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Анотація

Уперше у вітчизняній економічній і правовій літературі досліджено природу і
особливості деформацій фондового ринку як складової ринку капіталів у
взаємозв’язку з системою відповідальності за зловживання ринком (market
abuse). Розкрита сучасна доктрина й представлений системний аналіз з
урахуванням міжнародного досвіду, стану чинного та перспективного
законодавства України, розкриті проблеми протидії правопорушенням на
фондовому ринку, а також кримінально-правової та адміністративної
відповідальності за зловживання ринком та інші, суміжні з такими діяннями,
зловживання.   

Ґрунтовно висвітлені проблеми юридичної визначеності та конкуренції
правових норм, що застосовуються при регулюванні ринкових відносин,
наведені рекомендації щодо удосконалення законодавства та юридичної
практики.  

Робота розрахована на учасників правовідносин на ринку капіталів, інвесторів,
практикуючих юристів, суддів, адвокатів, слідчих, детективів, бізнесменів,
посадовців.   

Вона буде слушним помічником також студентам, які навчаються за
спеціальностями «Право», «Біржова справа», «Фінансове посередництво»,
аспірантам і викладачам юридичних та економічних закладів, усім тим, хто
прагне до поглибленого та комплексного опанування механізмів діяльності
фондового ринку.
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ПЕРЕДМОВА 
 
Після століть еволюції, численних криз, фінансових потрясінь 

фондові ринки перестали ототожнюватись у суспільній свідомості 
лише з фіктивним капіталом, перетворившись на реальні механізми за-
лучення інвестицій, оцінки прав власності на активи, що є основою 
ринкової економіки.  

Значною мірою це стало підсумком своєрідного консенсусу 
емітентів, інвесторів, регуляторів, що політика непрозорості і подвій-
них стандартів на фондовому ринку є неефективною, а протидія 
маніпулюванню з цінами на фінансові інструменти та інсайдерським 
угодам, а також адекватна практика правозастосування щодо порушень 
прав інвесторів – не просто критично важливою для фондових ринків, 
а слугує інституційним фундаментом їхньої ефективності і життєздат-
ності. 

Нині, як і століття тому, фондовий ринок – це територія аси-
метрій і невизначеності, зона волатильності і ризиків. В умовах перма-
нентної модифікації ризиків, прискорення швидкості поширення ін-
формації, Fintech-інновацій протидія конфліктам інтересів, справед-
ливість ціноутворення, захист інтересів інвесторів залишаються 
обов’язковими складовими політичних рішень і регуляторних практик 
щодо фондових ринків.  

Проте запозичення навіть кращих світових практик і підходів не 
гарантує зниження ризиків й асиметрій на фондовому ринку, поси-
лення його зрілості та функціональної ролі в економіці. Більше того, в 
ситуації "забігання наперед" з перенесенням норм, підходів та інстру-
ментарію, неадекватних локальним умовам, цілком можливі і зворотні 
ефекти – від несприйняття і відторгнення запозичень до консервації 
або ж поглиблення структурно-функціональних деформацій фондо-
вого ринку. 

У 1990-х зразком організації фондового ринку для України 
стала market based system (т. зв. "система фінансування, заснована на 
ринках"), характерна для економік англосаксонського типу, фондові 
ринки яких і тоді і зараз домінують у глобальних фінансах.  

Упродовж понад двох десятиліть історія становлення і розвитку 
фондового ринку в Україні містить численні приклади запозичення 
кращих світових практик – в нагляді, організації бірж, депозитарної, 
клірингової інфраструктури тощо, однак факт лишається фактом – 



фондовий ринок, який у світі є рушійною силою економіки, в Україні 
вкрай незадовільно виконує функції мобілізації, алокації та спря-
мування фінансових ресурсів для стимулювання економічного ро-
звитку та залучення інвестицій.  

Попри поодинокі позитивні приклади інтеграції до світових 
ринків капіталу (зокрема, нещодавнє забезпечення доступу іноземних 
інвесторів до державних облігацій України через міжнародний депози-
тарій Clearstream і допуску на український ринок держоблігацій США 
та акцій компанії Apple), фондовий ринок України характеризується 
значними деформаціями та диспропорціями, залишається нерозви-
неним і непривабливим для внутрішніх та зовнішніх інвесторів. 

Суттєвими причинами є непослідовність законодавчих змін, 
фрагментарність та суперечливість у імплементації європейської пра-
вової основи, певна хаотичність регулювання та відсутність 
врахування об’єктивних чинників функціонування незрілого націо-
нального ринку капіталу, зокрема складнощі ціноутворення.  

