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des Justizministeriums für Strafvollzug und bedingte Verurteilung, 

Ukraine 

 

In diesem Beitrag wird ein höchst aktuelles und viel diskutiertes Problem untersucht, nämlich die 

Verortung und die Bedeutung des Begriffs der strafrechtlichen Bestrafung i.d.F. der Freiheitsentzie-

hung im Strafrecht, Strafprozessrecht und Strafvollzugsrecht der Ukraine.  

Die systematische Analyse der Gesetzgebung in diesen Rechtsgebieten ermöglicht es, die grundle-

gende funktionelle Eigenschaft des Begriffs der strafrechtlichen Strafe i.d.F. der Freiheitsentzie-

hung zu bestimmen. 

Der Gesetzgeber verwendet den Begriff für die genannte Strafe als Kriterium für die Klassifizierung 

von Verbrechen nach der Stufe ihrer Schwere. Der Begriff ist auch ein zwingendes Strukturelement 

der Sanktionen in den entsprechenden Vorschriften des besonderen Teils des Strafgesetzes der Uk-

raine. Der Begriff dieser Strafe ist ferner eine zwingende formaljuristische Voraussetzung für das 

Abfassen der Begründung einer Gerichtsentscheidung über vorbeugende Maßnahmen in der Form 

des Festhaltens eines Verdächtigen, Beschuldigten, Angeklagten und Verurteilten, solange das Ur-

teil noch nicht rechtskräftig ist. 

Die vom Autor vorgelegte Veröffentlichung gibt die Möglichkeit, gestützt auf die von ihm formu-

lierte Definition des Begriffs der strafrechtlichen Strafe in der Gestalt der Freiheitsentziehung, diese 

als komplexe soziale und rechtliche Kategorie des Strafvollzugsrechts zu verstehen, deren Anwen-

dung in der Tätigkeit der Organe und Behörden, die diese Form der Bestrafung durchführen, den 

Prozess ihrer gesetzlichen und praktischen Verbesserung fördert. 
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Строк кримінального покарання у виді позбавлення волі  

як комплексна соціально-правова категорія  

кримінально-виконавчого права 

 

Крикушенко Олександр Георгійович 

кандидат юридичних наук, 

начальник Північно-Східного міжрегіонального 

управління з питань виконання кримінальних 

покарань та пробації Міністерства юстиції, 

Україна 

 

Актуальність теми запропонованого 

в статті дослідження пояснюється в першу 

чергу тим, що саме строк призначеного 

покарання у виді позбавлення волі є 

головним критерієм об’єктивізації цього 

виду покарань, навколо якого і згідно 

якого формується як саме державна 

система кримінально-виконавчих установ 

закритого типу, так і відповідні засоби 

виправлення та ресоціалізації засудженого, 

який примусово стає суб’єктом процесу 

відбування цього покарання. Зміна 

парадигм правосвідомості з класових, 

революційних, соціалістичних та інших 

ідеологічних ідей на професійну 

правосвідомість єдиним носієм якої 

повинен бути справедливий і 

неупереджений суд. Також не надає 

відповіді на ключові питання щодо 

суб’єктів встановлення в законі розміри 

строку покарання за вчинення злочину, 

щодо процедури призначення 

справедливого строку покарання, а також 

особливості процесів виконання та 

відбування покарання в залежності від 

його строку відносно конкретного 

засудженого. 

Багато вітчизняних вчених та 

вчених майже усіх країн світу робили свої 

внески в дослідження загальної теорії 

кримінальних покарань, її системи, видів, 

функції, мети, завдань, змісту та ролі в 

загально – державному механізмі протидії 

злочинності. Серед них найбільш відомі 

праці: О. М. Бандурки, Л. В. Багрий-

Шахматова, І. В. Богатирьова, Т. А. 

Денисової, В. Н. Дрьомина, Ю. В. Бауліна, 

М. І. Бажанова, В. В. Голіни, О. М. Джужи, 
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А. П. Закалюка, А. Ф. Зелінського, О. І. 

Зубкова, І. І. Карпеця, О. Г. Колба, М. Й. 

Коржанського, Й. С. Ноя, Г. О. Радова, О. 

Л. Ременсона, В. П. Петкова, А. Х. 

Степанюка, М. О. Стручкова, 

В. М. Трубнікова, І. В. Шмарова, І. С. 

Яковець та інші. 

Але, нажаль, саме строк 

кримінального покарання у виді 

позбавлення волі як комплексна соціально-

правова категорія кримінально-

виконавчого права досі залишається мало 

дослідженим об’єктом з боку науковців 

кримінально-правового і кримінологічного 

напрямків. 

Обрана тема наукової публікації 

ґрунтується на положеннях «Стратегії 

реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 2015-

2020 роки, яка була затверджена Указом 

Президента України від 20.05.2015 року за 

№276/20151. 

Метою наукової статті є 

комплексна систематизація знань і уявлень 

про строк кримінального покарання з 

використанням сучасної Вітчизняної та 

зарубіжної інформаційно-аналітичної бази. 

Погоджуючись із загально відомою 

думкою про те, що злочин і покарання 

                                                           
1 Про стратегію реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 
2015-2020 роки» Указ Президента України від 
20.05.2015 року №276/2015//Урядовий кур’єр від 

26.05.2015 року – №92. 

виникли одночасно з початком суспільної 

форми життя людини і «… Перш ніж у 

людини з’явилась перша іскра зрозуміння 

чому і для чого існує покарання, воно вже 

існувало і діяло»2, автор звертає увагу на 

те, що такий вид покарання як позбавлення 

волі на певний строк або довічне 

позбавлення волі має відносно невелику 

власну історію. 

Як вказує Ю. М. Ткачевський, 

перша стаціонарна (регулярна) тюрма 

(zuchthaus – з нім. – закритий дім), яка 

мала усі ознаки цієї установи, була 

створена в м. Амстердам (Голландія) в 

1595 році3. 

Еволюція тюремних систем в 

більшості країн «християнської 

цивілізації» здійснювалась за 

безпосередньої участі релігійних і 

благодійних спільнот4. Детальному, 

системному дослідженню зв’язку 

православної релігії, як джерела сучасного 

кримінального права України і як основи 

виділення і кваліфікації окремих 

суспільно-небезпечних діянь присвячена 

                                                           
2 Кистяковский А. Ф. Элементарный 

учебникъ общего уголовного права /А. Ф. 
Кистяковский М.: Муравей. С. 714. 

3 Дремин В. Н. Преступность как 
социальная практика: институциональная теория 
криминализации общества / В. Н. Дремин – 
Одесса.: Юридична література, 2009 – 614 с. 

4 Радов Г. О., І. І Резник Хрестоматія з 
історії пенітенціарної системи України // Г. О. 
Радов, І. І. Резник – Київ.: РВВ КІВС, 1998. – т.1. – 
ч.1– С. 457. 
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спеціальна робота О. В. Олішевського5. 

Але, зрозуміло, що акцент в цій 

роботі зроблено саме на опис і заборону 

діянь, а ні на вид або строк покарання. 

При цьому, церковні покарання 

мають мету ні в помсті або карі, а також ні 

в огорожі церковного народу від 

злочинних діянь, а в лікуванні 

хворобливого стану душ саме грішників. 

За вчинення гріху або порушення 

церковних канонів людина (духовна особа 

або мирянин) позбавляється всіх або 

декількох благ і прав, які знаходяться у 

виключному розпорядженні церкві. 

Головне церковне покарання має 

назву – відлучення. Воно буває чотирьох 

видів: мале відлучення (публічне 

покаяння); неповне, повне (строкове 

виключення з членів церкви), велике 

(анафема – виключення з членів церкви 

довічно)6. 

Винна у скоєнні гріха особа 

повинна пройти 4 ступені покаяння, кожна 

з яких має строк 3 роки. 

Ці строки вперше були встановлені 

на Святому Вселенському Соборі в ΙV 

сторіччі нашої ери, за часів життя Святого 

                                                           
5 Олішевський О. В. Джерело православної 

релігії як основа виділення суспільно-небезпечних 
діянь / О. В. Олішевський // Вісник 

Кримінологічної асоціації України. – Х., 2014. –
№6. – с.62–79. 

6 Цыпин В. Курс церковного права / 

В. Цыпин – Клин.: Христианская жизнь, 2004, – С. 

521-535. 

Василя Великого. Наводимо окремі 

приклади. 

За вільне відречення від 

православної віри відступник довічно 

позбавляється Святих Таїнств. За 

відречення із жаху катувань і страждань – 

відлучення на 9 років. За вчинення 

умисного вбивства – відлучення на 20 

років. За ненавмисне вбивство – 

відлучення на 10 років. За мужолозтво – 

відлучення на 15 років. За кровозмішення 

– відлучення на 20 років. За аборт – 

відлучення на 10 років. 

Строки покаяння могли 

скорочуватись або продовжуватись в 

залежності від стану душі того, що 

кається. На смертному одрі усі ті, що 

каються, допускаються до Причастя (але, 

якщо раптом вилікується, то покаяння 

поновляється з того ж ступеня).  

Також строки покаяння 

скорочувались коли грішник добровільно 

здійснював «подвиги»:  

- дотримувався суворого посту 

(сухоїдіння); 

- робив велику кількість земних 

поклонів; 

- приймав участь в монастирських 

роботах; 

- здійснював благодійність. 

Тобто виконання та відбування 

церковних покарань здійснюється 

відповідно своєрідного алгоритму: – гріх – 
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відлучення – покаяння – повернення до 

церкви7. 

Порівняльні дані про строки 

позбавлення волі за вчинення деяких 

кримінальних злочинів в окремих країнах 

світу надаються в таблиці 18. 

 

                                                           
7 Цыпин В. Курс церковного права / 

В. Цыпин – Клин.: Христианская жизнь, 2004, – С. 

527. 
8 Слободян О. Покарання за кримінальні 

злочини в різних країнах світу / О. Слободян 
[Електронний ресурс]: Режим доступу: 
https://www.thinglink.com/ 
scene/942374220367659009. 
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Таблиця 1 

Вид кримінального 

злочину 

Строки позбавлення волі в окремих країнах 

Китай США Росія Японія Німеччина Франція Україна 

Корупція  

(ст.ст. 364, 365 КК) 

Хабарництво 

( ст. 368 КК) 

10, 

ДПВ*, 

СК** 

15 2-8 3 3-10 10 3-121 

Умисне вбивство 

(ст.115 КК) 

5-10 

ДПВ 

СК 

ДПВ 

СК 

6-20 

ДПВ 
10-30 5 - ДПВ 1-30 

7 - 

ДПВ 

Грабіж  

(ст. 186 КК) 

3 

ДПВ 

СК 

ДПВ 1-7 3 5 7 4 - 13 

Наркозлочини  

(ст. 301 КК) 

15 

ДПВ 

СК 

30 2-10 
1-30-

ДПВ 
15 20 3-12 

Зґвалтування  

(ст. 152 КК) 

3 

ДПВ 

СК 

ДПВ 5-20 3-20 1 30 3-15 

Шахрайство  

(ст. 190 КК) 

5 

ДПВ 
10 1-6 10 

3 міс. – 10 

років 
7 3-12 

* ДПВ – довічне позбавлення волі 

**СК – смертна кара 

1 – наведені диспозиції і санкції статей за КК України 

 

Деякі сучасні вчені вважають, що 

розмір строку призначеного кримінального 

покарання у виді позбавлення волі надає 

лише уявлення про суспільну небезпеку 

вчинених злочинів, використовуючи при 

цьому санкції кримінального закону як 

надану кримінальним кодексом шкалу 

виміру небезпеки злочинних діянь9. 

                                                           
9 Дремин В. Н. Преступность как 

социальная практика: институциональная теория 
криминализации общества / В. Н. Дремин – 

Але, на наш погляд, це лише одна із 

багатьох інших узагальнюючих 

характеристик строку кримінального 

покарання у виді позбавлення волі. 

Дані про розподіл засуджених за 

строками позбавлення волі в окремих 

країнах Європи наводяться в таблиці 2. 

                                                                                          
Одесса.: Юридична література, 2009 – С. 471. 
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Таблиця 2. 

Розподіл засуджених за строками позбавлення волі 

 в країнах Європи станом на 01.09.2014 року10 

                                                           
10 Lengths of sentences imposed on 1 september 2014 (Table 7.) – Council of Europe Annual Penal Statistics. 

Space 1 – Prison Populations, Survey 2014. Strasbourg – 2015. 
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Італія 35938 1776 6570 7533 10363 5930 2167 1599 4,45 

Німеччина  55007 25199 10373 13210 3635 637 н/д* 1953 3,55 

Іспанія  57232 4953 10728 13648 15825 9363 2715 н/д  

Польща 67970 20081 30033 8360 4913 2581 1660 342 0,5 

Франція  60649 22189 17794 6994 6069 5227 1910 466 0,76 

Україна 73943 705 10245 26382 27693 7165 н/д 1753 2,37 

Англія  

та Уельс 
59711 6521 15482 11408 13298 5021 513 7468 12,5 



  Oleksandr Krykushenko 
 

 

Freiheitsentzug als Kategorie des Strafvollzugsrechts 

 Наведені дані свідчать про те, що 

більшість демократичних держав Європи 

прагнуть до скорочення великих строків 

позбавлення волі, навіть за наявністю 

місць тримання засуджених згідно 

міжнародно-правових стандартів і правил 

поводження із ув’язненими. 

 Так, в Німеччині 45,8% від 

загальної кількості засуджених мають 

строки позбавлення волі до 1 року; у 

Франції – 36,6%, в Польщі – 29,5%. В 

Україні судова практика показує зовсім 

невелику кількість вироків зі строком 

позбавлення волі до 1 року. На 01.09.2014 

року вона складала лише 0,95%. 

 На рівні Північно-Східного 

міжрегіонального управління станом на 

01.01.2017 року, цей показник був 1,05%. 

Тобто сучасна політична і судова влада не 

бачить підстав для використання коротких 

строків позбавлення волі в якості 

превентивного заходу. 

 Дані, які наведені у таблиці 3, 

відображають у відсотковому відношенні 

майже абсолютну ідентичність 

статистичних даних відносно розподілу 

засуджених за строками позбавлення волі, 

які були в України станом на 01.09.2014 

року з даними по Північно-Східному 

міжрегіональному управлінню на 

01.01.2017 року. 

Таблиця 3. 

Розподіл засуджених за строками позбавлення волі в 

кримінально-виконавчих установах закритого типу Північно-Східного міжрегіонального 

управління станом на 01.01.2017 року 

 

Назва регіону 

Загальна 

кількість 

засуджених 

Строки позбавлення волі 

(% від загальної чисельності) 

До 

1 року 
1-3 3-5 5-10 10-20 

Більше 

20 

Довічне 

позбавлення 

волі 

Північно-Східне 

міжрегіональне 

управління 

8273 
87/ 

1,05 

1195/ 

14,4 

2789/ 

33,7 

2810/ 

33,9 

825/ 

9,9 

335/ 

4,0 

232/ 

2,8 

 Не завжди  загально-превентивна 

функція великого строку покарання у виді 

позбавлення волі надає бажаний ефект в 

сучасних умовах поширення у світі 

випадків тероризму і національного 

екстремізму. 

 Так, 22 липня 2011 року в найбільш 

розвинутій країні світу – Норвегії, 

патріотично налаштований її громадянин 

Адрес Брейвик, вважаючи уряд своєї 
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країни винним у проведенні відкритої 

міграційної політики, яка привела до 

скорочення у відсотковому відношенні 

корінного населення країни, біля будівлі 

канцелярії Прем’єр-Міністра Норвегії (м. 

Осло) підірвав саморобну бомбу масою 

500 кг. Сім чоловік загинули на місці, ще 

один помер в лікарні. Надалі злочинець 

приїхав до молодіжного табору відпочинку 

на острові Утейа у формі правоохоронця і 

близько 17 години 22 хвилини відкрив 

прицільний вогонь по молоді із 

вогнепальної зброї. Всього А. Брейвик 

вбив 76 чоловік. 

 24 серпня 2012 року норвезький суд 

призначив йому покарання у виді 

позбавлення волі на строк 21 рік із 

можливістю продовження його на 5 років 

необмежену кількість разів11. 

