримінально-правової охорони фондового 

ринку, вироблення підходів до їх вирішення, що здатні забезпечити цілісність і 

системність такої охорони. 

Для досягнення цієї мети було поставлено такі завдання: 

– дослідити поняття, основні структурні та функціональні характеристики 

фондового ринку; 

– виділити основні структурні елементи фондового ринку, що зазнають шкоди 

внаслідок посягання на них, визначити природу та різновиди такої шкоди, її 

значення для кримінально-правової охорони фондового ринку; 

– розкрити вплив механізму заподіяння шкоди фондовому ринку на 

забезпечення його цілісної кримінально-правової охорони; 

– визначити основні типи посягань на фондовий ринок і проаналізувати вплив 

таких посягань на «обсяг» кримінально-правової охорони фондового ринку на 

загальному та спеціальному «рівнях»; 

– дослідити зміст складів злочинів, що посягають на фондовий ринок; 

– застосувати комплексний підхід у визначенні основних напрямів 

удосконалення нормативної регламентації кримінальної відповідальності за 

посягання на фондовий ринок і на їх основі розробити відносно цілісну теоретичну 

модель такої регламентації; 

– внести окремі пропозиції щодо поліпшення правозастосовної практики, яка 

стосується злочинів, що посягають на фондовий ринок. 

Об’єктом дослідження є елементи фінансової системи держави, які 

забезпечують існування та функціонування фондового ринку. 

Предмет дослідження – кримінально-правова охорона фондового ринку. 

Методи дослідження. Методологічна основа роботи ґрунтується на існуючих 

методах загальнотеоретичного та конкретно-галузевого спрямування, які обрано з 

урахуванням мети і завдань дисертаційного дослідження, а також його об’єкта і 

предмета. Для досягнення мети і вирішення поставлених задач у роботі 

використовувались такі методи, як: формально-логічний – у визначенні змісту 

окремих понять, які використовувались при визначенні основних структурних і 

функціональних характеристик фондового ринку, механізму заподіяння йому 

шкоди, визначенні об’єктивних і суб’єктивних ознак складів злочинів, що посягають 

на фондовий ринок, заходів кримінально-правового характеру за їх вчинення; 
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системно-структурний – у комплексному аналізі соціально-економічних різновидів 

заподіяної фондовому ринку шкоди, їх врахуванні у змісті об’єктивних ознак 

складів злочинів, що посягають на фондовий ринок, визначенні основних орієнтирів 

відмежування цих злочинів від інших правопорушень, у систематизації заходів 

кримінально-правового характеру за такі злочини, що застосовуються в межах та 

поза межами кримінальної відповідальності особи, а також при визначенні основних 

напрямів удосконалення нормативної регламентації кримінальної відповідальності 

за посягання на фондовий ринок; догматичний – для з’ясування особливостей 

врахування економічних властивостей фондового ринку в змісті (обсязі) його 

кримінально-правової охорони, виділенні тих його елементів, які потребують такої 

охорони, а також у формулюванні пропозицій змінити окремі норми КК України та 

інших законодавчих актів; історично-правовий – для з’ясування положень 

нормативно-правових актів і теоретичних джерел у різні періоди розвитку 

кримінального законодавства за посягання на фондовий ринок на теренах України; 

порівняльно-правовий – при виділенні типових і нетипових форм посягань на 

фондовий ринок, передбачених актами кримінального законодавства США, країн 

Західної та Східної Європи, СНД та Азії, та з’ясуванні можливості врахування таких 

форм у розбудові напрямів удосконалення нормативної регламентації кримінальної 

відповідальності за посягання на фондовий ринок; статистичний – у процесі 

узагальнення матеріалів судової практики, пов’язаної з кримінальною 

відповідальністю за посягання на фондовий ринок. 

Емпіричну базу дослідження становлять відомості, одержані під час 

ознайомлення з матеріалами понад 200 кримінальних проваджень (cправ), 

розглянутих судами у період з 2001 р. до 2018 р., справ про адміністративні 

правопорушення, розглянутих у період з 2003 р. до 2018 р., та господарських справ, 

розглянутих у період з 2006 р. до 2018 р.; звіти про кількість осіб засуджених, 

виправданих, справи щодо яких закрито, неосудних, до яких застосовано примусові 

заходи медичного характеру та види кримінального покарання за 2008–2017 рр.; 

звіти про розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та щодо осіб, 

яких притягнуто до адміністративної відповідальності у 2010–2017 рр. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що у дисертації 

вперше комплексно досліджено теоретичні та прикладні проблеми кримінально-

правової охорони фондового ринку, з урахуванням сформульованих підходів до їх 

вирішення запропоновано теоретичну модель нормативної складової такої охорони, 

яка, на думку дисертанта, має забезпечити її (охорони) цілісність і системність. 

Наукову новизну дисертаційного дослідження розкривають, зокрема, такі основні 

положення: 

вперше: 

1) на підставі історичного вивчення нормативної регламентації кримінальної 

відповідальності за посягання на фондовий ринок на теренах сучасної України 

робиться висновок, що держава завжди брала участь у формуванні, економічному та 

правовому регулюванні фондового ринку, встановлюючи в межах останнього і певні 

норми-заборони; при цьому, однак, кримінально-правова охорона фондового ринку 

у «повному обсязі» ніколи не здійснювалась (здійснювалась кримінально-правова 

охорона лише окремих його елементів); 
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2) розглядаючи фондовий ринок як елемент фінансового ринку та фінансової 

системи держави, пропонується визнавати здійснювану окремими учасниками 

фондового ринку діяльність такою, що є господарською (або містить окремі ознаки 

господарської) і є предметом господарсько-правового регулювання; своєю чергою, 

такий підхід має бути враховано при вдосконаленні положень розділу VII Особливої 

частини КК; 

3) у межах родового об’єкта злочинів, передбачених розділом VII Особливої 

частини КК, запропоновано розглядати фондовий ринок як видовий об’єкт окремих 

злочинів, який утворюють такі охоронювані кримінальним законом соціальні 

цінності, як: а) права, свободи та правоохоронювані інтереси учасників фондового 

ринку; б) самі учасники фондового ринку («потенційні» потерпілі); в) соціальні 

зв’язки між учасниками фондового ринку, передусім кореспондуючі між собою 

різновиди діяльності окремих учасників; 

4) зроблено висновок, що кримінально-правова охорона фондового ринку 

здійснюється на трьох рівнях: а) загальному, коли передбачене нормами КК діяння 

прямо не посягає на фондовий ринок як видовий об’єкт, але здатне спричинити 

шкоду окремим його елементам – як і подібним елементам інших за характером і 

змістом соціальних цінностей (службове підроблення, підкуп працівника 

підприємства, установи, організації тощо); б) особливому, коли норми КК 

передбачають діяння, спрямовані на спричинення шкоди окремим елементам 

фінансового ринку та (або) господарської діяльності, в тому числі елементам 

фондового ринку (наприклад, злочини, передбачені статтями 199, 206 КК); 

в) спеціальному, коли передбачене нормами КК діяння посягає безпосередньо на 

фондовий ринок (спрямоване на спричинення шкоди відповідним його елементам); 

5) визначаються основні «складники» (різновиди) шкоди, що може бути 

заподіяна при вчиненні злочинів, які безпосередньо посягають на фондовий ринок; 

до них відносяться: а) порушення встановлених законодавством соціальних зв’язків 

на фондовому ринку; б) реальні втрати, яких учасники фондового ринку чи інші 

особи зазнали у зв’язку з порушенням таких соціальних зв’язків (насамперед 

йдеться про пряму дійсну матеріальну шкоду та моральну шкоду); в) неодержання 

прибутку, який міг бути отриманий такими учасниками чи іншими особами за 

відсутності порушення соціальних зв’язків на фондовому ринку (зміст неодержаних 

прибутків у відповідних випадках може пов’язуватись з неодержанням інвестицій на 

фондовому ринку та включатись у зміст зменшення інвестиційної привабливості 

фондового ринку чи його окремих учасників); 

6) на основі визначення безпосередніх об’єктів злочинів, передбачених 

розділом VII Особливої частини КК, пропонується визнавати фондовий ринок 

спеціальним об’єктом кримінально-правової охорони, коли врахування таких 

безпосередніх об’єктів дозволяє відмежувати злочини, що посягають на фондовий 

ринок, від злочинів, які з фондовим ринком не пов’язані, але у разі їх вчиненні 

певним чином впливають на роботу фондового ринку чи його окремих учасників 

(зокрема, пропозиція незаконної винагороди за вчинення певних дій на фондовому 

ринку, вчинення службового підроблення для учасника фондового ринку та ін.); 

виходячи з цього, запропоновано теоретичну та нормативну «моделі» для цілісної та 

комплексної кримінально-правової охорони фондового ринку (складові такої моделі 
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подано у висновках роботи); 

7) у результаті дослідження норм КК, що мають забезпечувати кримінально-

правову охорону на спеціальному рівні, визначено серйозні вади цих норм; такими 

вадами, зокрема, є: а) прогалини на рівні окремих типів посягань на фондовий 

ринок; б) вади у змісті наявних складів злочинів окремих видів; в) неповнота і 

некоректність визначення ознак кваліфікованих різновидів відповідних складів 

злочинів; г) неузгодженість між формулюваннями кримінального закону та 

відповідними положеннями чинного законодавства, що регулює фондовий ринок; 

ґ) несистемність у визначенні караності за види злочинів, що посягають на 

фондовий ринок; д) відсутність або несистемність застосування окремих заходів 

кримінально-правового характеру в певних кримінально-правових ситуаціях 

(наприклад, у застосуванні таких заходів щодо юридичних осіб); 

8) з метою гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС 

пропонується включити у поняття «інсайдерська інформація» відомості, які стосуються 

не лише емітента, його цінних паперів і похідних (деривативів), а й фінансових 

інструментів узагалі, оскільки інформація про неемісійні цінні папери (ощадні 

(депозитні) сертифікати, векселі тощо) й інші фінансові інструменти сьогодні не є 

інсайдерською та не може бути предметом злочину, передбаченого ст. 232
1
 КК; 

9) визначається необхідність доповнення розділу V «Розкриття інформації на 

фондовому ринку» Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» статтею, 

яка б визначала загальний порядок надання та одержання інвесторами в цінні 

папери інформації про діяльність емітента цінних паперів, а також доповнення 

ст. 232
2
 КК вказівкою на таку форму об’єктивної сторони, як розкриття на 

фондовому ринку інформації про діяльність емітента не в повному обсязі або 

несвоєчасне розкриття такої інформації (редакцію цієї статті КК подано у 

висновках); 

10) пропонується використовувати у положеннях ст. 224 КК один єдиний 

термін «переміщення цінних паперів» замість термінів «перевезення», «ввезення в 

Україну» та «пересилання». Запровадження цього терміна дозволить скоротити 

надмірне «різноманіття» форм об’єктивної сторони злочину, за якого фактичне 

переміщення цінних паперів у просторі залежно від конкретних обставин може бути 

і перевезенням, і зберіганням з метою переміщення, і ввезенням в Україну, і 

пересиланням, що штучно ускладнює процес кваліфікації злочинів, передбачених 

статтями 199 та 224 КК. Крім того, термін «переміщення» також охоплюватиме 

випадки переміщення підроблених цінних паперів у бездокументарній формі; 

11) обґрунтовується необхідність узгодження положень ст. 223
2
 КК, чинного 

регулятивного законодавства у цій сфері та ст. 163
10

 «Порушення порядку внесення 

змін до системи депозитарного обліку цінних паперів» КУпАП, у зв’язку з чим 

запропоновано передбачити у ст. 223
2
 КК відповідальність лише за окремі 

порушення порядку здійснення депозитарної діяльності, такі як умисне невнесення 

службовою особою Центрального депозитарію цінних паперів, НБУ або 

депозитарної установи змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або 

внесення до нього завідомо недостовірних змін, так само інше умисне порушення 

порядку здійснення депозитарної діяльності, яке призвело до втрати інформації у 

системі депозитарного обліку цінних паперів; 
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12) на підставі положень Директиви 2014/57/EU Європейського Парламенту та 

Ради ЄС від 16 квітня 2014 року про кримінальні санкції за зловживання на ринку та 

положень зарубіжного законодавства, яке передбачає кримінальну відповідальність 

за посягання на фондовий ринок, пропонується викласти диспозицію ч. 1 ст. 222
1
 КК 

у такій редакції, яка визначатиме виключний перелік ознак (різновидів) 

маніпулювання на фондовому ринку; 

