
Зауваження та коментарі АУФТ до Порівняльної таблиці 

до проекту Закону України  

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання 

фондового ринку» 

 

на засідання комітету з питань стратегії розвитку та економічного аналізу фондового ринку від 27.01.2016 року 

Щодо запропонованого законопроекту в цілому, то АУФТ, як СРО,  не може підтримати такий проект, оскільки 

він є незбалансованим, містить проекти норм, що на думку АУФТ є необґрунтованими, нечіткими, дублюють та 

суперечать одна одній, проект не корелюються з діючими нормативними актами, наприклад: ЗУ «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», ЗУ "Про ліцензування видів господарської 

діяльності" та пропонує внесення до цих законів змін, які б такі колізії вирішували. Крім того, у проекті спостерігається 

необґрунтоване розширення повноважень НКЦПФР, збільшення розміру штрафних санкцій, введення нових штрафів, за 

правопорушення, що наразі або передбачають більш м'яке та адекватне "покарання" у вигляді розпорядження про 

усунення або попередження  (мається на увазі виконання ліцензійних вимог, виконання пруденційних нормативів та ін.).  

Проект містить нові поняття зміст та суть яких не розкриваються, що може бути підставою для виникнення корупційних 

схем або зловживанням службовими повноваженнями. Також слід відмітити, що проект закону дає можливість 

застосування різних санкцій за одне й те саме правопорушення, що є порушення принципів, що декларуються тим же 

самим Господарським кодексом. 

Наведено деякі з зауважень АУФТ: 

 

Чинна редакція Редакція з урахуванням змін Коментарі АУФТ 

Господарський кодекс України 

Стаття 2. Учасники відносин у 

сфері господарювання 

Стаття 2. Учасники відносин у сфері 

господарювання 

АУФТ вважає, що таке виокремлення 

серед учасників відносин у сфері 



1. Учасниками відносин у сфері 

господарювання є суб'єкти 

господарювання, споживачі, органи 

державної влади та органи місцевого 

самоврядування, наділені 

господарською компетенцією, а 

також громадяни, громадські та інші 

організації, які виступають 

засновниками суб'єктів 

господарювання чи здійснюють 

щодо них організаційно-

господарські повноваження на 

основі відносин власності. 

 

1. Учасниками відносин у сфері 

господарювання є суб'єкти 

господарювання, споживачі, органи 

державної влади та органи місцевого 

самоврядування, наділені господарською 

компетенцією, а також громадяни, 

громадські та інші організації, які 

виступають засновниками суб'єктів 

господарювання чи здійснюють щодо 

них організаційно-господарські 

повноваження на основі відносин 

власності, об’єднання професійних 

учасників фондового ринку, в тому 

числі саморегулівні організації. 

 

господарювання та в рамках 

Господарського кодексу об'єднань 

професійних учасників фондового 

ринку, а тим паче окремо СРО, що за 

своєю суттю і є такими об'єднаннями, 

не є необхідним, оскільки СРО і так є 

учасниками таких відносин. Якщо все 

ж таки обґрунтована необхідність 

такого виділення існує (для АУФТ 

вона наразі не є очевидною), то 

пропонується зазначити загальне 

поняття – господарські об'єднання. 

Стаття 217. Господарські санкції як 

правовий засіб відповідальності у 

сфері господарювання 

1. Господарськими санкціями 

визнаються заходи впливу на 

правопорушника у сфері 

господарювання, в результаті 

застосування яких для нього 

настають несприятливі економічні 

та/або правові наслідки. 

2. У сфері господарювання 

застосовуються такі види 

господарських санкцій: 

Стаття 217. Господарські санкції як 

правовий засіб відповідальності у сфері 

господарювання 

1. Господарськими санкціями 

визнаються заходи впливу на 

правопорушника у сфері 

господарювання, в результаті 

застосування яких для нього настають 

несприятливі економічні та/або правові 

наслідки. 

2. У сфері господарювання 

застосовуються такі види господарських 

санкцій: відшкодування збитків; 

Пропонується у Господарському 

кодексі ввести новий вид санкцій - 

дисциплінарно-господарські санкції. 

Для АУФТ не є очевидною та 

обґрунтованою необхідність введення 

нового виду санкцій, тим паче за 

текстом проекту передбачається, що ці 

санкції планується застосовувати перш 

за все біржами та об'єднаннями 

профучасників (СРО та ОПУФР). Як 

біржі так і СРО/ОПУФР, мають свої 

власні внутрішні правила, що повинні 

виконуватись учасниками установ та 



відшкодування збитків; штрафні 

санкції; оперативно-господарські 

санкції. 