 Інший вид покарання терористів – 

членів Організації Звільнення Палестини, 

які були причетні до вбивств ізраїльських 

громадян в 60-70 роки минулого сторіччя, 

включаючи захоплення і вбивство 

заручників під час Олімпіади в Мюнхені 

(1972 рік Німеччина), обрав Уряд Ізраїлю. 

Його спеціальна служба «Моссад» на 

протязі 20 років, починаючи з 1972 року, 

під час операції «Гнів Божий», планомірно 

фізично знищила всіх терористів, які за 

даними ізраїльської розвідки були 

                                                           
11 Бандурка А. М. Политическая 

криминология: [монография] А. М. Бандурка – 
Харьков: Золотая миля. 2017 – С. 132. 

причетні до цих вбивств. 

  Тобто фактично застосувала 

позасудову міру покарання у виді смертної 

кари з метою помсти12. 

 Проблема строку покарання у виді 

позбавлення волі залишається до сих пір 

дискусійним питанням, як в теорії, так і на 

практиці виконання і відбування 

покарання. Її складнощі пов’язані в першу 

чергу з тим, що поняття злочину і 

покарання є категоріями високого ступеню 

абстракції, є історично мінливими і 

політично залежними від існуючої 

політичної влади і правлячого режиму в 

різних країнах. Тому вони завжди залежать 

від суб’єктивної оцінки учасників 

(суб’єктів) цих конфліктних 

правовідносин. 

 Безліч детермінант, які впливають 

на поведінку конкретної особи під час 

вчинення злочину, в решті-решт взаємно 

обумовлюють існування злочинності 

взагалі13. 

 Системний аналіз норм чинного 

кримінального, кримінального 

процесуального, кримінально-виконавчого 

законодавства України надає змогу 

окреслити основні функціональні 
                                                           

12 Бандурка А. М. Политическая 
криминология: [монография] А. М. Бандурка – 
Харьков: Золотая миля. 2017 – С. 148. 

13 Крикушенко О. Г. Виконання та 
відбування кримінального покарання у виді 
позбавлення волі: проблеми інституційно-
правового механізму реалізації/ О. Г. Крикушенко 
// Європейська Веда, 2017. №1. С.38. 
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характеристики строку кримінального 

покарання у виді позбавлення волі (надалі 

КП у ВПВ). 

 Так, строк КП у ВПВ 

закріплюються в Кримінальному кодексі 

України в якості критерію класифікації 

злочинів за ступенем їх тяжкості. (ст. 12 

КК)14. 

 - строк КП у ВПВ є обов’язковим 

структурним елементом санкції 

відповідної статті Кримінального Кодексу 

України, яка передбачає кримінальну 

відповідальність за вчинення злочину 

(особлива частина КК); 

 - строк КП у ВПВ є обов’язковою 

формально-правовою підставою прийняття 

вмотивованого рішення суду про обрання 

запобіжного заходу у виді тримання під 

вартою щодо підозрюваного, 

обвинуваченого, підсудного та 

засудженого, вирок щодо якого не набрав 

законної сили (ст.178 КПК)15; 

 - строк КП у ВПВ призначається 

виключно судом, який від імені держави, 

на підставі і в межах чинного 

кримінального, кримінального 

процесуального, кримінально-виконавчого 

законодавства України реалізує функцію 

державного примусу відносно особи, яка 

                                                           
14 Кримінальний кодекс України // 

Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–
26. – Ст. 131 (станом на 01.01.2016 р.). 

15 Кримінальний процесуальний кодекс 
України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua (станом на 01.01.2016р.). 

судом визнана винною у вчиненні 

кримінального злочину; 

 - строк КП у ВПВ є обов’язковою 

юридичною підставою розподілу 

засуджених до кримінально-виконавчих 

установ закритого типу (виправних і 

виховних колоній) відповідного рівня 

безпеки (ст.18 КВК)16; 

 - строк КП у ВПВ визначає 

роздільне тримання засуджених у 

виправних і виховних колоніях (ст.92 

КВК); 

 - строк КП у ВПВ, його початок, а 

також день і час його закінчення є 

обов’язковими даними, які повинні 

міститись у вироку суду, особовій справі 

та інформаційній картці на кожного 

засудженого (ст. 91 КВК); 

 - строк КП у ВПВ визначає 

необхідні умови умовно-дострокового 

звільнення засудженого, заміни невідбутої 

частини покарання більш м’яким, 

застосування до засудженого закону 

України про амністію або акту про 

помилування (ст.107 КК); 

 - строк КП у ВПВ встановлює 

необхідні терміни фактичного відбуття 

призначеного покарання для можливості 

переведення або змін умов тримання 

засуджених до позбавлення волі (ст.ст.100, 

                                                           
16 Кримінально-виконавчий кодекс 

України : Закон України від 11.01.2003 року 
№1129-ІУ // Відомості Верховної Ради України. – 
2004. – № 3–4. Ст. 21 (станом на 01.01.2017 р.). 
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101, 151-1 КВК); 

 - строк КП у ВПВ визначає правові 

наслідки та строки погашення або зняття 

судимості (ст. ст. 89, 90, 108 КК); 

 - строк КП у ВПВ надає підстави 

для залишення в слідчому ізоляторі чи 

направлення у виправну колонію 

максимального рівня безпеки засуджених 

для роботи з господарського 

обслуговування (ст. 89 КВК); 

 - строк КП у ВПВ є обов’язковим 

правовим приписом щодо передачі 

засуджених до країни винесення або 

виконання вироку (ст. ст. 602, 606, 607 

КПК); 

 - строк КП у ВПВ враховується під 

час звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку із закінченням 

строку давності (ст. 49 КК); 

 - строк КП у ВПВ є підставою для 

застосування пробації, а також складовою 

частиною соціально-психологічної 

характеристики обвинуваченого 

(засудженого), яка необхідна під час 

складання досудової доповіді або розробці 

індивідуальної програми соціально-

виховної роботи та програм 

диференційованого виховного впливу на 

засуджених (ст. 123 КВК); 

 - строк КП у ВПВ обумовлює 

встановлення адміністративного нагляду 

за окремими категоріями осіб, звільнених з 

місць позбавлення волі (ст.158 КВК); 

 - строк КП у ВПВ визначає умови 

залишення у виховних колоніях 

засуджених, які досягли 

вісімнадцятирічного віку (ст. 148 КВК). 

 Наведені приклади доводять до 

загального висновку про те, що строк 

кримінального покарання суттєво впливає 

на зміст правового статусу засудженого не 

тільки під час відбування цього покарання 

але й в подальшому житті звільненої 

людини. 

 Крім вищеозначеного, строк 

кримінального покарання у виді 

позбавлення волі в останній час більш 

частіше використовується у засобах 

масової інформації в якості 

«інформаційного кліше», яке формує 

суспільну правосвідомість відносно 

караності діянь, які щоденно 

висвітлюються в матеріалах кримінальної 

хроніки. 

 На наш погляд, категорія, що 

досліджується, – це узагальнююча 

соціально-правова категорія, яка повинна 

відображати рівень загальної 

правосвідомості суспільства щодо 

реалізації принципу справедливості, який 

крізь професійну правосвідомість суду 

буде спроможний забезпечити об’єктивну 

відповідність між злочином і покаранням. 

 З точки зору оптимізації процесу 

виконання покарання у виді позбавлення 

волі позбавлення волі зокрема довічного 
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ув’язнення строк цього покарання є 

головною логістичною функцією для 

розрахунку кількості місць в установах, в 

яких утримуються різні категорії 

засуджених. Так, якщо у 2001 році в 

Україні утримувалось 532 засуджених до 

довічного позбавлення волі, то лише в 

2014 році їх було вже 1753 особи. При 

цьому, за усі часи незалежності України не 

було побудовано спеціальної виправної 

колонії максимального рівня безпеки. 

 Строк покарання цього виду 

повинен також спиратись на природно-

наукові принципи фізіології та 

геронтології, які обумовлюють 

безперервний зв’язок з віком і станом 

здоров’я засуджених, тому, що він є 

визначений Законом. Встановлений 

вироком суду строк є частиною життя 

засудженої людини, яку вона повинна 

примусово провести в умовах ізоляції від 

суспільства в кримінально-виконавчій 

установі закритого типу.  

 Приємно, що перші наукові 

розвідки в цьому напрямку зробив 

український вчений-практик професор 

Петков В. П. ще в 2005 році. Він перший 

звернув увагу на проблеми кримінальної 

геронтології крізь її співвідношення із 

профілактикою рецидиву злочину17. 

                                                           
17 Петков В. П. Управління виховно-

виправним процесом і злочинність (історія і 
сучасність) / В. П. Петков – Кіровоград: КірЮІ 
НУВС, 2005 – С. 330-342. 

 Дані станом на 01.01.2017 року, про 

розподіл засуджених до позбавлення волі 

за їх віком, які відбувають покарання в 

кримінально-виконавчих установах 

закритого типу наводяться у наступній 

таблиці. 



  Oleksandr Krykushenko 
 

 

Freiheitsentzug als Kategorie des Strafvollzugsrechts 

Таблиця 4. 

Розподіл засуджених до позбавлення волі за віком, станом на 01.01.2017 року  

(дослідження проведено на базі виправних колоній  

Північно-Східного міжрегіонального управління) 

 

Вид установи 

Загальна 

кількість 

ув’язнених 

Розподіл засуджених до позбавлення волі за віком  

до 20 

років 

від  

20 

до 

30 

від  

30 

до 

40 

від  

40 

до 

55 

від  

55 

до 

60 

понад 

60 

Мінімального рівня 

безпеки  
       

- з полегшеними умовами 

тримання  
577 5 193 201 151 22 5 

- із загальними умовами 

тримання 
1106 130 414 274 219 45 24 

Середнього рівня безпеки        

- засуджені вперше 2424 20 1160 729 368 87 60 

- які раніше відбували 

покарання у виді 

позбавлення волі 

2784 2 726 1128 778 86 64 

Максимального рівня 

безпеки 
553 - 34 237 228 36 18 

ВСЬОГО 7676 157 2549 2668 1831 295 176 

Засуджених до довічного 

позбавлення волі 
232 - 22 99 87 19 5 

 

 Як свідчать наведені дані, найбільш 

криміналізованою частиною серед 

засуджених до позбавлення волі є 

категорія осіб, які раніше відбували 

покарання у виді позбавлення волі – 2784 

особи (36,3% від загальної кількості 

засуджених). З них 1128 осіб у віці від 30 

до 40 років, тобто у віці, який характеризує 

сталий фізичний розвиток людини і 

свідомий вибір свого життєвого шляху. 

При цьому засуджених у віці понад 60 

років в 17,5 разів менше відносно 

означеної вище категорії. 

 Поряд з проблемами кримінальної 

геронтології слід підкреслити, що строк 

цього виду покарання є також головним 
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важелем криміналізації існуючих в 

суспільстві правовідносин, які в 

подальшому характеризують загальний 

рівень криміналізації суспільства. 

 В окремих випадках строки 

покарання можуть використовуватись як 

засіб політичних маніпуляцій з нормами 

кримінального, кримінального 

процесуального і кримінально-

виконавчого законодавства України, коли 

недостатня обґрунтованість їх змін може 

сприяти подальшій криміналізації 

суспільства (наприклад: ст.72 КК, ст.24 

КВК). 

 Підсумовуючи вищевикладене, 

автор пропонує надати робочу дефініцію 

поняттю строку кримінального покарання 

у виді позбавлення волі як комплексній 

соціально-правовій категорії кримінально-

виконавчого права. 

Строк кримінального покарання у 

виді позбавлення волі – це точно 

встановлений проміжок часу життя 

індивідуально-визначеної людини, 

протягом якого вона, в залежності від віку, 

статті, стану здоров’я , тяжкості вчиненого 

злочину, форми вини, громадянства, 

минулої судимості і виду професійної 

діяльності, примусово утримується в 

умовах ізоляції, в державних кримінально-

виконавчих установах закритого типу 

відповідного рівня безпеки з метою її 

виправлення та ресоціалізації, а також 

запобігання вчиненню нових злочинів, як 

засудженим, так й іншими особами, і який 

після його закінчення значно погіршує 

майбутнє життя цієї людини. Він 

застосовується від імені держави, 

визначений виключно звинувачувальним 

вироком суду, який набув законної сили, 

відповідно до чинного кримінального 

процесуального законодавства, в межах 

встановленої кримінальним законом 

відносно визначеної санкції щодо особи, 

яка є суб’єктом кримінальної 

відповідальності і засуджена за вчинення 

кримінального злочину. 

 «Караючи злочинця, – вказує 

професор Денисова Т. О., – суспільство не 

повинно переступати певні межі, щоб не 

покарати в подальшому себе і не стати 

заручником криміналізації окремого 

регіону чи держави»18. 

 Ми також поділяємо її думку про 

те, що негативні соціальні наслідки 

відбуття покарання протягом 5, 8 і більше 

років настільки великі, що перевищують 

вплив каральних, виправних і виховних 

елементів, які складають зміст покарання у 

виді позбавлення волі19. 

                                                           
18 Денисова Т. О. Правосвідомість 

суспільства та питання призначення і відбуття 
покарання / Т. О. Денисова // Вісник прокуратури, 
2006, №8 (62). С. 95. 

19 Денисова Т. О. Правосвідомість 
суспільства та питання призначення і відбуття 
покарання / Т. О. Денисова // Вісник прокуратури, 
2006, №8 (62). С. 97. 
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Die Mechanismen der Schädigung des Wertpapiermarktes und dessen wichtigsten Elemente: 

Die strafrechtlichen Aspekte 

 

Ruslan Wolynetz  

Dr. iur. 

Dozent am Lehrstuhl für Strafrecht und Kriminologie 

Juristische Fakultät der Kiewer Nationalen Universität Taras Schewtschenko,  

Ukraine 

 

In diesem Beitrag geht es um die strafrechtlichen Aspekte der Schädigung des Wertpapiermarktes 

und seiner maßgeblichen Strukturelemente. Der Autor legt dabei den Schwerpunkt auf diese Be-

sonderheiten: die Anerkennung des Wertpapiermarktes als Objekt des strafrechtlichen Schutzes, die 

Beziehungen des Wertpapiermarktes zum staatlichen Handeln als „Element“ der Marktwirtschaft in 

der Ukraine, der Begriff des „Fondmarktes“ (Wertpapiermarkt) im Strafrecht und anderen Rechts-

gebieten, die Qualifizierung als Beteiligter an den Rechtsbeziehungen des Wertpapiermarktes, die 

Möglichkeit der Qualifizierung der Tätigkeiten auf dem Wertpapiermarkt als Unternehmertum (als 

eine Art der wirtschaftlichen Betätigung), der Umfang des rechtlichen Schutzes auf dem Wertpa-

piermarkt.  

Im Zuge der Untersuchung gibt der Autor Antworten auf diese Fragen: 

Welche sind die realen Bedürfnisse des Staates, den Wertpapiermarkt mit rechtlichen Mitteln zu 

schützen? Welche Handlungen und Unterlassungen haben negative Auswirkungen auf den Wertpa-

piermarkt? Welche sozialen und wirtschaftlichen Effekte haben diese negativen Auswirkungen?  

Der Verfasser legt dar, dass die Interessen, Ziele und Bedürfnisse der am Wertpapiermarkt Beteilig-

ten in einem komplexen Beziehungsnetzwerk stehen. Dabei sind diese Interessen verbunden mit: a) 

Der Gewinnerzielung aus der als unternehmerisch zu qualifizierenden Tätigkeit (als deren Unter-

art), b) den Zielen mit sog. „nicht-wirtschaftlichem Charakter“, c) der Erlangung und Wahrneh-

mung bestimmter Rechte, die dem Besitzer von Wertpapieren und anderer Finanzinstrumente ein-

geräumt werden, d) der Infrastruktur des Wertpapiermarktes, die vor allem das Investitionsklima 

der Finanz- und Wertpapiermärkte eines Landes und deren richtiges Funktionieren beeinflusst. Die 

Schädigung dieser Interessen geschieht durch die Behinderung beim Erreichen dieser Ziele auf dem 

Wertpapiermarkt, durch die Beschädigung des Interesses an der Erreichung dieser Ziele und durch 

die Behinderung der Befriedigung der Grundbedürfnisse der Beteiligten am Wertpapiermarkt. 
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Механізм заподіяння шкоди фондовому ринку та його основним елементам: 

 кримінально-правові аспекти 

 

Волинець Руслан Анатолійович 

кандидат юридичних наук,  

доцент кафедри кримінального права та кримінології 

юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, 

Україна 

 

1. Особливості визнання фондового 

ринку об’єктом кримінально-правової 

охорони. 

