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Законопроект 2284 (далі «закон») складається з трьох окремих законів: 

1. Закон «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»

2. Закон «Про товарні біржі»

3. Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям законів 
України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та "Про товарні біржі"»

ЕЛЕМЕНТИ ТА СТАТУС ЗАКОНОПРОЕКТУ 2284
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Закон був прийнятий Верховною Радою 19 червня 2020 року. Станом на 10 серпня він 
підписаний Головою Верховної Ради, але не підписаний Президентом, а також не 

опублікований.



Організований ринок

Фінансові інструменти Фінансові інструменти

Валютні цінності

Поза організований ринок

Продукція*

* Під продукцією розуміється сільськогосподарська продукція, деревина, мінерали, паливно-енергетичні ресурси, сировина, метали, дорогоцінне каміння, 
матеріальна продукція рибальства, паливної, хімічної, легкої, харчової та інших видів промисловості, викиди парникових газів та інші види забруднення 
навколишнього середовища, а також інше майно, визначене родовими ознаками
** Лише щодо ліквідаційного неттінгу та клірингової діяльності (див. наступний слайд)

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ «ПРО РИНКИ КАПІТАЛУ ТА 
ОРГАНІЗОВАНІ ТОВАРНІ РИНКИ»
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Валютні цінності**

Продукція**



Відносини, пов’язані з вчиненням і виконанням 
правочинів (крім деривативних контрактів та 
правочинів щодо них) поза організованими 
ринками (крім провадження клірингової діяльності, 
здійснення ліквідаційного неттінгу) щодо
• Валютних цінностей
• Продукції

Відносини, пов’язані з функціонуванням 
багатосторонніх систем та їх операторів, якщо 
правила функціонування таких ринків не 
передбачають централізованого вчинення та/або 
централізованого виконання правочинів 
(наприклад, OLX)

Товарні біржі, крім випадків, прямо передбачених 
цим законом**

Відносини, пов’язані з функціонуванням ProZorro

Відносини, пов’язані з вчиненням і виконанням 
правочинів щодо речей, визначених 
індивідуальними ознаками (крім цінних паперів)

ЗАКОН «ПРО РИНКИ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНІ ТОВАРНІ 
РИНКИ» НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА:
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Оператора ринку електричної енергії, оператора системи передачі, оператора газотранспортної системи та на 
відносини, пов’язані з  функціонуванням ринку електричної енергії відповідно до Закону України "Про ринок 
електричної енергії", функціонуванням ринку природного газу відповідно до Закону України "Про ринок природного 
газу" та функціонуванням сфери теплопостачання відповідно до Закону України "Про державне регулювання у сфері 
комунальних послуг"*

* Незважаючи на цей виняток, згідно з поясненнями, наданими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР):

- Якщо оператор ринку електричної енергії вирішить впровадити кліринг, то він повинен отримати клірингову ліцензію
- Товарна біржа, яка торгує газом, повинна отримати ліцензію товарної біржі

** Таких винятків щодо застосування закону «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» до товарних бірж доволі багато. Частина з них прямо 
перелічена в Законі «Про товарні біржі», інша частина випливає з визначення «оператор організованого ринку» та «професійний учасник організованих 
товарних ринків»



СТРУКТУРА РИНКІВ

Організований товарний 
ринок

Регульований ринок 
капіталу

Організований ринок 
капіталу

БТМ (багатосторонній 
торгівельний майданчик)

ОТМ (організований 
торгівельний майданчик)

Товарний ринок

Поза організований 
товарний ринок

Поза організований ринок 
капіталу

Ринок капіталу

Торгівля продукцією
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Товарна біржа (ТБ)

*  На ОТМ можуть також торгуватися деривативні контракти, які не є фінансовими інструментами.

Торгівля фінансовими інструментами* (та валютними 
цінностями – лише на регульованому ринку)



СТРУКТУРА ОРГАНІЗОВАНИХ РИНКІВ КАПІТАЛУ

Організований ринок капіталу

Регульований ринок капіталу

Регульований фондовий ринок
Торгівля цінними паперами, у т.ч. 