13) запропоновано застосовувати спеціальну конфіскацію за дії, пов’язані з 

маніпулюванням на фондовому ринку та використанням інсайдерської інформації, 

виходячи з того, що в результаті їх вчинення особа отримує гроші, цінності й інше 

майно або доходи від такого майна; 

14) з урахуванням характеру передбачених статтями 222
1
, 223

1
, 223

2
, 232

1
 та 

232
2
 КК діянь, що вчиняються на фондовому ринку, пропонується застосовувати до 

юридичних осіб – учасників фондового ринку такі заходи кримінально-правового 

характеру щодо юридичних осіб, як штраф, конфіскація майна та ліквідація, 

оскільки ці заходи, а також фінансові й інші санкції, які можуть бути застосовані за 

правопорушення на ринку цінних паперів, передбачені регулятивним 

законодавством, істотно відрізняються між собою; 

удосконалено: 

15) визначення таких «компонентів» об’єкта злочинів, передбачених розділом 

VII Особливої частини КК, як учасники фондового ринку, їхні права, свободи та 

правоохоронювані інтереси, соціальні зв’язки між ними у формі правовідносин, які 

утворюють систему ринкової економіки; 

16) визначення конкретного змісту таких суб’єктів злочинів, що посягають на 

фондовий ринок, як: службові особи Центрального депозитарію, НБУ або 

депозитарної установи (ст. 223
2
 КК), службові особи емітента, особи, які на момент 

ознайомлення з інсайдерською інформацією вважались службовими особами 

емітента, а також акціонери (ст. 232
1
 КК); 

17) підхід про визнання в цілому умисними злочинів, які передбачаються 

ст. 232
2
, ч. 2 ст. 232

1
, ст. 223

2
 КК та вчиняються у формі невнесення змін до системи 

реєстру власників іменних цінних паперів або до системи депозитарного обліку або 

іншого порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів; 

18) підходи щодо оптимізації змісту санкцій норм, які передбачають 

кримінальну відповідальність за злочини проти фондового ринку, з урахуванням 

таких вимог: урахування встановлених у статтях Загальної частини КК розмірів 

видів покарань і розумне звуженням їх меж; узгодження санкцій різних частин 

однієї статті між собою; закріплення кількох альтернативних видів покарань, у тому 

числі тих, що пов’язані з обмеженням особистої свободи; врахування суворості 

окремих видів покарань; узгодження цих санкцій із санкціями, передбаченими за 

вчинення суміжних злочинів; 

дістали подальшого розвитку: 

19) пропозиція передбачити кримінальну відповідальність за підроблення, 

зберігання, придбання, переміщення з метою збуту або іншого використання, а так 

само збут чи інше використання підроблених цінних паперів, в одній кримінально-

правовій нормі – ст. 224 КК; 

20) підхід, відповідно до якого предметом злочину, передбаченого ст. 223
1
 КК, 
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слід визнавати звіт про результати публічного розміщення цінних паперів та зміни 

до проспекту емісії цінних паперів; 

21) положення про необхідність виключення із дефініції поняття «інсайдерська 

інформація» вказівки про «перебування цінних паперів та похідних (деривативів) в 

обігу на фондовій біржі»; у результаті цих змін ст. 232
1
 КК охоплюватиме не лише 

випадки незаконного використання інсайдерської інформації на регульованому 

(організаційно оформленому) фондовому ринку (фондовій біржі), а й 

поширюватиметься на правочини щодо емісійних цінних паперів, учинені поза 

фондовою біржею торговцями цінних паперів або за їхньої участі; 

22) підходи щодо побудови складів злочинів, передбачених ч. 1 ст. 223
1
 та ч. 1 

ст. 323
1
 КК, як формальних (такі підходи формулюються з урахуванням положень 

законодавства низки зарубіжних країн і законодавства ЄС, зважаючи на 

конструювання суміжних складів злочинів, а також на підставі такого принципу 

криміналізації, як процесуальна здійсненність переслідування);  

23) положення, згідно з яким суспільно небезпечні діяння у формі невнесення 

змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або до системи 

депозитарного обліку або іншого порушення порядку ведення реєстру власників 

іменних цінних паперів у разі необережного ставлення суб’єкта до наслідків, що 

відповідає змісту необережної вини, та за інших необхідних умов визнаються 

службовою недбалістю; 

24) підходи, згідно з якими у разі запровадження інституту кримінальних 

проступків слід ураховувати механізм заподіяння шкоди фондовому ринку, 

законодавства окремих зарубіжних країн і законодавства ЄС, а також принцип 

процесуальної здійсненності переслідування та відносити посягання на фондовий 

ринок до «категорії» злочинів певних видів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що результати 

підготовленого дисертаційного дослідження можуть використовуватись у: 

– законотворчій діяльності – для вдосконалення положень КК України, що 

передбачають відповідальність за посягання на фондовий ринок, а також інших 

законодавчих актів (лист Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності № 04-18/12-1073 від 08 червня 2018 р.); 

– правозастосовчій діяльності – для вдосконалення практики судових і 

правоохоронних органів, пов’язаної із застосуванням норм КК, що передбачають 

відповідальність за посягання на фондовий ринок (лист Верховного Суду 

№ 217/0/158-18 від 31 травня 2018 р., лист Державної прикордонної служби України 

№5/3-154 від 29 травня 2018 р. та акт впровадження у практичну діяльність органів 

досудового розслідування Головного слідчого управління Національної поліції 

України від 12 червня 2018 р.); 

– навчальному процесі – у викладанні курсу кримінального права та 

відповідних спеціалізованих курсів (акт впровадження Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка від 12 червня 2018 р.). Одержані результати 

можуть використовуватися для підготовки підручників, навчальних і методичних 

посібників, а також проведення занять з підвищення кваліфікації та професійної 

підготовки слідчих, прокурорів, суддів, адвокатів. 
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Особистий внесок здобувача. Положення, що викладені в дисертації та 

виносяться на захист, розроблено автором особисто. В наукових працях, 

опублікованих у співавторстві, власні теоретичні доробки дисертанта становлять 

визначений у списку публікацій обсяг. Наукові розробки, які належать співавторам 

опублікованих праць, у дисертації не використовувались. В опублікованих у 

співавторстві з П. С. Берзіним працях «Напрями вдосконалення нормативної 

регламентації кримінальної відповідальності за порушення прав та інтересів 

учасників фондового ринку» та «Mechanism features of damaging the stock market and 

its significance in criminal law» дисертанту належить визначення особливостей 

порушення прав та інтересів учасників фондового ринку, які впливають на 

регламентацію кримінальної відповідальності за посягання на фондовий ринок з 

урахуванням «кінцевого» інтересу таких учасників – досягнення ними інвестиційної 

привабливості цінних паперів у державі, а також розроблення напрямів дослідження 

механізму заподіяння шкоди фондовому ринку, що дозволило обґрунтувати потребу 

та способи визнання деяких елементів фондового ринку складовими єдиного, 

цілісного об’єкта кримінально-правової охорони. Крім цього, дисертантом 

розроблена редакція ст. 222
2
 КК та пропозиції щодо узгодження положень КУпАП і 

КК, коли стаття КК без належної конкретизації позначає ознаки складу злочину 

поняттями, які визначаються і конкретизуються лише у відповідній статті КУпАП.  

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного дослідження 

оприлюднено: 1) на міжнародних науково-практичних конференціях: «Актуальні 

питання юридичної теорії та практики: наукові дискусії» (м. Харків, 1–2 грудня 

2017 р.); «Місце юридичних наук у формуванні правової культури сучасної 

людини» (м. Запоріжжя, 22–23 грудня 2017 р.); «Новітні тенденції сучасної 

юридичної науки» (м. Дніпро, 1–2 грудня 2017 р.); «Тенденції розвитку юридичної 

науки в інформаційному суспільстві» (м. Одеса, 29–30 грудня 2017 р.); «Сучасні 

наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства 

України майбутнього» (м. Дніпро, 12–13 січня 2018 р.); «Теоретичні та практичні 

проблеми правового регулювання суспільних відносин» (м. Харків, 19–20 січня 

2018 р.); «Реформування національного та міжнародного права: перспективи та 

пріоритети» (м. Одеса, Україна, 19–20 січня 2018 р.); «Право і держава: проблеми 

розвитку та взаємодії у ХХІ ст.» (м. Запоріжжя, 26–27 січня 2018 р.); «Правова 

держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні» (м. Ужгород, 16–

17 лютого 2018 р.); «Роль права та закону в громадянському суспільстві» (м. Київ, 

9–10 лютого 2018 р.); «Право як ефективний суспільний регулятор» (м. Львів, 16–

17 лютого 2018 р.); «Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав 

людини в Україні» (м. Одеса, Україна, 9–10 лютого 2018 р.); «Актуальні питання 

сьогодення» (м. Вінниця, 20 березня 2018 р.); «Особливості адаптації законодавства 

Молдови та України до законодавства Європейського Союзу» (м. Кишинів, 

Республіка Молдова, 23–24 березня 2018 р.); «Сучасна юриспруденція 

Європейського Союзу: взаємодія права, нормотворчості та практики» (м. Люблін, 

Республіка Польща, 17 квітня 2018 р.); «Розвиток юридичних наук: проблеми та 

рішення» (м. Каунас, Литва, 27–28 квітня 2018 р.); 2) на всеукраїнських науково-

практичних конференціях: «Тенденції та пріоритети реформування законодавства 

України» (м. Херсон, 8–9 грудня 2017 р.); «Нові завдання та напрями розвитку 
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юридичної науки у ХХІ столітті» (м. Одеса, 19–20 січня 2018 р.); «Законодавство 

України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку» (м. Херсон, 

9–10 лютого 2018 р.); 3) на регіональній науково-практичній конференції 

«Актуальні питання кримінального права, кримінального судочинства та 

кримінології, з нагоди 280 річниці з дня народження Чезаре Беккаріа» (м. Київ, 

15 березня 2018 р.). 

Публікації. Основні теоретичні та практичні висновки, сформульовані в 

дисертації, відображено в 51 науковій публікації, зокрема індивідуальній 

монографії, 28 статтях у наукових фахових виданнях, із яких сім – у наукових 

періодичних виданнях інших держав з юридичного напряму, у 20 тезах доповідей на 

наукових і науково-практичних конференціях, а також 2 інших друкованих працях, 

що додатково відображають результати дисертації. 

Структура роботи. Дисертація складається із вступу, п’яти розділів, що 

включають у себе тринадцять підрозділів та два пункти, висновків, списку 

використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 461 сторінку, 

з яких обсяг основного тексту – 394 сторінки. Список використаних джерел налічує 

478 найменувань і розміщений на 52 сторінках. Додатки – на 15 сторінках.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено зв’язок роботи 

з науковими програмами, планами, темами, охарактеризовано мету та завдання, 

об’єкт, предмет і методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне 

значення одержаних результатів, надано відомості про апробацію результатів 

дисертаційного дослідження та структуру роботи. 

Розділ 1 «Фондовий ринок як об’єкт кримінально-правової охорони» 

складається з трьох підрозділів, у яких розглядаються «обставини», що прямо 

впливають на визнання фондового ринку об’єктом кримінально-правової охорони, а 

саме: економічний зміст фондового ринку, його зв’язок з діяльністю держави як 

«елементом» ринкової економіки; нормативна регламентація змісту фондового 

ринку, діяльності його учасників як такої, що визнається господарською; «обсяг» 

правової охорони фондового ринку, зумовлений механізмом заподіяння шкоди. 

У підрозділі 1.1 «Фондовий ринок: поняття, основні структурні та 

функціональні характеристики» визначається поняття фондового ринку, його 

значення у системі фінансового ринку й у функціонуванні останнього. Виділяються 

«компоненти» фондового ринку, які дозволяють визнати фондовий ринок частиною 

фінансового ринку, на якому використовуються специфічні фінансові інструменти – 

цінні папери. Такими «компонентами» у найбільш широкому розумінні визнаються: 

а) інституційні – визначають суб’єктів фондового ринку, які забезпечують випуск і 

обіг цінних паперів; б) функціональні – забезпечують існування системи 

економічних зв’язків між суб’єктами фондового ринку з приводу випуску та обігу 

цінних паперів; в) відтворюючі «компоненти», що пов’язуються з використанням 

коштів у процесі випуску та обігу цінних паперів. 