 

штрафні санкції; оперативно-

господарські санкції, дисциплінарно-

господарські санкції. 
 

мають право застосувати до своїх 

членів дисциплінарні санкції, що 

передбачено відповідними 

нормативними актами, в тому числі і 

актами НКЦПФР.  

Крім цього запропоновані зміни не 

містять чіткого та однозначного для 

тлумачення визначення 

дисциплінарно-господарських санкцій, 

дисциплінарно-господарського 

правопорушення  санкцій, вичерпного 

переліку учасників відносин при 

накладанні такого виду санкцій ті ін., 

що свідчить про однобоке вивчення 

цих відносин.   

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» 

Стаття 4. Професійна діяльність на 

ринку цінних паперів, що підлягає 

ліцензуванню 

 Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку у 

встановленому нею порядку видає 

ліцензії на такі види професійної 

діяльності на ринку цінних паперів: 

 1) брокерська діяльність - укладення 

торговцем цінними паперами 

цивільно-правових договорів 

(зокрема договорів комісії, 

Стаття 4. Професійна діяльність на 

ринку цінних паперів, що підлягає 

ліцензуванню 

 Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку у встановленому нею 

порядку видає ліцензії на такі види 

професійної діяльності на ринку цінних 

паперів: 

 1) брокерська діяльність - укладення 

торговцем цінними паперами цивільно-

правових договорів (зокрема договорів 

комісії, доручення) щодо цінних паперів 

АУФТ має зазначити, що згодна з 

зауваженнями НКЦПФР щодо 

недоцільності та необґрунтованості 

введення нового виду проф. діяльності 

на фондовому ринку – діяльності 

адміністратора з обліку прав на 

фінансові векселі. 

Крім цього маємо зауважити, що 

запропонований до розгляду проект не  

корелюється з іншими 

законопроектами, наприклад, з 

проектом "Про внесення змін до 



доручення) щодо цінних паперів від 

свого імені (від імені іншої особи), 

за дорученням і за рахунок іншої 

особи;  

 2) дилерська діяльність - укладення 

торговцем цінними паперами 

цивільно-правових договорів щодо 

цінних паперів від свого імені та за 

свій рахунок з метою перепродажу, 

крім випадків, передбачених 

законом;  

 3) андеррайтинг - укладення 

торговцем цінними паперами 

договорів щодо відчуження цінних 

паперів та/або здійснення дій чи 

надання послуг, пов'язаних з таким 

відчуженням, у процесі емісії цих 

цінних паперів за дорученням, від 

імені та за рахунок емітента на 

підставі відповідного договору з 

емітентом;  

 4) діяльність з управління цінними 

паперами - діяльність, яка 

провадиться торговцем цінними 

паперами від свого імені за 

винагороду протягом визначеного 

строку на підставі договору про 

управління переданими йому 

від свого імені (від імені іншої особи), за 

дорученням і за рахунок іншої особи;  

 2) дилерська діяльність - укладення 

торговцем цінними паперами цивільно-

правових договорів щодо цінних паперів 

від свого імені та за свій рахунок з 

метою перепродажу, крім випадків, 

передбачених законом;  

 3) андеррайтинг - укладення торговцем 

цінними паперами договорів щодо 

відчуження цінних паперів та/або 

здійснення дій чи надання послуг, 

пов'язаних з таким відчуженням, у 

процесі емісії цих цінних паперів за 

дорученням, від імені та за рахунок 

емітента на підставі відповідного 

договору з емітентом;  

 4) діяльність з управління цінними 

паперами - діяльність, яка провадиться 

торговцем цінними паперами від свого 

імені за винагороду протягом 

визначеного строку на підставі договору 

про управління переданими йому 

цінними паперами та грошовими 

коштами, призначеними для 

інвестування в цінні папери, а також 

отриманими в процесі цього управління 

цінними паперами та грошовими 

деяких законодавчих актів України 

(щодо регульованих ринків та 

деривативів)" щодо встановлення 

нових видів проф. діяльності на 

фондовому ринку (перейменування), 

що пропонується ліцензувати 

НКЦПФР. 



