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ЕМІТЕНТ ЯК УЧАСНИК РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
 

В даній науковій статті досліджується поняття емітента як учасника ринку цінних паперів. Здійснюється аналіз 

діяльності емітента та його функції згідно чинного законодавства України. Досліджується міжнародний досвід 

діяльності емітентів та особливості здійснення ними своєї діяльності. 
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Постановка проблеми. У сучасній 

економіці цінні папери та фондовий ринок 

виступають важливими складовими, що 

гарантують ефективне функціонування всього 

ринкового механізму. Подолання наслідків 

фінансово-економічної кризи потребує 

створення належних умов для становлення та 

функціонування ринку цінних паперів, який 

сприяє руху капіталу. Саме тому важливе 

значення відіграє вдосконалення нормативно-

правової бази в сфері регулювання відносин 

емітента як учасника ринку цінних паперів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дане наукова дослідження базується на працях 

науковців, з яких: C. Ф. Андреюк, Р. І. Заво-

ротній, М. М. Миколишин, В. І. Полюхович, 

О. С. Саух, О. В. Ярошевська та ін.  

Мета роботи – дослідження нормативно-

правового регулювання та місця емітентів як 

учасників ринку цінних паперів. 

Виклад основного матеріалу. Емітент 

виступає одним із ключових суб’єктів на 

ринку цінних паперів. За його ініціативи відбу-

вається виникнення відносин і правових зв’яз-

ків між іншими учасниками фондового ринку. 

Стверджують, що емітенти з одного боку вис-

тупають споживачами інвестиційних ресурсів, 

але з іншої сторони вони виступають джере-

лом фінансових ресурсів, що повертаються 

інвесторам [1, с. 2]. Емітент визначає потребу і 

попит на ринку цінних паперів, призначення 

якого полягає у створенні умов і надання мож-

ливостей підприємцям, комерційним організа-

ціям, державі, державним і муніципальним 

утворенням в отриманні необхідного капіталу 

для розвитку виробництва товарів, виконання 

робіт і надання послуг. Емітент несе зобов’язан-

ня перед власниками цінних паперів по здій-

ненню прав, які вони надають. Ось чому ос-

новну роль на фондовому ринку відіграють ті 

емітенти, які випускають емісійні цінні папери. 

Діяльність емітентів на ринку цінних паперів 

є цілеспрямованою. Як правило, метою, яку хоче 

досягнути емітент на такому ринку, є залучення 

первісних коштів для створення юридичної 

особи та залучення додаткових коштів для 

збільшення статутного капіталу. Проте не 

маловажне значення також відіграє досягнення 

такої цілі як залучення позикового капіталу для 

вільного або цільового використання. 

Згідно з Законом України «Про цінні папери 

та фондовий ринок» емітентом вважається 

юридична особа, у тому числі Фонд гаранту-

вання вкладів фізичних осіб, Автономна 

Республіка Крим або міська рада, а також дер-

жава в особі уповноважених нею органів дер-

жавної влади чи міжнародна фінансова органі-

зація, які від свого імені розміщують емісійні 

цінні папери та беруть на себе зобов’язання за 

ними перед їх власниками (ст. 2). 

Емітенти у своїй діяльності переслідують 

такі цілі на ринку цінних паперів: 

- залучення первісних коштів для створення 

юридичної особи; 

- залучення додаткових коштів для 

збільшення статутного капіталу; 

- залучення позикового капіталу для 

вільного або цільового використання. 

На українському фондовому ринку 

основним емітентом є держава в особі 

Міністерства фінансів України – найбільший 

емітент боргових цінних паперів. Основними 

призначеннями випуску державою цінних 

паперів є залучення коштів для: 

- фінансування поточного бюджетного 

дефіциту (облігації внутрішніх та зовнішніх 

державних позик, казначейські зобов’язання); 

- погашення раніше розміщених позик; 
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- забезпечення касового виконання 

державного бюджету; 

- вирівнювання нерівномірності надходження 

податкових платежів; 

- фінансування цільових проектів [2, c. 50]. 

Випуск цінних паперів є більш ефективним 

методом фінансування бюджетного дефіциту 

порівняно з практикою позичання грошей у 

НБУ та інфляційною емісією грошей. 

Використання кредитних ресурсів НБУ значно 

зменшує його можливості регулювання 

позикового ринку, і тому в усіх країнах з 

ринковою економікою встановлені значні 

обмеження на доступ уряду до цих ресурсів. 

Емісію цінних паперів здійснюють також і 

місцеві органи влади. Необхідність у цьому 

виникає у випадку перевищення витрат місце-

вих органів над їх доходами або, при не обхід-

ності, залучення коштів для інвестиційних 

проектів. Вартість цінних паперів, випущених 

місцевими органами влади (муніципальних 

цінних паперів), визначається платоспромож-

ністю їх емітента та ринком. Проте облігації 

місцевих позик є малопопулярними серед ін.-

весторів з причини низької фінансової спро-

можності місцевих бюджетів, а тому є необ-

хідність у пошуку додаткових засобів для під-

вищення їх інвестиційної привабливості на 

фондовому ринку. Досвід Російської Федерації 

свідчить, що привабливість муніципальних цін-

них паперів може бути збільшена за таких умов: 

– їх погашення частками у статутних 

фондах підприємств, що приватизуються (така 

модель використовувалась, коли здійснювався 

випуск муніципальних цінних паперів у 

Новосибірську, Курську, Москві); 

– їх використання як засобу платежу, в тому 

числі при сплаті податку на прибуток, що 

спрямовується до місцевого бюджету (Нижній 

Новгород); 

– їх обміну на акції приватизованих 

підприємств, часткою в статутному фонді яких 

володіє орган, що управляє муніципальною 

власністю (Москва); 

– їх використання для розрахунків з кредиторами; 

– їх використання в якості конвертованих облігацій; 

– їх використання як застави для одержання 

кредитів [1]. 