Такий підхід дозволив з’ясувати значення для кримінально-правової охорони 

первинного та вторинного ринків цінних паперів (перший пов’язується з 
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мобілізацією фінансових капіталів за допомогою випуску в обіг емітованих цінних 

паперів, а другий – із їх перепродажем), специфічних економічних властивостей 

цінних паперів як фінансових інструментів, таких суб’єктів фондового ринку, як 

емітенти, інвестори та посередники між ними, їх взаємозв’язків, а також існуючих 

функцій фондового ринку (передусім інформаційної, правоустановчої, регулятивної 

та контролюючої). 

На підставі проведеного аналізу робиться висновок, що поняттю фондового 

ринку властиві загальні ознаки фінансової системи та фінансового ринку. Поняття 

«фінансова система» використовується для позначення сутності «моделей» 

фінансового ринку та охоплює: суб’єктів фінансової системи та фінансові інститути, 

зв’язки між такими суб’єктами, пов’язані з використанням фінансових ресурсів; 

використання таких ресурсів для забезпечення фінансової діяльності держави. 

Рівнозначним поняттю «фондовий ринок» є поняття «ринок цінних паперів». 

Поняття «цінні папери» позначає одну із загальних обов’язкових ознак 

фондового ринку. Інші загальні обов’язкові ознаки позначаються поняттями 

«суб’єкти (учасники) фондового ринку» та «фінансові відносини (зв’язки) між 

суб’єктами (учасниками) фондового ринку». Різновидами суб’єктів фондового 

ринку є «емітенти», «інвестори» та «посередники між емітентами та інвесторами». 

Специфічними економіко-правовими «моделями» фондового ринку, в яких 

«представлені» його загальні обов’язкові ознаки, є інститути біржового та 

позабіржового ринку. Спеціальними обов’язковими ознаками інститутів біржового і 

позабіржового ринку є: наявність обігу цінних паперів, що «представлений» у 

вигляді торговельної діяльності з цінними паперами; здійснюється така торговельна 

діяльність між суб’єктами таких ринків; поняття такої торговельної діяльності на 

біржових і позабіржових ринках охоплює як купівлю-продаж цінних паперів, так і 

посередницьку діяльність між суб’єктами. 

У підрозділі 1.2 «Особливості механізму заподіяння шкоди фондовому ринку та 

його кримінально-правової охорони» досліджується вплив на «обсяг» кримінально-

правової охорони фондового ринку механізму заподіюваної йому шкоди. 

Заподіювану фондовому ринку шкоду пропонується характеризувати виходячи 

зі специфіки охоронюваних кримінальним законом прав, свобод та інтересів 

потерпілого, інтересів держави, соціальних зв’язків між учасниками фондового 

ринку з приводу реалізації ними належних їм прав, свобод та інтересів, а також між 

такими учасниками та державою. На цій підставі шкодою фондовому ринку в 

найбільш широкому розумінні пропонується визнавати: 1) порушення прав та 

інтересів його учасників, що пов’язані із здійснюваною ними діяльністю (передусім 

професійної діяльності, заходів щодо державного регулювання такої діяльності, 

контролю за випуском і обігом цінних паперів та ін.); 2) порушення соціальних 

зв’язків між учасниками фондового ринку, що залежать від цілей, яких прагнуть 

досягти такі учасники у процесі здійснюваної ними діяльності (отримати дохід або 

забезпечити належний порядок такої діяльності, не пов’язаний з отриманням 

доходу, отримати та користуватись правами учасників фондового ринку).  

Залежно від змісту посягань на фондовий ринок і способів їх нормативної 

регламентації у КК дисертант виділяє основні типи таких посягань та визначає 

«компоненти» і «різновиди» заподіюваної ними шкоди. До першого типу 



14 

 

відносяться ті, що можуть посягати на фондовий ринок (наприклад, підкуп 

службової особи учасника фондового ринку, провокація підкупу на фондовому 

ринку та ін.). До другого типу відносяться ті, які посягають у тому числі на фондовий 

ринок (прикладом є передбачений у ст. 199 КК злочин, який посягає на фондовий 

ринок лише «у частині» виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, 

пересилання, ввезення в Україну з метою збуту, а також збуту державних цінних 

паперів). Третій тип стосується спеціальних видів посягань на фондовий ринок, які 

заподіюють шкоду насамперед йому. Такі посягання впливають на «обсяг» 

кримінально-правової охорони фондового ринку, яка здійснюється на наступних 

«рівнях»: а) такі посягання повністю передбачено в КК як злочини певних видів 

(загальний рівень); б) такі посягання представлено в КК частково або зовсім не 

визначено (спеціальний рівень). Зазначений підхід дозволяє пов’язати цілісність 

кримінально-правової охорони з тими групами посягань на фондовий ринок, які 

стосуються лише третього типу, оскільки саме він дозволяє розв’язати основні 

проблеми бланкетності норм, що забезпечують кримінально-правову охорону. 

З’ясування особливостей шкоди фондовому ринку дозволило дисертанту 

виокремити та дослідити «компоненти» і «різновиди» такої, які: 1) «представлені» у 

КК повністю (наприклад, компоненти та різновиди заподіюваних учасникам 

фондового ринку втрат як «складників» майнової шкоди); 2) у КК «представлені» 

частково (прикладом є такі «компоненти» і «різновиди» шкоди фондовому ринку, 

що визнаються упущеною або втраченою вигодою); 3) у КК взагалі не 

«представлені» (йдеться про порушення первинних інтересів учасників фондового 

ринку, які пов’язуються з неотриманням ними доходів у процесі здійснюваної 

діяльності, а також порушення «кінцевих» інтересів таких учасників, які 

перешкоджають інвестиційній привабливості цінних паперів). 

Підрозділ 1.3 «Кримінальна відповідальність за посягання на фондовий ринок: 

основні історично-правові та окремі порівняльно-правові аспекти» складається з 

двох пунктів.  

У пункті 1.3.1 «Кримінальна відповідальність за посягання на фондовий ринок 

на теренах України: основні історично-правові аспекти» здійснюється історичний 

аналіз нормативної регламентації кримінальної відповідальності за посягання на 

фондовий ринок і досліджуються акти кримінального законодавства, що 

передбачали відповідальність за такі посягання. 

Обґрунтовується висновок про вплив економіко-політичних подій у державі на 

зміст встановлюваних нею положень кримінального законодавства, що передбачали 

караність таких посягань. Ці положення відповідали змісту фінансових інтересів, які 

забезпечувались використанням на фондовому ринку так званого «приватного 

капіталу», у зв’язку з чим найбільш розгалужена система норм кримінального 

законодавства за посягання на фондовий ринок мала місце до подій 1917–1920 

років. У період Непу та розбудови соціалізму спостерігався занепад системи 

фондового ринку, використання його «інструментів» суто для забезпечення 

фінансових інтересів держави. Згодом, з розвитком приватного сектору економіки 

України відбулась криміналізація найбільш небезпечних для фінансової системи 

держави посягань на фондовий ринок (пояснюється це використанням приватних і 

державних фінансових ресурсів на фондовому ринку). 
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Проведення історичного аналізу дозволило дійти висновку, що у повному 

«обсязі» фондовий ринок, що існував у різні періоди становлення української 

державності, ніколи не був об’єктом кримінально-правової охорони. Здійснювалась 

така охорона лише стосовно окремих його «елементів» за обов’язкової участі 

держави, яка прагнула найбільш ефективно забезпечити свої фінансові інтереси. 

Виділяється кілька етапів становлення кримінально-правової охорони 

фондового ринку. Перший етап пов’язується зі станом кримінально-правової 

охорони й тривав до 1860-х років, а другий – з проведеними в імперський період 

економічними реформами, що тривали до 1917–1920 років, коли відбулось 

«падіння» економічних показників фондового ринку. Економічне становлення і 

розвиток фондового ринку на третьому етапі пов’язуються з особливостями 

фінансової системи УСРР та УРСР, після чого на початку 1990-х років відбулась 

«реанімація» фондового ринку. Особливості кримінально-правової охорони 

фондового ринку на цих етапах пов’язуються з відсутністю економічних традицій 

забезпечувати діяльність фондового ринку за допомогою використання «приватного 

капіталу», у зв’язку з чим у його «роботу» завжди втручалась держава. 

У пункті 1.3.2 «Кримінальна відповідальність за посягання на фондовий ринок: 

окремі порівняльно-правові аспекти» розглядаються передбачені актами 

кримінального законодавства зарубіжних держав типові та нетипові форми посягань 

на фондовий ринок. Розмежовуються ці форми посягань за такими підставами, як: 

а) заподіяння шкоди фондовому ринку, його «компонентам» та б) нормативна 

регламентація конкретних типів таких посягань та заподіяної ними шкоди. 

Типовими формами є ті, що відображають найбільш поширені характеристики 

порушень фондового ринку та заподіюваної ними шкоди, властиві посяганням на 

фондовий ринок більшості країн зі схожою його системою: підроблення цінних 

паперів; використання підроблених цінних паперів; випуск (емісія) цінних паперів, 

що здійснюється забороненими способами або з порушенням встановлених у 

законодавстві вимог; введення в обіг незаконно випущених цінних паперів; 

порушення встановленого порядку обігу цінних паперів; незаконне використання 

інсайдерської інформації. 

Нетиповими формами визнаються ті, що відображають окремі, специфічні 

властивості вчиненого посягання та заподіюваної ним шкоди, що завдають шкоди 

фондовому ринку та властиві окремо взятим країнам: різноманітні прояви впливу на 

встановлення ціни (котирування) цінних паперів; використання недостовірної та 

помилкової інформації для впливу на встановлення ціни цінних паперів; порушення 

правил на ринку цінних паперів, що фактично передують випуску (емісії) цінних 

паперів або вчиняються в його процесі; викрадення, знищення та пошкодження 

чужих цінних паперів; імпорт заздалегідь підроблених цінних паперів; незаконне 

вивезення за кордон цінних паперів; незаконні дії з простими та (або) переводними 

векселями; використання справжніх або підроблених цінних паперів для вчинення 

інших злочинів; бездіяльність службових осіб, пов’язана з непередачею коштів 

емітентам цінних паперів, або фіктивна передача коштів; порушення учасників 

зібрань, що володіють цінними паперами. 

Розділ 2 «Злочини, що посягають на фондовий ринок, в сучасному 

кримінальному праві України» складається з трьох підрозділів і присвячений 
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визначенню системи злочинів, що посягають на фондовий ринок, аналізу їх 

об’єктивних та суб’єктивних ознак та вдосконаленню їх нормативної регламентації. 

У підрозділі 2.1 «Загальна характеристика норм кримінального права України, 

що здійснюють охорону фондового ринку» дисертант як прибічник концепції 

«об’єкт злочину – соціальні цінності» та виділення в межах родового об’єкта 

видових об’єктів злочинів, зосередив зусилля на виокремленні із злочинів у сфері 

господарської діяльності тих кримінально караних діянь, які об’єднує спрямованість 

проти фондового ринку. З’ясування змісту норм, розміщених у розділі VII 

Особливої частини КК, дозволило автору стверджувати, що охорона фондового 

ринку здійснюється в трьох формах: 1) існування окремих складів злочинів, в яких 

відповідні складові фондового ринку виступають єдиним основним безпосереднім 

об’єктом злочину (статті 222
1
, 223

1
, 223

2
, 224, 232

1
, 232

2
 КК); 2) існування складу 

злочину, в якому окрема складова фондового ринку є одним з основних 

безпосередніх об’єктів (ст. 199 КК); 3) існування складів злочинів, в яких окремі 

складові фондового ринку відіграють роль не основного (єдиного або 

альтернативного), а лише так званого факультативного безпосереднього об’єкта 

(наприклад, статті 190, 191, 202, 205, 209, 212, 219, 220, 222, 256, 358, 364, 366 КК). 

З урахуванням численних змін у КК розроблено власну класифікацію злочинів 

у сфері господарської діяльності, в якій злочини, що посягають на кілька 

безпосередніх об’єктів, запропоновано відносити не до однієї, а одразу до кількох 

груп злочинів із позначенням, в якій саме частині той чи інший злочин посягає на 

відповідний видовий об’єкт. 

Зазначено, що введення норм про відповідальність за злочини проти фондового 

ринку в розділ VII Особливої частини КК розцінюється як крок, який враховує, що 

фондовий ринок визнається елементом фінансового ринку держави, а здійснювана 

окремими його учасниками діяльність є господарською (або містить окремі ознаки 

господарської) та вважається предметом господарсько-правового регулювання. У 

дисертації не знайшла підтримки пропозиція виокремити у КК розділ, присвячений 

фінансовим злочинам, а замість цього підтримано позицію вдосконалити назву 

розділу VII Особливої частини КК. 