деривативними цінними паперами (ЦП)

Регульований ринок деривативних 
контрактів

Регульований грошовий ринок
Торгівля інструментами грошового 

ринку та валютними цінностями

БТМ

Фондовий БТМ
Торгівля цінними паперами, у т.ч. 

деривативними ЦП

БТМ деривативних контрактів

ОТМ

ОТМ деривативних контрактів*

ОТМ облігацій
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* Згідно з положеннями закону, на ОТМ можуть торгуватися деривативні контракти, які не є фінансовими інструментами. Водночас, ч.13 ст.33 передбачає, 
що «вимоги цього Закону щодо деривативних контрактів не поширюються на товарні деривативні контракти, які не є фінансовими інструментами відповідно 
до цього Закону, а також на торговельні майданчики/ринки, де укладаються такі контракти (договори)». Згідно з поясненнями, наданими НКЦПФР, якщо на 
ОТМ торгуються фінансові інструменти і деривативні контракти, які не є фінансовими інструментами, то на такий ОТМ поширюються вимоги закону.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНІЗОВАНИХ РИНКІВ КАПІТАЛУ

Регульований ринок БТМ ОТМ

Основна функція
Поширення інформації щодо 

пропозиції та попиту, централізоване 
вчинення та виконання правочинів

Централізоване вчинення та виконання правочинів

Регулярні торги Обов’язково Опціонально

Правила функціонування
Реєструються НКЦПФР

Недискреційні Дискреційні

Створення умов для 
розв’язання спорів Обов’язково Опціонально

Можливість оператора бути 
стороною правочинів на 
своєму ринку

Ні Так

Кліринг Обов’язкове залучення центрального 
контрагента (ЦК)

Залучення центрального 
контрагента – опціонально*;
оператори можуть самі проводити 
кліринг з визначення зобов’язань 
на своїх ринках або залучити 
клірингову установу

Клірингові установи / самі 
оператори. Залучення 
центрального контрагента -
неможливе
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* НКЦПФР може своїм рішенням встановити обов’язок залучення центрального контрагента (ЦК) на БТМ деривативних контрактів.



ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗОВАНОГО ТОВАРНОГО РИНКУ -
ТОВАРНОЇ БІРЖІ

Товарна біржа

• Організовує торгівлю продукцією на умовах спот

• Умови для початку діяльності:
 Отримати ліцензію від НКЦПФР
 Затвердити недискреційні правила у відповідного регулятора / центрального органу виконавчої влади 

товарного ринку (наприклад, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг - НКРЕКП) та зареєструвати їх в НКЦПФР

• За своїми характеристиками – товарна біржа більше нагадує БТМ, оскільки:
 Товарна біржа не зобов’язана проводити регулярні торги
 Товарна біржа не зобов’язана залучати центрального контрагента. Товарна біржа може або сама провадити 

діяльність клірингу з визначення зобов’язань, або залучити клірингову установу

• Водночас, товарна біржа зобов’язана розраховувати та публікувати біржовий курс товарів, що торгуються на такій 
біржі, що нагадує регульований ринок, оскільки він теж виконує функцію поширення інформації про попит та 
пропозицію

• Інші основні вимоги до товарної біржі:
 Необхідно погоджувати з НКЦПФР набуття істотної участі, статут, кандидатури на посади керівників
 Мати початковий капітал розміром не менше 20 млн грн
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ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ
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Фінансовими інструментами є:

(1) Цінні папери, в т. ч. цінні папери ІСІ

(2) Інструменти грошового ринку

(3) Опціони, ф’ючерси, свопи, контракти на майбутню відсоткову ставку 
та будь-які інші деривативні контракти (ДК), базовим активом яких є 
цінні папери, валюта або інші ДК, базовим показником яких є 
процентні ставки, дохідність, індекси або курс, та які можуть бути 
виконані у вигляді фізичної поставки (поставні ДК) або розрахунків 
(розрахункові ДК)