Через низку факторів (тотальну неліквідність, відсутність інте-
ресу емітентів та інвесторів до залучення та розміщення капіталу, нере-
гулярність торгів) в Україні відсутні умови та можливості для фор-
мування справедливих цін на переважну кількість фінансових інстру-
ментів. Регуляторне підвищення вимог до ціноутворення та допуску до 
торгів поки що призводить лише до існування неактуальних цінових 
орієнтирів та дефіциту біржового інструментарію.  

В таких умовах протидія ринковим зловживанням стикається із 
очевидними складнощами, які навряд чи будуть швидко вирішені 
навіть після того, як замість наявних (достатньо суб’єктивних) кри-
теріїв виявлення маніпулювання до національного законодавства бу-
дуть імплементовані відповідні європейські вимоги, оскільки вони пе-
редбачають врахування та формалізацію регулятором ринкових прак-
тик та особливостей, притаманних конкретному ринку. 

Виявлення маніпулятивних практик на нерозвиненому та 
неліквідному ринку є нетривіальним завданням, що необхідно врахо-
вувати задля належного регулювання фондового ринку України, ство-
рення стимулів для його розвитку та оновлення законодавства. 

  



ВСТУП 
 

За винятком досить активного випуску та обігу державних 
цінних паперів національний фондовий ринок, за оцінками його учас-
ників, перебуває у депресивному стані та переживає період чергового 
«перезавантаження», активна фаза якого розпочалася з 2015 р. До 
цього ринок теж оцінювався як недостатньо розвинений і неліквідний, 
а його окремі сегменти та їхні параметри – як достатньо умовні. Проте 
саме з 2015 р. тези про те, що ринок капіталу в Україні фактично від-
сутній, стали регулярно висловлюватися, як не дивно, його регулято-
ром1. Водночас НКЦПФР розпочала масштабну кампанію з "очи-
щення" ринку. Передбачалося, що це підвищить ступінь довіри інве-
сторів до ринку та його учасників, але через 4 роки можна констату-
вати, скоріше, руйнування довіри, значне скорочення всіх параметрів 
ринку капіталу, кола його учасників та інструментарію, незважаючи на 
зростання бюджету та апетитів самого регулятора до розширення пов-
новажень. 

Під час "очищення" ринку значно зросла активність правоза-
стосування НКЦПФР, насамперед, за маніпулювання на фондовому 
ринку: лише у 2015 р. кількість порушених регулятором справ сягнула 
111, що схоже на світовий рекорд і є на порядки більшим за показники 
2012–2014 рр. Попри ці порушені НКЦПФР справи, відповідні кри-
мінальні провадження мали епізодичний характер, а санкції, накладені 
НКЦПФР, активно оскаржувались у судовому порядку. Агреговану 
статистику такого оскарження НКЦПФР принципово не розкриває, але 
з найрезонансніших випадків відомо, що результати судового про-
вадження далеко не завжди складалися на користь регулятора.  

Практика судових проваджень за участі НКЦПФР щодо зловжи-
вань на ринку свідчить про їх складність, специфічний характер, недо-
статність визначеності та суперечливість тлумачення значного кола пи-
тань, суб’єктивність при прийнятті рішень щодо правопорушення, 
недоліки у експертному та методичному забезпеченні.  

                                                           
1 Кілька яскравих прикладів публічної риторики регулятора:: "в Україні по 

формі є фондовий ринок, але по суті його не існує" (2015); "останні 20 років регулятор 
нічого не регулював… сьогодні наш фондовий ринок - це ринок маніпуляцій" (2015); 
"в Україні фондового ринку немає через те, що всі процеси на ньому “сірі” (2017), 
"український фондовий ринок залишатиметься бідною схематозною лакуною серед 
багатих та ефективних ринків розвинених країн-сусідів" (2019), "інвестиція в пральну 
машину сьогодні принесе людям більшу вигоду, ніж НПФ" (2019). 



Справи щодо маніпулювання порушувалися в Україні і до 2015 
р., але вони позитивно сприймалися на ринку, оскільки такі випадки 
були відомі широкому загалу та достатньо зрозумілими. З 2015 р. 
накладення санкцій за маніпулювання часто було незрозумілим для 
ринку, не вбачалося обґрунтованим, тому дії НКЦПФР викликали спо-
чатку подив, а згодом і спротив (правовий та інформаційний).  

Суто каральний підхід НКЦПФР до регулювання штучно об-
межує ринкову ліквідність: через незрозумілість підходів і критеріїв 
щодо виявлення правопорушень, інвестори та фінансові посередники 
готові відмовлятися від торговельної активності на організованому 
(біржовому) ринку. Формальне та вибіркове правозастосування приз-
водить до підміни понять та необ’єктивного покарання суб’єктів 
ринку. 