У підрозділі 2.2 «Об’єктивні ознаки складів злочинів, що посягають на 

фондовий ринок» з урахуванням того, що фондовий ринок утворюють такі 

охоронювані кримінальним законом соціальні цінності, як: а) права, свободи та 

правоохоронювані інтереси учасників фондового ринку; б) потерпілі (учасники 

фондового ринку); в) соціальні зв’язки між учасниками фондового ринку, визначено 

складові фондового ринку, які виступають основними безпосередніми об’єктами 

відповідних складів злочинів. 

Встановлено, що додатковими (обов’язковим або факультативними) об’єктами 

злочинів проти фондового ринку, залежно від конкретного складу злочину, можуть 

виступати: авторитет держави в особі державних органів, державних підприємств, 

установ, організацій або інших суб’єктів господарювання; засади добросовісної 

конкуренції; порядок здійснення службовими особами покладених на них 

службових повноважень; порядок здійснення професійної діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг; встановлений порядок обігу та використання офіційних 

документів, які забезпечують нормальну діяльність підприємств, установ, 
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організацій, незалежно від форми власності; порядок здійснення службовими 

особами покладених на них службових повноважень. 

Проведено аналіз предметів складів злочинів проти фондового ринку. Залежно 

від ознак цих предметів та ролі, яку вони виконують на ринку цінних паперів, 

здійснено поділ цих предметів на три види: 1) фінансові інструменти, з приводу 

яких виникають правовідносин на фондовому ринку, або предмети, що їх імітують; 

2) документи, які використовується на ринку цінних паперів; 3) інформація 

(відомості), обіг якої здійснюється на ринку цінних паперів. При цьому до 

фінансових інструментів, з приводу яких виникають правовідносини на фондовому 

ринку, або предметів, що їх імітують, віднесено державні та недержавні цінні 

папери або їх підробки. До документів, які використовується на ринку цінних 

паперів, віднесено документи, що подаються до уповноваженого органу (НКЦПФР) 

для реєстрації випуску недержавних цінних паперів. До інформації, обіг якої 

здійснюється на ринку цінних паперів, віднесено систему депозитарного обліку 

цінних паперів, інсайдерську інформацію та інформацію про діяльність емітента. 

Здійснено аналіз об’єктивної сторони складів злочинів проти фондового ринку 

з урахуванням того, що суспільно небезпечні діяння, які утворюють об’єктивну 

сторону цих складів злочинів, можна розділити на такі види: 1) дії, спрямовані на 

виготовлення та/або обіг підроблених цінних паперів (статті 199 та 224 КК); 

2) діяння, які порушують порядок емісії та обліку цінних паперів (статті 223
1
 та 223

2
 

КК); 3) діяння, які порушують порядок надання та використання інформації на 

фондовому ринку (статті 232
1
 та 232

2
 КК); 4) дії, що мають ознаки маніпулювання 

на фондовій біржі (ст. 222
1
 КК). 

Обґрунтовується необхідність внесення змін до статей 199, 222
1
, 223

1
, 223

2
, 224, 

232
1
, 232

2
 КК, а також суміжних кримінально-правових та адміністративно-правових 

норм (відповідні пропозиції подано у висновках). Так, зокрема, пропонується: привести 

ст. 223
2
 КК у відповідність до положень регулятивного законодавства про фондовий 

ринок та узгодити зі ст. 163
10

 КУпАП; з метою забезпечення належної кримінально-

правової протидії злочинним посяганням на фондовий ринок та узгодження 

кримінально-правових норм у цій сфері із суміжними кримінально-правовими 

нормами, сконструювати склади злочинів, передбачені ч. 1 ст. 223
1
 та ч. 1 ст. 232

1
 КК, 

як злочини з формальним складом та виключити ст. 163
9
 «Незаконне використання 

інсайдерської інформації» з КУпАП; передбачити в ч. 2 ст. 232
2
 КК кримінальну 

відповідальність за умисне нерозкриття службовою особою емітента цінних паперів 

інформації на фондовому ринку або розкриття завідомо недостовірної інформації; 

викласти ст. 222
1
 «Маніпулювання на фондовому ринку» КК у новій редакції тощо. 

У підрозділі 2.3 «Суб’єктивні ознаки складів злочинів, що посягають на 

фондовий ринок» встановлено, що у переважній більшості складів злочинів проти 

фондового ринку суб’єкт злочину є спеціальним. Це службова особа учасника 

фондового ринку (ст. 222
1
 КК); уповноважена особа (ст. 223

1
 КК); службова особа 

емітента (статті 223
2
, 232

2
 КК); службова особа професійного учасника фондового 

ринку (ст. 223
2
 КК); посадова особа емітента, у тому числі та, яка була посадовою 

особою емітента на момент ознайомлення з інсайдерською інформацією (ст. 232
1
 

КК); особа, яка має доступ до інсайдерської інформації у зв’язку з виконанням нею 

трудових (службових) обов’язків або договірних зобов’язань, незалежно від 
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відносин з емітентом, у тому числі співробітник професійного учасника фондового 

ринку (ст. 232
1
 КК); державний службовець, якому відома інсайдерська інформація 

внаслідок виконання ним посадових (службових) обов’язків (ст. 232
1
 КК); особа, яка 

ознайомилася з інсайдерською інформацією неправомірним шляхом (ст. 232
1
 КК); 

аудитор, нотаріус, експерт, оцінювач, арбітражний керуючий або інша особа, яка 

виконує надані законом публічні повноваження (ст. 232
1
 КК). Подане коло 

спеціальних суб’єктів не є випадковим, а детерміновано об’єктом посягання, 

характером і способом вчинення цих злочинів. На підставі проведеного аналізу 

суб’єктів складів злочинів, що посягають на фондовий ринок, удосконалено 

визначення конкретного змісту таких суб’єктів, як службові особи Центрального 

депозитарію цінних паперів, НБУ або депозитарної установи (ст. 223
2
 КК), службові 

особи емітента, особи, які на момент ознайомлення з інсайдерською інформацією 

вважались службовими особами емітента, а також акціонери (ст. 232
1
 КК). 

Проаналізовано суб’єктивну сторону злочинів, що посягають на фондовий 

ринок, і встановлено, що законодавець по-різному відображає в законі форму вини 

цих злочинів. При цьому здебільшого ці злочини вчинюються умисно. Також 

встановлено, що суб’єктивна сторона окремих із цих злочинів передбачає подвійну 

форму вини (статті 222
1
, 223

1
, ч. 1 ст. 232

1
 КК). У формулюванні ознак окремих із 

цих складів злочинів взагалі відсутня пряма або непряма вказівка на форму вини 

(ст. 232
2
, ч. 2 ст. 232

1
, ст. 223

2
 (якщо злочин вчинено у формі невнесення змін до 

системи реєстру власників іменних цінних паперів або до системи депозитарного 

обліку або іншого порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних 

паперів). Аналіз суб’єктивної сторони зазначеної групи складів злочинів вказує на 

те, що вони можуть бути вчинені умисно. Однак диспозиція цих статей не виключає 

можливості притягнення винних осіб до відповідальності за наявності необережної 

форми вини. З метою усунення цього недоліку запропоновано вдосконалити 

законодавчу регламентацію суб’єктивної сторони складів злочинів, що посягають на 

фондовий ринок, та чітко закріпити те, що вони можуть бути вчинені лише умисно. 

Встановлено, що суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 224 КК, 

викладена не досить вдало. Виходячи з аналізу диспозиції цієї статті, не 

вважатиметься злочином виготовлення недержавних цінних паперів з метою їх 

використання іншим чином, якщо у винної особи не було мети збуту підроблених 

недержавних цінних паперів. Тому потрібно доповнити диспозицію ч. 1 цієї статті 

вказівкою на таку мету вчинення цього злочину, як «використання підроблених 

цінних паперів іншим чином». 

Розділ 3 «Злочини, що посягають на фондовий ринок, та інші 

правопорушення: проблеми кваліфікації та розмежування» складається з двох 

підрозділів та присвячений вирішенню окремих проблем визначення: а) змісту 

відмінних ознак у складах таких злочинів та інших правопорушень; 

б) співвідношення таких відмінних ознак складів та інших правопорушень між 

собою та їх значення для кваліфікації та розмежування. 

У підрозділі 3.1 «Окремі проблеми кваліфікації злочинів, що посягають на 

фондовий ринок, їх розмежування між собою та з іншими злочинами» 

обґрунтовується, що критеріями розмежування злочинів, які посягають на фондовий 

ринок, і суміжних злочинів мають визнаватися відмінні ознаки, що характеризують 
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предмет злочину, потерпілого, зміст суспільно небезпечного діяння, способу та 

обстановки вчинення діяння як ознак об’єктивної сторони складів злочинів, мету та 

мотив вчинення окремих із названих злочинів. У зв’язку з цим визначаються 

особливості кваліфікації злочинів, що посягають на фондовий ринок, та їх 

розмежування між собою, коли їх юридичні склади розмежовуються за: предметом 

злочину та є суміжними зі складами злочинів, що посягають на фондовий ринок 

(у цьому зв’язку визначаються особливості розмежування складів злочинів, 

передбачених статтями 199, 224, 358, 366 КК, а також співвідношення норм, які є 

спеціальними щодо передбачених статтями 358, 366 КК (наприклад, передбачених 

ст. 223
1
, ст. 232

1
 та ст. 232 КК); ознаками об’єктивної сторони їх складів 

(з урахуванням цього визначається співвідношення складів, передбачених статтями 

209
1
, 222, 223

2
, 232

1
, 232

2
 КК); ознаки суб’єктивної сторони складів злочинів, що 

враховується у співвідношенні злочинів, передбачених статтями 199, 224 КК). 

У підрозділі 3.2 «Основні орієнтири відмежування злочинів, що посягають на 

фондовий ринок, від інших правопорушень», виходячи із співвідношення положень 

КК, що передбачають відповідальність за злочинні посягання на фондовий ринок, та 

положень інших законодавчих актів, які передбачають правопорушення на 

фондовому ринку, дисертантом визначаються найбільш типові ситуації, пов’язані з 

тим, що: 1) норма КК визначає ознаки складу злочину, що сформульовані в нормі 

іншого законодавчого акта, але в КК такі ознаки не розкриваються; 2) норма КК 

визначає ознаки складу злочину, що є тотожними з ознаками складів 

правопорушень, закріплених нормами інших законодавчих актів; 3) інші 

законодавчі акти взагалі не закріплюють ознаки правопорушень, які мають впливати 

на зміст ознак складу злочину, що посягає на фондовий ринок. 

У процесі співвідношення відповідних норм КК та норм інших законодавчих 

актів не виявлено інших ситуацій, коли: 1) в нормі іншого законодавчого акта було б 

визначено ознаки предмета або шкідливих наслідків як ознаки складу 

правопорушення, але у відповідних нормах КК ці ознаки прямо не враховано; 

2) відповідальність за вчинення правопорушення, що скоюється на фондовому 

ринку, в КК та інших законодавчих актах, так би мовити, «дублюється». 

Розділ 4 «Заходи кримінально-правового характеру за злочини, що 

посягають на фондовий ринок, за кримінальним правом України» складається з 

трьох підрозділів і присвячений аналізу заходів кримінально-правового характеру, 

які застосовуються або можуть бути застосовані за вчинення злочинів проти 

фондового ринку. 

У підрозділі 4.1 «Основні проблеми караності злочинів, що посягають на 

фондовий ринок» у контексті дослідження покарань за злочини, що посягають на 

фондовий ринок, подано низку аргументів щодо недоцільності віднесення будь-яких 

із цих злочинів до категорії кримінальних проступків. 

У процесі аналізу основних проблем караності злочинів, що посягають на 

фондовий ринок, розглянуто питання обмеження сфери застосування покарань, 

пов’язаних із обмеженням або позбавленням волі. При цьому зазначено, що 

застосування таких покарань здебільшого є не зовсім доцільним у зв’язку з тим, що 

особи, які вчиняють ці злочини, становлять передусім не «особисту» небезпеку для 

населення країни, а «економічну» небезпеку для суспільства загалом та його 
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окремих членів зокрема, а їх ізолювання від суспільства навряд чи сприятиме 

виправленню. Однак у разі вчинення злочинів проти фондового ринку в складі 

організованих злочинних груп і злочинних організацій доцільно передбачити в 

санкціях окремих статей не лише такі покарання, як штраф та позбавлення права 

обіймати певну посаду або займатися певною діяльністю, а й більш суворі, такі як 

обмеження або позбавлення волі. 