(4) Опціони, ф’ючерси, свопи, форварди та інші ДК, базовим активом 
яких є продукція, які мають або можуть бути виконані у вигляді 
розрахунків за вибором однієї зі сторін (змішані ДК), окрім випадків 
неплатоспроможності або інших випадків припинення зобов’язань

(5) Опціони, ф’ючерси, свопи та інші ДК, базовим активом яких є 
продукція, що укладаються на торгівельних майданчиках та які можуть 
бути виконані у вигляді фізичної поставки (поставні ДК), окрім контрактів 
(договорів), які не є фінансовими інструментами (див. наступний слайд)

(6) ДК, базовим активом яких є продукція, які можуть бути виконані у 
вигляді фізичної поставки (поставні ДК), та які не зазначені у п. 5 цього 
слайду, укладаються не в комерційних цілях та мають характеристики 
іншого деривативного фінансового інструменту

(7) Деривативні фінансові інструменти, що передбачають передачу 
кредитного ризику, зокрема кредитні ноти та кредитні дефолтні свопи

(8) Фінансові контракти на різницю цін

(9) Опціони, ф’ючерси, свопи, контракти на майбутню відсоткову ставку 
та будь-які інші ДК, що стосуються кліматичних параметрів, ставок 
фрахту, показників інфляції або інші показники економічної статистики, 
які мають бути виконані у вигляді розрахунків (розрахункові ДК) або 
можуть бути виконані у вигляді розрахунків (змішані ДК), окрім випадків 
неплатоспроможності або інших випадків припинення зобов’язань

(10) ДК, що стосуються активів, прав, зобов'язань, індексів, курсів, які не 
зазначені у цьому слайді та які мають характеристики іншого 
деривативного фінансового інструменту, у тому числі, які 
укладаються на регульованому ринку, ОТМ або БТМ

Підсумовуючи, фінансовими інструментами є цінні папери, інструменти грошового ринку та 
деривативні контракти (за певними винятками – див. наступний слайд)



ЧИ Є КОНТРАКТ ЩОДО ПРОДУКЦІЇ ФІНАНСОВИМ 
ІНСТРУМЕНТОМ?
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Укладається з оператором 
системи передачі / ГТС для 

балансування і не є 
стандартизованим

Обов’язкова 
фізична поставка

Деривативний 
контракт

Оптовий 
енергетичний 

продукт 
(електрика / 

газ)

на ОТМ / поза 
організованим ринком

на регульованому ринку 
/ БТМ

Фізична поставка 
необов’язкова

на ОТМ / поза 
організованим ринком

Продукція
на іноземному 

регульованому ринку / 
БТМ / ОТМ

Тип контракту Базовий актив Де укладається Як виконується Дод. умови

Не фінансовий 
інструментСпот-контракт Продукція

Контракт

Форвардний 
контракт Продукція

Фінансовий 
інструмент

Не фінансовий 
інструмент

Не фінансовий 
інструмент

Обов’язкова 
фізична поставка

на ОТМ / поза 
організованим ринком

на регульованому ринку 
/ БТМ

Фізична поставка 
необов’язкова

на ОТМ / поза 
організованим ринком Фінансовий 

інструмент

Не фінансовий 
інструмент



СПРОЩЕНИЙ АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ, ЧИ Є КОНТРАКТ ЩОДО 
ПРОДУКЦІЇ ФІНАНСОВИМ ІНСТРУМЕНТОМ

11

Фінансовий інструмент Не фінансовий інструмент

Чи торгується контракт на регульованому ринку чи БТМ?
ТАК

НІ
Чи є контракт товарним спот контрактом (поставка продукції здійснюється протягом 2 

робочих днів або проміжку часу, що визначений товарною біржею)
ТАК

Чи є поставка продукції за таким контрактом обов’язковою?

ТАК

Чи цей контракт стосується електрики / газу?
ТАК

НІ

НІ

ТАК

Це форвардний контракт?

