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Постановка проблеми. Тематика правового упорядкування відносин щодо обігу 

інсайдерської інформації, як істотної, публічно не розкритої інформації, особливого 

різновиду службової таємниці, є порівняно новою не лише для України але й для 

юридичної науки та практики більшості держав світу.  

Актуальність проблематики неможливо заперечувати, оскільки ефективне правове 

упорядкування відносин щодо інсайдерської інформації – це один з найнадійніших та 

найдієвіших механізмів залучення інвестицій, бо гарантує вихід національних компаній 

на міжнародні ринки капіталу. Цю проблему слід позиціонувати у точці перетину 

національної інформаційної та фінансової безпеки, яка потребує всебічного 

комплексного опрацювання, оскільки стосується правових норм, які регламентують 

ринки капіталів й мають бути спрямованими на забезпечення чесних і справедливих 

трансакцій (угод тощо).  

Сутність проблеми “інсайду” зводиться до того, що інформаційні потоки, які є в 

розпорядженні інсайдерів та аутсайдерів (осіб, які перебувають всередині певної 

фінансової системи та поза її межами), мають бути відрегульовані в основних моментах 

чинним законодавством таким чином, щоб ці потоки були достатньо “симетричними”.  

Хоча при цьому слід визнати, що прагнення повної інформаційної симетрії є 

утопічним, оскільки ніколи, нікому й за жодних умов ще не вдавалося забезпечити 

подібну симетрію. Навіть у країнах з найрозвиненішими правовими системами важко 

забезпечити суто правовим чином такий режим інформаційного обміну, коли суб’єкти, 

які володіють інсайдерською інформацією або ж мають доступ до неї, не отримували б 

жодних переваг перед “звичайними інвесторами”. Апріорі зрозуміло, що той, хто 

володіє інсайдерською інформацією, має набагато більші шанси на отримання 

надприбутків від будь-якої операції і, якщо такий суб’єкт не керується певними 

морально-етичними нормами, а правові норми та їх застосування в даній країні 

відпрацьовані недостатньо, то слід очікувати нечесної конкурентної боротьби, оскільки 

подібні низькоморальні і не скуті жодними правовими обмеженнями “інсайдери” 

зазвичай не зупиняються навіть перед повним розоренням конкурентів та інвесторів, 

яких обманюють з допомогою зловживань інсайдерською інформацією.  
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Від непривабливого стану речей, пов’язаних зі зловживанням “інсайдом”, втрачають 

всі, бо недотримання юридично встановлених “правил гри” або ж “гра без правил” (“з 

нульовою сумою” тощо) не гарантує в остаточному підсумку виграшу нікому. Зазначене 

стосується передусім фінансового ринку й ринку цінних паперів зокрема. 

Отже, проблема належного комплексного впровадження в українське національне 

законодавство поняття “інсайдерської інформації” назріла давно, оскільки зловживання 

такою інформацією є однією з ознак того “дикого капіталізму”, з-поза меж якого 

намагається нині вийти Україна. Цей багатоликий феномен інсайду як “гри без правил” 

майже повсюдно поширений в діловому й фінансовому світі України й містить в собі 

ознаки найрізноманітніших злочинів та зловживань. Найпоширенішим серед них є 

рейдерство, коли інсайдерська інформація використовується для заволодіння чужою 

власністю. Загалом, до 90 % випадків різноманітного шахраювання на фінансових або 

ділових ринках в Україні пов’язані з відсутністю належного правового режиму 

регулювання обігу інсайдерської інформації.  

Проблема інсайдерської інформації та формування й функціонування фінансової 

інформації у цілому на кращих світових стандартах набуває особливої актуальності 

нині, коли українські компанії дедалі частіше виходять на світові ринки цінних паперів, 

демонструючи виразне бажання успішно конкурувати на міжнародних ринках. А це, у 

свою чергу, означає, що без напрацювання серйозного законодавства та ефективної 

правової практики боротьби із зловживанням інсайдерською інформацією годі 

сподіватися на залучення в Україну інвестицій як внутрішнього, так і іноземного 

походження.  