У підрозділі 4.2 «Заходи кримінально-правового характеру за злочини, що 

посягають на фондовий ринок, які застосовуються в межах кримінальної 

відповідальності особи» проаналізовано перспективи застосування таких заходів, як 

покарання, а також звільнення від покарання та його відбування. 

Для запровадження дієвих кримінально-правових заходів за злочини, що 

посягають на фондовий ринок, які застосовуються в межах кримінальної 

відповідальності особи, а також забезпечення належної диференціації кримінальної 

відповідальності за вчинення цих злочинів, під час конструювання санкцій статей 

(їх частин), які передбачають кримінальну відповідальність за вчинення цих 

злочинів, дотримано низку вимог, серед яких: побудова санкцій статей Особливої 

частини КК має здійснюватися з урахуванням встановлених у статтях Загальної 

частини розмірів видів покарань; законодавець має встановити певний вид 

покарання не просто в межах, визначених у статті Загальної частини КК, а з 

розумним звуженням цих меж; мінімальна межа санкції частини статті, що 

встановлює покарання, не повинна заходити за максимальну межу покарання, 

встановленого за менш небезпечне діяння; мінімальна межа покарання, 

встановленого за більш небезпечне діяння, має бути верхньою межею покарання за 

менш небезпечне діяння тощо. 

У підрозділі 4.3 «Заходи кримінально-правового характеру за злочини, що 

посягають на фондовий ринок, які застосовуються поза межами кримінальної 

відповідальності особи» проаналізовано перспективи застосування таких заходів, як 

звільнення від кримінальної відповідальності, спеціальна конфіскація, а також заходи 

кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. Запропоновано у статтях 222
1
 

та 232
1
 КК передбачити спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності. 

Враховуючи те, що у статтях 222
1
 та 232

1
 КК прямо йдеться про отримання 

особою, яка вчинила злочинні дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку в 

певному розмірі, запропоновано передбачити в санкціях цих статей такий захід 

кримінально-правового характеру, як спеціальна конфіскація. 

Проаналізовано фінансові й інші санкції, які можуть бути застосовані за 

правопорушення на ринку цінних паперів, та запропоновано передбачити для 

юридичних осіб – учасників фондового ринку в статтях 222
1
, 223

1
, 223

2
, 232

1
 та 232

2
 

КК правові умови застосування таких заходів кримінально-правового характеру 

щодо юридичних осіб, як штраф, конфіскація майна та ліквідація, оскільки ці 

заходи, а також заходи, передбачені регулятивним законодавством, істотно 

відрізняються між собою та не дублюють один одного.  

Розділ 5 «Шляхи вдосконалення кримінально-правової охорони фондового 

ринку в Україні» складається з двох підрозділів та присвячений вдосконаленню 

нормативної регламентації кримінальної відповідальності за посягання на фондовий 

ринок і поліпшенню правозастосовної практики. 
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У підрозділі 5.1 «Основні напрями вдосконалення нормативної регламентації 

кримінальної відповідальності за посягання на фондовий ринок» пропонується 

виділяти зазначені напрями на концептуальному, соціально-юридичному та техніко-

юридичному рівнях. Концептуальний рівень стосується визначення всієї системи 

«компонентів» кримінально-правової охорони фондового ринку, які мають бути 

представлені на нормативному рівні, та дозволяє представити їх як: забезпечення 

порядку випуску та емісії цінних паперів; відповідальність за його порушення 

передбачатиметься у статтях 223
1
, 224

1
 КК; забезпечення прав власників цінних 

паперів, відповідальність за порушення яких наставатиме за статтями 224
2
, 224

3
 КК; 

забезпечення встановлення ринкової ціни емісійного цінного папера на фондовій 

біржі; порушення механізму встановлення ринкової ціни має передбачатися ст. 224
1
 

КК; розміщення цінних паперів, відповідальність за порушення якого 

передбачатиметься ст. 222
2
 КК; встановлення порядку поводження з різноманітними 

видами інформації на фондовому ринку. 

Спеціально-юридичний рівень передбачає розкриття напрямів удосконалення 

нормативної регламентації з урахуванням використаних у нормах КК специфічних 

засобів відображення вчиненого діяння та його кримінально-правових наслідків, 

якими визнаються дефініції правових понять, нормативні приписи та юридичні 

конструкції. Такими напрямами визнаються: 1) врахування порушення прав та 

інтересів учасників фондового ринку у визначенні «кінцевого» інтересу учасників 

фондового ринку – «досягненні» ними інвестиційної привабливості цінних паперів; 

2) залежно від особливостей порушення соціальних зв’язків між учасниками 

фондового ринку нормативна регламентація потребує врахування інтересів 

учасників відносин на фондовому ринку, що залежать від основних цілей, яких вони 

прагнуть досягти в процесі діяльності, пов’язаної з використанням відповідних 

фінансових інструментів, а саме: отримання доходу; набуття та користування 

правами, якими наділені власники цінних паперів; забезпечення процесу зберігання 

цінних паперів, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, забезпечення 

фінансових операцій по цих рахунках, укладання та виконання угод з цінними 

паперами; 3) врахування особливостей заходів кримінально-правового характеру за 

злочини, що посягають на фондовий ринок, які застосовуються в межах та поза 

межами кримінальної відповідальності особи. 

Техніко-юридичний рівень відображає особливості законодавчої техніки 

нормативного змісту дефініцій правових понять, нормативних приписів та 

юридичних конструкцій, які пов’язані з: а) закріпленням законодавчих 

формулювань; б) нормативним змістом дефініцій правових понять, нормативних 

приписів та юридичних конструкцій, що зазнають текстуальних змін. На цьому рівні 

зазначені напрями представлено таким чином: 1) залежно від узгодженості статей 

Загальної та Особливої частин КК: а) текстуальне узгодження положень ст. 232
1
 КК, 

що стосуються осіб, які вчиняють незаконне використання інсайдерської інформації, 

з вимогами ч. 3 ст. 18 КК; б) уточнення інших положень п. 3 примітки до ст. 232
1
 

КК, що стосуються змісту формулювання «посадова особа емітента, у тому числі та, 

яка була посадовою особою емітента на момент ознайомлення з інсайдерською 

інформацією»; в) узгодження положень п. 3 примітки до ст. 232
1
 КК та ч. 1 ст. 232

2
 

КК; 2) залежно від потреби узгодження тексту статей Особливої частини КК та 



22 

 

«регулятивних» законодавчих актів: а) необхідність відповідності положень ст. 223
2
 

КК вимогам п. 16 ч. 1 ст. 1 Закону «Про депозитарну систему України»; 

б) необов’язковість узгодження положень ст. 232
1
 КК, що стосуються осіб, які 

вчиняють незаконне використання інсайдерської інформації, Закону «Про 

господарські товариства» та Закону «Про акціонерні товариства», в яких у 

визначенні осіб, що входять до органів управління господарських товариств, 

використовується формулювання «посадова особа», а не «службова особа». 

У підрозділі 5.2 «Окремі підходи щодо поліпшення правозастосовної практики» 

визначаються особливості застосування норм КК, що потребують вдосконалення 

залежно від: застосування регулятивного законодавства у кримінально-правовій 

оцінці посягань на фондовий ринок; механізму заподіюваної названими 

посяганнями шкоди; відсутності єдиного підходу в кримінально-правовій оцінці 

проявів впливу на фондовий ринок; використання окремих фінансових інструментів, 

а також предметів, що їх імітують; кваліфікації посягань на фондовий ринок та їх 

відмежування від суміжних правопорушень; співвідношення положень КК та інших 

законодавчих актів, які передбачають різні види порушень на фондовому ринку. 

Дисертантом сформульовано підходи щодо поліпшення правозастосовної 

практики, що пов’язуються з: 1) кримінально-правовою оцінкою порушень порядку 

«роботи» фондового ринку залежно від: а) передбачення таких порушень чинним 

регулятивним законодавством; б) застосування регулятивного законодавства у 

процесі правової оцінки більшості названих порушень; в) визначення деяких із 

таких порушень у КК; 2) однозначним розумінням механізму заподіюваної шкоди 

фондовому ринку; 3) потребою «представити» у КК всі різновиди заподіюваної на 

фондовому ринку соціально-економічної шкоди; 4) тим, що зв’язок між 

урахуванням соціально-економічних інтересів держави, регулятивним і 

кримінальним законодавством виходить за межі бланкетності кримінально-правових 

норм та їх застосування; 5) формуванням єдиного підходу в кримінально-правовій 

оцінці впливу на встановлення ціни цінних паперів, використання недостовірної та 

помилкової інформації для впливу на встановлення такої ціни, порушення правил на 

ринку цінних паперів, що фактично передують випуску (емісії) цінних паперів або 

вчиняються в його процесі, викрадення, знищення та пошкодження чужих цінних 

паперів, незаконного ввезення в Україну та вивезення за кордон цінних паперів, 

використання справжніх або підроблених цінних паперів для вчинення інших 

злочинів, бездіяльності службових осіб, пов’язаної з непередачею коштів емітентам 

цінних паперів, або, навпаки, вчинення фіктивної передачі коштів та ін.; 

6) вдосконаленням існуючого підходу, згідно з яким окремі фінансові інструменти, з 

приводу яких виникають правовідносини на фондовому ринку, або предметів, що їх 

імітують, а також документів та інформації, що використовуються на фондовому 

ринку, так би мовити, «випадають» із предметів злочинів проти фондового ринку; 

7) врахуванням змін у законодавстві про фондовий ринок, у результаті яких 

припинила існування система реєстру власників іменних цінних паперів, але 

продовжує існувати система їх депозитарного обліку; 8) неправильністю визнання 

отриманого необґрунтованого прибутку в значному розмірі й уникнення великих 

збитків суспільно небезпечними наслідками незаконного використання 

інсайдерської інформації; 9) формами вини злочинів проти фондового ринку. 
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ВИСНОВКИ 

 

На підставі комплексного дослідження теоретичних і прикладних проблем 

кримінально-правової охорони фондового ринку розроблено теоретичну модель 

нормативної складової такої охорони, яка має забезпечити її цілісність і системність. 

Крім цього, проведене у роботі дослідження підтвердило недостатність уваги до 

проблем кримінально-правової охорони фондового ринку. Переважна більшість таких 

проблем залишається невирішеною з боку законодавця, правозастосовних органів і 

науковців. З огляду на це в роботі запропоновано такі напрями їх розв’язання. 

1. Побудова «моделі» для цілісної та комплексної системи кримінально-

правової охорони фондового ринку потребує послідовного дослідження: соціально-

економічної та юридичної сутності фондового ринку, механізму вчинення посягань 

на фондовий ринок, особливостей таких посягань і заподіяної ними шкоди, їх 

врахування у відповідних складах злочинів, а також у вирішенні основних проблем 

заходів кримінально-правового характеру, які можуть застосовуватись за вчинення 

таких злочинів. 

Як елемент фінансової системи держави фондовий ринок характеризується 

наявністю та взаємозв’язком таких компонентів, як: учасники фондового ринку 

(інституційний компонент); відносини між ними з приводу випуску та/або обігу 

цінних паперів (змістовний компонент); діяльність цих учасників, спрямована на 

мобілізацію фінансових ресурсів, їх розподіл у межах фінансової системи 

(функціональний компонент). Поняття «цінні папери» стосовно поняття «фондовий 

ринок» позначає лише одну з його обов’язкових ознак. Іншими обов’язковими 

ознаками фондового ринку визнаються «суб’єкти (учасники) фондового ринку» та 

«фінансові відносини між суб’єктами (учасниками) фондового ринку». Різновидами 

суб’єктів фінансових відносин на фондовому ринку є «емітенти-позичальники», 

«інвестори» та «посередники між емітентами-позичальниками та інвесторами». 

З огляду на зазначене створення цілісної системи кримінально-правової 

охорони фондового ринку потребує врахування змісту і взаємозв’язку його 

компонентів, їх значення для функціонування фондового ринку в цілому, а також 

соціально-економічного та кримінально-правового значення основних інтересів його 

учасників та існуючих між ними відносин. Такий підхід дозволяє виявити, які 

компоненти фондового ринку вже взято під кримінально-правову охорону, а які у 

КК взагалі не «представлено». 