Визнання фондового ринку (ринку 

цінних паперів) об’єктом кримінально-

правової охорони потребує з’ясування 

низки наступних його (фондового ринку) 

«аспектів»: а) економічний зміст цього 

ринку, б) його зв’язок з державою та 

ринковою економікою; в) розуміння ринку 

цінних паперів у кримінальному праві та 

інших юридичних науках; г) визначення 

учасників відносин, які виникають та 

існують на ринку цінних паперів; ґ) чи є 

діяльність учасників відносин на ринку 

цінних паперів підприємницькою 

(господарською); д) необхідний ступінь 

правової охорони ринку цінних паперів
1
. 

                                                        
1
 Рябова А. Ю., Савюк Л. К. Уголовно-

правовое регулирование рынка ценных бумаг: 

Монография. – М.: Юрлитинформ, 2014. – С. 10. 

а) економічний зміст фондового 

ринку (ринку цінних паперів). 

Економічний зміст фондового ринку, 

як було визначено в результаті 

проведеного у підрозділі 1.1 дослідження, 

слід пов’язувати, насамперед, з: його 

визнанням самостійним «елементом» 

фінансового ринку і фінансової системи 

держави («працює» як елемент в системі 

фінансового ринку та у фінансовій 

системі); змістом «роботи» фондового 

ринку, який відображається у його 

функціональному, інституційному та 

відтворюючому аспектах; використанням у 

процесі такої «роботи» фондового ринку 

специфічних фінансових інструментів – 

цінних паперів; структурою фондового 

ринку (його загальними і спеціальними 

ознаками); діяльністю учасників 

(суб’єктів) фондового ринку, яка 

забезпечує їх економічні інтереси 
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(економічні інтереси емітента, продавця і 

покупця цінних паперів); специфічною 

метою «роботи» фондового ринку (у 

межах відтворюючого аспекту «роботи» 

фондового ринку) – акумулюванням 

(мобілізацією) фінансових ресурсів і їх 

перерозподілом між учасниками 

фондового ринку (забезпечується таке 

акумулювання здійсненням учасниками 

різноманітних операцій з цінними 

паперами); основними і спеціальними 

функціями у «роботі» фондового ринку. 

Від економічного змісту фондового 

ринку прямо залежить визначення таких 

«компонентів» об’єкта кримінально-

правової охорони, як: а) права, свободи та 

правоохоронювані інтереси учасників 

фондового ринку; б) соціальні зв’язки між 

такими учасниками з приводу реалізації ̈

належних їм прав, свобод та інтересів, що 

набувають форми правовідносин (у разі їх 

врегулювання нормами права)
2
. За певних 

умов лише окремі із ушкоджених 

вчиненим діянням «компонентів» такого 

об’єкта враховуються у змісті об’єкта 

злочину як елемента складу злочину (див. 

про це другий розділ роботи). 

б) зв’язок фондового ринку (ринку 

цінних паперів) з діяльністю держави як 

                                                        
2
 Андрушко П. П. Об’єкт кримінально-

правової охорони, об’єкт злочину, об’єкт 

злочинного посягання та об’єкт злочинного впливу: 

основний зміст понять та їх співвідношення // 

Адвокат. – 2011. – № 12. – С. 10. 

«елемента» ринкової економіки в 

Україні. 

Насамперед потрібно відзначити, що 

ринок цінних паперів у визначених у 

підрозділі 1.1 функціональному та 

відтворюючому аспектах не зводиться 

виключно до емісії цінних паперів як 

фінансового інструменту ринкової 

економіки та/або до їх обігу в державі (для 

цього потрібно нагадати про наявність 

первинного і вторинного «ринків» у межах 

процесу такого обігу, коли емісія цінних 

паперів здійснюється на «первинному 

ринку», а їх обіг – на ринку «вторинному»; 

див. вище у підрозділі 1.1). Основним 

«показником» функціонування ринку 

цінних паперів у держави виступає його 

привабливість для різноманітних 

інвесторів, які діють на вторинному ринку. 

Забезпечує таку «інвестиційну 

привабливість» саме держава. Наприклад, 

свого часу КМУ була розроблена 

Програма «Інвестиційний імідж України» 

та схвалена розпорядженням КМУ від 17 

серпня 2002 року № 477-р. У її розділі І 

визначалось, що «метою Програми є 

вдосконалення механізму функціонування 

інформаційного ринку як одного з 

визначальних чинників активізації 

інвестиційної діяльності в цілому та 

об’єктивне інформування національної та 

світової спільноти про досягнення 

Україною позитивних змін в економічному 

та соціальному розвитку». У розділі VII 
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«Механізм управління та контроль за 

ходом виконання Програми» визначалось, 

що «координація та контроль за 

виконанням заходів, передбачених 

Програмою, здійснюється постійно 

діючою Координаційною групою з 

активізації інвестиційної діяльності, 

очолюваною Прем’єр-міністром України». 

До складу цієї Координаційної групи 

входили представники в тому числі 

Державної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку. 

Звідси обов’язкове значення держави 

у регулюванні ринку цінних паперів – 

держава може і зобов’язана економічними 

способами впливати на коньюнктуру 

ринку цінних паперів. Обов’язкова участь 

держави у регулюванні цінних паперів є 

так званою «державною моделлю 

механізму регулювання» в ринковій 

економіці. 

Причина державного впливу на 

ринок цінних паперів полягає в тому, що 

лише держава за допомогою 

уповноважених нею органів здатна 

врегульовувати, урівноважувати вкрай 

нестійку і непередбачувану кон’юнктуру 

цього ринку, від чого залежить 

благосприятливість інвестиційного 

клімату
3
. Нестійкий характер фондового 

ринку України та непередбачуваність його 

                                                        
3
 Рябова А. Ю., Савюк Л. К. Уголовно-

правовое регулирование рынка ценных бумаг: 

Монография. – М.: Юрлитинформ, 2014. – С. 15. 

кон’юнктури відзначається економістами, 

що займались аналізом проблем 

інвестиційної привабливості цінних 

паперів в Україні – окремого напряму в 

економічній науці
4
. Зокрема, вказується, 

що фондовий ринок України знаходиться у 

стадії становлення і поки що недостатнім є 

рівень організаційної оформленості 

біржового і позабіржового ринків цінних 

паперів. Для того, щоб фондовий ринок 

сприяв розвитку економіки, забезпечував 

необхідні умови для інвестицій, його 

функціонування повинно базуватись на 

принципах соціальної справедливості, 

урегульованості, контрольності, захисту 

                                                        
4
 Ліхновський П. М. Аналіз інвестиційної 

привабливості цінн их паперів: дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних 

наук: спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський 

облік, аналіз та аудит (за видами економічної 

діяльності) / Ліхновський Павло Михайлович; 

Тернопольський національний економічний 

університет. – Тернопіль, 2012. – 307 с.; Яріш О. В. 

Інвестиційна привабливість акцій відкритих 

акціонерних товариств (на матеріалах Полтавської 

області): дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук: спеціальність 

08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит / Яріш 

Олена Валентинівна; Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2005. – 

180 с.; Самофал Є. В. Оцінка інвестиційної 

привабливості акцій в умовах 

складнопрогнозованого економічного середовища 

// Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 11. – 

С. 52-57; Волощенко Л., Воротнікова Ю. 

Особливості державного регулювання 

інвестиційної привабливості ринку цінних паперів 

в Україні / // Схід. – 2012. – № 1 (115). – С. 30-35; 

Рендович П. Інвестиційний клімат України: реалії 

та перспективи // Наукові записки : зб. наук. праць 

каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – 

Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 

204-208. 
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інвесторів, ефективності, правової 

впорядкованості, прозорості, відкритості, 

конкурентності
5
. Фондовому ринку 

України властиві усі вади її ринкової 

системи. Безконтрольний та 

неврегульований фондовий ринок може 

призвести до таких небажаних 

економічних наслідків, як монополізація, 

нерівноправність учасників процесу обігу 

цінних паперів, недозволене використання 

закритої інформації тощо. Отже, лише 

належний державний контроль забезпечує 

досягнення основної економічної мети 

функціонування фондового ринку – 

створити цілісний високоліквідний і 

ефективний фондовий ринок, 

врегульований державою і здатний 

інтегруватися у світові фондові ринки
6
. 

Існує також й інша модель 

регулювання ринку цінних паперів, яка не 

передбачає участі держави (так звана 

«позадержавна модель»). Ігнорування 

держави у цій моделі пояснюється 

                                                        
5
 Близнюк О. П., Сидорова Т. О., 

Шевчук І. Л., Зінченко Ю. О. Сучасний стан та 

проблеми розвитку ринку корпоративних цінних 

паперів в Україні // Економічна стратегія і 

перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 

2009. – Вип. 1(1). – С. 605 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2009_1(1)__86.  
6
 Близнюк О. П., Сидорова Т. О., 

Шевчук І. Л., Зінченко Ю. О. Сучасний стан та 

проблеми розвитку ринку корпоративних цінних 

паперів в Україні // Економічна стратегія і 

перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 

2009. – Вип. 1(1). – С. 605 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2009_1(1)__86. 

зацікавленістю емітентів цінних паперів у 

встановленні більш високих цін на них, що 

досягається шляхом вичерпного розкриття 

інформації. Механізмом, який «приводить 

у дію» систему розкриття інформації 

емітентами у цьому зв’язку є приватно-

правові відносини між емітентом та 

інвесторами
7
. Проте є очевидна вада цієї 

економічної моделі – недостатність 

приватно-правової відповідальності 

емітента перед інвестором за ухилення від 

обов’язкового розкриття інформації або її 

приховування. Тому для держав з низькою 

інвестиційною привабливістю цінних 

паперів, на кшталт України, оптимальним 

«засобом» встановлення обов’язку 

емітента розкривати інформацію інвестору 

є «допуск» у цей процес державних 

органів, які шляхом нормотворчості 

встановлюють такий обов’язок та 

передбачають публічну відповідальність за 

його невиконання. 

Отже, важливо відзначити першу 

економічну «модель» функціонування 

ринку цінних паперів в Україні. Вона 

передбачає державу як обов’язкового 

регулятора цього ринку, який впорядковує 

відносини на ринку цінних паперів 

(функціональний аспект), а також 

встановлює заходи правового впливу 

(характеру) за різноманітні порушення на 

                                                        
7
 Рябова А. Ю., Савюк Л. К. Уголовно-

правовое регулирование рынка ценных бумаг: 

Монография. – М.: Юрлитинформ, 2014. – С. 16. 
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ринку цінних паперів (інституціональний 

аспект). З огляду на це, звернемо увагу, що 

підставами (критеріями) поділу правової 

відповідальності на ринку цінних паперів 

на окремі «різновиди» вважаються: 1) 

напрями здійснюваної на ринку цінних 

паперів його учасниками діяльності 

(наприклад, здійснена емісія цінних 

паперів та облік прав на емітовані цінні 

папери); 2) різноманітні функції учасників 

цінних паперів; 3) особа, якою вчиняється 

порушення на ринку цінних паперів 

(фізична чи юридична особа); 4) конкретні 

норми галузей права, що встановлюють 

відповідальність – цивільно-правова, 

дисциплінарна, адміністративна та 

кримінальна відповідальність. 

Характерною особливістю норм 

кримінального права, що передбачають 

застосування заходів кримінально-

правового характеру за порушення на 

ринку цінних паперів, є їх додатковий, 

«резервний» характер, що потребує їх 

постійного вдосконалення. Причому таке 

вдосконалення може зумовлюватися 

низкою наступних обставин: 

1) наявність «державної моделі 

механізму регулювання» ринку цінних 

паперів в Україні, яка передбачає: а) 

визнання держави обов’язковим 

учасником первинного і вторинного ринків 

цінних паперів з властивим її органам 

«набором» виконуваних функцій; б) 

певний її «вплив» на учасників (інших 

учасників) ринку цінних паперів, що 

забезпечується встановленням і 

застосуванням заходів кримінально-

правового характеру; 

2) забезпечення «державною 

моделлю» благосприятливості 

інвестиційної привабливості цінних 

паперів в Україні; 

3) благосприятливий характер 

інвестиційної привабливості України є 

взаємопов’язаним з досягненням 

макроекономічної мети функціонування 

фондового ринку – «створення цілісного 

високоліквідного і ефективного фондового 

ринку»
8
, здатного до інтеграції у світові 

фондові ринки. 

Зазначені обставини прямо пов’язані 

з визнанням фондового ринку об’єктом 

кримінально-правової охорони. 

в) розуміння фондового ринку 

(ринку цінних паперів) у 

кримінальному праві та інших 

юридичних науках. 

Обґрунтування кримінально-правової 

охорони фондового ринку має включати 

з’ясування його поняття і структури на 

законодавчому рівні (див. підрозділ 1.1). 

Крім цього, значення мають також 

                                                        
8
 Близнюк О. П., Сидорова Т. О., 

Шевчук І. Л., Зінченко Ю. О. Сучасний стан та 

проблеми розвитку ринку корпоративних цінних 

паперів в Україні // Економічна стратегія і 

перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 

2009. – Вип. 1(1). – С. 605 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2009_1(1)__86. 
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розуміння фондового ринку на 

«галузевому рівні», зокрема, як сектору 

ринкової економіки, що включає емісію та 

обіг цінних паперів; сукупність 

економічних зв’язків з приводу емісії, 

обігу та розміщення цінних паперів між 

учасниками ринку
9
, а також з приводу 

обігу інших фінансових інструментів
10

 та 

ін. 

Нагадаємо, що в ч. 1 ст. 2 Закону 

«Про цінні папери та фондовий ринок» 

поняття фондового ринку визначається як 

«сукупність учасників фондового ринку та 

правовідносин між ними щодо 

розміщення, обігу та обліку цінних паперів 

і похідних (деривативів)». Відповідно 

«компонентами» цієї дефініції є: 

1) «сукупність учасників 

фондового ринку» (ними в абз. 1 ч. 2 ст. 2 

цього Закону називаються «емітенти або 

особи, що видали неемісійні цінні папери, 

інвестори в цінні папери, інституційні 

інвестори, професійні учасники фондового 

ринку, об’єднання професійних учасників 

фондового ринку, у тому числі 

                                                        
9
 Жилинский С. Э. Предпринимательское 

право (правовая основа предпринимательской 

деятельности): учеб. для вузов / С. Э. Жилинский. – 

8-е изд., пересмотр, и доп. – М.: Норма, 2007. – С. 

268. 
10

 Молотников А. Е. Правовое 

регулирование рынка ценных бумаг: учебное 

пособие. – М.: Стартап, 2013. – С. 15-24; Габов А. 

В. Ценные бумаги: вопросы теории и правового 

регулирования рынка. – М.: Статут, 2011. –  С. 16-

19. 

саморегулівні організації професійних 

учасників фондового ринку»); 

2) правовідносини між учасниками 

фондового ринку (або, іншими словами, 

соціальні зв’язки, що набувають форми 

правовідносин); 

3) «об’єкти» цих правовідносин, що 

визначається як «цінні папери і похідні 

(деривативи)»; 

4) «зміст» правовідносин, що 

пов’язується з «розміщенням, обігом та 

обліком цінних паперів і похідних 

(деривативів)». 

Отже, з точки зору зазначеної 

законодавчої дефініції фондовий ринок 

узагальнено «представляє» об’єднання 

його учасників та конкретні 

правовідносини, що виникають і існують 

між цими учасниками. 

Проте, як бачимо, такий 

законодавчий підхід дещо розходиться з 

наведеним вище розумінням фондового 

ринку та його «компонентів» на, так 

званому, «економіко-галузевому рівні». 