Нинішній стан нормативного регулювання та його перспективи 
в інтерпретації НКЦПФР не забезпечують сталого розвитку фондового 
ринку та адекватності векторам євроінтеграції України. Стан розвитку 
ринку капіталу в Україні та законодавча доктрина не дозволяє дослівну 
імплементацію Євродирективи щодо зловживань на ринку, а потребує 
її конвергенції. Наявні в Україні заборонні норми на ринку капіталу 
потребують кардинальних змін в напрямі ліквідації правової невизна-
ченості. 

Зазначені проблеми, а також необхідність імплементації євро-
пейської правової основи зумовили проведення дослідження правових 
та економічних аспектів природи зловживання ринком і протидії таким 
правопорушенням. 
  



Методологічний коментар 
 

З огляду на предмет цього дослідження, наведено поняття, які 
характеризують ринок та зловживання на ньому (насамперед, маніпу-
лювання), оскільки термінологія, що міститься в національному та 
міжнародному законодавствах і науковій літературі внаслідок різних 
причин має певну еволюцію та відмінності. 

1. Чинне законодавство України2 містить таке визначення: 
"фондовий ринок (ринок цінних паперів) – сукупність учасників фондо-
вого ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та 
обліку цінних паперів і похідних (деривативів)".  

У чинному законодавстві поняття "фондовий ринок" та "ринок 
цінних паперів" ототожнюються і вживаються паралельно, зокрема, в 
назвах двох основних законодавчих актів, що регулюють цей ринок3 
(при цьому термін "ринок цінних паперів" вважається дещо застарілим, 
а термін "фондовий ринок" є більш поширеним у чинному законо-
давстві та нормативно правових актах його регулятора (НКЦПФР).  

Водночас наявна термінологія, по-перше, не повною мірою 
відповідає загальновживаним англомовним варіантам, а по-друге, не-
достатньо враховує наявність на ринку не тільки цінних паперів, але й 
похідних (деривативів).  

У національному законодавстві у цілому цінні папери та дери-
вативи об’єднуються терміном "фінансові інструменти". 

Англомовна назва регулятора фондового ринку (The National 
Securities and Stock Market Commission) містить термін "Stock Market" 
як еквівалент поняття "фондовий ринок", хоча в міжнародній практиці 
"Stock Market" переважно визначається як ринок акцій (також наявні 
англомовні варіанти "Equity Market", "Share Market"), а не всіх цінних 
паперів. Більш прийнятними є англомовні терміни "Capital Market" 
(ринок капіталів) або "Securities Market" (ринок цінних паперів). 

У міжнародній практиці "Capital Market" ("Securities Market") 
характеризує правовідносини з випуску та обігу цінних паперів, але не 

                                                           
2 Стаття 2 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 

23.02.2006 р. № 3480-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15 
3 Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 

3480-IV; Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" 
від 30.10.1996 р. № 448/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-
%D0%B2%D1%80 



включає ринок деривативів. Ринок капіталів (вживаються також рівно-
значні варіанти "ринок капіталу", "ринки капіталу") є складовою по-
няття "фінансові ринки" (Financial Markets) разом з грошовим (Money 
Market), валютним (Forex Market), товарним (Commodity Market), рин-
ком деривативів (Derivatives Market), криптовалют (Cryptocurrency 
market) тощо. 

Термінологія євродирективи MiFID II4, вимоги якої підлягають 
імплементації до законодавства України, містить термін "фінансові 
ринки" (Financial Markets) та "ринки фінансових інструментів" (The 
Markets in Financial Instruments). При цьому MiFID II має численні ви-
нятки із сфери дії (статті 2 та 3) та регулює операції (інвестиційну 
діяльність та інвестиційні послуги) далеко не у всіх сегментах фінан-
сових ринків, не щодо всіх видів фінансових інструментів, за участі не 
всіх учасників ринків. 

Численні ж законопроекти, ініційовані в Україні останніми ро-
ками5, пропонують скоригувати термінологію: зокрема, впровадити 
специфічний подвійний термін "ринки капіталу (ринки фінансових ін-
струментів)", які об’єднують "фондовий ринок (ринок цінних паперів)" 
("Securities Market") та "ринок деривативів" (Derivatives Market).  

Навіть у проектах законодавчих актів, спрямованих на імпле-
ментацію євродиректив, термінологія щодо назв ринків залишається 
суперечливою. Більш прийнятною класифікацією могло б стати за-
стосування понять "ринки фінансових інструментів" (The Markets in Fi-
nancial Instruments), які поділяються на "ринок цінних паперів)" ("Secu-
rities Market") та "ринок деривативів" (Derivatives Market). 

