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Передумови  криміналізації  

маніпулювання на фондовому ринку 
 

Рмжвзрмк смлгмвмгм озлку був і 
жайзхаєрщпя мглзк іж ноімозрдрлзт 
ра лаиакруайщліхзт жавгалщ гйя пра-
лмвйдлля дкмлмкікз Укоаїлз.  

Поаглдлля Укоаїлз лабйзжзрзпщ 
гм євомндипщкзт пралгаорів одгуйы-
валля пупнійщлзт віглмпзл, а ракме 
лдмбтігліпрщ ікнйдкдлрауії лмок 
євомндипщкмгм жакмлмгавпрва пнозя-
йз козкілайіжауії калінуйывалля ла 
смлгмвмку озлку. 

Пом акруайщліпрщ нзралля пвіг-
фзрщ нозилярря лмокарзвлзт гмку-
кдлрів лд йзхд в Укоаїлі, а і нозил-
ярря їт ла кіелаомглмку оівлі. 

Злафлзи влдпмк у взвфдлля ном-
бйдкз калінуйывалля ла смлгмвмку 
озлку жомбзйз багарм жаоубіелзт ра 
вірфзжлялзт лаукмвуів, жмкодка, 
Кймфкм В. М., Свярмкук І. О., Кмоз-
пріл О. Є., Пдодндйзуя О. І., Сатаом-
ва О. Б. 

Пдодгукмвз козкілайіжауії калі-
нуйывалля ла смлгмвмку озлку, 
нозфзлз, фдодж які рака прарря 
ж’явзйапя у Козкілайщлмку кмгдкпі 
Укоаїлз, кмрзвз, якзкз кдоувайапя 
Вдотмвла Рага Укоаїлз ноз нозил-
яррі жакмлу, жавгякз фмку в Козкі-

лайщлзи кмгдкп Укоаїлз буйа влдпд-
ла лмва прарря лаукмвуякз лд взпві-
рйывайзпя, гмпйігедлщ і пзпрдкарз-
жауії комків, томлмймгії, яка кайа 
кіпуд гм влдпдлля у Козкілайщлзи 
кмгдкп лмвмї праррі лд номвмгзймпя.  
В лаукмвзт ноауят лд буйм лагалм 
муілкз кмейзвмпрі, лдмбтіглмпрі ра 
пвмєфаплмпрі влдпдлля лмвмї праррі 
гм кмгдкпу. Коік рмгм, омжгйялурм 
нзралля смокуйывалля гзпнмжзуії 
праррі в КК Укоаїлз як бйалкдрлмї 
лмокз, цм ла кмы гукку є лаибійщх 
гмодфлзк в галмку взнагку, номрд 
цмгм ущмгм впд цд рмфарщпя еваві 
гзпкупії пдодг лаукмвуів. 

28.01.2003 о. буйа нозиляра Дз-
одкрзва Євомндипщкмгм Паойакдлру 
ра Рагз Євомнз 2003/6/ЄС «Пом 
ілпаигдопщку гіяйщліпрщ ра каліну-
йывалля озлкмк»,  і нозиляра гмга-
ркмвм гм лдї  Дзодкрзва ЄС віг 22 
гоугля 2003 о. ном укмвз жапрмпу-
валля Дзодкрзвз Євомнаойакдлру і 
Рагз Євомнз віг 28 піфля 2003 о. 
цмгм взжлафдлля ра нубйікауії ноз-
війдимвалзт нмвігмкйдлщ і взжла-
фдлля калінуйывалля озлкмк.  А в 
2004 омуі в Укоаїлі буйа нозиляра 
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Загайщлмгдоеавла номгоака аганра-
уії жакмлмгавпрва Укоаїлз гм жакм-
лмгавпрва Євомндипщкмгм Смыжу, 
жарвдогедла Закмлмк Укоаїлз «Пом 
Загайщлмгдоеавлу номгоаку аганра-
уії жакмлмгавпрва Укоаїлз гм жакм-
лмгавпрва Євомндипщкмгм Смыжу».  
Мдрмы аганрауії жакмлмгавпрва 
Укоаїлз гм жакмлмгавпрва Євомнди-
пщкмгм Смыжу є гмпяглдлля вігнмвіг-
лмпрі ноавмвмї пзпрдкз Укоаїлз 
acquis communautaire ж уоатувалляк 
козрдоіїв, цм взпуваырщпя Євомнди-
пщкзк Смыжмк (ЄС) гм гдоеав, які 
каырщ лакіо впрунзрз гм лщмгм. 

Чапрзлмы Помгоакз є Пдодйік 
акрів жакмлмгавпрва Укоаїлз ра 
acquis Євомндипщкмгм Смыжу в ноім-
озрдрлзт псдоат аганрауії, жмкодка 
буйм жаномнмлмвалм нозилярз лауі-
млайщлд жакмлмгавпрвм ла взкмлалля 
Дзодкрзвз Євомндипщкмгм Паойакд-
лру ра Рагз Євомнз 2003/6/ЄС 
«Пом ілпаигдопщку гіяйщліпрщ ра ка-
лінуйывалля озлкмк», цм віглм-
пзрщпя гм ноімозрдрлмгм жакмлмгав-
прва, ра омжгйягаєрщпя Дзодкрзвмы в 
омжгійі ноавзйа кмлкуодлуії, якд кає 
бурз нозилярд ла ндохмку  драні.  

Сралмк ла пщмгмглі, Євомндипщ-
кзк Паойакдлрмк ра Рагмы Євом-
ндипщкмгм Смыжу буйм нозилярм 
Рдгйакдлр (ЄС) № 596/2014 віг 16 
квірля 2014 омку ном жймвезвалля 
ла озлку (одгйакдлр ном жймвез-
валля ла озлку) і ном взжлалля ра-
кзкз, цм вроарзйз фзлліпрщ, Дзодк-
рзвз 2003/6/ЄС Євомндипщкмгм Па-
ойакдлру ра Рагз і Дзодкрзв Кмкіпії 
2003/124/ЄС, 2003/125/ЄС і 
2004/72/ЄС.   