Разом із державою та місцевими органами 

державної влади в якості емітентів на ринку 

цінних паперів важливе місце займають 

різноманітні суб’єкти підприємницької діяль-

ності — юридичні особи, які залежно від фор-

ми власності можуть бути державної, приват-

ної, комунальної форм власності. Більш того, 

терміном «юридична особа» охоплюються 

також і іноземні суб’єкти господарювання. 

Зокрема, міжнародна фінансова організація, 

яку спеціально визначено в якості емітента в 

змінах до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про цінні 

папери та фондовий ринок» [4, c. 8]. 

Ці емітенти здійснюють емісію цінних папе-

рів як в процесі створення, в тому числі шляхом 

приватизації, так і для розширення виробниц-

тва або проведення іншої комерційної діяльнос-

ті шляхом випуску пайових або боргових зобо-

в’язань. Серед інших цілей виділяють: залучен-

ня інвестицій; виконання певних нормативів, 

встановлених державою; перерозподіл влади в 

акціонерному товаристві. Проте ринок інвести-

цій в Україні мало розвинутий, а його фінанси-

вий потенціал не реалізовується як через 

відносно невеликі обсяги вільних коштів, так і з 

причини низького рівня довіри інвесторів. Саме 

тому провідні українські акціонерні товариства 

здійснюють залучення інвестицій через IPO 

(Initial Public Offering) – первісну публічну 

пропозицію на закордонних фондових біржах 

шляхом випуску депозитарних розписок або 

через випуск акцій материнською компанією, 

зареєстрованою за кордоном. Такий шлях залу-

чення іноземних інвестицій в економіку Укра-

їни є цілком позитивний, хоча і не стимулює 

вітчизняний ринок інвестицій. Водночас є про-

позиції щодо впровадження українських депо-

зитарних розписок, базовим активом яких є цін-

ні папери іноземного емітента, емісія яких здій-

нена відповідно до законодавства країни емі-

тента. У Верховній Раді України був зареєстро-

ваний відповідний проект Закону від 14 грудня 

2010 р. № 7462 про внесення змін до Закону 

України «Про цінні папери та фондовий ринок» 

щодо українських депозитарних розписок. 

Впровадження українських депозитарних роз-

писок відкрило б пересічному вітчизняному 

інвестору можливість бути акціонером інозем-

них компаній, але, на думку окремих фахівців, 

є певні перестороги щодо запровадження тако-

го фінансового інструменту, а саме з огляду на 

можливість створення механізму відтоку вітчи-

зняного інвестиційного капіталу за кордон. Саме 

тому внесений законопроект був у результаті 

попереднього розгляду забалотований [7, c. 141]. 
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Характеристику діяльності емітента необхідно 

здійснювати крізь призму вимог міжнародних 

організацій, членами яких є Україна [3, c. 181]. 

Так, базові принципи для емітентів встановлені 

Міжнародною організацією комісій з цінних па-

перів (IOSCO) в своєму програмному документі 

«Цілі та принципи регулювання фондового рин-

ку» в категорії Е: 

– емітенти зобов’язані надавати інвесторам 

повну, своєчасну і точну інформацію про свою 

діяльність, яка може впливати на їхні інвести-

ційні рішення; 

– відношення до акціонерів має бути 

чесним та неупередженим; 

– стандарти обліку та аудиту має 

відповідати міжнародним нормам. 

У зв’язку з цим, на нашу думку, реалізація 

визначених принципів у національному мас-

штабі здійснюється, в тому числі, шляхом нор-

мативного закріплення системи обов’язків емі-

тентів, які умовно, на нашу думку, можна звес-

ти до таких трьох груп [6, c. 179]: 

– обов’язки щодо дотримання певної проце-

дури емісії цінних паперів, що полягають у 

здійсненні емітентом послідовних дій, 

передбачених законодавством; 

– обов’язки щодо розкриття інформації (ре-

гулярної та особливої), а саме: склад, порядок і 

строки подібного розкриття на етапах емісії у 

формі проспекту емісії цінних паперів та звіту 

про результати розміщення, щоквартального 

та річного звіту емітента і повідомлень про 

істотні факти його фінансово-господарської 

діяльності; 

– обов’язки щодо дотримання обмежень 

щодо використання інсайдерської інформації. 

Окремі аспекти правового регулювання 

визначених груп обов’язків емітента необхідно 

розвивати з урахуванням досвіду нормотвор-

чої діяльності в країнах Європейського Союзу. 
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ЭМИТЕНТ КАК УЧАСТНИК РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

В данной научной статье исследуется понятие эмитента как участника рынка ценных бумаг. Осуществляется 

анализ деятельности эмитента и его функции согласно действующему законодательству Украины. Исследуется 

международный опыт деятельности эмитентов и особенности осуществления ими своей деятельности. 

Ключевые слова: эмитент, ценные бумаги, фондовый рынок, эмиссия, рынок ценных бумаг. 

 

ISSUER AS A PARTICIPANT IN THE SECURITIES MARKET 

This scientific article explores the concept of the issuer as a participant in the securities market. The activity of the issuer and 

its function is analyzed according to the current legislation of Ukraine. The international experience of issuers' activity and 

peculiarities of their activity are investigated. 

Keywords: issuer, securities, stock market, issue, securities market. 

 

 

 