Адже торгівля (або підбурювання інших до подібної торгівлі) з використанням 

практично значимої, ефективної, але публічно не розкритої інформації підриває довіру 

інвесторів до ринку цінних паперів даної країни, оскільки у актуальних й потенційних 

інвесторів з’являється цілковито природне бажання уникати тих ринків цінних паперів, 

які вважаються не зовсім чесними. Такий стан речей негативно впливає на ліквідність і 

ефективність ринку, стимулює втечу з країни капіталів тощо, що й насправді 

відбувається в Україні та інших країнах СНД.  

Метою статті є порівняльний огляд національного, зарубіжного й міжнародного 

законодавства, яке стосується регулювання інсайдерської інформації та аналіз 

пов’язаної з цим законодавством дискусії щодо правочинної або неправочинної, 

дозволеної або недозволеної діяльності “інсайдерів”, яка впродовж тривалого часу 

точиться у правовій літературі і яку істотно активізувала криза 2008 – 2012 років.  

Одна сторона зазначеної дискусії захищає інсайдерів-фінансистів, аргументуючи це 

тим, що знання внутрішньої інформації та вміле її використання є справедливою 

винагородою підприємця, яка дозволяє йому привести ціни на фінансові активи у 

відповідність з їх реальною вартістю.  

Інша сторона згаданої дискусії розглядає діяльність інсайдерів як аморальну, 

оскільки вона надає їм несправедливі переваги перед іншими суб'єктами ринку, 

обумовлені їх службовим становищем, що безпосередньо заперечує принцип рівності 

всіх інвесторів на фондовому ринку.  

Виклад основних положень. Із суто правової точки зору, інсайдерська інформація 

– це службова інформація (інформація, яка становить службову таємницю), яка може 

істотно вплинути на ціну акцій або ж рішення потенційних інвесторів. Йдеться, зокрема, 

про точну й конкретну ділову або фінансову інформацію, яка не була своєчасно 

поширена або надана її власником, що справило вплив на ціни фінансових інструментів, 

іноземної валюти і (або) товарів.  
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На більшості розвинених фондових ринках світу діють закони, що забороняють 

торгівлю інсайдерською інформацією “інсайдерами”, до яких зазвичай відносять 

порівняно широке коло осіб, які мають до такої інформації доступ:  

20 травня 2011 року Президент України підписав закон, який забороняє 

використання інсайдерської інформації на фондовому ринку [7] й передбачає 

впровадження в Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний 

кодекс України, закони “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та 

“Про цінні папери та фондовий ринок” відповідних змін, скерованих на попередження 

фактів використання на фондовому ринку інсайдерської інформації. 

Першим правовим актом України, у якому йшлося про маніпулювання 

інформацією на фінансових ринках (але не про інсайдерську інформацію) був Закон 

України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.96 р. № 

448/96-ВР. Стаття 10-1 зазначеного закону “Маніпулювання на фондовому ринку” 

містила п. 3, який тлумачив “маніпулювання інформацією як 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” [1]. 

Вперше поняття “інсайдерської інформації” набуло юридичної кваліфікації в 

Україні у Законі “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.06 р. [2]. Тоді ж, у 

порядку реалізації відсильної норми – ч. 4 ст. 45 зазначеного Закону України до 

Кримінального Кодексу України було включено ст. 232-1, яка встановила кримінальну 

відповідальність за протиправне використання інсайдерської інформації.  

Перелік відомостей, віднесених до інсайдерської інформації, визначається 

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Оприлюднення 

інсайдерської інформації здійснюється учасником фондового ринку в установленому 

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку шляхом: 

опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради, Кабінету 

міністрів або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; розміщення в 

загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку про ринок цінних паперів. 

Прийнятим законом передбачено, що інформація не вважається інсайдерською з 

моменту її оприлюднення відповідно до зазначених вимог. Після оприлюднення така 

інформація подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в 

установленому Комісією порядку. 

Частина 1 ст. 45 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” забороняє 

інсайдерам (але так само й особам, які не є інсайдерами, але володіють інсайдерською 

інформацією): 1) вчиняти з її використанням на власну користь або на користь інших 

осіб правочини, спрямовані на придбання або відчуження цінних паперів; 2) передавати 

інсайдерську інформацію або надавати доступ до неї іншим особам (крім розкриття цієї 

інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов’язків та в 

інших випадках, передбачених законодавством); 3) давати будь-якій іншій особі 

рекомендації стосовно придбання або відчуження цінних паперів, щодо яких особа 

володіє інсайдерською інформацією. 