цінними паперами та грошовими 

коштами, призначеними для 

інвестування в цінні папери, а також 

отриманими в процесі цього 

управління цінними паперами та 

грошовими коштами, які належать 

на праві власності установнику 

управління, в його інтересах або в 

інтересах визначених ним третіх 

осіб;  

 5) діяльність з управління активами 

- професійна діяльність учасника 

фондового ринку - компанії з 

управління активами, що 

провадиться нею за винагороду від 

власного імені або на підставі 

відповідного договору про 

управління активами, які належать 

інституційним інвесторам на праві 

власності;  

 6) діяльність з управління 

іпотечним покриттям - діяльність, 

що провадиться управителем 

іпотечного покриття від свого імені 

за винагороду протягом визначеного 

строку на підставі договору про 

управління іпотечним покриттям та 

передбачає представництво інтересів 

коштами, які належать на праві 

власності установнику управління, в 

його інтересах або в інтересах 

визначених ним третіх осіб;  

 5) діяльність з управління активами - 

професійна діяльність учасника 

фондового ринку - компанії з управління 

активами, що провадиться нею за 

винагороду від власного імені або на 

підставі відповідного договору про 

управління активами, які належать 

інституційним інвесторам на праві 

власності;  

 6) діяльність з управління іпотечним 

покриттям - діяльність, що провадиться 

управителем іпотечного покриття від 

свого імені за винагороду протягом 

визначеного строку на підставі договору 

про управління іпотечним покриттям та 

передбачає представництво інтересів 

власників іпотечних облігацій, 

здійснення контролю за додержанням 

умов заміни іпотечних активів чи 

включення нових іпотечних активів до 

складу іпотечного покриття, здійснення 

контролю за своєчасністю та повнотою 

здійснення емітентом платежів за 

звичайними іпотечними облігаціями, 



власників іпотечних облігацій, 

здійснення контролю за 

додержанням умов заміни іпотечних 

активів чи включення нових 

іпотечних активів до складу 

іпотечного покриття, здійснення 

контролю за своєчасністю та 

повнотою здійснення емітентом 

платежів за звичайними іпотечними 

облігаціями, забезпечення 

відповідності іпотечного покриття 

вимогам законодавства, виконання 

інших функцій, визначених 

законодавством; 

 7) депозитарна діяльність 

депозитарної установи - діяльність з 

депозитарного обліку та 

обслуговування розміщення, обігу 

цінних паперів та операцій емітента 

щодо розміщених ним цінних 

паперів на рахунках у цінних 

паперах її депонентів;  

 8) діяльність із зберігання активів 

інститутів спільного інвестування - 

діяльність із зберігання активів 

інститутів спільного інвестування 

(документів, що підтверджують 

право власності на активи інститутів 

забезпечення відповідності іпотечного 

покриття вимогам законодавства, 

виконання інших функцій, визначених 

законодавством; 

 7) депозитарна діяльність депозитарної 

установи - діяльність з депозитарного 

обліку та обслуговування розміщення, 

обігу цінних паперів та операцій 

емітента щодо розміщених ним цінних 

паперів на рахунках у цінних паперах її 

депонентів;  

 8) діяльність із зберігання активів 

інститутів спільного інвестування - 

діяльність із зберігання активів 

інститутів спільного інвестування 

(документів, що підтверджують право 

власності на активи інститутів спільного 

інвестування), обслуговування операцій 

інститутів спільного інвестування та 

здійснення контролю за їх діяльністю у 

випадках та порядку, що визначені 

законом; 

 9) діяльність із зберігання активів 

пенсійних фондів - діяльність з 

обслуговування пенсійного фонду 

відповідно до Закону України "Про 

недержавне пенсійне забезпечення"; 

 10) діяльність з організації торгівлі на 



спільного інвестування), 

обслуговування операцій інститутів 

спільного інвестування та 

здійснення контролю за їх 

діяльністю у випадках та порядку, 

що визначені законом; 

 9) діяльність із зберігання активів 

пенсійних фондів - діяльність з 

обслуговування пенсійного фонду 

відповідно до Закону України "Про 

недержавне пенсійне забезпечення"; 

 10) діяльність з організації торгівлі 

на фондовому ринку - діяльність 

фондової біржі із створення 

організаційних, технологічних, 

інформаційних, правових та інших 

умов для збирання та поширення 

інформації стосовно пропозицій 

цінних паперів та інших фінансових 

інструментів і попиту на них, 

проведення регулярних біржових 

торгів цінними паперами та іншими 

фінансовими інструментами, 

централізованого укладання 

договорів щодо цінних паперів та 

інших фінансових інструментів 

згідно з правилами, встановленими 

такою фондовою біржею, 

фондовому ринку - діяльність фондової 

біржі із створення організаційних, 

технологічних, інформаційних, правових 

та інших умов для збирання та 

поширення інформації стосовно 

пропозицій цінних паперів та інших 

фінансових інструментів і попиту на 

них, проведення регулярних біржових 

торгів цінними паперами та іншими 

фінансовими інструментами, 

централізованого укладання договорів 

щодо цінних паперів та інших 

фінансових інструментів згідно з 

правилами, встановленими такою 

фондовою біржею, зареєстрованими у 

встановленому законом порядку. 