Незважаючи на термінологічні складнощі, чинне національне 
законодавство вміщує в поняття "фондовий ринок" правовідносини 
щодо всіх видів фінансових інструментів (цінних паперів і дерива-
тивів), тому фактично відповідає підходам європейського законодав-
ства до універсального регулювання ринків фінансових інструментів. 

                                                           
4 Директива ЄС № 2014/65/ЄС від 15.05.2014 р. про ринки фінансових інстру-

ментів. 
5 Проекти Законів України від 20.11.2015 р. № 3498. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57159, від 01.09.2017 р. № 
7055. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62443, від 
03.09.2018 р. № 9035. URL: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64532 



З огляду на українську правову практику, далі у контексті су-
часного стану розвитку ринку, регулювання процесів випуску та обігу 
цінних паперів застосовуватиметься, насамперед, поняття "фондо-
вий ринок" або його еквівалент "ринок цінних паперів". 

2. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" вио-
кремлюється регульований (організаційно оформлений) фондовий ри-
нок (в Україні може функціонувати виключно у формі фондової біржі). 
Також правочини щодо цінних паперів та інших фінансових інстру-
ментів можуть укладатися поза фондовими біржами (на позабіржо-
вому ринку). Біржовий та позабіржовий сегменти існують і на інших 
ринках, наприклад, товарні біржі, діяльність яких регулюється Законом 
України "Про товарну біржу", та інші електронні майданчики, які ор-
ганізовують торги (аукціони), відповідно до вимог законодавства чи 
державного органу – ініціатора таких торгів.  

На відміну від позабіржових правочинів, до регульованого (ор-
ганізаційно оформленого, біржового) ринку в Україні застосовуються 
жорсткі вимоги щодо доступу та інструментарію торгів, гарантій ро-
зрахунків та, найголовніше, ціноутворення, оскільки ціни, сформовані 
за результатами торгів (аукціонів) на такому ринку, розглядаються як 
ринкові, конкурентні та справедливі. 

У MiFID II регульований ринок – найбільш значущий, але не 
єдино можливий варіант організаційного оформлення ринку. Згідно з 
MiFID II, правочини з фінансовими інструментами можуть укладатися 
на торговельних майданчиках 3 видів: 1) регульованому ринку (Regu-
lated Market, діяльністю управляє "оператор ринку", який сам може 
бути регульованим ринком, фактично, "оператори ринку" – це біржі чи 
їхні власники, біржові оператори); 2) багатосторонньому торговель-
ному майданчику (Multilateral trading facility, MTF, діяльністю управ-
ляє "оператор ринку" чи "інвестиційна фірма", тобто торговець 
цінними паперами; на відміну від регульованого ринку, не контролює 
відповідність фінансових інструментів вимогам допуску до торгівлі); 
3) організованому торговельному майданчику (Organised trading facil-
ity, OTF, на відміну від інших майданчиків, має мінімальні вимоги до-
ступу до торгів та обмеження щодо інструментарію: боргові інстру-
менти, структуровані фінансові продукти, квоти на викиди, дерива-
тиви). Залишається можливість укладення угод і на позабіржовому 
ринку (Over the Counter, OTC).   

Вимоги щодо допуску до торгів фінансових інструментів визна-
чаються тільки для регульованих ринків, інші торговельні майданчики 



впроваджують в обіг фінансові інструменти, вже допущені до торгів на 
регульованих ринках або не допущені до таких торгів. 

Відповідно до української правової практики, далі в контексті 
питань, пов’язаних із біржовим обігом цінних паперів та інших фінан-
сових інструментів, застосовуватиметься поняття "біржовий ри-
нок" або "регульований ринок". 

3. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні" міститься поняття "маніпулювання на фондовому 
ринку" ("маніпулювання цінами на фондовому ринку"). Аналогічний 
термін ("маніпулювання на фондовому ринку") містять Кримінальний 
кодекс України та нормативно-правові акти НКЦПФР. 

Директива про зловживання на ринку6 як окремого виду злов-
живання містить термін "Market manipulation", що в українській нау-
ковій практиці перекладається як "ринкові маніпуляції" або "маніпулю-
вання ринком". 

Слід зазначити, що вимоги Директиви про зловживання на 
ринку застосовуються до фінансових інструментів, які торгуються на 
всіх видах торговельних майданчиків (регульований ринок, MTF, 
OTF), але мають певні винятки (стаття 2) та не належать до ОТС. 

У контексті наявної української правової практики протидії 
зловживанням на ринку застосовуватиметься поняття "маніпулю-
вання на фондовому ринку", в контексті міжнародної правової прак-
тики – також еквівалентне поняття "маніпулювання ринком" (або 
просто "маніпулювання"). 

                                                           
6 Директива 2014/57/EU від 16.04.2014 р. про кримінальні санкції за зловжи-

вання на ринку. 
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