Прикладом зловживання інсайдерською інформацією є крах деяких інформаційних 

компаній, які отримали назву “високотехнологічних” й акції яких тоді за завищеними 
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цінами котувалися на біржі NASDAQ (від англ. National Association of Securities Dealers 

Automated). Оскільки найвідомішою серед них була компанія “Енрон”, то й сам 

феномен непрозорості корпоративної інформації отримав назву “енронізації” [6].  

Водночас, хоча яскравих прикладів “інсайду” в Україні вистачає, поки що 

прикладів правових покарань за порушення відповідних прав немає, тоді як у США та 

інших країнах з юридично захищеними ринками, таких прикладів багато. Боротьба з 

незаконним “інсайдом” в країнах цивілізованого Заходу є буденною юридичною 

практикою, тоді як в Україні – екзотикою.  

Однак, і в країнах Заходу робота в цьому напрямі далека від свого завершення й від 

досконалості. Про це свідчить хоча б той факт, що лише в квітні 2012 року президент 

США Барак Обама підписав закон про заборону інсайдерських операцій для членів 

Конгресу [17].  

На даний час законодавство більшості країн впроваджує обмеження на діяльність 

інсайдерів, вважаючи, що вона суперечить суспільним інтересам і дозволяє інсайдеру 

здобувати незаконним чином прибуток або уникати втрат, використовуючи тільки йому 

одному відому інформацію. 

Найбільш розвинене законодавство в сфері регулювання обігу цінних паперів та 

боротьби із незаконним інсайдом мають США, де вперше на цю проблему звернули 

увагу ще на початку. У базовому Законі про торгівлю цінними паперами та біржі 

(Securities Exchange Act of 1934) є дві статті – 16(b) й 10(b), які безпосередньо й 

опосередковано стосуються інсайдерської торгівлі. Крім того, нині у США діють два 

відповідних закони – від 1984 та 1988 років (The Insider Trading Sanctions Act of 1984; 

Insider Trading and Securities Fraud Enforcement Act of 1988). Хоча США постійно 

тримають в правовому полі зору проблему – як зробити санкції проти інсайдерів 

якомога жорсткішими та ефективнішими.  

У Великій Британії в 1985 р. був прийнятий Закон про інсайдерів, який накладає 

суттєві обмеження на осіб, що володіють внутрішньою інформацією.  

Японія ухвалила перший правовий акт, спрямований проти зловживання 

інсайдерською інформацією в 1988 р. 

У Росії поняття “службової інформації” з відповідними обмеженнями на її 

використання у процесі здійснення операцій з цінними паперами вперше запровадив у 

1996 р. закон про ринок цінних паперів. 

Існують перші спроби запровадження міжнародно-правових норм, які регулювали 

би обіг інсайдерської інформації. Зокрема, Міжнародна організація комісій з цінних 

паперів (International Organization of Securities Commissions) сформулювала у 2003 р. 30 

принципів регулювання ринку цінних паперів, поділені відповідно на три групи. Перша 

група стосується захисту інвесторів. Друга – забезпечення справедливих, ефективних та 

прозорих фінансових ринків (fair, efficient and transparent). Третя група принципів 

стосується проблеми зниження системних ризиків [18].  

Перші успіхи у боротьбі з “інсайдом” робить Росія, поставивши перед собою 

завдання перетворитись на країну, привабливу для світових фінансистів. Згідно цих 

планів країна має в недалекому майбутньому стати одним зі світових фінансових 

центрів [9]. Проте, щоб створити необхідні умови для успішного формування в Росії 

міжнародного фінансового центру, треба чимало зробити. Причин і можливостей 

стратегічного порядку тут чимало і якщо Росія (а разом з нею Україна та інші 

республіки пострадянського простору) зуміють скористатися ними, то вони справді 

зможуть стати мостом між динамічними азійськими економіками і більш зрілими 

європейськими ринками, отримуючи доступ до капіталів і ресурсів як тих, так і інших, 
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всіляко сприяючи таким чином збалансованому розвитку власної економіки. Від цього, 

звичайно, виграє, поряд з країнами СНД, весь світ. 