НІ

НІ

До деривативних контрактів, які не є фінансовими інструментами, 
вимоги цього закону НЕ застосовуються



ВИДИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
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• Електронні
• Паперові

За формою існуванняЗа порядком розміщення та 
видачі

• Емісійні
• Неемісійні

За формою випуску / видачі

• На пред’явника 
• Іменні
• Ордерні

Групи цінних паперів

• Пайові (акції, інвестиційні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю (ФОН), акції КІФ)

• Боргові (корпоративні облігації; державні облігації України; облігації місцевих позик; казначейські зобов’язання України; ощадні 
сертифікати банків; депозитні сертифікати банків; векселі; облігації МФО)

• Іпотечні (іпотечні облігації, заставні)
• Деривативні (опціонні сертифікати; фондові варанти; кредитні ноти; депозитарні розписки; державні деривативи)
• Товаророзпорядчі

Можливі комбінації

Емісійні + іменні + електронні
Емісійні + на пред’явника + паперові / електронні

Неемісійні + іменні + паперові / електронні
Неемісійні + на пред’явника + паперові / електронні

Неемісійні + ордерні + паперові

Неможливі комбінації

Емісійні + іменні + паперові
Емісійні + ордерні

Неемісійні + ордерні + електронні



ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВОГО РИНКУ
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Казначейські зобов’язання України, ощадні сертифікати банків, депозитні сертифікати банків, векселі, а також 
інші інструменти (в тому числі цінні папери), що мають всі з таких характеристик:

• вартість, що може бути визначена у будь-який момент часу
• не є деривативними фінансовими інструментами
• мають період до погашення в момент емісії (видачі) 397 днів або менше

Інструменти грошового ринку можуть торгуватися лише на регульованому ринку та поза 
організованими ринками



ВИДИ ДЕРИВАТИВНИХ КОНТРАКТІВ (1)

Деривативний контракт – договір, умови якого передбачають обов’язок однієї або кожної із сторін такого 
договору щодо базового активу та/або умови якого встановлюються залежно від значення базового показника, а 

також можуть передбачати обов’язок проведення грошових розрахунків

• Опціон
• Форвард
• Своп
• Кредитний дефолтний своп
• Свопціон
• Контракт на різницю цін
• Контракт на майбутню відсоткову 

ставку
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Укладається лише на 
організованому ринку

Укладається лише поза 
організованим ринком

Укладається як на організованому 
ринку, так і поза ним

• Ф’ючерс
• Ф’ючерс на своп • Форвард на своп



ВИДИ ДЕРИВАТИВНИХ КОНТРАКТІВ (2)

Види деривативних контрактів за наявністю зобов’язання щодо відчуження базового активу

Контракт передбачає здійснення 
розрахунків між сторонами 
залежно від значення базового 
показника

15

Поставні ЗмішаніРозрахункові

Контракт передбачає передачу 
базового активу однією або 
кожною із сторін

Контракт передбачає можливість 
за волевиявленням однієї зі сторін 
здійснити заміну розрахунків між 
сторонами передачею базового 
активу або здійснити заміну 
зобов’язання з передачі базового 
активу зобов’язанням здійснити 
розрахунки

Види деривативних контрактів за типом базового активу / показника

Деривативний контракт 
грошового ринку

Фондовий 
деривативний контракт

Товарний 
деривативний контракт

Інший деривативний 
контракт



ВИМОГИ ДО ДЕРИВАТИВНИХ КОНТРАКТІВ
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Вимоги до деривативних контрактів:

• Зміст деривативного контракту визначається:
 На організованому ринку – генеральною угодою та/або специфікацією
 Поза організованим ринком – генеральною угодою та/або описом та/або сторонами контракту самостійно

• Обов’язкова звітність про укладення деривативного контракту як на організованому ринку, так і поза ним торговому 
репозиторію, неподання звітності – штраф

• Укладаються за посередництва / участі інвестиційної фірми (за винятком товарних ДК за певних умов – див. наступний 
слайд)

• Кліринг:

- на регульованому ринку – обов’язковий кліринг через центрального контрагента
- на БТМ – обов’язковий кліринг з визначення зобов’язань, можливий кліринг через центрального контрагента за рішенням                  
оператора або НКЦПФР може своїм рішенням встановити обов’язковість клірингу через центрального контрагента

- на ОТМ – обов’язковий кліринг з визначення зобов’язань, залучення центрального контрагента неможливе
- поза організованим ринком – НКЦПФР може встановити обов’язковість клірингу через центрального контрагента (для ДК 
грошового ринку – за погодженням з Національним банком України - НБУ)

• Застосовуються положення про остаточність проведення розрахунків та ліквідаційний неттінг.