Співставлення визначення поняття 

фондового ринку та його учасників у ст. 2 

Закону «Про цінні папери та фондовий 

ринок» та на «економіко-галузевому рівні» 

дозволяє виділити таку їх спільну 

«властивість», як наявність соціальних 

зв’язків між учасниками фондового 

ринку з приводу розміщення та обігу 

цінних паперів, що набувають форми 

правовідносин. 
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Відмінною властивістю 

законодавчого визначення та розуміння 

фондового ринку на «галузевому рівні» 

слід визнавати таке: 

1) законодавча дефініція не включає 

у свій зміст соціальні зв’язки між 

учасниками фондового ринку, що 

набувають форми правовідносин щодо 

емісії (випуску) цінних паперів. Тобто 

остання не включається у зміст 

правовідносин, що охоплюються поняттям 

«фондовий ринок»; у законодавчій 

дефініції йдеться про правовідносини 

лише щодо розміщення, обігу та обліку 

цінних паперів і похідних (деривативів); 

2) законодавча дефініція чітко 

конкретизує «об’єкти», з приводу яких 

утворюються правовідносини, – це такі 

фінансові інструменти, як цінні папери та 

похідні (деривативи). Поняття і 

класифікація цінних паперів наводиться у 

ст. 3 Закону «Про цінні папери та 

фондовий ринок», а поняття деривативів 

визначається у абз. 1 підпункту 14.1.45 п. 

14.1 ст. 14 ПК. Поняття цінних паперів 

охоплює «документ установленої форми з 

відповідними реквізитами, що посвідчує 

грошове або інше майнове право, визначає 

взаємовідносини емітента цінного папера 

(особи, яка видала цінний папір) і особи, 

що має права на цінний папір, та 

передбачає виконання зобов’язань за 

таким цінним папером, а також 

можливість передачі прав на цінний папір 

та прав за цінним папером іншим особам» 

(ч. 1 ст. 3 Закону «Про цінні папери та 

фондовий ринок»). В абз. 1 підпункту 

14.1.45 п. 14.1 ст. 14 ПК вказується, що 

деривативом є «стандартний документ, що 

засвідчує право та/або зобов’язання 

придбати чи продати у майбутньому цінні 

папери, матеріальні або нематеріальні 

активи, а також кошти на визначених ним 

умовах»; 

3) у ч. 1 ст. 2 Закону, на відміну від 

розуміння фондового ринку в економічній 

галузі, додається діяльність учасників 

цього ринку, що пов’язується з обліком 

цінних паперів та деривативів. 

Таким чином, законодавча дефініція 

фондового ринку, з одного боку, значно 

«звужує» його поняття (сутність), 

сформульоване і відоме у галузі 

економіки, «залишаючи» за межами такої 

дефініції діяльність учасників фондового 

ринку з приводу емісії (випуску) цінних 

паперів та інших фінансових інструментів, 

а також, «відкидаючи» із свого змісту інші 

фінансові інструменти, окрім цінних 

паперів та деривативів. З іншого боку, 

законодавче розуміння фондового ринку 

дещо «розширюється», зокрема, шляхом 

додавання у коло правовідносин, що 

охоплюються поняттям фондового ринку, 

обліку цінних паперів та деривативів. 

Варто наголосити ще на декількох 

важливих моментах, що стосуються 

співвідношення законодавчого та 



 

 

Recht der Osteuropäischen Staaten; ReOS 02/17 

www.ReOS.uni-goettingen.de 

 95 

 Ruslan Wolynetz 

 

Schädigung des Wertpapiermarktes 

економічного підходів у розумінні поняття 

і структурних «компонентів» фондового 

ринку. У преамбулі зазначеного Закону 

закріплюється таке: «Цей Закон регулює 

відносини, що виникають під час 

розміщення, обігу цінних паперів і 

провадження професійної діяльності на 

фондовому ринку, з метою забезпечення 

відкритості та ефективності 

функціонування фондового ринку». Це 

означає, що з одного боку, 

правовідносини, які охоплюються 

поняттям фондового ринку у ч. 1 ст. 2 

цього Закону, у його преамбулі також 

пов’язуються з «розміщенням, обігом». 

Проте об’єктом такого розміщення, обігу 

називаються лише цінні папери. Крім 

цього, у преамбулі закріплюється мета 

Закону – «забезпечення відкритості та 

ефективності функціонування фондового 

ринку», що пов’язується з його належним 

функціонуванням у державі. 

Потрібно підкреслити також, що в 

галузях юридичної науки наголошується 

на тому, що визначених у законодавстві 

«компонентів» фондового ринку для його 

правової охорони явно недостатньо. 

Зокрема, потрібно виділяти ще один його 

«компонент» – дотримання прав осіб, що 

володіють цінними паперами. Причому 

такі особи можуть і не бути учасниками 

фондового ринку, про яких йдеться у ст. 2 

зазначеного Закону. Обґрунтовується це, 

насамперед, подвійним характером 

наслідків, які викликає недотримання 

таких прав. З одного боку, «виникає» 

нездатність потерпілого (особи, яка 

володіє випущеними в обіг цінними 

паперами або інвестиційними паями 

інвестиційних фондів) реалізувати надані 

йому Законом права, отримати відповідний 

прибуток тощо, а з іншого – здійснюється 

необґрунтоване збагачення осіб в 

результаті протиправних діянь, яким 

законодавець не надає значення
11

. Іншими 

словами, законодавчим шляхом (в 

окремому Законі) визначаються не всі 

«компоненти» фондового ринку, ураження 

яких здатне заподіяти шкоду потерпілому, 

а лише окремі. 

Як бачимо, для забезпечення 

належної кримінально-правової охорони 

такого «явища», як фондовий ринок, 

потрібно чітко визначитись із питанням: 

які саме «компоненти» фондового ринку 

слід включати у зміст об’єкта 

кримінально-правової охорони – ті, що 

визначені Законом «Про цінні папери та 

фондовий ринок» (вузький напрям у 

такому забезпеченні), чи загальноприйняті 

в економічній галузі, а також у галузях 

юридичної науки (тобто за широким 

напрямом)? 

Відповідь на це запитання слід 

надавати залежно від широкого напряму у 

                                                        
11

 Рябова А. Ю., Савюк Л. К. Уголовно-

правовое регулирование рынка ценных бумаг: 

Монография. – М.: Юрлитинформ, 2014. – С. 21. 
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забезпеченні кримінально-правової 

охорони фондового ринку, оскільки 

занадто «вузька» його законодавча 

дефініція у Законі «Про цінні папери та 

фондовий ринок» не відображає всіх 

«компонентів» фондового ринку, що 

«функціонують» у ринковій економіці та 

ураження яких здатне заподіяти 

потерпілому шкоду (істотну шкоду, про 

що див. нижче). Тому «компоненти» 

фондового ринку, які потребують 

кримінально-правової охорони, слід 

пов’язувати з: емісією (випуском), 

розміщенням, обігом, обліком цінних 

паперів та інших фінансових інструментів, 

а також з дотриманням прав, свобод та 

інтересів учасників фондового ринку і тих 

осіб, що володіють емітованими цінними 

паперами чи іншими фінансовими 

інструментами, які можуть 

використовуватися на фондовому ринку. 

Відтак, з позиції соціальних цінностей, які 

мають братися під кримінально-правову 

охорону, «потенційно» можуть зазнати 

істотної шкоди та стати об’єктом злочину, 

слід вважати: 1) права, свободи та 

правоохоронювані інтереси учасників 

фондового ринку; 2) потерпілі (учасники 

фондового ринку та інші особи, які 

володіють емітованими цінними паперами 

чи іншими фінансовими інструментами, 

які можуть використовуватися на 

фондовому ринку); 3) соціальні зв’язки 

між учасниками фондового ринку, а також 

іншими особами, які володіють 

емітованими цінними паперами чи іншими 

фінансовими інструментами, які можуть 

використовуватися на фондовому ринку, з 

приводу реалізації їх прав, свобод та 

інтересів, що набувають форму 

правовідносин. 

г) визначення учасників 

правовідносин, які виникають та 

існують на фондовому ринку (ринку 

цінних паперів). 

У попередньому підрозділі 

розкривався економічний і правовий зміст 

учасників (суб’єктів) фондового ринку, їх 

значення у фінансовій системи держави, у 

тому числі України. Окремі ознаки 

загального змісту цих учасників 

з’ясовувались також вище при визначенні 

економічного змісту фондового ринку, а 

також їх розуміння у дефініції фондового 

ринку у кримінальному праві та інших 

юридичних науках. Натомість у межах 

окресленого вище запитання про учасників 

правовідносин увага приділятиметься 

окремим із таких учасників та їх 

конкретним ознакам. 

Відразу відзначу, що з точки зору 

механізму кримінально-правової охорони, 

з’ясування змісту цих учасників потрібно 

для визнання їх «суб’єктами», здатними 

вчинити наведені вище різновиди 

суспільно небезпечних діянь, а також 

потерпілими, які зазнають впливу таких 

діянь. Законодавчим шляхом перелік 
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учасників фондового ринку визначений у 

абз. 1 ч. 2 ст. 2 Закону «Про цінні папери 

та фондовий ринок» як «емітенти або 

особи, що видали неемісійні цінні папери, 

інвестори в цінні папери, інституційні 

інвестори, професійні учасники фондового 

ринку, об’єднання професійних учасників 

фондового ринку, у тому числі 

саморегулівні організації професійних 

учасників фондового ринку». 

Залежно від загального змісту 

правовідносин, які виникають та існують 

на фондовому ринку, а також виконуваних 

учасниками фондового ринку функцій 

можна виділити наступні різновиди 

учасників фондового ринку, що 

передбачені названим Законом (з точки 

зору їх значення для визначення суб’єктів 

названих діянь та потерпілих від них): 

1) особи, що випустили цінні 

папери (здійснили їх емісію) – емітенти 

цінних паперів та особи, що видали 

неемісійні цінні папери; 

2) особи, діяльність яких 

пов’язується з інвестуванням у цінні 

папери, – визначені у ст. 2 названого 

Закону як «інвестори в цінні папери» та 

«інституційні інвестори»; 

3) професійні учасники фондового 

ринку та їх об’єднання (згідно з ч. 2 ст. 2 

Закону «Про цінні папери та фондовий 

ринок» професійними учасниками 

визнаються «юридичні  особи, утворені в 

організаційно-правовій формі акціонерних 

товариств або товариств з обмеженою 

відповідальністю, які на підставі ліцензії, 

виданої Національною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку, провадять на 

фондовому ринку професійну діяльність, 

види якої визначені законами України» 

(абз. 8); їх об’єднання становить 

«неприбуткове об’єднання професійних 

учасників фондового ринку, які провадять 

професійну діяльність на ринку цінних 

паперів, а саме: з торгівлі цінними 

паперами, депозитарної діяльності та 

управління активами інституційних 

інвесторів» (абз. 6). 

Крім цього, існують окремі різновиди 

осіб, які певним чином впливають на 

функціонування фондового ринку, але як 

його учасники зазначеним Законом не 

визначені. Ними можна вважати, зокрема: 

1) окремі органи державної влади, які 

наділені повноваженнями «впливати» на 

фондовий ринок і забезпечити досягнення 

мети його функціонування («забезпечення 

відкритості та ефективності 

функціонування фондового ринку»), 

виконуючи регулятивну та/або 

охоронювану функції (Президент України, 

КМУ, ВРУ); 2) так звані інші особи, які 

володіють емітованими цінними паперами 

чи іншими фінансовими інструментами, 

які можуть використовуватися на 

фондовому ринку (див. вище). 

ґ) чи є діяльність учасників 

відносин на ринку цінних паперів 
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підприємницькою (як видом 

господарської діяльності)? 

Зазначений поділ осіб, які є 

учасниками фондового ринку, та не є 

такими учасниками, але здатні впливати на 

його функціонування, породжує питання 

про те, за яких умов їх діяльність з 

цінними паперами та іншими фінансовими 

інструментами вважається 

підприємницькою. Або, іншими словами, 

діяльність яких із цих осіб визнається 

підприємницькою, а відтак, охоплюється 

поняттям господарської діяльності, у сфері 

якою вчиняються відповідні діяння на 

фондовому ринку. 

Насамперед, потрібно відзначити, що 

з ознаками підприємницької діяльності як 

виду господарської діяльності, визначеної 

у ст.ст. 3, 42 ГК, потрібно співставляти 

такі «компоненти» фондового ринку, які 

потребують кримінально-правової 

охорони, а саме: емісію (випуск), 

розміщення, обіг, облік цінних паперів та 

інших фінансових інструментів, що 

здійснюється учасниками фондового 

ринку та до якої «причетні» інші особи, які 

володіють емітованими цінними паперами 

чи іншими фінансовими інструментами, 

що можуть використовуватися на 

фондовому ринку. Залежно від такого 

співставлення поняття підприємницької 

діяльності як виду діяльності 

господарської, а також названих 

«компонентів» фондового ринку, можна 

виділити наступні особливості цього 

співвідношення: 

1) діяльність осіб, що випустили 

цінні папери, та осіб, які здійснюють 

інвестиції у цінні папери, має 

визнаватись підприємництвом як видом 

господарської діяльності лише за умови, 

що вона є «самостійною, ініціативною, 

систематичною, на власний ризик 

господарською діяльністю, що 

здійснюється суб’єктами господарювання 

(підприємцями) з метою досягнення 

економічних і соціальних результатів та 

одержання прибутку» (ст. 42 ГК); 

2) діяльність професійних учасників 

фондового ринку, пов’язана з 

розміщенням, обігом цінних паперів та 

інших фінансових інструментів, у будь-

якому випадку відповідає визначенню 

підприємницької діяльності як виду 

діяльності господарської (див. вище) (на 

це вказують, насамперед, положення абз. 8 

ч. 2 ст. 2 Закону «Про цінні папери та 

фондовий ринок», які стосуються 

здійснення такої діяльності на підставі 

ліцензії та у конкретних її видах, що 

підлягають ліцензуванню); перелік видів 

професійної діяльності на фондовому 

ринку України визначений в п.2 ст.16 

Закону «Про цінні папери та фондовий 

ринок» містить: діяльність з торгівлі 

цінними паперами; діяльність з управління 

активами інституційних інвесторів; 
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депозитарна діяльність; діяльність з 

організації торгівлі на фондовому ринку
12

; 

3) діяльність об’єднань професійних 

учасників фондового ринку, пов’язана з 

розміщенням, обігом, обліком цінних 

паперів та інших фінансових інструментів, 

за жодних умов не може визнаватись 

підприємницькою, оскільки в абз. 6 ч. 2 ст. 

2 названого Закону чітко вказується на 

неприбутковість таких об’єднань, 

незважаючи на те, що вони «провадять 

професійну діяльність на ринку цінних 

паперів, а саме: з торгівлі цінними 

паперами, депозитарної діяльності та 

управління активами інституційних 

інвесторів»; 

4) за відсутності ознаки 

систематичності та мети одержання 

прибутку саме по собі ведення учасником 

фондового ринку системи депозитарного 

обліку цінних паперів (здійснення обліку 

цінних паперів та інших фінансових 

документів або, іншими словами, 

депозитарної діяльності відповідним 

учасником фондового ринку) визнаватись 

підприємницькою діяльністю не може; за 

певних умов цей вид діяльності може 

                                                        
12

 Полюхович В.І. Теоретичні засади 

дослідження професійної діяльності на фондовому 

ринку України // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 

618-621 [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21D

BN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S2

1STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21

P03=FILA=&2_S21STR=FP_index 

визнаватись виконанням обов’язку, 

покладеного на такого учасника фондового 

ринку та не пов’язаного із зайняттям 

підприємництвом. 