Серед виразних прикладів російської боротьби з “інсайдом” можна послатися на 

події 2010 року, коли були пред’явлені відповідні звинувачення двом російським 

фінансистам. Високопоставлений співробітник одного з підрозділів міжнародного 

інвестбанку (Ігор Потероба) начебто повідомляв своєму спільнику (Олексію Ковалю), 

який спочатку працював в інших фінансових установах, про угоди між компаніями до їх 

офіційного оголошення. Використовуючи отримані дані, Коваль начебто здійснював 

певні операції на фондовому ринку, які принесли обом зловмисникам прибуток в 

розмірі близько 1 мільйона доларів [23]. 

Нещодавно у США була розкрита чи не найтриваліша інсайдерська змова в історії 

фінансового ринку – справа Метью Клагера й Гаррета Багера, яким впродовж 17 років 

вдалося заробити на “інсайді” 32 млн. дол. [12].  

Інша резонансна історія із західної практики стосується відставки на початку 2012 

року глави швейцарського Національного банку Філіпа Хильдебранда, якого преса 

звинуватила в передачі власній дружині інсайдерської інформації щодо наступної зміни 

курсу швейцарського франка щодо долара та євро, чим вона, мовляв, і скористалася для 

особистого збагачення. Хоча сам факт подібного зловживання юридично не був 

доведений, характерно, що швейцарському політику коштувала кар’єри навіть сама 

більш-менш обґрунтована підозра, що подібне могло статися [8].  

Величезне число кримінальних звинувачень, висунутих органами контролю ринку 

цінних паперів США і Великобританії проти консультантів, інвестиційних менеджерів 

та інших фахівців з інвестицій, перетворює тему інсайдерської інформації на одну з 

найбільш обговорюваних на світовому фінансовому ринку.  

Однак, на думку авторитетних експертів з даної проблематики, практично 

неможливо оцінити щорічні фінансові збитки від зловживання закритою інформацією. 

Адже до судових санкцій доходять далеко не всі випадки незаконного використання 

подібної інформації. Та й довести сам факт подібного зловживання дуже непросто. Але 

позитивним є уже сам по собі той факт, що в країнах з найрозвиненішими фінансовими 

ринками кількість судових справ, спрямованих проти зловживання інсайдерською 

інформацією, зростає з року в рік.  

За статистикою Управління з фінансового регулювання і нагляду Великобританії, 

29 % від загальної кількості угод, пов’язаних з первинним розміщенням на ринку цінних 

паперів, викликає сумнів. А The Wall Street Journal повідомляла, що в листопаді 2010 р. 

лише чутки про те, що найбільші гравці ринку могли бути замішані в скандалі, 

пов’язаному з використанням інсайдерської інформації, привели до зниження на 15 

млрд. дол. сукупної ринкової вартості таких компаній, як Goldman Sachs, Morgan 

Stanley, Citigroup, Bank of America і JP Morgan Chase [12].  

Висновки.  
1. Для правової кваліфікації інформації як “інсайдерської” ця інформація повинна 

бути: а) точною і конкретною; б) становити службову таємницю, тобто бути невідомою 

широкому колу осіб; в) справляти у разі розкриття істотний вплив на вартість цінних 

паперів; г) включена в перелік інсайдерської інформації, затверджений емітентом 

цінних паперів [13, с. 24]. Хоча усі зазначені ознаки інсайдерської інформації містяться 

в законодавстві США, країн ЄС, РФ тощо, вони не знайшли достатньо повного 

відображення в національному українському законодавстві. Зокрема, згідно із Законом 

України “Про внесення змін до Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” 

щодо розкриття інформації на фондовому ринку” [3] “інсайдерська інформація” 
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визначена вкрай абстрактно як “неоприлюднена інформація про емітента, його цінні 

папери та похідні (деривативи) або угоди по них, оприлюднення якої може істотно 

вплинути на вартість цінних паперів і похідних (деривативів)”. 

Вважаємо, що до кола “інсайдерської інформації” законодавцю доцільно в 

обов’язковому порядку віднести відомості, які стосуються: емітентів емісійних цінних 

паперів, керуючих компаній інвестиційних фондів, пайових інвестиційних фондів та 

недержавних пенсійних фондів, фінансових інструментів, іноземної валюти та (або) 

товарів включно із відомостями, що становлять комерційну, службову, банківську 

таємницю, таємницю зв’язку (в частині інформації про поштові перекази грошових 

коштів) та іншу охоронювану законом таємницю [13 – 15].  