УКЛАДЕННЯ ТОВАРНИХ ДЕРИВАТИВНИХ КОНТРАКТІВ БЕЗ 
ПОСЕРЕДНИЦТВА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФІРМИ
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Вони укладаються поза організованим ринком

з власної ініціативи, від свого імені та за власний рахунок

Укладення таких деривативних 
контрактів не є основною 
діяльністю компанії або групи 
компаній, до якої така компанія 
належить 

Товарні деривативні контракти можуть укладатися особами 
без посередництва інвестиційної фірми, якщо:

за рахунок та від імені клієнтів або за рахунок клієнтів, 
але від свого імені за умови, що такими клієнтами є 
особи, які в рамках провадження основної діяльності 
зазначеними юридичними особами є їх постачальниками 
та/або споживачами товарів (робіт, послуг), що 
виробляються (виконуються, надаються) такими 
юридичними особами

АБО

ЗА УМОВ, ЩО

Особи не використовують 
високочастотну торгівлю для 
укладення таких товарних 
деривативних контрактів

Особи повідомили НКЦПФР про 
намір здійснювати таку діяльність до 
укладення першого такого 
деривативного контракту

ТА

ТА ТА



КЛІРИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Клірингова діяльність з визначення зобов’язань
Клірингова діяльність 

центрального 
контрагента (ЦК)

Набуття взаємних прав та 
обов’язків сторін торгів

Клірингові 
установи

Оператори 
організованого ринку

Центральний 
депозитарій НБУ

Окрема ліцензія НКЦПФР

 Лише щодо ЦП, облік 
яких він здійснює

 Без прийняття на 
себе ризиків

 Лише щодо 
ЦП, облік яких 
він здійснює

 Без ліцензії 
НКЦПФР

 Окрема ліцензія НКЦПФР на 
діяльність ЦК

 Може також здійснювати 
клірингову діяльність з 
визначення зобов’язань на тих 
ринках, де ЦК необов’язковий

Лише клірингові установи
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 процес визначення зобов’язань, у тому числі шляхом неттінгу
 забезпечення функціонування системи управління ризиками та гарантій з виконання таких зобов’язань
 здійснення розрахунків у системі клірингового обліку та/або організація проведення розрахунків, у т.ч. підготовка документів 

(інформації) для проведення розрахунків та їх направлення відповідним установам, що проводять розрахунки

 Не можуть відкривати 
рахунки в НБУ

 Не можуть проводити 
розрахунки з принципом 
«поставка проти оплати»

Кліринг може здійснюватися за деривативними контрактами, правочинами щодо інших фінансових 
інструментів, щодо валютних цінностей та продукції



ВИПАДКИ ОБОВ’ЯЗКОВОСТІ КЛІРИНГУ

Кліринг – обов’язковий на всіх організованих ринках та може вимагатись НКЦПФР для деривативних контрактів, 
укладених поза організованим ринком* 

* За погодженням з НБУ - для деривативних контрактів грошового ринку.
**  За відсутності рішення НКЦПФР, кліринг через ЦК може здійснюватись за бажанням БТМ.

Кліринг через центрального контрагента

Обов’язковий за законом Можливий на вибір оператора 
ринку

Обов’язковий за рішенням 
НКПЦФР*

На регульованих ринках За деривативними контрактами, 
укладеними поза регульованим 
ринком, а саме:
• на БТМ деривативних 

контрактів**
• поза організованим ринком

• на фондовій БТМ
• на товарних біржах  
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Центральний контрагент не може здійснювати свою діяльність на ОТМ



РОЗРАХУНКИ ЗА ПРИНЦИПОМ «ПОСТАВКА ПРОТИ ОПЛАТИ»