Отже, таке співвідношення дозволяє 

сформулювати наступні висновки, важливі 

з точки зору значення для кримінально-

правової охорони: 

1) вчиненими у сфері 

підприємницької діяльності (як виду 

діяльності господарської) слід вважати 

посягання, що здійснюються на 

фондовому ринку його професійними 

учасниками, а також посягання, що 

завдають шкоди правам, свободам та 

інтересам таких професійних учасників, 

оскільки за будь-яких обставин діяльність 

професійних учасників фондового 

ринку, пов’язана з розміщенням, обігом 

цінних паперів та інших фінансових 

інструментів, має визнаватись 

підприємницькою; 

2) лише за умови, що здійснювана 

особами, що випустили цінні папери, та 

інвесторами у цінні папери діяльність 

відповідає ознакам підприємництва, 

передбаченим у ст. 42 ГК, вчинені ними 

посягання можна вважати такими, що 

пов’язані з підприємницькою діяльністю 

(спрямовані на неї); за цієї самої умови 

посягання, що завдають шкоди правам, 

свободам та інтересам таких емітентів і 

інвесторів у цінні папери, можна вважати 
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пов’язаними з підприємницькою 

діяльністю (спрямованими на неї); 

3) лише за умови, що здійснюваний 

відповідними учасниками фондового 

ринку облік цінних паперів та інших 

фінансових документів відповідає ознакам 

підприємництва, передбаченим у ст. 42 ГК, 

посягання, пов’язані з «використанням» 

такого обліку або заподіяння шкоди 

порядку його здійснення 

(правовідносинам, що забезпечують його 

здійснення), можна вважати такими, що 

пов’язані з підприємницькою діяльністю 

(спрямовані на неї); 

4) не є посяганнями на 

підприємницьку діяльність діяння, що 

вчиняються на фондовому ринку 

об’єднаннями професійних учасників 

фондового ринку та пов’язуються з 

розміщенням, обігом, обліком цінних 

паперів та інших фінансових інструментів 

(насамперед, у зв’язку з неприбутковим 

характером здійснюваної ними діяльності); 

так само посягання, що завдають шкоди 

правам, свободам та інтересам таких 

об’єднань, не можна вважати пов’язаними 

з підприємницькою діяльністю 

(спрямованими на неї). 

д) необхідний ступінь правової 

охорони фондового ринку слід 

пов’язувати принаймні з двома аспектами: 

дійсними потребами держави у 

встановленні норм-заборон, що 

стосуються фондового ринку, та 

правовими (кримінально-правовими) 

наслідками порушення таких заборон
13

. 

1) Дійсні потреби держави у 

встановленні норм-заборон, що 

стосуються фондового ринку, слід 

пов’язувати принаймні з одним із так 

званих «соціальних принципів» 

криміналізації, що стосується врахування 

ступеня і характеру суспільної 

небезпечності діяння, що вчиняються на 

такому ринку, а також заподіюваної ним 

шкоди певного виду чи видів (в літературі 

врахування цих соціальних чинників 

включають у зміст «принципу суспільної 

небезпечності діяння»
14

 або пов’язують з 

суспільною небезпечністю як однієї з 

«підстав кримінально-правової 

заборони»
15

). Докладніше особливості 

ступеня і характеру суспільної 

небезпечності діянь, що вчиняються на 

фондовому ринку, та особливостей 

заподіюваної цими діяннями шкоди, її 

видів визначатимуться нижче при 

відповіді на конкретні запитання, що 

стосуються механізму утворення шкоди 

фондового ринку як об’єкта кримінально-

                                                        
13

 Рябова А. Ю., Савюк Л. К. Уголовно-

правовое регулирование рынка ценных бумаг: 

Монография. – М.: Юрлитинформ, 2014. – С. 28. 
14

 Кіріка Д.В. Основні принципи 

криміналізації злочину, передбаченого статтею 209 

Кримінального кодексу України // Правничий 

вісник Університету “КРОК”. – 2010. – Вип. 5 (1). – 

С. 152;  
15

 Балобанова Д. О. Загальні засади теорії 

криміналізації // Актуальні проблеми держави і 

права. – 2009. – Вип. 47. – С. 146. 
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правової охорони (з урахуванням 

загального соціально-економічного змісту 

поняття фондового ринку). 

Правові наслідки порушення таких 

заборон пов’язуються з конкретними 

заходами правового впливу на особу, що 

вчинила таке порушення. Одним із видів 

таких заходів є ті, що мають кримінально-

правовий характер та застосовуються за 

вчинене суспільно небезпечне діяння, що 

криміналізоване як злочин. 

2) Які діяння, що впливають на 

фондовий ринок чи його окремі 

компоненти, утворюють у ньому певні 

негативні зміни? У чому соціально-

економічна сутність (зміст) таких 

негативних змін? 

Вище мною визначались складові 

«компоненти» фондового ринку, які 

можуть зазнавати саме негативних змін 

шляхом впливу на такі компоненти. 

Здійснення такого впливу на зазначені 

«компоненти» залежить від: а) прав, 

свобод, правоохоронюваних інтересів 

суб’єктів (учасників) фондового ринку, які 

зазнають такого впливу; б) прав, свобод, 

правоохоронюваних інтересів інших осіб, 

які не визнаються учасниками фондового 

ринку, але мають значення на його 

функціонування; в) фінансових 

інструментів, що використовуються 

зазначеними особами (учасниками 

фондового ринку і так званими «не 

учасниками»); г) соціальних зв’язків між 

зазначеними особами, що мають форму 

правовідносин та здійснюються з приводу 

прав, свобод та інтересів згаданих осіб. З 

огляду на це негативні зміни, яких 

зазнають «компоненти» фондового ринку 

можна пов’язувати з ураженням прав, 

свобод та правоохоронюваних інтересів 

учасників фондового ринку і так званих 

«не учасників», а також з «розривом» 

соціальних зв’язків між такими особами. 

Показником «ураження» прав, 

свобод та правоохоронюваних інтересів 

учасників фондового ринку і так званих 

його «не учасників» є утворення в їх змісті 

так званих негативних змін. Для ілюстрації 

їх (змін) утворення спочатку 

охарактеризуємо поняття прав, свобод та 

правоохоронюваних інтересів зазначених 

осіб, які «взаємодіють» з фондовим 

ринком. Зміст такої «взаємодії» 

визначається залежно від наведених вище 

різновидів діяльності учасників відносин 

на фондовому ринку, а саме: 

1) права, свободи та інтереси, що 

забезпечують діяльність осіб, які 

випустили цінні папери, та осіб, які 

здійснюють інвестиції у цінні папери;  

2) права, свободи та інтереси, що 

забезпечують діяльність професійних 

учасників фондового ринку, пов’язана з 

розміщенням, обігом цінних паперів та 

інших фінансових інструментів; 

3) права, свободи та інтереси, що 

забезпечують діяльність об’єднань 
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професійних учасників фондового ринку, 

пов’язана з розміщенням, обігом, обліком 

цінних паперів та інших фінансових 

інструментів; 

4) права, свободи та інтереси, що 

забезпечують депозитарну діяльність 

відповідного учасника фондового ринку 

(ведення учасником фондового ринку 

системи депозитарного обліку цінних 

паперів).  

Зазначені види діяльності слід 

вважати обов’язковими «компонентами» 

кримінально-правової охорони фондового 

ринку та механізму заподіяння йому 

шкоди. Ці «компоненти» певним чином 

взаємодіють з названими правами, 

свободами та правоохоронюваними 

інтересами, до яких відносяться наступні. 

Право являє собою суб’єктивне право 

потерпілого, закріплене тим чи тим 

нормативним актом, який надає 

потерпілому відповідного правового 

статусу, повноваження діяти певним 

чином або не вчинювати певних дій, мати 

певні блага тощо
16

. Терміни «права» і 

«свободи» мають спільні змістовні 

                                                        
16

 Фесенко Є. В. Злочини проти здоров’я 

населення та системи заходів з його охорони. 

Монографія. – К.: Атіка, 2004. – С. 64. Цей підхід 

підтримується й П. П. Андрушком (див.: Андрушко 

П. П. Злочини проти виборчих прав громадян та їх 

права брати участь у референдумі: кримінально-

правова характеристика: Монографія. – К.: КНТ, 

2007. – С. 127), П. С. Берзіним (див: Берзін П. С. 

Злочинні наслідки: поняття, основні різновиди, 

кримінально-правове значення: монографія. – К.: 

Дакор, 2009. – С. 106-157). 

характеристики, передусім з огляду на 

наявність певних соціальних можливостей 

(людських можливостей)
17

. Отже, свобода, 

– це можливість і здатність людини робити 

вибір згідно із своїми, ніким не 

нав’язаними, переконаннями та думками, 

обумовлювати власні вчинки та поведінку 

світоглядними уявленнями, сформованими 

за своїм бажанням
18

. 

Права і свободи людини поділяються 

на природні та позитивні (набуті),. 

Природними правами і свободами людина 

наділяється від самого народження, 

незалежно від раси, політичних, релігійних 

та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, 

місця проживання, за мовними або іншими 

ознаками. Ними можуть бути такі цінності 

людини, як її життя, здоров’я, свобода, 

честь і гідність, які на підставі ч. 2 ст. 21 

Конституції України вважаються 

невідчужуваними і непорушними. Тому, 

виступаючи гарантом цих прав і свобод, 

                                                        
17

 Рабінович П. М., Хавронюк М. І. Права 

людини і громадянина: Навчальний посібник. – К.: 

Атіка, 2004. – С. 5, 6; Лихова С. Я. Злочини у сфері 

реалізації громадянських, політичних та соціальних 

прав і свобод людини і громадянина (розділ V 

Особливої частини КК України): Монографія. – К.: 

Видавничо-поліграфічний центр «Київський 

університет», 2006. – С. 93-94. 
18

 Строган А. Політичні права особи в 

сучасній правовій державі: порівняльний аналіз 

національних і міжнародних нормативно-правових 

актів // Підприємництво, господарство і права. – 

2008. – № 10. – С. 82; Берзін П. С. Злочинні 

наслідки: поняття, основні різновиди, кримінально-

правове значення: монографія. – К.: Дакор, 2009. – 

С. 116. 
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держава визнає ними права людини на 

вільний розвиток своєї особистості, на 

життя, на повагу до гідності, на свободу та 

особисту недоторканість тощо. Позитивні 

права і свободи людина набуває як член 

суспільства або громадянин держави
19

. 

На фондовому ринку права і свободи 

його учасників залежать від їх конкретного 

різновиду та особливостей виконуваних 

ними функцій, що пов’язуються з 

набуттям такими учасниками економічних 

зв’язків (вступу у правовідносини) з 

приводу набуття, користування та 

переходу прав на фінансові інструменти. 

Учасники фондового ринку 

поділяються на наступні основні 

різновиди: особи, які випустили 

(емітували) цінні папери; особи, які 

здійснюють інвестиції у цінні папери (так 

звані «інвестори в цінні папери»); 

професійні учасники фондового ринку та 

їх об’єднання (зокрема, саморегулівні 

організації професійних учасників 

фондового ринку); особи, які розміщують 

цінні папери та інші фінансові 

інструменти; особи, які здійснюють 

депозитарну діяльність на фондовому 

ринку. «Носіями» прав і свобод таких 

                                                        
19

 Андрушко П. П. Злочини проти 

виборчих прав громадян та їх права брати участь у 

референдумі: кримінально-правова характеристика: 

Монографія. – К.: КНТ, 2007. – С. 139; Берзін П. С. 

Злочинні наслідки: поняття, основні різновиди, 

кримінально-правове значення: монографія. – К.: 

Дакор, 2009. – С. 116-117. 

учасників можуть бути фізичні, юридичні 

особи, а також держава. 

«Ураження» прав і свобод цих 

учасників здійснюється шляхом створення 

таких обставин, які унеможливлюють 

виконання (перешкоджають виконувати) 

властивих їм функцій на фондовому 

ринку, задовольняти основні потреби 

учасників відносин на фондовому ринку, 

їх інтереси (про це див. нижче). 

Поняття «інтерес» охоплює: 1) 

зацікавленість у чомусь, тобто 

виникнення, активізація та зосередженість 

уваги на об’єкті інтересу (це суб’єктивна 

характеристика інтересу, яка несе основне 

смислове навантаження у визначенні 

даного поняття); 2) спрямованість інтересу 

на задоволення певних потреб; 3) 

об’єктивізована форма інтересу 

(критеріями такої об’єктивізації 

називаються: врегулювання та захищеність 

правовими нормами різних галузей права, 

зокрема кримінального; регламентація 

інтересу моральними нормами, традиціями 

тощо, визнаними членами суспільства і 

захищеними кримінально-правовими 

нормами); за таких умов об’єктивізація 

інтересу може полягати у нормативній 

захищеності інтересу чи бути у вигляді 

настанови, хоча й не врегульованої 

правом, але визнаної членами суспільства, 

оскільки регламентується моральними 
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нормами, традиціями тощо; 4) 

несуперечливість інтересу закону
20

. 

У рішенні у справі за конституційним 

поданням 50 народних депутатів України 

щодо офіційного тлумачення окремих 

положень частини першої статті 4 

Цивільно-процесуального кодексу України 

(справа про охоронюваний законом 

інтерес) від 1 грудня 2004 р. № 18-

рп/2004
21

 КСУ розглянув деякі питання що 

стосувались змісту поняття 

«охоронюваний законом інтерес», зокрема: 

«Етимологічний зміст слова «інтерес» 

включає: а) увагу до кого-, чого-небудь; б) 

вагу, значення; в) те, що найбільш цікавить 

кого-небудь, що становить зміст чиїхось 

думок і турбот; г) прагнення, потреби; д) 

те, що йде на користь кому-, чому-небудь, 

відповідає чиїмось прагненням, потребам, 

вигоду, користь, зиск. У 

загальносоціологічному значенні категорія 

«інтерес» розуміється як об’єктивно 

існуюча і суб’єктивно усвідомлена 

соціальна потреба, як мотив, стимул, 

збудник, спонукання до дії; у психології як 

ставлення особистості до предмета, як до 

чогось для неї цінного, такого, що 

притягує. В юридичних актах термін 

                                                        
20

 Фесенко Є. В. Злочини проти здоров’я 

населення та системи заходів з його охорони. 

Монографія. – К.: Атіка, 2004. – С. 58-60; Берзін П. 

С. Злочинні наслідки: поняття, основні різновиди, 

кримінально-правове значення: монографія. – К.: 

Дакор, 2009. – С. 117-118. 
21

 Офіційний вісник України. – 2004. – № 

52. – Ст. 3288. 

«інтерес», враховуючи його як 

етимологічне, так і загальносоціологічне, 

психологічне значення, вживається у 

широкому чи вузькому значенні як 

самостійний об’єкт правовідносин, 

реалізація якого задовольняється чи 

блокується нормативними засобами» (див. 

п. 1 резолютивної частини цього рішення). 

Поняття правоохоронюваного 

інтересу включає права та свободи людини 

і громадянина. Права і свободи, як 

різновиди інтересу, є конкретизованими і 

чітко визначеними у Конституції України. 

Інтерес же є прямо не опосередкованим у 

суб’єктивному праві простим легітимним 

дозволом з метою задоволення 

індивідуальних і колективних потреб, які 

не суперечать Конституції України, 

суспільним інтересам, справедливості, 

добросовісності, розумності та іншим 

загально-правовим засадам, і є прагненням 

до користування конкретним матеріальним 

та/або нематеріальним благом, зумовлений 

загальним змістом об’єктивного права
22

. 

«Носіями» інтересів є людина, суспільство 

і держава в цілому. Вони мають своїм 

головним призначенням задовольняти 

потреби інших носіїв, що відповідає їх 

інтересам, цілям, намірам
23

. 