2. Виходячи з визнання охоронюваними КК соціальними цінностями 

потерпілого від злочину, його прав, свобод та інтересів, інтересів держави, 

соціальних зв’язків між членами суспільства з приводу реалізації ними належних їм 

прав, свобод та інтересів, а також між членами суспільства та державою, 

пропонується характеризувати заподіювану фондовому ринку (його структурним 

елементам) шкоду, як: 

а) порушення прав та інтересів його учасників, що проявляється у 

незабезпеченні прав інвесторів, контролю за дотриманням їхніх прав емітентами 

цінних паперів та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних 

паперів, порушенні нагляду за професійними учасниками фондового ринку, 

порушенні порядку державного регулювання і контролю за випуском та обігом 
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цінних паперів, дезорганізації захисту інтересів держави та інвесторів у цінні 

папери, маніпулюванні цінами на фондовому ринку; така характеристика шкоди 

фондовому ринку дозволила визнати, що нормативна регламентація кримінальної 

відповідальності за посягання на фондовий ринок потребує відображення саме 

остаточного, «кінцевого» інтересу учасників фондового ринку, який пов’язується з 

«досягненням» інвестиційної привабливості цінних паперів; 

б) порушення соціальних зв’язків між учасниками фондового ринку, що 

проявляється у дезорганізації взаємовідносин між учасниками фондового ринку, 

виконання ними своїх зобов’язань за цінними паперами, порушенні порядку 

отримання інформації із системи депозитарного обліку цінних паперів та її 

використання, а також у порушенні переходу прав на цінні папери, порушенні 

випуску, обігу цінних паперів, порушенні порядку видачі ліцензій на здійснення 

професійної діяльності на фондовому ринку та забезпечення контролю за такою 

діяльністю, порушенні порядку зайняття такою діяльністю на фондовому ринку, яка 

потребує ліцензування, порушенні порядку реєстрації випусків (емісій) цінних 

паперів та викривлення інформації про емітовані цінні папери, порушенні роботи 

різноманітних реєстрів або систем обліку щодо цінних паперів; на цій підставі 

визнається, що нормативна регламентація кримінальної відповідальності за 

посягання на фондовий ринок потребує врахування інтересів учасників відносин на 

фондовому ринку, що залежать насамперед від цілей, які вони прагнуть досягти в 

процесі своєї діяльності, а саме: 

– отримати дохід від відповідної діяльності, що властиве для інтересів осіб, які 

випустили (емітували) цінні папери, інтересів осіб, які здійснюють інвестиції у цінні 

папери, інтересів професійних учасників фондового ринку та їх об’єднань, інтересів 

при розміщенні, обігу цінних паперів та інших фінансових інструментів; 

– набути та користуватися правами власників цінних паперів, що характерне 

насамперед для інтересів осіб, які здійснюють інвестиції у цінні папери, а також 

інтересів професійних учасників фондового ринку та їх об’єднань; 

– забезпечити процес зберігання цінних паперів, відкриття і ведення рахунків у 

цінних паперах, забезпечити фінансові операції по цих рахунках, укладання та 

виконання угод з цінними паперами, що властиве для інтересів професійних 

учасників фондового ринку та їх об’єднань, а також для інтересів учасників 

депозитарної діяльності на фондовому ринку. 

3. Побудова цілісної кримінально-правової охорони фондового ринку залежить 

від урахування механізму заподіяння шкоди кожному із названих вище елементів 

фондового ринку. Проте в чинному КК України деякі з таких компонентів і 

різновиди заподіяної їм шкоди взагалі не «представлено». Йдеться, зокрема, про: 

а) «первинні» інтереси учасників фондового ринку в процесі здійснюваної 

ними діяльності, а також діяльності, що стосується цінних паперів; такі інтереси 

пов’язуються з отриманням доходів за емісійними цінними паперами, у зв’язку з 

чим різновиди заподіюваної їм шкоди пов’язуються з неотриманням таких доходів; 

б) «кінцеві» інтереси учасників фондового ринку, що полягають у «досягненні» 

такими учасниками інвестиційної привабливості цінних паперів у державі (це 

стосується держави як учасника фондового ринку та методів, які нею 

використовуються); різновиди заподіюваної таким інтересам шкоди відображають 
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властивості погіршення такої інвестиційної привабливості. 

4. Залежно від конкретного змісту названих посягань і повноти їх нормативної 

регламентації у кримінальному законі можна виділити декілька їх типів. До першого 

типу (на так званому «загальному рівні») відносяться групи загальних видів 

злочинів, які можуть посягати на фондовий ринок (прикладом є передбачене ч. 4 

ст. 358 КК використання завідомо підробленого документа, пов’язане з діяльністю 

учасників фондового ринку, або підкуп службової особи учасника фондового ринку 

(ст. 368
3
 КК), провокація підкупу на фондовому ринку (ст. 370 КК) та ін.). До 

другого типу відносяться злочини, які посягають у тому числі на фондовий ринок 

(наприклад, передбачений у ст. 199 КК злочин посягає на порядок грошового 

обороту, а «у частині» виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, 

пересилання, ввезення в Україну з метою збуту, а також збуту державних цінних 

паперів – є посяганням на фондовий ринок). Третій тип посягань охоплює лише 

групи спеціальних видів посягань на фондовий ринок, зокрема, злочини, 

передбачені статтями 199, 222
1
, 223

1
, 223

2
, 224, 232

1
 та 232

2
 КК України. 

Це, своєю чергою, передбачає з’ясування впливу таких посягань на «обсяг» 

кримінально-правової охорони фондового ринку принаймні на двох відносно-

самостійних «рівнях»: а) виходячи із змісту визначених кримінальним законом 

посягань, що вважаються злочинами певних видів, які в КК представлено повністю 

(загальний рівень); б) виходячи із змісту тих посягань і заподіяної ними шкоди на 

фондовому ринку, які в кримінальному законі представлено лише частково або 

зовсім не визначено (спеціальний рівень). Такий підхід дозволяє пов’язати цілісність 

кримінально-правової охорони з групами посягань на фондовий ринок, які 

стосуються лише виділеного вище третього типу. 

У своєму дослідженні дисертант зосередився на спеціальному рівні 

кримінально-правової охорони фондового ринку, оскільки саме він пов’язується з 

необхідністю «усунення» прогалин у регулятивному законодавстві, а також у 

правозастосуванні. За такого підходу саме дослідження спеціального рівня 

кримінально-правової охорони фондового ринку дозволить вирішити проблеми 

бланкетності змісту норм, які забезпечують кримінально-правову охорону 

фондового ринку. 

5. У дослідженні змісту складів злочинів, що посягають на фондовий ринок, 

дисертант виходив з того, що їх видовим об’єктом є такі близькі, подібні соціальні 

цінності, як: 1) права, свободи та правоохоронювані інтереси учасників фондового 

ринку; 2) потерпілі (учасники фондового ринку); 3) соціальні зв’язки між 

учасниками фондового ринку з приводу реалізації їхніх прав, свобод та інтересів, що 

набувають форми правовідносин. 

Існування в КК самостійного розділу VII Особливої частини, присвяченого 

злочинам у сфері господарської діяльності, виглядає виграшним кроком, що певною 

мірою полегшує з’ясування властивостей злочинних посягань на економічний 

устрій держави та є більш прийнятним передусім з огляду на особливості 

кримінально-правової охорони фондового ринку, її цілісності, оскільки фондовий 

ринок виступає предметом правового регулювання як фінансового, так і 

господарського права. Водночас розділ VII Особливої частини КК потребує, на мій 

погляд, більш точної назви, яка дозволить охопити всю систему цінностей, 
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поставлених під кримінально-правову охорону. 

Незважаючи на бланкетність кримінально-правових норм, що забезпечують 

охорону фондового ринку, український законодавець під час реформування 

регулятивного законодавства у цій сфері взагалі залишив поза увагою відповідні 

кримінально-правові заборони, незважаючи на те що вони також потребують 

відповідних змін. У результаті такої бездіяльності окремі статті, які передбачають 

кримінальну відповідальність за посягання на фондовий ринок, перетворюються на 

«мертві» норми та потребують суттєвої «ревізії» з боку науковців і належної уваги з 

боку суб’єктів законодавчої ініціативи.  

Більшість посягань на фондовий ринок сконструйовано як злочини з 

матеріальним складом. Проте з метою забезпечення належної кримінально-правової 

протидії цим злочинам та узгодження кримінально-правових норм у цій сфері із 

суміжними кримінально-правовими нормами, ряд складів цих злочинів мають бути 

сконструйовані як злочини з формальним складом.  

Здебільшого злочини, що посягають на фондовий ринок, цілком природно, 

вчинюються умисно. У формулюванні окремих із цих складів злочинів взагалі 

відсутня пряма або непряма вказівка на форму вини, що, безумовно, є недоліком. З 

метою його усунення запропоновано вдосконалити законодавчу регламентацію 

суб’єктивної сторони складів злочинів, що посягають на фондовий ринок, та чітко 

закріпити те, що вони можуть бути вчинені лише умисно. 

У процесі запровадження інституту кримінальних проступків злочини, що 

посягають на фондовий ринок, мають бути віднесені не до категорії кримінальних 

проступків, а до злочинів відповідної тяжкості. 

Серед заходів кримінально-правового характеру за злочини, що посягають на 

фондовий ринок, які застосовуються в межах кримінальної відповідальності особи, 

пріоритет має надаватися покаранням майнового характеру, проте не виключені 

випадки, коли мають бути передбачені покарання, пов’язані з обмеженням особистої 

свободи злочинця. Своєю чергою, застосування такого заходу, як звільнення від 

покарання та його відбування, має бути обмежено. 

Серед заходів кримінально-правового характеру за злочини, що посягають на 

фондовий ринок, які застосовуються поза межами кримінальної відповідальності 

особи, в окремих випадках слід передбачити звільнення від кримінальної 

відповідальності, спеціальну конфіскацію та заходи кримінально-правового 

характеру, що застосовуються до юридичних осіб.  

Посягання на фондовий ринок, які кримінальним законом не передбачено, 

пов’язуються насамперед із порушенням механізму встановлення ринкової ціни 

емісійного цінного папера на фондовій біржі; порушення встановленого порядку 

розміщення цінних паперів; порушення порядку використання різноманітних видів 

інформації на фондовому ринку (зокрема, інсайдерської, інформації про діяльність 

емітента). 

6. З’ясування проблем кримінально-правової охорони фондового ринку 

дозволяє застосувати комплексний підхід у визначенні основних напрямів 

вдосконалення нормативної регламентації кримінальної відповідальності за 

посягання на фондовий ринок і на їх основі розробити цілісну теоретичну модель 

такої регламентації. У межах зазначених напрямів пропонується реалізувати такі 
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зміни в КК України: 

– назву розділу VII Особливої частини КК викласти в такій редакції: «Злочини 

проти ринкової економіки»; 

– у назві та ч. 1 статті 199 КК слова «державних цінних паперів» виключити; 

– на підставі положень Директиви 2014/57/EU Європейського Парламенту та Ради 

ЄС від 16 квітня 2014 року про кримінальні санкції за зловживання на ринку та з 

урахуванням положень кримінального законодавства зарубіжних країн пропонується 

викласти ст. 222
1
 («Маніпулювання на фондовому ринку») КК у такій редакції: 

«1. Умисне укладення службовою особою учасника фондового ринку біржового 

контракту (договору) з метою формування неправильного уявлення про попит, 

пропозицію або ринкову ціну фінансового інструменту або з метою встановлення 

ціни на фінансовий інструмент, яка явно не відповідає дійсній ціні, а так само 

укладення біржового контракту (договору) із застосуванням обману, поширення у 

засобах масової інформації або будь-яким іншим способом завідомо недостовірних 

відомостей про фінансовий інструмент, якщо такі дії призвели до отримання 

професійним учасником фондового ринку або іншою особою прибутку у значних 

розмірах, або уникнення такою особою збитків у значних розмірах, або якщо такі 

дії заподіяли значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам або інтересам 

фізичних і юридичних осіб, державним або громадським інтересам, – 

карається штрафом від двох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

2. Та сама дія, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, або 

якщо вона спричинила тяжкі наслідки, – 

карається штрафом від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або 

позбавленням волі на той самий строк. 

3. Особа, яка вчинила дію, передбачену частиною першою або другою цієї 

статті (якщо вона вчинена за попередньою змовою групою осіб, або якщо вона 

спричинила тяжкі наслідки), звільняється від кримінальної відповідальності, а 

також якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину сприяла 

його припиненню або розкриттю вчинених злочинів, у разі одержання незаконного 

прибутку повернула його, та, у випадку завдання шкоди охоронюваним законом 

правам, свободам або інтересам фізичних і юридичних осіб, державним або 

громадським інтересам, відшкодувала таку шкоду»; 

– доповнити Особливу частину КК статтею 222
2
 такого змісту: 

«Стаття 222
2
. Незаконне розміщення цінних паперів 

Незаконне розміщення цінних паперів службовою особою емітента, якщо це 

заподіяло значну шкоду інвесторові в цінні папери, – 

карається штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого». 