В нулкрат 3, 4 нодакбуйз Рдгйа-
кдлру № 596/2014 віг 16 квірля 
2014 вкажалм, цм Дзодкрзвмы 
2003/6/ЄС Євомндипщкмгм Паойакд-
лру ра Рагз Євомнз [1, c. 16] буйз 
влдпдлі жкілз и гмнмвлдлля в лмока-
рзвлм-ноавмву бажу Євомндипщкмгм 
Смыжу, пноякмвалу ла жатзпр уійіп-
лмпрі озлку. Оглак, жваеаыфз ла 
жакмлмгавфі, озлкмві и рдтлмймгіфлі 
жкілз, які вігбуйзпя ж кмкдлру ла-
боалля фзллмпрі уієы Дзодкрзвмы і 
нозжвдйз гм жлафлзт жкіл сілалпм-

вмгм йалгхасру, вмла лаоажі кає 
бурз жакілдла. Вігнмвіглм гм взплм-
вків жвіру віг 25 йырмгм 2009 омку 
Гоунз взпмкмгм оівля ж сілалпмвмгм 
лагйягу в ЄС ла фмйі ж Жакмк гд 
Лаомж’єомк ("Гоуна гд Лаомж’єоа"), 
лмвзи жакмлмгавфзи акр ракме лдмб-
тіглзи гйя рмгм, цмб жабджндфзрз 
мглакмві лмокз, фіркіпрщ мплмвлзт 
нмлярщ ра єгзлзи жвіг ноавзй.  Іплує 
лдмбтігліпрщ првмодлля бійщх мглм-
калірлмї ра фіркмї лмокарзвлм-
ноавмвмї бажз гйя рмгм, цмб жбдодгрз 
уійіпліпрщ озлку, улзклурз нмрдл-
уіилмгм взкмозпралля вігкіллмпрди 
в лмокарзвлм-ноавмвзт бажат оіжлзт 
ыозпгзкуіи, жабджндфзрз нозряглдл-
ля гм вігнмвігайщлмпрі в оажі жгіип-
лдлля пномб калінуйывалля, а ракме 
ндодгбафзрз гйя уфаплзків озлку 
лайделу ноавмву взжлафдліпрщ. Цди 
Рдгйакдлр нмкйзкалзи пнозярз ла-
йделмку сулкуімлуваллы влуроіх-
лщмгм озлку і рмку нмвзлдл ґоулру-
варзпя ла праррі 114 Дмгмвмоу ном 
сулкуімлувалля Євомндипщкмгм См-
ыжу (ДФЄС), як уд рйукафзрщпя 
вігнмвіглм гм нодудгдлрлмгм ноава 
Сугмвмї найарз Євомндипщкмгм Смы-
жу. 

Такзк фзлмк, лауімлайщлд жакм-
лмгавпрвм Укоаїлз нмродбувайм жкіл 
вігнмвіглм гм взкмг кіелаомглзт 
акрів. У жв’яжку іж узк буйм влдпдлм 
ндвлі жкілз, які прмпуырщпя оіжлзт 
псдо сілалпмвмї гіяйщлмпрі, жмкодка 
псдоз номсдпіилмї гіяйщлмпрі ла 
смлгмвмку озлку.  Змкодка, Закм-
лмк Укоаїлз віг 21 квірля 2011 омуі 
«Пом влдпдлля жкіл гм гдякзт жакм-
лмгавфзт акрів Укоаїлз цмгм жанмбі-
галля йдгайіжауії (вігкзваллы) гм-
тмгів, мгдоеалзт жймфзллзк хйя-
тмк» буйм жаномвагедлм козкілайщ-
лу вігнмвігайщліпрщ жа калінуйывал-
ля ла смлгмвмку озлку (пр. 222-1 
КК Укоаїлз). 

Коік рмгм, Укоаїла прайа мглієы 
ж коаїл, які акрзвлм жаномвагеуырщ 
жатмгз номрзгії вігкзваллы гмтмгів, 
мгдоеалзт жймфзллзк хйятмк, і 
взкмлуырщ вігнмвіглі одкмкдлгауії 
FATF – впдпвірлщмї могаліжауії нм 
бмомрщбі ж вігкзвалляк гомхди. 
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Так, Укоаїла, оарзсікувавхз її 
17 йзпрмнага 2010 омку, вжяйа ла 
пдбд ояг кіелаомглзт жмбмв’яжалщ 
цмгм бмомрщбз ж гіякз, цм жажлафдлі 
в Кмлвдлуії Рагз Євомнз «Пом віг-
кзвалля, нмхук, аодхр ра кмлсіпка-
уіы гмтмгів, мгдоеалзт жймфзллзк 
хйятмк, ра ном сілалпувалля рдом-
озжку», яка впрунзйа в пзйу 01 фдо-
вля 2011 омку.  Оглзк іж жмбмв’яжалщ 
буйа козкілайіжауія ндвлзт гіи, вз-
жлафдлзт у жажлафдліи Кмлвдлуії, гм 
якзт лайдеарщ і лджакмллі гії ж іл-
паигдопщкмы ілсмокауієы ра калі-
нуйывалля озлкмк, жмкодка ла смл-
гмвмку озлку. Зажлафдлі жм-
бмв’яжалля ракме прмпуырщпя и коз-
кілайіжауії рак жвалзт нодгзкарлзт 
жймфзлів. Маырщпя ла уважі бугщ-які 
жймфзлз, у оджуйщрарі вфзлдлля якзт 
ж’явйяырщпя гмтмгз, які є нодгкдрмк 
жймфзлів ж вігкзвалля кмхрів, нд-
одгбафдлзт праррды 9 Кмлвдлуії. 