Діяльність з організації торгівлі на 

фондовому ринку може включати 

здійснення клірингу та розрахунків за 

фінансовими інструментами, іншими, 

ніж цінні папери; 

 11) клірингова діяльність - діяльність з 

визначення зобов'язань, що підлягають 

виконанню за правочинами щодо цінних 

паперів та інших фінансових 

інструментів, підготовка документів 

(інформації) для проведення 

розрахунків, а також створення системи 



зареєстрованими у встановленому 

законом порядку. Діяльність з 

організації торгівлі на фондовому 

ринку може включати здійснення 

клірингу та розрахунків за 

фінансовими інструментами, 

іншими, ніж цінні папери; 

 11) клірингова діяльність - 

діяльність з визначення зобов'язань, 

що підлягають виконанню за 

правочинами щодо цінних паперів та 

інших фінансових інструментів, 

підготовка документів (інформації) 

для проведення розрахунків, а також 

створення системи гарантій з 

виконання зобов'язань за 

правочинами щодо цінних паперів та 

інших фінансових інструментів. 

гарантій з виконання зобов'язань за 

правочинами щодо цінних паперів та 

інших фінансових інструментів; 

12) діяльність адміністратора з обліку 

прав на фінансові векселі. 

Стаття 8. Повноваження 

Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку  

 Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку має 

право:  

 1) давати висновки про віднесення 

цінних паперів до того чи іншого 

виду, визначеного чинним 

законодавством;  

Стаття 8. Повноваження Національної 

комісії з цінних паперів та фондового 

ринку  

 Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку має право:  

 1) давати висновки про віднесення 

цінних паперів до того чи іншого виду, 

визначеного чинним законодавством;  

 2) встановлювати обов'язкові нормативи 

достатності власних коштів та інші 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2) встановлювати обов'язкові 

нормативи достатності власних 

коштів та інші показники і вимоги, 

що обмежують ризики по операціях 

з цінними паперами в ході 

здійснення діяльності по випуску та 

обігу цінних паперів, інших видів 

професійної діяльності на ринку 

цінних паперів (за винятком 

банківських операцій), якщо інше не 

передбачено законами України;  

 3) встановлювати за погодженням з 

Кабінетом Міністрів України розмір 

плати за видачу ліцензій на 

провадження професійної діяльності 

на ринку цінних паперів, їх 

дублікатів і копій, переоформлення 

зазначених ліцензій та за видачу 

сертифікатів на право здійснення 

професійної діяльності з цінними 

паперами в Україні і їх дублікатів, а 

також за реєстрацію документів та 

надання відповідної інформації на 

запит юридичних і фізичних осіб, 

яка зараховується до Державного 

бюджету України;  

 4) встановлювати обмеження щодо 

суміщення видів професійної 

показники і вимоги, що обмежують 

ризики по операціях з цінними паперами 

в ході здійснення діяльності по випуску 

та обігу цінних паперів, інших видів 

професійної діяльності на ринку цінних 

паперів (за винятком банківських 

операцій), якщо інше не передбачено 

законами України;  

 3) встановлювати за погодженням з 

Кабінетом Міністрів України розмір 

плати за видачу ліцензій на провадження 

професійної діяльності на ринку цінних 

паперів, їх дублікатів і копій, 

переоформлення зазначених ліцензій та 

за видачу сертифікатів на право 

здійснення професійної діяльності з 

цінними паперами в Україні і їх 

дублікатів, а також за реєстрацію 

документів та надання відповідної 

інформації на запит юридичних і 

фізичних осіб, яка зараховується до 

Державного бюджету України;  

 4) встановлювати обмеження щодо 

суміщення видів професійної діяльності 

на ринку цінних паперів;  

 5) у разі порушення законодавства 

про цінні папери, нормативних актів 

Національної комісії з цінних паперів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



діяльності на ринку цінних паперів;  

 5) у разі порушення законодавства 

про цінні папери, нормативних актів 

Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку 

виносити попередження, зупиняти 

на термін до одного року 

розміщення (продаж) та обіг цінних 

паперів того чи іншого емітента, дію 

ліцензій, виданих Національною 

комісією з цінних паперів та 

фондового ринку, анулювати дію 

таких ліцензій;  

 

 

 

…. 