2. Для належної правової кваліфікації в українському законодавстві інформації як 

“інсайдерської” (“інсайду”) дуже важливим є врегулювання питання щодо часових 

параметрів, оскільки інформація може вважатися “інсайдерською” лише у чітко 

визначеному проміжку часу між виникненням певної події (появою інформації або 

відомостей про неї) та моментом розкриття інформації про дану подію усім 

зацікавленим особам. 

3. Усе зазначене означає, що неможливо розв’язувати вторинну за своєю 

юридичною сутністю проблему інсайдерської інформації, не розв’язавши первинну 

проблему чіткої юридичної кваліфікації “службової таємниці” (“конфіденційної 

інформації”) й “комерційної таємниці”, “банківської таємниці”, “таємниці зв’язку”, де в 

українському законодавстві існують істотні прогалини, про що свідчить, зокрема, 

відсутність відповідних базових законів.  

4. Хоча, згідно оновленого законодавства України, учасники ринку цінних паперів 

повинні вести списки інсайдерів, і здійснювати заходи щодо виявлення та запобігання 

незаконного використання інсайдерської інформації, ці питання законодавцем також є 

недостатньо врегульованими, залишаючи чимало простору для суб’єктивізму. В законі 

слід чітко окреслити коло актуальних й потенційних інсайдерів, до якого мають бути 

обов’язково віднесені: емітенти цінних паперів та керуючі компаній; господарюючі 

суб’єкти, що посідають домінуючі позиції на ринку певного товару; організатори 

торгівлі; професійні учасники ринку цінних паперів; аудитори, оцінювачі та працівники 

кредитних й страхових організацій; працівники інформаційних та рейтингових агентств; 

фізичні особи, які мають доступ до інсайдерської інформації. 

5. Правову ситуацію довкола “інсайду” істотно ускладнює те, що доступ до 

публічно не оприлюдненої інформації може отримати людина, яка має не безпосереднє, 

але опосередковане відношення до певної компанії. Зокрема, істотною службовою 

інформацією про стан і фінансову діяльність компанії можуть володіти постачальники 

послуг (аналітики й консультанти, аудитори та інвестиційні банки тощо). Це можуть 

бути й різноманітні “хакери”, які заволоділи подібною інформацією у порядку 

“кібершпигунства” як за умов тісної співпраці з інсайдерами, так і без такої співпраці. 

Крім того, навіть люди, не пов’язані з корпорацією й без будь-яких “хакерських 

кваліфікацій”, випадково чи зумисне можуть отримати інсайдерську інформацію від тих 

осіб, які мають до цієї корпорації певне відношення, але не вміють тримати секрети чи 

не хочуть цього робити із певних мотивів: помста топ-менеджерам за певні образи, 

втрату робочого місця тощо. 

6. Із обсягу поняття “інсайдерська інформація” слід вилучити припущення про стан 

справ в компанії (компаніях), поширювані певними мас-медіа, відомості, що стали 

доступними необмеженому колу осіб; здійснені на основі загальнодоступної інформації, 

а також дослідження, прогнози і оцінки щодо фінансових інструментів, іноземної 
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валюти і (або) товарів, а також рекомендації та (або) пропозиції про здійснення операцій 

із зазначеними вище інструментами [13 – 15].  

7. Для реальної модернізації вітчизняних фінансових ринків на шляху їх зближення 

з більш цивілізованими світовими ринками українським компаніям слід відмовитися від 

надмірної “самобутності”, яка відлякує зарубіжних колег по бізнесу й потенційних 

інвесторів й перейти на прийняті у всьому світі стандарти обліку і звітності (міжнародні 

стандарти фінансової звітності – МСФЗ). Бо лише завдяки подібним МСФЗ ринки 

отримають те, до чого звикли і цей процес вже відбувається на рівні провідних 

компаній, які готують свою звітність за МСФЗ з метою виходу на міжнародні кредитні 

ринки і ринки цінних паперів, Зазначене означає необхідність істотного пришвидшення 

поетапної реалізації законодавства про консолідовану фінансову звітність, прийнятого в 

2010 р.  
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