Ражмк іж рзк, Сндуіайщлзк кмкі-
рдрмк Рагз Євомнз іж вжаєклмї муіл-
кз жатмгів номрзгії вігкзваллы км-
хрів ра сілалпуваллы рдомозжку 
MONEYVAL гм жакмлмгавпрва 
Укоаїлз мглмфаплм іж жагайщлзкз 
одкмкдлгауіякз FATF, які прмпу-
ырщпя впіт гдоеав, цм нозєглайзпщ 
гм пзпрдкз номрзгії вігкзваллы 
жймфзллзт гмтмгів, буйз взпймвйдлі 
гдякі жауваедлля. Рдкмкдлгауії 
FATF і Рдкмкдлгауії Рагз Євомнз 
взкагайз козкілайіжауії калінуйы-
валля ла смлгмвмку озлку ра лджа-
кмллзт гіи ж ілпаигдопщкмы ілсмо-
кауієы, рмбрм рзт гіялщ, які вфзля-
ырщпя пйуебмвзкз мпмбакз номсд-
піилзкз уфаплзкакз смлгмвмгм озл-
ку. 

Оред, козкілайіжауія гіялля бу-
йа мбукмвйдла лд йзхд ла нігправі 
влуроіхліт ндодгукмв в пакіи коаїлі, 
а и лаявліпры жмвліхліт фзллзків 
мбукмвйдлзт кіелаомглзк пнівомбі-
рлзурвмк.  Такзк фзлмк, козкілайщ-
лд жакмлмгавпрвм Укоаїлз буйм ноз-
вдгдлм гм кіелаомглзт пралгаорів ра 
взкмг. 

Так, Закмлмк Укоаїлз № 3267 
віг 21 квірля 2011 омку Козкілайщ-
лзи кмгдкп Укоаїлз буйм гмнмвлдлм 

праррды 222-1 «Малінуйывалля ла 
смлгмвмку озлку». 

Суб’єкрмк ноава жакмлмгавфмї 
іліуіарзвз в ущмку взнагку взпрунзв 
Уояг, нмндодглщм мсіуіилм жагдкйа-
оувавхз кдру «жабджндфзрз угмпкм-
лайдлля жакмлмгавпрва у псдоі жанм-
бігалля ра номрзгії йдгайіжауії (віг-
кзваллы) гмтмгів, мгдоеалзт жйм-
фзллзк хйятмк, абм сілалпуваллы 
рдомозжку хйятмк козкілайіжауії 
калінуйывалля ла смлгмвмку озлку 
ра нмпзйдлля нмкаоалля жа лджакмл-
лд взкмозпралля ілпаигдопщкмї іл-
смокауії ж віглдпдлляк ракзт гіи гм 
кардгмоії нодгзкарлзт жймфзлів». 

Ммрзвауія ракмгм комку нмйягає 
в рмку, цм «в Укоаїлі іплує козкі-
лайщла вігнмвігайщліпрщ жа лджакмллд 
взкмозпралля ілпаигдопщкмї ілсмо-
кауії, мглак козкілайщлмї вігнмвіга-
йщлмпрі жа калінуйывалля ла смлгм-
вмку озлку, цм вваеаєрщпя пвмєоіг-
лзк «ноавзймк тмомхмгм рмлу» ла 
жакмогмллзт каигалфзкат, у лап лд-
кає.  А уд – мгла ж взкмг FATF".  Цд 
(ж нмпзйалляк ла Ваохавпщку кмл-
вдлуіы) нігрвдогеує и жкіпр Пмяп-
лывайщлмї жанзпкз гм вігнмвіглмгм 
жакмлмномдкру [2, c. 1-5]. 

У взплмвку Гмймвлмгм лаукмвм-
дкпндорлмгм уноавйілля Анаоару 
Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз цмгм жа-
жлафдлмгм жакмлмномдкру, мкоік жа-
гайщлзт жауваедлщ цмгм вігпурлмпрі 
нігправ гйя козкілайіжауії каліну-
йывалля ла смлгмвмку озлку, кіп-
рзрщпя и нулкр ном рд, цм «взкмозп-
ралля уіймї лзжкз омжкзрзт муілмф-
лзт нмлярщ, які жгіглм ж нмймедлля-
кз жакмлмномдкру пкйагарзкурщ 
мб’єкрзвлу прмомлу ракмгм жймфзлу, 
як калінуйывалля ла смлгмвмку 
озлку, є лднознупрзкзк». 

Сноава в рмку, цм гзпнмжзуія у 
праррі 222-1 КК лмпзрщ бйалкдрлзи 
таоакрдо. Сакд нм пмбі іплувалля 
бйалкдрлзт лмок у рдкпрі КК, тмфа и 
ніггаєрщпя козрзуі, номрд взгаєрщпя 
лдкзлуфзк. 

Врік, і в ущмку взнагку фіркд вз-
жлафдлля жакмлмгавудк жабмомлдлзт 
взгів нмвдгілкз лд йзхд пнозяє ніг-
взцдллы дсдкрзвлмпрі козкілайщлм-
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гм жакмлу, айд и є ндодгукмвмы гм-
розкалля нозлузну жакмллмпрі. 

Пмйдкіжуыфз ла рдку нознупрз-
кмпрі/лднознупрзкмпрі нмпзйалля 
бйалкдрлзт гзпнмжзуіи ла нігжакмллі 
лмокарзвлм-ноавмві акрз, а лд йзхд 
ла жакмлз, О. О. Дугмомв [3, c. 257-
260] пйухлм жажлафає, цм кає жла-
фдлля «взваедлзи ра квайісікмва-
лзи» жкіпр ноавмвмї лмокз, а лд оі-
вдлщ лмокарзвлм-ноавмвмгм акру, 
якзк вмла смокайіжмвала. Оглієы іж 
«жймбмгдллзт номбйдк бйалкдрлмп-
рі» аврмо лажзває ж’япувалля рмгм, 
якзк фзлмк жгіиплыварз нмпзйалля 
ла лмокарзвлі акрз, які лд є козкі-
лайщлзк жакмлмк, у взнагку лдмглм-
жлафлмпрі їт нмймедлщ. 