                                                        
22

 Андрушко П. П. Злочини проти 

виборчих прав громадян та їх права брати участь у 

референдумі: кримінально-правова характеристика: 

Монографія. – К.: КНТ, 2007. – С. 143. 
23

 Матишевський П. С. Кримінальне право 

України. Загальна характеристика: Підручник. – К.: 



 

 

Recht der Osteuropäischen Staaten; ReOS 02/17 

www.ReOS.uni-goettingen.de 

 105 

 Ruslan Wolynetz 

 

Schädigung des Wertpapiermarktes 

Інтереси зазначених учасників 

відносин на фондовому ринку залежать від 

основних цілей, які вони прагнуть досягти 

в процесі своєї діяльності, пов’язаної з 

використанням відповідних фінансових 

інструментів. З урахуванням наведених 

вище різновидів діяльності учасників 

відносин на фондовому ринку можна 

виділити наступні різновиди інтересів 

таких учасників: 

1) інтереси осіб, які випустили 

(емітували) цінні папери, – одержання 

доходу від такого випуску (емісії); 

2) інтереси осіб, які здійснюють 

інвестиції у цінні папери, – одержання 

доходу від інвестування коштів у емітовані 

цінні папери та/або отримання і 

користування правами, які належать особі, 

що володіють емітованими цінними 

паперами або іншими фінансовими 

інструментами; 

3) інтереси професійних учасників 

фондового ринку та їх об’єднань 

залежать від конкретного виду діяльності 

таких учасників, а саме: 

а) отримання доходу у разі здійснення 

торгівлі цінними паперами; 

б) забезпечення укладання угод та їх 

виконання у разі здійснення діяльності, 

                                                                                      
Юрінком Інтер, 2000. – С. 99; Берзін П. С. Злочинні 

наслідки: поняття, основні різновиди, кримінально-

правове значення: монографія. – К.: Дакор, 2009. – 

С. 110-111. 

пов’язаної з управлінням активами 

інституційних інвесторів
24

; 

в) 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, зокрема, у випадку, коли 

професійні учасники здійснюють 

депозитарну діяльність; 

г) створення потрібних умов для 

забезпечення попиту і пропозиції, 

забезпечення самого процесу торгівлі 

фінансовими інструментами (зокрема, для 

фондових бірж), укладання необхідних 

угод та їх виконання, послуги арбітра у 

розв’язанні спорів між учасниками 

організації торгівлі фінансовими 

інструментами, а також отримання доходу 

у випадку, коли професійний учасник 

здійснює діяльність з організації торгівлі 

на фондовому ринку, надання послуг; 

4) інтереси при розміщенні, обігу 

цінних паперів та інших фінансових 

інструментів – отримання доходу від 

такого розміщення (обігу); 

                                                        
24

 Полюхович В. І. Теоретичні засади 

дослідження професійної діяльності на фондовому 

ринку України // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 

620 [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21D

BN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S2

1STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21

P03=FILA=&2_S21STR=FP_index 
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5) інтереси у процесі депозитарної 

діяльності учасника фондового ринку – 

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. 

Такі інтереси пов’язуються з 

досягненням учасниками (суб’єктами) 

різноманітних відносин на фондовому 

ринку цілей, основними потребами цих 

учасників. 

Отже, узагальнено зазначені інтереси 

на фондовому ринку можна пов’язати з: 

а) отриманням доходу від відповідної 

діяльності, яка визнається 

підприємницькою (її окремим видом); 

б) цілями так званого 

«некомерційного характеру» (зокрема, у 

разі здійснення депозитарної діяльності); 

в) набуттям та користуванням 

певними правами, якими наділені 

володільці цінних паперів та інших 

фінансових інструментів; 

г) самою інфраструктурою 

фінансового ринку, яка стосується, 

насамперед, інвестиційної привабливості 

фінансового і фондового ринків країни, 

належного порядку функціонування цих 

ринків (на «макроекономічному» рівні). 

«Ураження» зазначених інтересів 

здійснюється шляхом унеможливлення 

(виникнення таких фактичних обставин, 

що унеможливлюють) досягнення цілей 

діяльності на фондовому ринку, 

зацікавленості у досягненні таких цілей та 

задоволенні основних потреб учасників 

відносин на фондовому ринку. 

Соціальні зв’язки – це дії і взаємодії, 

взаємозв’язки (взаємовідносини) учасників 

суспільних відносин, а також те, що 

соціальні зв’язки у вузькому розумінні 

цього слова є елементом суспільних 

відносин
25

. Причому правовий стан 

суб’єкта соціальних зв’язків – це наявний 

у нього відповідно до законодавства обсяг 

(комплекс) прав та обов’язків, які 

кореспондують із наявністю в інших 

суб’єктів соціальних зв’язків обов’язків не 

порушувати прав такого суб’єкта та 

вимагати від нього виконувати покладені 

на нього обов’язки. Взаємодія ж суб’єктів 

соціальних зв’язків – це фактичне 

вчинення (невчинення) ними певних дій із 

реалізації наданих їм прав чи виконання 

покладених на них обов’язків
26

. 

Будь-які соціальні зв’язки мають 

відповідати правам і свободам та інтересам 

людини, суспільства чи, відповідно 

держави. Якщо ж учасником певних 

відносин (суспільних відносин) виступає 

держава (в особі її відповідних інституцій), 

                                                        
25

 Фесенко Є. Цінності як об’єкт злочину // 

Право України. – 1999. – № 6. – С. 75-78. 
26

 Андрушко П. П. Об’єкт кримінально-

правової охорони, об’єкт злочину, об’єкт 

злочинного посягання та об’єкт злочинного впливу: 

основний зміст понять та їх співвідношення // 

Наука і правоохорона. Юридичний журнал. – 2008. 

– № 1. – С. 59. 
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то це не означає, що відповідні соціальні 

зв’язки виникають й існують 

(розвиваються) не між людьми
27

. Держава 

виступає в них лише як своєрідна форма, 

що визначає становище учасників цих 

відносин, як виразник їх інтересів. Самі ж 

суспільні відносини завжди виражають 

певні зв’язки між людьми у процесі їх 

матеріального та духовного життя
28

. 

Наявність соціальних зв’язків на 

фондовому ринку зумовлюється його 

дефініцією (див. вище), у змісті якої 

вказується, що таким ринком є: а) 

сукупність його учасників та б) наявність 

між ними зв’язків, що набувають форми 

«правовідносин», які реалізуються, 

насамперед, при емісії, розміщенні, обігу, 

та обліку цінних паперів та інших 

фінансових інструментів, а також в) 

специфічного «предмета» цих 

правовідносин – цінних паперів та інших 

фінансових інструментів. 

«Розрив» соціальних зв’язків на 

фондовому ринку здійснюється будь-якою 

із зазначених осіб (як учасниками 

фондового ринку, так і «не учасниками») 

наступними способами: 

а) коли така особа змінює свій статус 

на фондовому ринку та виключає себе із 

                                                        
27

 Гуторова Н. О. Кримінально-правова 

охорона державних фінансів України: Монографія. 

– Харків: Вид-во нац. університету внутр. справ 

України, 2001. – С. 67. 
28

 Таций В. Я. Ответственность за 

хозяйственные преступления: объект и система. – 

Харьков: Вища школа, 1984. – С. 19-20. 

кола відносин, що існують на фондовому 

ринку; здійснюватись це може, приміром, 

шляхом передбаченого ч. 1 ст. 223
1
 КК 

внесення завідомо неправдивих відомостей 

уповноваженою особою в документи, які 

подаються для реєстрації випуску цінних 

паперів; 

б) коли певна особа видає акт 

реалізації чи застосування норми права, 

що змінює такі соціальні зв’язки на 

фондовому ринку; як приклад відзначу, що 

у ст. 222
1
 КК передбачена відповідальність 

за маніпулювання дії службової особи 

учасника фондового ринку, що мають 

ознаки маніпулювання на фондовій біржі 

(п. 6 ч. 1 ст. 10
1
 Закону України «Про 

державне регулювання ринку цінних 

паперів в Україні» від 30 довтня 1996 року 

різновидом такого маніпулювання 

вважається «надання заявки на купівлю 

або продаж фінансових інструментів, що 

не мають очевидного економічного сенсу 

або очевидної законної мети, якщо за 

результатами таких торгів власник таких 

фінансових інструментів не змінюється»); 

в) коли особа утримується від 

вчинення нею певного діяння; у п. 7 ч. 1 

ст. 10
1
 Закону «Про державне регулювання 

ринку цінних паперів в Україні» 

передбачений такий різновид 

маніпулювання на фондовому ринку як 

«неодноразове невиконання учасником 

біржових торгів зобов’язань за біржовими 

контрактами, укладеними протягом 



 

 

Recht der Osteuropäischen Staaten; ReOS 02/17 

www.ReOS.uni-goettingen.de 

 108 

Schädigung des Wertpapiermarktes  Ruslan Wolynetz 

 

торговельного дня у власних інтересах або 

за рахунок клієнтів»; в іншому випадку в 

ст. 223
2
 КК порушенням порядку ведення 

реєстру власників іменних цінних паперів 

визнається невнесення службовою особою 

емітента чи професійного учасника 

фондового ринку змін до системи реєстру 

власників іменних цінних паперів або до 

системи депозитарного обліку. 

Учасники фондового ринку та так 

звані «не учасники» є суб’єктами 

соціальних зв’язків (відносин), які ними 

«розриваються» чи можуть бути 

«розірвані». Тому вчинений ними вплив на 

фондовий ринок з урахуванням наведеного 

вище підходу можна охарактеризувати як 

«внутрішній вплив» будь-яким із 

зазначених способів. Прикладом такого 

впливу є передбачене ч. 1 ст. 222
1
 КК 

вчинення службовою особою учасника 

фондового ринку дій, які мають ознаки 

маніпулювання на фондовій біржі 

(різновиди такого маніпулювання 

визнаються у п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 10
1
 Закону 

«Про державне регулювання ринку цінних 

паперів в Україні», зокрема, як: 

«здійснення або намагання здійснити 

операції чи надання заявки на купівлю або 

продаж фінансових інструментів, які 

надають або можуть надавати уявлення 

щодо поставки, придбання або ціни 

фінансового інструменту, що не 

відповідають дійсності, та вчиняються 

одноосібно або за попередньою змовою 

групою осіб і призводять до встановлення 

інших цін, ніж ті, що існували б за 

відсутності таких операцій або заявок», 

«здійснення або намагання здійснити 

операції чи надання заявки на купівлю або 

продаж фінансових інструментів шляхом 

вчинення умисних протиправних дій, в 

тому числі шахрайства чи використання 

інсайдерської інформації»
29

. У цій статті 

Закону «Про державне регулювання ринку 

цінних паперів в Україні» види учасників 

фондового ринку, що вчиняють 

маніпулювання, конкретизовані залежно 

від наявності в них повноважень 

вчинювати певні фінансові операції, 

укладати угоди з фінансовими 

інструментами, подавати заявки на 

укладання таких угод та ін. на фондовому 

ринку/біржі (наприклад, у п. 1 ч. 1 

визначається, що такі особи здатні 

здійснювати операції чи надання заявки на 

купівлю або продаж фінансових 

інструментів, які надають або можуть 

надавати уявлення щодо поставки, 

придбання або ціни фінансового 

інструменту, що не відповідають 

дійсності; у п. 4 вказуються такий різновид 

                                                        
29

 Берзін П. С., Подосінов А. О. Основні 

проблеми криміналізації маніпулювання на 

фондовому ринку (ст. 221-1 Кримінального кодексу 

України) // Współpraca Europejska: podejście 

naukowe & zastosowane technologie = European 

Cooperation: scientific approaches and applied 

technologies. – 2015. – Nr 6. – Warszawa: Consilium 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 2015. – S. 

119. 
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маніпулювання на фондовому ринку як 

«купівля або продаж фінансових 

інструментів перед закриттям торговельної 

сесії фондової біржі з метою введення в 

оману учасників ринку щодо цін, які 

склалися наприкінці торговельної сесії», 

тобто здійснюються таке маніпулювання 

особами, які беруть участь у фінансових 

операціях з фінансовими інструментами 

безпосередньо на фондовій біржі; у п. 6 

зазначається «неодноразове протягом 

торговельного дня здійснення або 

намагання здійснити операції чи надання 

заявки на купівлю або продаж фінансових 

інструментів, що не мають очевидного 

економічного сенсу або очевидної 

законної мети, якщо за результатами таких 

торгів власник таких фінансових 

інструментів не змінюється»). 

У тому разі, коли особи, що 

вчиняють вплив, взагалі не є суб’єктами 

соціальних зв’язків, що «забезпечують» 

функціонування фондового ринку, то 

здійснюваний ними вплив і «розрив» таких 

зв’язків можна охарактеризувати як 

«зовнішній». Ілюстрацією «зовнішнього 

впливу» є вчинення особою, що не 

уповноважена діяти на фондовому ринку 

взагалі та діяльність якої не впливає на 

його функціонування, виготовлення, 

зберігання, придбання, перевезення, 

пересилання, ввезення в Україну з метою 

збуту, а також збут незаконно 

виготовлених, одержаних чи підроблених 

державних цінних паперів, про що 

передбачається у ч. 1 ст. 199 КК. В іншому 

випадку у п. 3 ч. 1 ст. 10
1
 Закону «Про 

державне регулювання ринку цінних 

паперів в Україні» визначається такий вид 

маніпулювання на фондовому ринку, що 

здійснюється будь-якою особою, яка 

поширює недостовірну інформацію 

певним способом, а саме: «поширення 

інформації через засоби масової 

інформації, у тому числі електронні засоби 

масової інформації, або будь-якими 

іншими способами, яке призводить або 

може призвести до введення в оману 

учасників ринку щодо ціни, попиту, 

пропозиції або обсягів торгів фінансових 

інструментів на фондовій біржі, що не 

відповідають дійсності, зокрема 

поширення недостовірної інформації, у 

разі коли особа, яка поширила таку 

інформацію, знала або повинна була знати, 

що ця інформація була недостовірною». 

Тепер перейдемо до співвідношення 

описаної вище соціально-економічної 

природи негативних змін у правах, 

свободах та соціальних зв’язках, що 

набувають форми правовідносин на 

фондовому ринку, зі змістом юридичних 

конструкцій, що позначають такі зміни та 

закріплюються у чинному регулютивному 

законодавстві та в Особливій частині КК. 

Згідно з положеннями Закону «Про 

цінні папери та фондовий ринок» про 

найбільш типові прояви негативних змін у 



 

 

Recht der Osteuropäischen Staaten; ReOS 02/17 

www.ReOS.uni-goettingen.de 

 110 

Schädigung des Wertpapiermarktes  Ruslan Wolynetz 

 

правах, свободах, інтересах, а також у 

соціальних зв’язках (правовідносинах) 

можуть вказувати наступні положення 

(іншими словами, цей Закон містить певні 

нормативні орієнтири, які можуть 

використовуватись для описання 

«ураження» зазначених різновидів 

соціальних цінностей на фондовому 

ринку): 

1) у визначенні поняття цінних 

паперів (ч. 1 ст. 3 Закону) закріплюються 

наступні різновиди соціальних цінностей 

на фондовому ринку, що можуть 

порушуватись впливом діяння: 

«установлена форма з відповідними 

реквізитами», «грошове або інше майнове 

право», що посвідчується цінним папером, 

«взаємовідносини емітента цінного папера 

(особи, яка видала цінний папір) і особи, 

що має права на цінний папір», 

«виконання зобов’язань за таким цінним 

папером», «передача прав на цінний папір 

та прав за цінним папером іншим особам»; 

отже, певні діяння, що вчиняються на 

фондовому ринку, можуть порушувати: 

установлену форму цінних паперів з 

конкретними реквізитами, будь-яке 

майнове право, що посвідчується цінним 

папером, дезорганізація взаємовідносини 

емітента цінного папера і особи, що має 

права на цінний папір, порушення 

виконання зобов’язань, передбачених 

цінним папером, порушення порядку 

передачі іншим особам прав на цінний 

папір та прав за цінним папером; 

2) положення абз. 2 ч. 4 ст. 3 Закону 

визначають осіб, яким належать: 

а) права  на цінний папір та права за 

цінним папером, що існує в документарній 

формі: пред’явникові цінного папера 

(цінний папір на пред’явника); особі, 

зазначеній в цінному папері (іменний 

цінний папір); особі, зазначеній в цінному 

папері, яка може сама реалізувати такі 

права або призначити своїм наказом іншу 

уповноважену особу (ордерний цінний 

папір); відповідно у разі порушення 

відповідних прав, свобод та 

правоохоронних інтересів цих осіб, вони за 

інших необхідних умов можуть 

визнаватися потерпілими; 

б) права на цінний папір та права за 

цінним папером, що існують в 

бездокументарній формі: власникові 

рахунка в цінних паперах, відкритого в 

депозитарній установі, у разі зарахування 

цінних паперів на депозит нотаріуса – 

відповідним кредиторові; отже, у випадку 

порушення прав, свобод та інтересів цих 

осіб, що реалізуються на фондовому 

ринку, ці особи також можуть визнаватися 

потерпілими; 

3) в абз. 5, 6 ч. 4 ст. 3 Закону у так 

званій «негативній формі» вказується на 

«право на отримання із системи 

депозитарного обліку цінних паперів 

інформації про власників таких цінних 
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паперів у будь-якій формі» (у тому числі у 

формі реєстру іменних цінних паперів), 

яке має емітент; тому певне діяння може 

порушувати зазначене право такого 

потерпілого як емітент; 

4) у ст. 4 Закону визначаються 

особливості переходу прав на цінні папери 

та прав за цінними паперами; порушення 

порядку переходу таких прав вчиненим 

діянням може за певних умов 

характеризувати особу потерпілого та 

права, які йому належать; 

5) у ст. 5 Закону закріплюється 

порядок виконання зобов’язань за цінним 

папером; порушення такого порядку 

(невиконання цих зобов’язань) може 

характеризувати особу потерпілого, яким є 

законний володілець цінного паперу, а 

також його права та інтереси; у ч.ч. 2, 3 ст. 