 

 

 
 

та фондового ринку виносити 

попередження, зупиняти на термін до 

одного року розміщення (продаж) та 

обіг цінних паперів того чи іншого 

емітента, дію ліцензій, виданих 

Національною комісією з цінних паперів 

та фондового ринку, приймати рішення 

про відкликання, анулювання, 

припинення дії та визнання ліцензії 

недійсною з підстав та в порядку, 

визначеному цим Законом;  

  

 

 

 

 

… 

34) звертатись з позовом до 

господарського суду про стягнення до 

державного бюджету доходів, 

одержаних внаслідок здійснення 

професійної діяльності на фондовому 

ринку без ліцензії; про ліквідацію 

суб’єктів господарювання, що 

здійснюють професійну діяльність на 

фондовому ринку без ліцензії; про 

визнання угод з цінними паперами 

недійсними з підстав та в порядку 

 

 

 

 

АУФТ вважає неприпустимим та 

хибним наступне розмивання дефініції 

анулювання ліцензії на окремі тотожні 

за змістом та суттю дії та поняття. Тим 

паче нормотворець не дає 

однозначного, вичерпного та 

змістовного поняття для кожної із 

запропонованих дій. Таке розмивання 

може стати засобом 

дискримінаційного підходу у 

застосуванні НКЦПФР своїх 

повноважень. 

 

п. 34. Це пряме перебирання на 

НКЦПФР функцій Фіскальної служби. 

Тим паче цей пункт не корелюється з 

нормами   ЗУ "Про відновлення 

платоспроможності або визнання 

боржника банкрутом". 

 

 

 

 

 



визначеному законом; про визнання 

професійного учасника фондового 

ринку банкрутом у випадку, якщо на 

дату прийняття рішення про 

анулювання ліцензії у нього були 

наявні ознаки неплатоспроможності, 

визначені Законом України «Про 

відновлення платоспроможності або 

визнання боржника банкрутом»; 

35) звертатися до суду з позовом 

(заявою) про ліквідацію 

корпоративного інвестиційного фонду 

у випадку порушення порядку його 

створення, визначеного частиною 4 

статті 9 Закону «Про інститути 

спільного інвестування»; про 

ліквідацію пайового інвестиційного 

фонду з підстав, визначених ч. 2 ст. 46 

Закону «Про інститути спільного 

інвестування», а також у випадку 

анулювання ліцензії компанії з 

управління активами, створення 

пайового інвестиційного фонду з 

порушенням порядку, визначеного ч. 

2 ст. 41 Закону «Про інститути 

спільного інвестування; 

36) ініціювати проведення аукціону з 

примусового продажу через систему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щодо п. 36. Не є очевидною 

обґрунтованість та необхідність 



електронних торгів, в порядку, 

визначеному Міністерством юстиції 

України для примусової реалізації 

майна, або на фондовій біржі частки у 

статутному капіталі/пакету акцій 

ліцензіата – професійного учасника 

фондового ринку з перерахуванням 

отриманих коштів учаснику 

(акціонеру) – власнику реалізованої 

частки/пакету акцій у разі 

встановлення та документального 

підтвердження актом НКЦПФР факту 

контролю (вирішального впливу) над 

діяльністю ліцензіата осіб інших 

держав, що здійснюють збройну 

агресію проти України, створюють 

реальні та/або потенційні загрози 

національним інтересам, національній 

безпеці, суверенітету і територіальній 

цілісності України, сприяють 

терористичній діяльності та/або 

порушують права і свободи людини і 

громадянина, інтереси суспільства та 

держави, вчиняють дії, що призводять 

до окупації території, експропріації чи 

обмеження права власності, завдання 

майнових втрат, створення перешкод 

для сталого економічного розвитку, 

надання НКЦПФР наступного 

повноваження. Такі повноваження 

були надані відповідним держорганам, 

що видають ліцензії та дозволи 

нормами ЗУ "Про ліцензування видів 

господарської діяльності". Тим паче до 

компетенції НКЦПФР не віднесено (не 

встановлена ані процедура, ані 

порядок) право встановлення та 

документального підтвердження актом 

НКЦПФР факту контролю 

(вирішального впливу) над  діяльністю 

ліцензіата осіб інших держав, що 

здійснюють збройну агресію проти 

України, оцінювати реальність та/або 

потенційність загроз національним 

інтересам, національній безпеці, 

суверенітету та територіальній 

цілісності Україні 

 

На думку АУФТ п.36 містить 

корупційні чинники та може призвести 

до виникнення корупційних схем.  



повноцінного здійснення громадянами 

України належних їм прав і свобод 

після завершення 30 календарних днів 

з дня складання такого акту. 

 
 

 