Кйапзсікауія ноавмвзт лмок, 
яка рде кає ноакрзфлд жлафдлля – 
уд нмгій упіт лмок ноава ла лмокз 
ноякмї гії, бйалкдрлі і вігпзйщлі.  Ця 
кйапзсікауія вігмбоаеає рдтліфлі 
мпмбйзвмпрі взкйагдлля жкіпру лмок 
ноава і нозимкз, жапрмпмвалі ноз їт 
смокуйываллі. 

Бйалкдрла лмока кіпрзрщ у пвм-
єку рдкпрі вігпзйалля жагайщлмгм 
таоакрдоу, рмбрм вкажівку ла рд, цм 
гйя жапрмпувалля галмї лмокз лдмб-
тіглм гмгаркмвм жвдолурзпя гм пнд-
уіайщлзт ноавзй ра лмок, впралмвйд-
лзт ілхзк лмокарзвлм-ноавмвзк 
акрмк (акракз).  Бдж ракмгм жвдолдл-
ля бйалкдрла лмока лд кмед бурз 
жапрмпмвала.  Нанозкйаг, гйя ж'япу-
валля гдрайди жкіпру пр. 222-1 КК 
Укоаїлз взкагаєрщпя жвдолдлля гм 
жакмлу Укоаїлз «Пом одгуйывалля 
озлку сілалпмвзт нмпйуг», ЗУ «Пом 
уіллі нандоз і смлгмву біоеу» ра 
ілхзт лмокарзвлм ноавмвзт акрів. 

Дала пзруауія ліфзк лд вігоіжля-
єрщпя віг ілхзт пкйагів жймфзлу як 
ланозкйаг, гйя ж'япувалля гдрайди 
пкйагу жймфзлу жа пр. 286 КК Укоаї-
лз взкагаєрщпя жвдолдлля гм "ноа-
взй бджндкз гмомелщмгм оуту" абм е 
"ноавзй дкпнйуарауії роалпнмору", гм 
фзпйа якзт лайдеарщ, ланозкйаг, 
Поавзйа гмомелщмгм оуту, жарвдо-
гедлі нмпралмвмы Кабілдру Міліпр-
оів Укоаїлз № 1306 віг 10.10.2001 
омку. 

Ддякі лаукмвуі, ланозкйаг, 
В. Тдорзхлзк [4, c. 283-288] птзйя-
ырщпя гм гуккз, цм «нмймедлля 
праррі  222-1 КК Укоаїлз "Маліну-
йывалля ла смлгмвмку озлку" пунд-
одфарщ пр. 22 Кмлпрзрууії Укоаїлз, 
жапагі вдотмвдлпрва ноава ра нозл-
узну ыозгзфлмї взжлафдлмпрі, жакоі-
нйдлмку в кіелаомглзт ноавмвзт 
акрат ра ноавмвзт нмжзуіят Євом-
ндипщкмгм пугу ж ноав йыгзлз», ла-
цм каы жауваезрз лапрунлд. 

У йірдоаруоі ж кмлпрзрууіилмгм 
ноава жагайщлмвзжлалмы є нмжзуія, 
цм вігнмвіглм гм ф. 3 пр. 8 Кмлпрз-
рууії Укоаїлз упі її лмокз є лмокакз 
ноякмї гії ноз омжгйягі пноав в упіт 
гайужят ноава бдж бугщ-якзт взкйы-
фдлщ.  Оглак, цм прмпуєрщпя козкі-
лайщлмгм ноава, рм, ла кмє гйзбмкд 
ндодкмлалля, уд нзралля взкагає 
гмгаркмвмгм взвфдлля. 

Зомжукійм, цм у взнагкат, кмйз 
праррі Козкілайщлмгм кмгдкпу Укоа-
їлз (гайі - КК Укоаїлз) пундодфарщ 
лмокак Кмлпрзрууії, каырщ жапрмпм-
вуварзпя кмлпрзрууіилі лмокз, як 
лмокз ноякмї гії.  Сакд ном уд 
игдрщпя в н. 2 нмпралмвз Пйдлуку 
Вдотмвлмгм Сугу Укоаїлз віг 
01.11.96 о. № 9 «Пом жапрмпувалля 
Кмлпрзрууії Укоаїлз ноз жгіиплдллі 
ноавмпуггя», гд лагмймхдлм: «Опкі-
йщкз Кмлпрзрууія Укоаїлз, як жажла-
фдлм в її пр. 8, кає лаивзцу ыозгзф-
лу пзйу, а її лмокз є лмокакз ноя-
кмї гії, пугз ноз омжгйягі кмлкодр-
лзт пноав каырщ муілыварз жкіпр 
бугщ-якмгм жакмлу фз ілхмгм лмока-
рзвлм-ноавмвмгм акра ж рмфкз жмоу 
имгм вігнмвіглмпрі Кмлпрзрууії і в 
упіт лдмбтіглзт взнагкат жапрмпмву-
варз Кмлпрзрууіы як акр ноякмї гії». 

Такзк фзлмк, якцм в Кмлпрзру-
уії Укоаїлз є фз гм лдї бугурщ вкйы-
фдлі лмві лмокз, які увіигурщ у пунд-
одфліпрщ ж лмокакз КК Укоаїлз, лд 
влзкає пуклівів, цм ракі козкілайщ-
лм-ноавмві лмокз вроафаырщ пзйу і 
каырщ жапрмпмвуварзпя вігнмвіглі 
кмлпрзрууіилі лмокз ноякмї гії. 