Примітка. Шкода, передбачена цією статтею, вважається значною, якщо 

вона в триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян»; 
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– викласти ст. 223
1
 КК у новій редакції, визначивши «значну матеріальну 

шкоду інвесторові в цінні папери» не як конститутивну ознаку складу злочину за 

ч. 1 ст. 223
1
 КК, а як кваліфікуючу ознаку складу злочину за ч. 2 цієї статті: 

«Стаття 223
1
. Підроблення документів, які подаються під час емісії цінних 

паперів 
1. Внесення уповноваженою особою завідомо неправдивих відомостей в 

документ, який подається для реєстрації випуску цінних паперів, та/або в звіт про 

результати публічного розміщення цінних паперів, та/або в зміни до проспекту 

емісії цінних паперів, – 

карається штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

2. Дія, передбачена частиною першою цієї статті, якщо вона завдала значної 

шкоди інвестору в цінні папери, –  

карається штрафом від чотирьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Примітка. Шкода, передбачена цією статтею, вважається значною, якщо 

вона в триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян»; 

– викласти ст. 223
2
 КК у такій редакції: 

«Стаття 223
2
. Порушення порядку здійснення депозитарної діяльності 

1. Умисне невнесення службовою особою Центрального депозитарію цінних 

паперів, Національного банку України або депозитарної установи змін до системи 

депозитарного обліку цінних паперів або внесення до нього завідомо недостовірних 

змін, а так само інше умисне порушення порядку здійснення депозитарної 

діяльності, яке призвело до втрати або викривлення інформації у системі 

депозитарного обліку цінних паперів, – 

карається штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, якщо воно завдало 

істотної шкоди, –  

карається штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Примітка. Істотною у цій статті, якщо вона полягає в заподіянні 

матеріальних збитків, вважається шкода, яка в п’ятсот і більше разів перевищує 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян»; 

– викласти ст. 224 КК у такій редакції: 

«Стаття 224. Підроблення, переміщення, використання та збут 

підроблених цінних паперів у документарній або бездокументарній формі 

1. Підроблення, придбання, зберігання, переміщення підроблених цінних паперів 

з метою їх збуту або іншого використання, а так само збут чи інше використання 

підроблених цінних паперів, – 
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карається штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років або 

позбавленням волі на строк до трьох років. 

2. Дія, передбачена частиною першою цієї статті, вчинена повторно або за 

попередньою змовою групою осіб, або якщо вона завдала значної шкоди, – 

карається штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або 

позбавленням волі на строк від двох до п’яти років. 

3. Дія, передбачена частинами першою або другою цієї статті, вчинена 

організованою групою, або якщо вона завдала шкоду у великих розмірах, – 

карається штрафом від десяти тисяч до п’ятнадцяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 

трьох до шести років. 

Примітки. 1. Повторним у цій статті визнається злочин, вчинений особою, 

яка раніше вчинила злочин, передбачений цією статтею або статтею 199 цього 

Кодексу. 

2. Відповідно до цієї статті шкода вважається значною, якщо вона у триста і 

більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а у великих 

розмірах – якщо вона у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний 

мінімум доходів громадян»; 

– доповнити Особливу частину КК статтею 224
1
 такого змісту: 

«Стаття 224
1
. Втручання у формування ринкової ціни емісійного цінного 

папера на фондовій біржі 
1. Вплив у будь-якій формі на учасника фондової біржі, що забезпечує 

визначення або фіксацію на фондовій біржі ринкової ціни емісійного цінного папера, 

з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися 

прийняття незаконного рішення, – 

карається штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

2. Дія, передбачена частиною першою цієї статті, вчинена службовою особою 

з використанням свого службового становища або якщо вона завдала значної 

шкоди, – 

карається штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

Примітка. Відповідно до цієї статті шкода вважається значною, якщо вона у 

триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян»; 

– визнати необхідною кримінально-правову охорону прав власників цінних 

паперів, що є учасниками відповідних зборів на фондовому ринку, та доповнити 

Особливу частину КК статтею 224
2
 такого змісту: 

«Стаття 224
2
. Незаконне перешкоджання або обмеження здійснення прав 

власника цінних паперів 

1. Незаконна відмова в скликанні або ухилення від скликання загальних зборів 

власників цінних паперів, незаконна відмова зареєструвати для участі в таких 

загальних зборах власника цінних паперів або іншу особу, яка має право на участь у 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1464120527087469#n1337
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цих зборах, а також проведення загальних зборів власників цінних паперів за 

відсутності встановленого кворуму, якщо такі діяння заподіяли значну шкоду, – 

карається штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого». 

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене службовою 

особою з використанням свого службового становища або якщо воно заподіяло 

шкоду у великих розмірах, – 

карається штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  

Примітка. У цій статті шкода вважається значною, якщо вона у триста і 

більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а у великих 

розмірах – якщо вона у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний 

мінімум доходів громадян»; 

– доповнити Особливу частину КК статтею 224
3
 такого змісту: 

«Стаття 224
3
. Порушення правил, що визначають процедуру, яка передує 

випуску цінних паперів 
1. Умисна публічна пропозиція щодо розміщення цінного папера як емісійного 

без проспекту емісії або за призупиненим проспектом емісії без отримання 

відповідного дозволу, що заподіяло значну шкоду, –  

карається штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

2. Дія, передбачена частиною першою цієї статті, вчинена службовою особою 

з використанням свого службового становища або якщо вона заподіяла шкоду у 

великих розмірах, – 

карається штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Примітка. Шкода вважається значною, якщо вона у триста і більше разів 

перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а у великих розмірах – 

якщо вона у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян»; 

– викласти ст. 232
1
 КК у такій редакції: 

«Стаття 232
1
. Незаконне використання інсайдерської інформації 

1. Умисне незаконне розголошення, передача або надання доступу до 

інсайдерської інформації, а так само надання з використанням такої інформації 

рекомендації стосовно придбання або відчуження цінних паперів або похідних 

(деривативів), або вчинення з використанням інсайдерської інформації правочину, 

спрямованого на придбання або відчуження цінних паперів або похідних 

(деривативів), яких стосується інсайдерська інформація, – 

карається штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 
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2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, якщо воно призвело до 

отримання особою, яка вчинила зазначене діяння, або третіми особами 

необґрунтованого прибутку в значному розмірі, або уникнення учасником фондового 

ринку або третьою особою значних збитків, або якщо воно заподіяло істотну 

шкоду охоронюваним законом правам, свободам або інтересам фізичних і 

юридичних осіб, державним або громадським інтересам, – 

карається штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

3. Діяння, передбачене частинами першою або другою цієї статті, вчинене 

повторно або за попередньою змовою групою осіб або якщо воно спричинило тяжкі 

наслідки, – 

карається штрафом від десяти тисяч до п’ятнадцяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

4. Діяння, передбачене частинами першою, другою або третьою цієї статті, 

вчинене організованою групою, – 

карається штрафом від п’ятнадцяти тисяч до двадцяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 

п’яти років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

5. Особа, яка вчинила діяння, передбачені частиною першою або діяння, 

передбачені частиною другою чи третьою (якщо вони вчинені за попередньою 

змовою групою осіб, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки) цієї статті, 

звільняється від кримінальної відповідальності за таке діяння, якщо вона до 

повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину сприяла припиненню або 

розкриттю злочинів, передбачених цією статтею, у разі одержання 

необґрунтованого прибутку – передала його державі та, у випадку завдання шкоди 

охоронюваним законом правам, свободам або інтересам фізичних і юридичних осіб, 

державним або громадським інтересам, відшкодувала таку шкоду. 

Примітки. 1. Значним у цій статті вважається розмір або збиток, який в 

п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

Істотною шкодою у цій статті, якщо вона полягає в заподіянні матеріальних 

збитків, вважається шкода, яка в п’ятсот і більше разів перевищує 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

2. Тяжкими наслідками у цій статті, якщо вони полягають у заподіянні 

матеріальних збитків, вважаються такі, які у тисячу і більше разів перевищують 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

3. Під особами, які вчинили діяння, передбачені цією статтею, розуміються: 

службові особи емітента, особи, які були службовими особами емітента на 

момент ознайомлення з інсайдерською інформацією; особи, які мають доступ до 

інсайдерської інформації у зв'язку з виконанням ними трудових (службових) 

обов'язків або договірних зобов'язань незалежно від відносин з емітентом, у тому 

числі співробітники професійних учасників фондового ринку; державні службовці, 

яким відома інсайдерська інформація внаслідок виконання ними посадових 
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(службових) обов'язків; особи, які ознайомилися з інсайдерською інформацією 

неправомірним шляхом; аудитори, нотаріуси, експерти, оцінювачі, арбітражні 

керуючі або інші особи, які виконують надані законом публічні повноваження, 

акціонери»; 

– з метою забезпечення принципу єдності термінології в п. 3 примітки ст. 232
1
 

КК слово «посадові» слід замінити словом «службові»; 

– уточнити зміст п. 3 примітки статті 232
1
 КК. Замість словосполучення «у 

тому числі ті, які були посадовими особами емітента на момент ознайомлення з 

інсайдерською інформацією» в ній має бути вказано на таких суб’єктів злочину, як 

«особи, які були службовими особами емітента на момент ознайомлення з 

інсайдерською інформацією»; 

– визначити вичерпний перелік суб’єктів злочинів, передбачених ст. 232
1
 КК, 

який означає, що дія цієї статті не поширюється на акціонерів. При цьому акціонери 

зобов’язані не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 

про діяльність товариства. Однак якщо акціонери не входять до керівних органів 

акціонерного товариства або не є акціонерами – працівниками товариства, то вони 

не охоплюються переліком суб’єктів незаконного використання інсайдерської 

інформації, закріпленим у п. 3 примітки до ст. 232
1
 КК. Враховуючи це п. 3 

примітки до ст. 232
1
 КК слід доповнити таким суб’єктом, як «акціонер»; 

– з урахуванням положень ст. 232
2
 КК та ст. 163

11
 КУпАП, а також здатності 

умисного нерозкриття інформації на фондовому ринку та розкриття на фондовому 

ринку завідомо недостовірної інформації заподіювати інвесторам у цінні папери 

шкоду викласти ст. 232
2
 у такій редакції: 

«Стаття 232
2
. Порушення порядку надання або розкриття інформації про 

діяльність емітента 
1. Умисне ненадання службовою особою емітента інвестору в цінні папери 

(у тому числі акціонеру) інформації про діяльність емітента в межах та/або на 

умовах, передбачених законом, або надання йому завідомо недостовірної 

інформації, а також розкриття на фондовому ринку такої інформації не в повному 

обсязі або несвоєчасне розкриття інформації, якщо це заподіяло інвестору в цінні 

папери (у тому числі акціонеру) значну шкоду, – 

карається штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

2. Умисне нерозкриття службовою особою емітента цінних паперів 

інформації на фондовому ринку, яка підлягає розкриттю, або розкриття завідомо 

недостовірної інформації, якщо це заподіяло інвестору в цінні папери (у тому числі 

акціонеру) шкоду у великих розмірах, – 

карається штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

3. Діяння, передбачене частиною першою або другою цієї статті, вчинене 

повторно, або якщо воно заподіяло інвестору в цінні папери (у тому числі 

акціонеру) шкоду в особливо великих розмірах, –  

карається штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних 
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мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Примітка. У цій статті матеріальна шкода вважається значною, якщо її 

розмір у триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян, у великих розмірах – якщо її розмір у п’ятсот і більше разів перевищує 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а в особливо великих – якщо її розмір 

у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян»; 

– у ч. 1 ст. 96
1
 КК число «229» замінити числами «222

1
, 229, 232

1
»; 

– доповнити п. 1 ч. 1 ст. 96
3
 КК після вказівки на число «209» числами «222

1
, 

223
1
, 223

2
, 232

1
, 232

2
»; 

– доповнити ст. 96
9
 КК після вказівки на число «160» числами «222

1
, 223

1
, 223

2
, 

232
1
, 232

2
». 