5 Закону закріплені дві форми порушення 

порядку виконання зобов’язань: а) 

«відмова від виконання зобов’язання, 

посвідченого цінним папером, з 

посиланням на відсутність підстави 

зобов’язання або на його недійсність» та б) 

несплата доходів за емісійними цінними 

паперами (порушення порядку сплати 

таких доходів); 

6) у ст. 5
2
 Закону конкретизуються 

особливості конвертації цінних паперів, 

якою визнається «обмін цінних паперів 

одного випуску на цінні папери іншого 

випуску цього ж емітента» (ч. 1 цієї статті 

Закону); порушення порядку проведення 

такої конвертації може характеризувати 

емітентів або власників цінних паперів, що 

конвертуються, як потерпілих, а їх права 

та інтереси порушеними. 

У Законі «Про державне 

регулювання ринку цінних паперів в 

Україні» на найбільш типові прояви 

негативних змін у правах, свободах, 

інтересах, а також у соціальних зв’язках 

(правовідносинах) можуть вказувати 

наступні положення: 

1) у ст. 3 Закону визначаються, що 

державне регулювання цього ринку 

здійснюється у певних формах; окремі з 

цих форм можуть пов’язуватись із 

названими вище негативними змінами, а 

саме:  

- «прийняття актів законодавства з 

питань діяльності учасників ринку цінних 

паперів» – з порушенням порядку 

прийняття таких актів та/або порушення 

такими актами порядку діяльності 

учасників фондового ринку; 

- «регулювання випуску та обігу 

цінних паперів, прав та обов’язків 

учасників ринку цінних паперів» – з 

порушенням випуску, обігу цінних паперів 

та прав, інтересів учасників фондового 

ринку; 

- «видача ліцензій на здійснення 

професійної діяльності на ринку цінних 

паперів та забезпечення контролю за 

такою діяльністю» – з порушенням 

порядку видачі таких ліцензій та 
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контролюванням професійної діяльності 

на фондовому ринку; 

- «заборона та зупинення на певний 

термін (до одного року) професійної 

діяльності на ринку цінних паперів у разі 

відсутності ліцензії на цю діяльність» – з 

порушенням такої заборони та зупинення 

професійної діяльності учасника 

фондового ринку; 

- «притягнення до відповідальності за 

здійснення такої діяльності згідно з 

чинним законодавством» – з здійснення 

професійної діяльності на фондовому 

ринку всупереч існуючій забороні та/або її 

зупиненню; 

- «реєстрація випусків (емісій) цінних 

паперів та інформації про випуск (емісію) 

цінних паперів» – з порушенням порядку 

такої реєстрації та викривленням 

інформації про емітовані цінні папери; 

- «створення системи захисту прав 

інвесторів і контролю за дотриманням цих 

прав емітентами цінних паперів та 

особами, які здійснюють професійну 

діяльність на ринку цінних паперів» – з 

порушенням системи захисту прав 

інвесторів як учасників фондового ринку 

та/або недотримання їх прав емітентами та 

іншими учасниками фондового ринку, що 

здійснюють діяльність на такому ринку; 

- «встановлення правил і стандартів 

здійснення операцій на ринку цінних 

паперів та контролю за їх дотриманням» – 

з порушенням цих правил і стандартів; 

- «нагляд за професійними 

учасниками фондового ринку», «контроль 

за системами ціноутворення на ринку 

цінних паперів», «контроль за діяльністю 

осіб, які обслуговують випуск та обіг 

цінних паперів», «проведення інших 

заходів щодо державного регулювання і 

контролю за випуском та обігом цінних 

паперів» – з порушенням такого нагляду, 

контролю та зазначених «інших заходів»; 

2) у ст. 4 Закону вказується, що 

НКЦПФР видає ліцензії на відповідні види 

професійної діяльності, що здійснюються 

на фондовому ринку; з огляду на це 

негативні зміни у правовідносинах на 

фондовому ринку, про які йдеться, можуть 

утворюватися у разі порушення порядку 

ліцензування НКЦПФР; 

3) у ст. 8 Закону визначаються 

повноваження НКЦПФР; окремі з таких 

повноважень пов’язуються з утвореними у 

правах, свободах, інтересах, а також у 

соціальних зв’язках (правовідносинах) 

негативними змінами, зокрема: 

«встановлювати обмеження щодо 

суміщення видів професійної діяльності на 

ринку цінних паперів» – з порушенням 

учасником професійної діяльності таких 

обмежень; «зупиняти на термін до одного 

року розміщення (продаж) та обіг цінних 

паперів того чи іншого емітента, дію 

ліцензій, виданих НКЦПФР, анулювати 

дію таких ліцензій» – з порушенням такої 

заборони розміщення (продажу), обігу 
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цінних паперів, а також здійснення видів 

професійної діяльності на фондовому 

ринку у разі, коли дія виданої ліцензії 

зупинена або анульована; здійснення 

емітентами діяльності, що має «ознаки 

фіктивності»; здійснення діяльності на 

фондовій біржі у разі її зупинення 

НКЦПФР; порушення «контролю за 

достовірністю і розкриттям інформації, що 

надається емітентами та особами, які 

здійснюють професійну діяльність на 

ринку цінних паперів, і саморегулівними 

організаціями»; здійснення професійної 

діяльності на фондовому ринку у разі, 

коли «строк дії ліцензії закінчився або 

ліцензії на провадження певних видів 

професійної діяльності на фондовому 

ринку анульовано»; здійснення діяльності 

професійним учасником за наявності 

зупиненого або припиненого допуску 

цінних паперів на фондові біржі або 

торгівлі ними, зупиненого «клірингу та 

укладення договорів купівлі-продажу 

цінних паперів на фондових біржах на 

певний термін для захисту держави, 

інвесторів»; порушення «контролю за 

поліграфічною базою з випуску цінних 

паперів»; порушення «моніторингу руху 

інвестицій в Україну та за її межі через 

фондовий ринок»; порушення порядку 

одержання «інформації стосовно 

діяльності окремих професійних учасників 

ринку цінних паперів»; “для захисту 

інтересів держави та інвесторів у цінні 

папери зупиняти … внесення змін до 

системи реєстру власників іменних цінних 

паперів або до системи депозитарного 

обліку щодо цінних паперів певного 

емітента або певного власника» – з 

порушенням заборони здійснювати 

професійну діяльність на фондовому 

ринку, яка є зупиненою; 

4) у ч. 1 ст. 10
1
 Закону визначено 

прояви порушених прав, свобод, інтересів, 

соціальних зв’язків (правовідносин) на 

фондовому ринку, які охоплюються 

поняттям «маніпулювання цінами на 

фондовому ринку» (див. вище). 

В Особливій частині КК найбільш 

типові прояви негативних змін у правах, 

свободах, інтересах, а також у соціальних 

зв’язках (правовідносинах) пов’язуються з: 

- зміною цінних паперів, що впливає 

на визнання їх підробленими (ч. 1 ст. 199 

КК); 

- діями службової особи учасника 

фондового ринку, що призводять до 

порушення прав, свобод та інтересів 

учасників фондового ринку, а також 

правовідносин, яке (порушення) 

включається у зміст закріпленого у ст. 222
1
 

КК формулювання «ознаки маніпулювання 

на фондовій біржі … щодо державного 

регулювання ринку цінних паперів» (у 

назві цієї статті КК вживається 

формулювання «маніпулювання на 

фондовому ринку», яке охоплює 

«маніпулювання на фондовій біржі», 
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оскільки фондова біржа є одним із 

учасників, що здійснюють професійну 

діяльність на фондовому ринку); 

- «врахуванням» (використання) при 

реєстрації випуску цінних паперів 

підроблених документів (назва ст. 223
1
 

КК); 

- наявністю «в документах … 

завідомо неправдивих відомостей» (ч. 1 ст. 

223
1
 КК); 

- поданням таких документів «для 

реєстрації випуску цінних паперів», у 

зв’язку з чим при реєстрації випуску 

цінних паперів використовуються 

підроблені документи, що містять завідомо 

неправдиві відомості (ч. 1 ст. 223
1
 КК); 

- заподіянням таким поданням 

підроблених документів для реєстрації 

випуску цінних паперів «значної 

матеріальної шкоди інвесторові в цінні 

папери» (ч. 1 ст. 223
1
 КК); 

- наявністю порушеного «порядку 

ведення реєстру власників іменних цінних 

паперів» (назва ст. 223
2
 КК); 

- «порушенням  порядку ведення 

реєстру власників іменних цінних 

паперів», що виразилось у «невнесенні 

службовою особою емітента чи 

професійного учасника фондового ринку 

змін», а також у «внесенні завідомо 

недостовірних змін до системи реєстру 

власників іменних цінних паперів або до 

системи депозитарного обліку» (ч. 1 ст. 

223
2
 КК); 

- утворенням внаслідок зазначеного 

вище порушення порядку ведення реєстру 

власників іменних цінних паперів «втрати 

системи реєстру (її частини)» (ч. 1 ст. 223
2
 

КК); 

- «утворенням» підроблених 

недержавних цінних паперів або, іншими 

словами, зі зміною недержавних цінних 

паперів, що впливає на визнання їх 

підробленими (ч. 1 ст. 224 КК); 

- заподіянням внаслідок 

використання будь-яким чином 

підроблених недержавних цінних паперів 

«великої матеріальної шкоди», «особливо 

великої матеріальної шкоди» (ч.ч. 2, 3 ст. 

224 КК); 

- «умисним незаконним 

розголошенням, передачею або наданням 

доступу до інсайдерської інформації» (ч. 1 

ст. 232
1
 КК); 

- «наданням з використанням такої 

інформації рекомендацій стосовно 

придбання або відчуження цінних паперів 

чи похідних (деривативів)» (ч. 1 ст. 232
1
 

КК); 

- «отриманням особою, яка вчинила 

зазначені дії, чи третіми особами 

необґрунтованого прибутку в значному 

розмірі» (ч.ч. 1, 2 ст. 232
1
 КК); 

- «уникненням учасником фондового 

ринку чи третіми особами значних 

збитків» (ч.ч. 1, 2 ст. 232
1
 КК); 

- заподіянням «значної шкоди 

охоронюваним законом правам, свободам 
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та інтересам окремих громадян або 

державним чи громадським інтересам, або 

інтересам юридичних осіб» (ч.ч. 1, 2 ст. 

232
1
 КК та п. 1 примітки до цієї статті КК); 

- «вчиненням ... правочинів, 

спрямованих на придбання або відчуження 

цінних паперів чи похідних (деривативів), 

яких стосується інсайдерська інформація» 

(ч. 2 ст. 232
1
 КК); 

- «спричиненням тяжких наслідків» 

(ч. 3 ст. 232
1
 КК та п. 2 примітки до цієї 

статті КК); 

- визнанням «значним розміром 

(значним збитком, значною шкодою)» у ст. 

232
1
 КК «збитку, шкоди» (п. 1 примітки до 

ст. 232
1
 КК); 

- визнанням «тяжкими наслідками» 

заподіяних «матеріальних збитків» (п. 2 

примітки до ст. 232
1
 КК); 

- «ненаданням службовою особою 

емітента інвестору в цінні папери (у тому 

числі акціонеру) на його письмовий запит 

інформації про діяльність емітента в 

межах, передбачених законом» (ч. 1 ст. 

232
2
 КК); 

- наданням інвестору в цінні папери 

(у тому числі акціонеру) на його 

письмовий запит «недостовірної 

інформації» (ч. 1 ст. 232
2
 КК); 

- заподіяння «інвестору в цінні 

папери (у тому числі акціонеру) 

матеріальної шкоди в значному розмірі» 

(ч. 1 ст. 232
2
 КК). 

Наступним етапом дослідження є 

відповідь на третє із поставлених вище 

питань, а саме: які з утворених вчиненим 

діянням негативних змін у змісті 

фондового ринку, що визначені вище на 

«соціально-економічному рівні», у 

чинному «регулятивному» 

законодавстві, а також в Особливій 

частині КК, можна пов’язувати зі 

шкодою певного виду? 

Для відповіді на це питання спочатку 

а) співставимо наведені вище різновиди 

негативних змін на фондовому ринку між 

собою (з точки зору їх співвідношення як 

родових, видових і окремих понять) та б) 

вже після цього визначимо ті з них, які 

можуть визнаватися шкодою або її 

окремими різновидами. 

Характеризуючи співвідношення 

наведених негативних змін у змісті 

фондового ринку, що визначені вище на 

«соціально-економічному рівні», у 

чинному «регулятивному» законодавстві, а 

також в Особливій частині КК, звернемо 

увагу на таке: 

1) характер «родових» мають ті з 

них, які визначаються на соціально-

економічному рівні; 

2) «різновиди» деяких із таких 

«родових» визначаються у чинному 

«регулятивному», зокрема: 

- порушення прав учасників 

фондового ринку, що мають місце на 

«соціально-економічному рівні», 
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пов’язуються із закріпленими у 

«регулятивному» законодавстві 

порушеннями прав на цінні папери та прав 

за цінними паперами, що існують у 

документарній і бездокументарній формах, 

перешкоджання реалізації таких прав, 

порушення установленої форми цінних 

паперів (яка «впливає» на зазначені права 

учасників фондового ринку та їх 

реалізації), невиконанням (порушенням 

порядку виконання) зобов’язань за 

цінними паперами, порушеннями прав 

інвесторів і контролю за дотриманням цих 

прав емітентами цінних паперів та  

особами,  які здійснюють професійну 

діяльність на ринку цінних паперів, 

«маніпулювання цінами на фондовому 

ринку»; в Особливій частині КК 

«представлені» окремі з таких різновидів, 

а саме: «ознаки маніпулювання на 

фондовій біржі … щодо державного 

регулювання ринку цінних паперів» (ст. 

222
1
 КК); наявність «в документах … 

завідомо неправдивих відомостей» (ч. 1 ст. 

223
1
 КК); зміною цінних паперів, що 

впливає на визнання їх підробленими (ч. 1 

ст. 199, ч. 1 ст. 224 КК КК); заподіяння 

«значної шкоди охоронюваним законом 

правам, свободам та інтересам окремих 

громадян або державним чи громадським 

інтересам, або інтересам юридичних осіб» 

(ч.ч. 1, 2 ст. 232
1
 КК); «спричинення 

тяжких наслідків» (ч. 3 ст. 232
1
 КК та п. 2 

примітки до цієї статті КК); визначення 

«значного розміру (значного збитку, 

значної шкоди)» у ст. 232
1
 КК як «збитку, 

шкоди» (п. 1 примітки до ст. 232
1
 КК); 

визначення «тяжких наслідків» як 

«матеріальних збитків» (п. 2 примітки до 

ст. 232
1
 КК); заподіяння «інвестору в цінні 

папери (у тому числі акціонеру) 

матеріальної шкоди в значному розмірі» 

(ч. 1 ст. 232
2
 КК); 

- порушення інтересів учасників 

фондового ринку у законодавстві 

«виражається» як незабезпечення прав 

інвесторів і контролю за дотриманням цих 

прав емітентами цінних паперів та 

особами, які здійснюють професійну 

діяльність на ринку цінних паперів, 

порушення нагляду за професійними 

учасниками фондового ринку, порушення 

порядку проведення заходів щодо 

державного регулювання і контролю за 

випуском та обігом цінних паперів, 

дезорганізація існуючого захисту інтересів 

держави та інвесторів у цінні папери, 

«маніпулювання цінами на фондовому 

ринку»; окремими із цих «різновидів», що 

закріплюються в Особливій частині КК, є: 

«ознаки маніпулювання на фондовій біржі 

… щодо державного регулювання ринку 

цінних паперів» (ст. 222
1
 КК); «надання з 

використанням такої інформації 

рекомендацій стосовно придбання або 

відчуження цінних паперів чи похідних 

(деривативів)» (ч. 1 ст. 232
1
 КК); 

«отримання … особами необґрунтованого 
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прибутку в значному розмірі» (ч.ч. 1, 2 ст. 