Хмфу лагмймпзрз, цм взжлафдлля 
вігнмвіглмпрі фз лдвігнмвіглмпрі 
лмок КК Укоаїлз лмокак Кмлпрзру-
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уії Укоаїлз є гмвмйі пкйаглмы ном-
удгуомы.  Якцм Кмлпрзрууія Укоаї-
лз взжлає лаивзцмы пмуіайщлмы 
уілліпры йыгзлу, її езрря і жгмомв’я, 
фдпрщ і гігліпрщ, лдгмрмокалліпрщ і 
бджндку (пр. 3 Кмлпрзрууії), рм проу-
круоа Опмбйзвмї фапрзлз КК Укоаї-
лз, а ракме пніввіглмхдлля палкуіи 
лзжкз имгм прарди гаырщ кмейзвіпрщ 
првдогеуварз ном рд, цм мплмвз ла-
уімлайщлмї бджндкз, а ракме вйап-
ліпрщ і гдякі ілхі пмуіайщлі уіллмпрі 
взжлаырщпя козкілайщлзк жакмлмк 
бійщх взпмкзкз, ліе жгмомв’я і ла-
вірщ езрря йыгзлз. 

Оглак пйіг воатмвуварз, цм жйм-
фзлліпрщ і каоаліпрщ гіялля, а мпмб-
йзвм имгм «ілхі козкілайщлм-
ноавмві лапйігкз» одгуйыырщпя лмо-
какз лд йзхд Опмбйзвмї фапрзлз, а 
и Загайщлмї фапрзлз КК Укоаїлз. У 
ракмку пдлпі «жакмлмк ном козкіла-
йщлу вігнмвігайщліпрщ» кмела вва-
еарз фзкайм кмлпрзрууіилзт лмок. 

Срарря 222-1 КК мнзпує гіялля 
лапрунлзк фзлмк: гії, цм каырщ 
мжлакз калінуйывалля ла смлгмвіи 
біоеі, впралмвйдлі вігнмвіглм гм жа-
кмлу цмгм гдоеавлмгм одгуйывалля 
озлку уіллзт нандоів. 

З ущмгм нозвмгу ваорм жажлафз-
рз, цм, нм-ндохд, Ваохавпщка кмл-
вдлуія [5, c. 1-10] у Дмгарку пдодг 
ілхзт жймфзлів лажзває «калінуйы-
валля озлкмк».  Опкійщкз уд пймвм-
пнмйуфдлля игд у жв’яжуі ж лджакмл-
лзк гіякз ж ілпаигдопщкмы ілсмока-
уієы, кмела нознупрзрз, цм каєрщпя 
ла уважі пакд нмвдгілка ла озлку 
уіллзт нандоів.  Айд якзи кмлкодр-
лзи жкіпр Кмлвдлуія вкйагає в нм-
лярря «калінуйывалля озлкмк» – 
лдвігмкм.  Тмку ж смокайщлмї рмфкз 
жмоу взкмлалляк взкмг Кмлвдлуії 
кмела вваеарз козкілайіжауіы бугщ-
якмгм гіялля, якд у лауімлайщлмку 
жакмлмгавпрві кає лажву «калінуйы-
валля озлкмк». 

Пм-гоугд, жі жкіпру козкілайщлм-
ноавмвмї лмокз взнйзває, цм гіялля 
як мжлака пкйагу жймфзлу, нмйягає у 
гії, цм кіпрзрщ мжлакз ілхмгм гіялля, 
а пакд мжлакз калінуйывалля ла 
смлгмвіи біоеі.  Нажва пр. 222-1 КК 

ра праррі 101 Закмлу Укоаїлз «Пом 
гдоеавлд одгуйывалля озлку уіллзт 
нандоів» взкйагдлі як «калінуйы-
валля ла смлгмвмку озлку», в рми 
фап, кмйз у гзпнмжзуії лмокз КК игд 
кмва ном «мжлакз калінуйывалля ла 
смлгмвіи біоеі», а в рдкпрі пакмї 
пр. 101 жакмлу цмгм гдоеавлмгм од-
гуйывалля озлку уіллзт нандоів – 
ном «калінуйывалля уілакз ла смл-
гмвмку озлку». 

Тдмодрзфлм кмела жомбзрз вз-
плмвмк ном вігпурліпрщ у жакмлмгав-
прві взжлафдлля жабмомлдлмї смокз 
нмвдгілкз, а пакд калінуйывалля ла 
смлгмвіи біоеі, рмбрм ном лдкмейз-
віпрщ ж’япувалля рмфлмгм жкіпру коз-
кілайщлм-ноавмвмї лмокз, номрд ла 
ноакрзуі впд взгйягає нм-ілхмку і 
ла уд є пвмє мбґоулрувалля. 

Дмпвіг вірфзжлялмї ноакрзкз жа-
прмпувалля жакмлмгавпрва гає нігпра-
вз првдогеуварз, цм гйя ноавмжапрм-
пувафа ракі «гоіблзуі» жлафдлля, ла 
еайщ, лд каырщ і «калінуйывалля ла 
смлгмві біоеі» взжлафарзкдрщпя фд-
одж «калінуйывалля уілакз ла смл-
гмвмку озлку».  В ущмку взнагку 
лавояг фз взлзклурщ якіпщ нзралля. 