2.2. Окремі з виділених у роботі напрямів удосконалення нормативної 

регламентації кримінальної відповідальності за посягання на фондовий ринок 

потребують зміни відповідних положень інших законодавчих актів. Найбільш 

значимими у цьому плані є такі зміни: 

– виключити з КУпАП ст. 163
9
 «Незаконне використання інсайдерської 

інформації»; 

– з метою системного узгодження положень ст. 223
2
 КК та КУпАП викласти 

диспозицію ст. 163
10

 КУпАП у такій редакції: 

«Порушення посадовою особою Центрального депозитарію цінних паперів, 

Національного банку України або депозитарної установи порядку провадження 

депозитарної діяльності, вчинене з необережності, –»; 

– з урахуванням визнання у чинному регулятивному законодавстві 

інсайдерською інформацією лише інформацію про такі фінансові інструменти, як 

емісійні цінні папери, та на підставі підписання Угоди про асоціацію між Україною, 

з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії та їхніми державами-членами, визначення поняття «інсайдерська 

інформація», закріплене в ч. 1 ст. 44 Закону України «Про цінні папери та фондовий 

ринок», розширити за рахунок віднесення до такої інформації відомостей не тільки 

про емісійні цінні папери, а й про фінансові інструменти взагалі. Паралельно 

відповідні зміни мають бути внесені до ст. 232
1
 КК; 

– із дефініції терміна «інсайдерська інформація» має бути виключена вказівка 

про перебування цінних паперів і похідних (деривативів) в обігу на фондовій біржі. 

У результаті цих змін інсайдерською інформацією визнаватиметься будь-яка 

неоприлюднена інформація про емітента, його цінні папери або правочини щодо 

них, оприлюднення якої може значно вплинути на вартість цінних паперів; 

– з урахуванням запропонованої зміни редакції ст. 232
2
 КК виникає потреба 

зміни існуючого порядку надання (одержання) інвесторам у цінні папери інформації 

про діяльність емітента цінних паперів. У зв’язку з цим пропонується доповнити 

розділ V («Розкриття інформації на фондовому ринку») Закону «Про цінні папери та 

фондовий ринок» окремою статтею, яка б визначала загальний порядок надання 

(одержання) інвесторам у цінні папери інформації про діяльність емітента цінних 

паперів; 

– з метою чіткого та однозначного визначення переліку осіб, відповідальних за 



34 

 

достовірність відомостей, передбачених у документах, що подаються для реєстрації 

випуску та проспекту емісії цінних паперів, необхідно в останнє речення ч. 3 ст. 29 

Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» внести відповідні зміни та 

зазначити, що «відповідальність за достовірність відомостей, наведених у 

документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних 

паперів, несуть особи, які підписали та/або подали ці документи». 

Враховуючи те, що конкретні пропозиції, спрямовані на вдосконалення 

регулятивного законодавства про фондовий ринок, виходять за межі цього 

дослідження, у роботі подано лише напрями таких удосконалень без конкретних 

змін до регулятивного законодавства, які мають стати предметом спеціальних 

досліджень у цій сфері.  

7. Дисертантом запропоновано внести окремі пропозиції щодо поліпшення 

правозастосовної практики, яка стосується злочинів, що посягають на фондовий 

ринок. У формулюванні таких пропозицій взято до уваги: 

– зміни підходу, згідно з яким окремі різновиди існуючих фінансових 

інструментів, з приводу яких виникають правовідносин на фондовому ринку, або 

предметів, що їх імітують, а також документів та інформації (відомостей), що 

використовуються на фондовому ринку, «випадають» із числа предметів злочинів 

проти фондового ринку; 

– положення прийнятого Закону «Про депозитарну систему України», згідно з 

яким перестала існувати система реєстру власників іменних цінних паперів, але 

продовжує існувати (в реформованому виді) лише система депозитарного обліку 

цінних паперів; такі положення дозволяють встановити причину незастосування або 

неправильного застосування правозастосовними органами ст. 223
2
 КК; 

– передбачені у відповідних статтях Особливої частини КК, що передбачають 

відповідальність за посягання на фондовий ринок, нормативних орієнтирів у 

визначенні форми вини; 

– критерії відмежування злочинів, що посягають на фондовий ринок, від 

суміжних злочинів й інших правопорушень; такими критеріями є: 

а) ознаки предмета злочину (їх виділення дозволило підтвердити існуючу 

неузгодженість тих норм Особливої частини КК, що мають забезпечувати 

кримінально-правову охорону фондового ринку, а також деяку роз’єднаність 

складових самої кримінально-правової охорони фондового ринку); 

б) ознаки об’єктивної сторони (їх врахування дозволило, зокрема, з’ясувати 

особливості співвідношення норм, передбачених ст. 232
2
 КК та ст. 222 КК, а також 

норм, передбачених статтями 361, 362, 363 КК та статтями 223
1
, 232

2
 КК); 

в) ознаки суб’єктивної сторони (встановлення таких ознак дозволило з’ясувати 

співвідношення норм, передбачених статтями 199, 124 КК та статтями 190, 192 КК); 

– найбільш типові ситуації співвідношення відповідних положень КК та 

КУпАП з приводу їх узгодженості між собою (кореспондування один одному), а 

саме ситуації, коли: 

а) норма КК містить ознаки, сформульовані в нормі КУпАП, але в КК взагалі не 

визначена; 

б) норма КК визначає ознаки, що є тотожними з ознаками, закріпленими у 

нормі КУпАП; 
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в) у нормі КУпАП взагалі не передбачаються «зменшені розміри» предмета 

правопорушення та/або заподіяної шкоди порівняно із суміжними ознаками складу 

злочину певного виду. 

Розгляд таких типових ситуацій дозволив сформулювати висновок, що у 

співвідношенні норм КК, які передбачають відповідальність за злочинні посягання 

на фондовий ринок, і відповідних норм КУпАП відсутні ситуації, коли: а) норма 

КУпАП визначає ознаки предмета правопорушення або шкідливих наслідків, але у 

нормах КК такі ознаки текстуально не враховано; б) має місце певне «дублювання» 

у КК і КУпАП різновидів діянь, що заподіюють шкоду фондовому ринку. 

Сформульовані у роботі висновки та запропоновані рекомендації дозволять по-

новому підійти до вирішення окремих, іноді доволі спірних і неоднозначних 

проблем кримінально-правової охорони фондового ринку, що існують нині на 

нормативному та правозастосовному рівнях і зрештою неодмінно впливатимуть на 

формування цілісної кримінально-правової охорони фондового ринку в Україні. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Волинець Р. А. Кримінально-правова охорона фондового ринку. – 
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. 

У дисертації вперше комплексно досліджено теоретичні та прикладні проблеми 

цілісності кримінально-правової охорони фондового ринку і в цьому плані системно 

вирішено теоретичну проблему в науці кримінального права. 

Визначено родовий та безпосередні об’єкти складів злочинів проти фондового 

ринку. У межах родового об’єкта злочинів, передбачених розділом VII Особливої 

частини КК, виокремлено такий видовий об’єкт, як фондовий ринок. 

З метою гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС 

запропоновано внесення ряду змін до статей, які передбачають кримінальну 

відповідальність за посягання на фондовий ринок, а також до регулятивного 

законодавства про фондовий ринок. Крім того, запропоновано узгодити 

кримінально-правові заборони, спрямовані на охорону фондового ринку, з 

відповідними адміністративно-правовими заборонами та положеннями 

регулятивного законодавства у цій сфері. 

Ключові слова: фондовий ринок, учасники фондового ринку, фінансові 

інструменти, цінні папери, господарська діяльність, інсайдерська інформація, склад 

злочину, об’єкт злочину, суспільно небезпечні наслідки, заходи кримінально-

правового характеру. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Волынец Р. А. Уголовно-правовая охрана фондового ринка. – 
Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право. – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

В диссертации впервые комплексно исследованы теоретические и прикладные 

проблемы целостности уголовно-правовой охраны фондового рынка и в этом плане 

системно решена теоретическая проблема в науке уголовного права. 

Определены родовой и непосредственные объекты составов преступлений 

против фондового рынка. В рамках родового объекта преступлений, 

предусмотренных разделом VII Особенной части УК, выделен такой видовой 

объект, как фондовый рынок. 

С целью гармонизации национального законодательства с законодательством 

ЕС предложено внесение ряда изменений в статьи, предусматривающие уголовную 

ответственность за посягательства на фондовый рынок, а также в регулятивное 

законодательство о фондовом рынке. Кроме того, предложено согласовать 
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уголовно-правовые запреты, направленные на охрану фондового рынка, с 

соответствующими административно-правовыми запретами и положениями 

регулятивного законодательства в этой сфере. 

Ключевые слова: фондовый рынок, участники фондового рынка, финансовые 

инструменты, ценные бумаги, хозяйственная деятельность, инсайдерская 

информация, состав преступления, объект преступления, общественно опасные 

последствия, меры уголовно-правового характера. 

 

SUMMARY 

 

Volynets R. A. Criminal protection of the stock market. – Qualifying scientific 

work as a manuscript. 

Dissertation for obtaining the degree of Doctor of Law in specialty 12.00.08 – 

Criminal Law and Criminology; Criminal Executive Law. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv. Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

In the dissertation the theoretical and applied problems of the integrity of the 

criminal-law protection of the stock market are analyzed for the first time and in this 

regard the theoretical problem in the science of criminal law is systematically solved. 

As a result of the historical analysis of normative regulation in Ukraine, the criminal 

liability for encroachments on the stock market is substantiated by the fact that the state 

has always been obliged to participate in the economic regulation of the stock market and 

influenced, as a compulsory shareholder in the stock market, to establish a norm of 

prohibitions that provided for the punishment of such encroachment At the same time, at 

various stages of the formation of the stock market criminal-law protection were subject 

only to its individual "elements". 

Generic and immediate objects of crimes against the stock market are determined. 

Within the generic object of the crimes provided for in Section VII of the Special Part of 

the Criminal Code, a specific object such as the stock market, which forms such socially 

protected values protected by criminal law, is singled out as: a) the rights, freedoms and 

law-protected interests of the stock market participants; b) victims (participants in the 

stock market and other persons owning issued securities or other financial instruments 

used in the stock market); c) social relations between stock market participants, as well as 

other persons who own other financial instruments and exercise their rights, freedoms and 

interests in the legal market relations of the stock market. 

The main "components" (varieties) of damage caused on the stock market are 

determined, which are included in the content of the consequences as an element of the 

relevant components of the crimes, namely: a) violations of social relations established on 

the stock market by the legislation; b) actual losses incurred by participants in the stock 

market or other persons in connection with the violation of such social relations (first of 

all, direct real pecuniary and non-pecuniary damage); c) non-receipt of profits that could 

be received by such participants or other persons in the absence of violations of social 

relations in the stock market (the content of unearned profits may, as appropriate, be 

associated with a lack of investment in the stock market and be included in the content of a 

decrease in the investment attractiveness of the stock market or its individual members). 

In order to harmonize national legislation with EU legislation, it is proposed to 
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introduce a number of amendments to articles that provide for criminal liability for 

encroachments on the stock market, as well as to the regulatory legislation on the stock 

market. In addition, it is proposed to harmonize criminal-law prohibitions aimed at 

protecting the stock market, with appropriate administrative-legal prohibitions and 

provisions of regulatory legislation in this area. 

The separate problems of qualification of offenses that encroach on the stock market, 

their delineation between themselves and other crimes are investigated, and the situation 

according to which criteria for the delimitation of offenses that encroach on the stock 

market and related crimes are recognized must recognize the distinctive features that 

characterize the subject of the crime, the content of the socially dangerous act, the way and 

circumstances of committing an act as signs of the objective side of the crimes, the 

purpose and motive of committing some of these crimes. 

In the process of analysis of the main problems of punishment of offenses that 

encroach on the stock market, the issue of limiting the use of penalties related to restriction 

or imprisonment is considered and it is established that it is impracticable to classify any 

of these crimes as criminal offenses. Among the criminal-law measures for offenses 

affecting the stock market, which apply within the framework of criminal liability of a 

person, prospects for the application of such measures as punishment, release from 

punishment and detention are analyzed. As part of the consideration of criminal-law 

measures for offenses affecting the stock market that are applied outside of the criminal 

liability of a person, prospects for the application of such measures as exemption from 

criminal liability, as well as criminal-law measures applicable to legal persons, are 

analyzed. 

Key words: stock market, stock market participants, financial instruments, securities, 

business activity, insider information, crime structure, crime object, socially dangerous 

consequences, measures of a criminal law nature. 
 