232
1
 КК); «уникнення учасником 

фондового ринку чи третіми особами 

значних збитків» (ч.ч. 1, 2 ст. 232
1
 КК); 

заподіяння «інвестору в цінні папери (у 

тому числі акціонеру) матеріальної шкоди 

в значному розмірі» (ч. 1 ст. 232
2
 КК); 

- порушення соціальних зв’язків 

між учасниками фондового ринку у 

чинному «регулятивному» передбачається 

як дезорганізація взаємовідносин між 

учасниками фондового ринку, виконання 

ними своїх зобов’язань за цінними 

паперами, отримання певної інформації із 

системи депозитарного обліку цінних 

паперів, порушення переходу прав на цінні 

папери, порушенням випуску, обігу цінних 

паперів, порушення порядку видачі 

ліцензій на здійснення професійної 

діяльності на фондовому ринку та 

забезпечення контролю за такою 

діяльністю, порушення порядку зайняття 

такою діяльністю на фондовому ринку, яка 

потребує ліцензування, порушення 

порядку реєстрації випусків (емісій) 

цінних паперів та викривлення інформації 

про емітовані цінні папери при здійсненні 

подальших дій (правочинів) з ними, 

порушення роботи реєстру власників 

іменних цінних паперів або системи 

депозитарного обліку щодо цінних 

паперів, «маніпулювання цінами на 

фондовому ринку»; окремі із таких 

«різновидів» конкретизовані в Особливій 

частині КК як: «ознаки маніпулювання на 

фондовій біржі … щодо державного 

регулювання ринку цінних паперів» (ст. 

222
1
 КК); подання документів, що містять 

завідомо неправдиві відомості, «для 

реєстрації випуску цінних паперів» (ч. 1 

ст. 223
1
 КК); заподіяння «значної 

матеріальної шкоди інвесторові в цінні 

папери» (ч. 1 ст. 223
1
 КК); «порушення 

порядку ведення реєстру власників 

іменних цінних паперів» (ч. 1 ст. 223
2
 КК); 

«втрата системи реєстру (її частини)» (ч. 1 

ст. 223
2
 КК); заподіяння внаслідок 

використання будь-яким чином 

підроблених недержавних цінних паперів 

«великої матеріальної шкоди», «особливо 

великої матеріальної шкоди» (ч.ч. 2, 3 ст. 

224 КК); «умисне незаконне 

розголошення, передача або надання 

доступу до інсайдерської інформації» (ч. 1 

ст. 232
1
 КК); «вчинення ... правочинів, 

спрямованих на придбання або відчуження 

цінних паперів чи похідних (деривативів), 

яких стосується інсайдерська інформація» 

(ч. 2 ст. 232
1
 КК); «спричиненням тяжких 

наслідків» (ч. 3 ст. 232
1
 КК та п. 2 

примітки до цієї статті КК); «ненадання 

службовою особою емітента інвестору в 

цінні папери (у тому числі акціонеру) … 

інформації про діяльність емітента» (ч. 1 

ст. 232
2
 КК); надання інвестору в цінні 

папери (у тому числі акціонеру) 

«недостовірної інформації» (ч. 1 ст. 232
2
 

КК); заподіяння «інвестору в цінні папери 
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(у тому числі акціонеру) матеріальної 

шкоди в значному розмірі» (ч. 1 ст. 232
2
 

КК); 

3) у зазначених статтях (частинах 

статей) Особливої частини КК закріплені 

окремі прояви, що передбачені на 

«соціально-економічному» рівні як 

«родові» та на рівні «регулятивного» 

законодавства як різновиди таких родових. 

У ч. 2 ст. 22 ЦК визначаються окремі 

різновиди збитків, а саме: 1) втрати, яких 

особа зазнала у зв’язку зі знищенням або 

пошкодженням речі, а також витрати, які 

особа зробила або мусить зробити для 

відновлення свого порушеного права 

(реальні збитки); 2) доходи, які особа 

могла б реально одержати за звичайних 

обставин, якби її право не було порушене 

(упущена вигода). Зміст визначених 

негативних змін у змісті фондового ринку, 

які закріплені у на так званому «соціально-

економічному» рівні, у «регулятивному» 

законодавстві та в Особливій частині КК 

дозволяє визнати переважну більшість 

порушених прав та інтересів учасників 

фондового ринку, а також порушених 

соціальних зв’язків втратами 

відповідних учасників фондового ринку. З 

«витратами, які особа зробила або 

мусить зробити для відновлення свого 

порушеного права» за певних умов можуть 

пов’язуватись ті із наведених вище 

порушень прав цих учасників і порушень 

соціальних зв’язків на фондовому ринку, 

що стосуються зокрема: а) на так званому 

«соціально-економічному» рівні: 

порушення, насамперед, інтересів 

емітентів цінних паперів, що одержання 

доходу від такого випуску (емісії); 

інтересів інвесторів у цінні папери, що 

стосуються одержання доходу від 

інвестування коштів у емітовані цінні 

папери та/або отримання і користування 

правами, які належать особі, що володіють 

емітованими цінними паперами або 

іншими фінансовими інструментами; 

інтересів професійних учасників 

фондового ринку та їх об’єднань, що 

залежать від конкретного виду їх 

діяльності; інтересів при розміщенні, обігу 

цінних паперів та інших фінансових 

інструментів, що стосуються отримання 

доходу від такого розміщення (обігу); б) у 

«регулятивному» законодавстві: 

невиконання (порушення порядку 

виконання) зобов’язань за цінними 

паперами, «маніпулювання цінами на 

фондовому ринку», порушення переходу 

прав на цінні папери, порушення випуску, 

обігу цінних паперів, порушення порядку 

видачі ліцензій на здійснення професійної 

діяльності на фондовому ринку, 

порушення порядку зайняття такою 

діяльністю на фондовому ринку, яка 

потребує ліцензування, порушення 

порядку реєстрації випусків (емісій) 

цінних паперів та викривлення інформації 

про емітовані цінні папери при здійсненні 
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подальших дій (правочинів) з ними, 

порушення роботи реєстру власників 

іменних цінних паперів або системи 

депозитарного обліку щодо цінних 

паперів, «маніпулювання цінами на 

фондовому ринку»; в) в Особливій частині 

КК: «ознаки маніпулювання на фондовій 

біржі … щодо державного регулювання 

ринку цінних паперів» (ст. 222
1
 КК); 

заподіяння «значної матеріальної шкоди 

інвесторові в цінні папери» (ч. 1 ст. 223
1
 

КК); заподіяння внаслідок використання 

будь-яким чином підроблених 

недержавних цінних паперів «великої 

матеріальної шкоди», «особливо великої 

матеріальної шкоди» (ч.ч. 2, 3 ст. 224 КК); 

заподіяння «значної шкоди охоронюваним 

законом правам, свободам та інтересам 

окремих громадян або державним чи 

громадським інтересам, або інтересам 

юридичних осіб» (ч.ч. 1, 2 ст. 232
1
 КК); 

«спричинення тяжких наслідків» (ч. 3 ст. 

232
1
 КК); заподіяння «інвестору в цінні 

папери (у тому числі акціонеру) 

матеріальної шкоди в значному розмірі» 

(ч. 1 ст. 232
2
 КК). 

З поняттям «упущена вигода» 

можуть пов’язуватись, зокрема, а) на 

«соціально-економічному рівні»: 

зменшення інвестиційної привабливості 

(попиту); порушення інтересів емітентів 

цінних паперів, пов’язаних з одержанням 

доходу від їх емісії; порушення інтересів 

інвесторів у цінні папери, що стосуються 

одержання доходу від інвестування коштів 

у емітовані цінні папери та/або отримання 

і користування правами, які належать 

особі, що володіє емітованими цінними 

паперами або іншими фінансовими 

інструментами; порушення інтересів 

професійних учасників фондового ринку 

та їх об’єднань; порушення інтересів при 

розміщенні, обігу цінних паперів та інших 

фінансових інструментів, що пов’язуються 

з отриманням доходу від такого 

розміщення (обігу); б) у чинному 

«регулятивному» законодавстві: 

різноманітні прояви порушень прав 

емітентів цінних паперів, які пов’язуються 

з отриманням доходу від емісії цінних 

паперів; порушення прав професійних 

учасників фондового ринку, їх об’єднань, 

що стосуються отримання доходів від 

здійснюваної ними діяльності; порушення 

різноманітних порядків розміщення, обігу 

цінних паперів, результатом яких має бути 

одержаних доход від такого розміщення; 

порушення прав інвесторів у цінні папери, 

що вчиняються емітентами цінних паперів  

та особами, які здійснюють професійну 

діяльність на ринку цінних паперів; 

незабезпечення прав  інвесторів 

емітентами цінних паперів та особами, які 

здійснюють професійну діяльність на 

ринку цінних паперів; дезорганізація 

існуючого захисту інтересів держави та 

інвесторів у цінні папери, «маніпулювання 

цінами на фондовому ринку»; в) в 
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Особливій частині КК, зокрема: «ознаки 

маніпулювання на фондовій біржі … щодо 

державного регулювання ринку цінних 

паперів» (ст. 222
1
 КК); заподіяння «значної 

матеріальної шкоди інвесторові в цінні 

папери» (ч. 1 ст. 223
1
 КК); заподіяння 

внаслідок використання будь-яким чином 

підроблених недержавних цінних паперів 

«великої матеріальної шкоди», «особливо 

великої матеріальної шкоди» (ч.ч. 2, 3 ст. 

224 КК); «отримання особою … чи третіми 

особами необґрунтованого прибутку в 

значному розмірі» (ч.ч. 1, 2 ст. 232
1
 КК); 

заподіяння «значної шкоди охоронюваним 

законом правам, свободам та інтересам 

окремих громадян або державним чи 

громадським інтересам, або інтересам 

юридичних осіб» (ч.ч. 1, 2 ст. 232
1
 КК); 

«спричинення тяжких наслідків» (ч. 3 ст. 

232
1
 КК та п. 2 примітки до цієї статті КК);  

заподіяння «інвестору в цінні папери (у 

тому числі акціонеру) матеріальної шкоди 

в значному розмірі» (ч. 1 ст. 232
2
 КК). 

У названих вище статтях Особливої 

частини КК прояви шкоди на фондовому 

ринку вважаються нормативним 

«показником» суспільної небезпечності 

діяння, який передбачений у ч. 2 ст. 11 КК 

як «істотна шкода». 

4) чи всі із цих діянь 

передбачаються у КК як злочини 

певних видів або їх окремі різновиди 

(тобто чи існують суспільно небезпечні 

діяння, що заподіюють фондовому 

ринку чи його окремим компонентам 

шкоду, але не передбачені КК як 

злочини)? 

В окремих статтях (частинах статей) 

Особливої частини КК відсутні такі ознаки 

складів відповідних злочинів, що 

вчиняються на фондовому ринку та 

пов’язуються з передбаченими у 

«регулятивному» законодавстві: 

а) так би мовити «первинними» 

інтересами учасників фондового ринку в 

процесі здійснюваної ними діяльності 

(емітентів цінних паперів, інвесторів у 

цінні папери, осіб, що володіють 

емітованими цінними паперами або 

іншими фінансовими інструментами, 

професійних учасників фондового ринку 

та їх об’єднань), а також діяльності, що 

стосується цінних паперів (зокрема, 

користування правами, які належать 

особам, що володіють емітованими 

цінними паперами або іншими 

фінансовими інструментами, розміщення, 

обігу цінних паперів та інших фінансових 

інструментів) – отримання доходів за 

емісійними цінними паперами (від 

реалізації певних прав та прав за такими 

цінними паперами); за своїм обсягом 

зазначені «первинні інтереси», що 

полягають у прагненні отримати дохід, 

лише частково співпадає із змістом 

передбачених в Особливій частині КК 

ознак складів злочинів, зокрема: «ознаки 

маніпулювання на фондовій біржі … щодо 
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державного регулювання ринку цінних 

паперів» (ст. 222
1
 КК); заподіяння «значної 

матеріальної шкоди інвесторові в цінні 

папери» (ч. 1 ст. 223
1
 КК); заподіяння 

внаслідок використання будь-яким чином 

підроблених недержавних цінних паперів 

«великої матеріальної шкоди», «особливо 

великої матеріальної шкоди» (ч.ч. 2, 3 ст. 

224 КК); «отримання особою … чи третіми 

особами необґрунтованого прибутку в 

значному розмірі» (ч.ч. 1, 2 ст. 232
1
 КК); 

заподіяння «значної шкоди охоронюваним 

законом правам, свободам та інтересам 

окремих громадян або державним чи 

громадським інтересам, або інтересам 

юридичних осіб» (ч.ч. 1, 2 ст. 232
1
 КК); 

«спричинення тяжких наслідків» (ч. 3 ст. 

232
1
 КК та п. 2 примітки до цієї статті КК);  

заподіяння «інвестору в цінні папери (у 

тому числі акціонеру) матеріальної шкоди 

в значному розмірі» (ч. 1 ст. 232
2
 КК);  

б) так би мовити «кінцевого» 

інтересу учасників фондового ринку, – 

«досягнення» такими учасниками 

інвестиційної привабливості цінних 

паперів у державі (насамперед, це 

стосується держави як учасника фондового 

ринку та методів, які нею на цьому ринку 

використовуються); за певних умов зміст 

такої інвестиційної привабливості, її 

порушення, може враховуватись при 

встановленні передбачених Особливою 

частиною КК ознак складів злочинів, а 

саме: «ознаки маніпулювання на фондовій 

біржі … щодо державного регулювання 

ринку цінних паперів» (ст. 222
1
 КК); 

подання документів, що містять завідомо 

неправдиві відомості, «для реєстрації 

випуску цінних паперів» (ч. 1 ст. 223
1
 КК); 

заподіяння «значної матеріальної шкоди 

інвесторові в цінні папери» (ч. 1 ст. 223
1
 

КК); «порушення порядку ведення реєстру 

власників іменних цінних паперів» (ч. 1 ст. 

223
2
 КК); «втрата системи реєстру (її 

частини)» (ч. 1 ст. 223
2
 КК); заподіяння 

внаслідок використання будь-яким чином 

підроблених недержавних цінних паперів 

«великої матеріальної шкоди», «особливо 

великої матеріальної шкоди» (ч.ч. 2, 3 ст. 

224 КК); «умисне незаконне 

розголошення, передача або надання 

доступу до інсайдерської інформації» (ч. 1 

ст. 232
1
 КК); «вчинення ... правочинів, 

спрямованих на придбання або відчуження 

цінних паперів чи похідних (деривативів), 

яких стосується інсайдерська інформація» 

(ч. 2 ст. 232
1
 КК); «спричиненням тяжких 

наслідків» (ч. 3 ст. 232
1
 КК та п. 2 

примітки до цієї статті КК); «ненадання 

службовою особою емітента інвестору в 

цінні папери (у тому числі акціонеру) … 

інформації про діяльність емітента» (ч. 1 

ст. 232
2
 КК); надання інвестору в цінні 

папери (у тому числі акціонеру) 

«недостовірної інформації» (ч. 1 ст. 232
2
 

КК); заподіяння «інвестору в цінні папери 

(у тому числі акціонеру) матеріальної 
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шкоди в значному розмірі» (ч. 1 ст. 232
2
 КК). 

 