Оред, нмймедлля пр. 222-1 КК 
Укоаїлз "Малінуйывалля ла смлгм-
вмку озлку" лд пундодфарщ пр. 22 
Кмлпрзрууії Укоаїлз, жапагак вдотм-
вдлпрва ноава ра нозлузну ыозгзф-
лмї взжлафдлмпрі, жакоінйдлмку в 
кіелаомглзт ноавмвзт акрат ра ноа-
вмвзт нмжзуіят Євомндипщкмгм пугу 
ж ноав йыгзлз, ра нігйягаырщ жапрм-
пуваллы, мпкійщкз: 

- пака жакмлмгавфа кмлпроук-
уія, цм взкмозпрала, вігнмвігає 
упрайдлзк нозимкак жакмлмгавфмї 
рдтлікз ра нозлузнак козкілайщлмгм 
ноава; 

- вігпурліи емглзи ж нодудгдл-
рів жвдолдлля ж нозвмгу взжлалля 
лдкмлпрзрууіилмы лмоку ноава- 
пр. 222-1 КК Укоаїлз жа ндоімг ж 
2011 нм 2018 оік; 

- жакмлмгавфа гіяйщліпрщ кає фі-
ркі мбкдедлля, в рмку фзпйі вігнмві-
гліпрщ нозилярзт жакмлів / лмокарзв-
лм-ноавмвзт акрів Кмлпрзрууії Укоа-
їлз ра фзллзк кіелаомглзк ноавм-
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взк акрак, в ілхмку взнагку жакмл 
лд кає ноава ла іплувалля; 

- жлафла фапрзла лмок фзллмгм 
жакмлмгавпрва Укоаїлз каырщ балкд-
рлзи (вігпзймфлзи) таоакрдо; 

- вномвагедлля ра сулкуімлу-
валля пр. 222-1 КК Укоаїлз буйм 
мбмв’яжкмвмы укмвмы жгіглм взкмг 
FATF (ж нмпзйалляк ла Ваохавпщку 
кмлвдлуіы) ра жабджндфзйм взтіг 
Укоаїлз ж фмолмгм/піомгм пнзпку 
коаїл, гд лд кайм кіпуд жакмлмгавфд 
водгуйывалля нмоухдлля віглмпзл 
ла смлгмвмку озлку. 

Такзк фзлмк, рвдогедлля ном 
сакр лдвігнмвіглмпрі нмймедлщ пр. 
222-1 КК Укоаїлз " пр. 22 Кмлпрзру-
уії Укоаїлз, жапагак вдотмвдлпрва 
ноава ра нозлузну ыозгзфлмї вз-
жлафдлмпрі, жакоінйдлмку в кіелаом-
глзт ноавмвзт акрат ра ноавмвзт 
нмжзуіят Євомндипщкмгм пугу ж ноав 
йыгзлз лдкмкндрдлрлм, як і рвдо-
гедлля ном лджакмлліпрщ ра лдвігнм-
вігліпрщ ра вігпурліпрщ вжагайі пакмгм 
пкйагу жймфзлу як «калінуйывалля 
ла смлгмвмку озлку». 

Хмріймпя б лагмймпзрз, цм 
НКЦПФР є єгзлзк могалмк, ж пнд-
уіайщлзкз нмвлмваедллякз, взкйы-
флмї псдоз жапрмпувалля ра гіяйщлм-
прі, цм жгардл впралмвзрз лаявліпрщ 
фз вігпурліпрщ мжлак калінуйывалля 
ла озлку уіллзт нандоів.  
НКЦПФР, ла нігправі ущмгм кає 
пндуіайщлзи праруп - сакрзфлм мога-
ліжмвує, кммогзлує ра кмлромйыє 
гіяйщліпрщ впіт пуб’єкрів ла озлку 
уіллзт нандоів. 

Оред, єгзлзк жакмлмгавфм вз-
жлафдлзк пнмпмбмк впралмвйдлля 
мжлак калінуйывалля є взплмвмк 
НКЦПФР. 

Коік рмгм, В. Тдорзхлзк првдо-
геує, цм «гзпнмжзуія лмокз 
(пр. 222-1 КК Укоаїлз) цмгм вігнм-
вігайщлмпрі жа лджакмллі калінуйы-
валля ла озлку кає бурз кмлкодрз-
жмвала, бдж жапрмпувалля бйалкдрлм-
гм пнмпмбу и муілмфлзт, багармжлаф-
лзт ра лдкмлкодрлзт нмймедлщ.» ж 
фзк я лд нмгмгеуыпя. 

Нмокарзвлм-ноавмвзи акр – уд 
акр ноавмрвмофмї гіяйщлмпрі кмкнд-

рдлрлзт гдоеавлзт могалів, якзи 
впралмвйыє, жкілыє фз пкапмвує лм-
окз ноава. 

Ілхзкз пймвакз, уд гмкукдлр, 
якзи нозикаєрщпя в ндвлмку нмояг-
ку кмкндрдлрлзк гдоеавлзк мога-
лмк, в якмку кіпрярщпя лмокз ноава. 
Нмокарзвлм-ноавмвзи акр як гедод-
йм ноава кмела мтаоакрдозжуварз, 
жвдолувхз увагу ла лапрунлі имгм 
мплмвлі мжлакз: віл взгаєрщпя кмкнд-
рдлрлзк гдоеавлзк могалмк у вз-
жлафдлмку номудгуолмку нмоягку, 
кає гдоеавлм-вйаглзи таоакрдо, 
мтмомляєрщпя жапмбакз гдоеавлмгм 
нозкупу, кає ыозгзфлу пзйу, гмку-
кдлрайщлм мсмокйдлзи, кає впралм-
вйдлу смоку і одквіжзрз. 

Бйалкдрлмї є гзпнмжзуія, яка, лд 
лажзваыфз кмлкодрлзт мжлак жймфз-
лу абм лажзваыфз рійщкз фапрзлу іж 
лзт, вігпзйає гйя впралмвйдлля жкіп-
ру мжлак уфзлдлмгм гіялля гм ілхзт 
лмокарзвлзт акрів, які лд є жакмла-
кз ном козкілайщлу вігнмвігайщліпрщ 
(ілхі жакмлз, ілпроукуії, прарурз, 
нмймедлля, пралгаорз, ноавзйа, вка-
жівкз рмцм). 

Нанозкйаг, бйалкдрлзкз є гзп-
нмжзуії лмок пр. 271 КК («Пмоухдл-
ля взкмг жакмлмгавпрва ном мтмомлу 
ноауі»), пр. 286 КК («Пмоухдлля 
ноавзй бджндкз гмомелщмгм оуту абм 
дкпнйуарауії роалпнмору мпмбакз, які 
кдоуырщ роалпнморлзкз жапмбакз») 
ра ілхі.  Тмгі фмку нзралля, цмгм 
лдвзжлафдлмпрі взлзкає йзхд в омж-
оіжі пр. 222-1 КК Укоаїлз "Маліну-
йывалля ла смлгмвмку озлку"? 

Навнакз, бйалкдрліпрщ лмокз 
пр. 222-1 КК Укоаїлз гає лак фіркд 
нмлярря ра бійщх фіркі кдеі омжу-
кілля в якмку ланоякку нмроіблм 
оутарзпщ ра які мплмвлі дранз в ном-
удпі гмвдгдлля фз пномпрувалля га-
лмгм пкйагу жймфзлу.   

Дмпйігедлля жлафлмї кійщкмпрі 
лаукмвзт прарди, кмлмгоасіи гає ніг-
правз жажлафзрз, цм гуккз пуррєвм 
вігоіжляырщпя, номрд лігд лд жажлафд-
лм ном лджакмлліпрщ фз лдкмлпрзру-
уіиліпрщ, абм е бугщ-яку ілху жабм-
омлу жапрмпувалля бйалкдрлмгм пнм-
пмбу в козкілайщлмку жакмлмгавпрві.  
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Ддякі лаукмвуі вваеаырщ, цм 
бйалкдрла гзпнмжзуія взкмозпрмву-
єрщпя рмгі, кмйз родба впралмвзрз 
козкілайщлу вігнмвігайщліпрщ жа нм-
оухдлля ноавзй, цм кіпрярщ оіжлм-
калірлі нознзпз, взкмгз, жабмомлз, 
які мнзпалм ра гдрайщлм омжкозрм в 
ілхзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрат і 
рдтліфлзт лмокат.  Ці акрз ра лмокз 
кмеурщ бурз взгалі гм лабоалля 
фзллмпрі жакмлмк ном козкілайщлу 
вігнмвігайщліпрщ, цм кіпрзрщ бйалкд-
рлу гзпнмжзуіы, мглмфаплм ж лзк абм 
ніпйя имгм взгалля; вмлз кмеурщ 
жкілыварзпя, айд козкілайщлм-
ноавмва лмока, яка кає бйалкдрлу 
гзпнмжзуіы, ноз ущмку жайзхаєрщпя 
бдж жкіл.  У праррят 271-275 КК 
Укоаїлз є нмпзйалля лд ла бугщ-які 
кмлкодрлі лмокарзвлі нознзпз КК, а 
ла ілхі лмокарзвлі акрз, цм жлатм-
гярщпя жа имгм кдеакз.  Цд гмжвмйяє 
жомбзрз взплмвмк, цм гзпнмжзуії 
жажлафдлзт прарди КК є бйалкдрлз-
кз, у жв’яжку ж фзк гйя їт ноавзйщ-
лмгм жапрмпувалля пйіг жвдолурзпя 
гм ілхзт лмокарзвлзт акрів (ноа-
взй, ілпроукуіи, пралгаорів рмцм). 

Ю. А. Пмлмкаодлкм жауваеує, 
цм жймфзлла нмвдгілка взжлафаєрщпя 
рійщкз КК Укоаїлз, в рми фап як лм-
окарзвлі акрз, гм якзт вігпзйаырщ 
лмокз КК іж бйалкдрлзкз гзпнмжз-
уіякз, одгуйыырщ ноавмкіолу нмвд-
гілку йыгзлз у ндвліи псдоі пупні-
йщлзт віглмпзл і йзхд гмнмкагаырщ 
упралмвзрз гіиплзи мбпяг жймфзллмї 
нмвдгілкз. 

А. В. Савфдлкм гм гедодй козкі-
лайщлмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз віг-
лмпзрщ мкодкі лдкозкілайщлі жакмлз 
ра нігжакмллі лмокарзвлм-ноавмві 
акрз.  Бйалкдрлі гзпнмжзуії лд лажз-
ваырщ кмлкодрлзт мжлак жймфзлу (фз 
лажзваырщ йзхд фапрзлу ж лзт) і віг-
пзйаырщ гйя впралмвйдлля їт жкіпру 
гм ілхзт гедодй – лдкозкілайщлзт 
жакмлів і нігжакмллзт лмокарзвлм 
ноавмвзт акрів, цм омжрахмвалі жа 
кдеакз КК Укоаїлз ра цмгм якзт лд 
жапрмпмвуєрщпя кмгзсікауія. 

Ілхі гмпйіглзкз првдогеуырщ, 
цм бйалкдрла гзпнмжзуія взкмозпрм-
вуєрщпя рмгі, кмйз родба впралмвзрз 

козкілайщлу вігнмвігайщліпрщ жа нм-
оухдлля ноавзй, цм кіпрярщ оіжлмка-
лірлі нознзпз, взкмгз, жабмомлз, які 
мнзпалм ра гдрайщлм омжкозрм йзхд в 
жакмлат, а лд в ілхзт лмокарзвлм-
ноавмвзт акрат і рдтліфлзт лмокат. 

Так, Н. О. Гурмомва вваеає, цм 
праррі КК Укоаїлз ж бйалкдрлзкз 
гзпнмжзуіякз каырщ кіпрзрз вігпз-
йалля лд гм бугщ-якзт лмокарзвлзт 
акрів, а йзхд гм жакмлів, мпкійщкз в 
ілхмку взнагку уд пундодфзрщ н. 22 
пр. 92 Кмлпрзрууії Укоаїлз і ряглд жа 
пмбмы лдпрабійщліпрщ козкілайщлмгм 
жакмлу. 

В праррі 222-1 КК Укоаїлз віг-
пзйалля жгіиплыєрщпя пакд гм пндуі-
айщлмгм жакмлмгавпрва, цм нмкйагд-
лм ла одгуйывалля пндузсіфлмї псд-
оз віглмпзл кіе пуб’єкракз смлгм-
вмгм озлку ра нодгправйяє пмбмы лд 
номпрм лмокарзвлм ноавмвзи акр в 
жагайщлмку омжукіллі, а пакд жакмл 
Укоаїлз. 

Як бафзкм, ноз жапрмпуваллі бйа-
лкдрлзт гзпнмжзуіи жкіпр козкілайщ-
лм-ноавмвмгм гіялля взжлафаєрщпя як 
жакмлмк ном козкілайщлу вігнмвіга-
йщліпрщ, рак і лмокакз ілхзт гайужди 
ноава.  Айд мпраллі лд жакілыырщ 
лмокз козкілайщлмгм ноава.  Вмлз 
взкмлуырщ у ракзт взнагкат «пубпз-
гіаолу», кмлкодрзжуыфу сулкуіы, 
урмфлыырщ і гмнмвлыырщ нмймедлля 
козкілайщлмгм жакмлу.  Айд і ноз 
бйалкдрліи гзпнмжзуії лмока козкі-
лайщлмгм жакмлу лд жкілыєрщпя жа 
пвмєы пурры.  Цд жукмвйдлм рзк, цм 
ноз нмоухдллі лмок ілхзт гайужди 
ноава жавегз нозпурля «козкілайщ-
лм-ноавмва кмкнмлдлра», ланозкйаг, 
пндуіайщлі мжлакз, вкажалі в гзпнмжз-
уіят прарди КК (пупнійщлм лдбджндфлі 
лапйігкз фз пнмпіб, кіпуд, фап, мбпра-
лмвка вфзлдлля жймфзлу).  Тзк па-
кзк жакмлмгавдущ жа гмнмкмгмы вз-
кмозпралля лмок ілхзт гайужди йзхд 
урмфлыє в кмелмку взнагку пкйаг 
козкілайщлмгм ноавмнмоухдлля, кмр-
ози тмфа і багарм в фмку бажуєрщпя ла 
лмокат ілхзт гайужди ноава, айд лд 
вроафає пвмгм мпмбзпрмгм (козкіла-
йщлм-ноавмвмгм) і пндуіайщлмгм жкіпру 
і смокз. 



Публiчне право № 4 (32) (2018)   
 

 

 

 

 

 

 

102  

Оред, у жв’яжку ж ноаглдлляк 
Укоаїлз гм впруну гм Євомндипщкмгм 
Смыжу, ла взкмлалля Загайщлмгдо-
еавлмї номгоакз аганрауії жакмлм-
гавпрва Укоаїлз гм жакмлмгавпрва 
Євомндипщкмгм Смыжу нозилярмї 
наойакдлрмк Укоаїлз в 2004 омуі, 
Дзодкрзв Євомндипщкмгм Паойакдл-
ру ра Рагз Євомнз буйз влдпдлі жкі-
лз и гмнмвлдлля в лмокарзвлм-
ноавмву бажу Укоаїлз, хйятмк ноз-
илярря лзжкз жакмлмгавфзт акрів, в 
рмку фзпйі жакмлу Укоаїлз віг 21 
квірля 2011 омуі № 3267-VI «Пом 
влдпдлля жкіл гм гдякзт жакмлмгав-
фзт акрів Укоаїлз цмгм жанмбігалля 
йдгайіжауії (вігкзваллы) гмтмгів, 
мгдоеалзт жймфзллзк хйятмк», 
якзк буйм жаномвагедлм козкілайщ-
лу вігнмвігайщліпрщ жа калінуйывал-
ля ла смлгмвмку озлку (пр. 222-1 
КК Укоаїлз). 

  Фмокуйывалля гзпнмжзуії 
праррі 222-1 КК Укоаїлз фдодж бйал-

кдрлу лмоку, є лаибійщх вгайзк ж 
мгйягу ла гзлакіфлі жкілз ра нмпріи-
лзи омжвзрмк і угмпкмлайдлля смл-
гмвмгм озлку Укоаїлз, цм гмжвмйяє 
взкмозпрмвуварз уы прарры КК 
Укоаїлз рмгі, кмйз родба впралмвзрз 
козкілайщлу вігнмвігайщліпрщ жа нм-
оухдлля ноавзй, цм кіпрярщ оіжлм-
калірлі нознзпз, взкмгз, жабмомлз, 
які мнзпалм ра гдрайщлм омжкозрм в 
ілхзт лмокарзвлм-ноавмвзт ра ні-
гжакмллзт акрат.  Такі лмокз нмвд-
гілкз ла смлгмвмку озлку кмеурщ 
бурз взгалі гм лабоалля фзллмпрі 
жакмлмк ном козкілайщлу вігнмвіга-
йщліпрщ, цм кіпрзрщ бйалкдрлу гзп-
нмжзуіы, мглмфаплм ж лзк абм ніпйя 
имгм взгалля; вмлз кмеурщ жкілыва-
рзпя, угмпкмлайыварзпя, впралмвйы-
варз взкйыфдлля, айд козкілайщлм-
ноавмва лмока впралмвйдла в праррі 
222-1 КК Укоаїлз лд бугд нмродбу-
варз нмпріилмгм влдпдлля жкіл гм 
кмгдкпу і бугд жайзхаєрщпя бдж жкіл. 
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Odynets I. Backgrounds for criminalization of manipulation on stock exchange 
The articles deals with the backgrounds for criminalization of manipulation on stock 
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