Це механізм розрахунків за правочинами щодо активів, що допущені до торгів на організованому ринку, а також за 
правочинами вчиненими поза організованим ринком, під час якого поставка активів відбувається відразу після 

відповідного переказу коштів та/або припинення зобов’язання за результатами неттінгу

Клірингові установи Центральний депозитарій / НБУ

• деривативними контрактами
• цінними паперами
• інструментами грошового ринку
• продукцією

• цінними паперами

20

забезпечують здійснення грошових розрахунків на організованих ринках і поза ними за принципом «поставка проти 
оплати» за:



КЛІРИНГ ЦЕНТРАЛЬНИМ КОНТРАГЕНТОМ ЗГІДНО З ЗАКОНОМ

Кліринг ЗАРАЗ Кліринг 1.07.2021-1.01.2023
Кліринг після 

1.01.2023*

• Розрахунковий центр (РЦ) –
монополіст по здійсненню грошових 
розрахунків за правочинами щодо 
цінних паперів, укладеними на 
фондових біржах та поза ними, якщо 
проводяться розрахунки за 
принципом «поставка проти оплати».

РЦ поєднує свою діяльність з 
банківською

• Розрахунки по деривативам
проводять самі фондові біржі

• Порядок здійснення розрахунків на 
товарних біржах не врегульовано. 
На практиці, деякі біржі 
використовують ескроу рахунки.

• Ліквідовано монополію на здійснення клірингової 
діяльності; РЦ не може поєднувати свою 
діяльність з банківською діяльністю

• Клірингову діяльність центрального контрагента 
(ЦК) може здійснювати юридична особа, яка 
отримала ліцензію центрального контрагента

• Оператор регульованого ринку / БТМ 
деривативних контрактів та товарна біржа 
може здійснювати клірингову діяльність ЦК щодо 
деривативних контрактів та продукції за умови 
наявності ліцензії на клірингову діяльність з 
визначення зобов’язань та реєстрації правил в 
НКЦПФР

• РЦ може здійснювати клірингову діяльність ЦК за 
цінними паперами за умови реєстрації правил 
або РЦ може отримати ліцензію ЦК

• Ліквідовано монополію на 
здійснення клірингової 
діяльності

• Існує окремий 
Центральний контрагент 
(один або декілька), а 
оператори організованого 
ринку, в т.ч. товарні біржі, 
втрачають право 
здійснювати клірингову 
діяльність ЦК

• РЦ може здійснювати 
клірингову діяльність ЦК за 
умови отримання ліцензії на 
клірингову діяльність ЦК

* За умови, що на 1.01.2023 хоча б одна особа отримає ліцензію на здійснення діяльності центрального контрагента та зареєструє відповідні правила 
згідно з вимогами закону. Інакше – див. кліринг 1.07.2021-1.01.2023
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ТОРГОВИЙ РЕПОЗИТОРІЙ
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Це особа, яка здійснює централізоване збирання та ведення обліку укладених деривативних 
контрактів та укладених договорів про заміну сторони деривативних контрактів

• До торгового репозиторію (ТР) подається інформація про деривативні контракти, укладені на організованих ринках та 
поза ними*. 

• Для набуття статусу ТР, НКЦПФР авторизовує таку особу шляхом включення до відповідного Реєстру
• Може існувати кілька торгових репозиторіїв. При цьому, ТР має забезпечити можливість співставлення інформації 

зі своєї бази даних, з інформацією з базами даних іншого ТР
• До 1 липня 2024 року діяльність ТР може здійснювати НБУ. Після 1 липня 2024 НБУ може продовжувати діяльність 

ТР лише на підставі окремого рішення НКЦПФР
• Зміст інформації, порядок та строк її подання встановить НКЦПФР (для деривативних контрактів грошового ринку –

за погодженням з НБУ). 
• До ТР не подається інформація про деривативні контракти щодо оптових енергетичних продуктів, інформація щодо 

яких подається у порядку, встановленому законодавством**

* До ТР подається інформація лише про ті контракти, які є фінансовими інструментами (ч.13 ст.33).

** Згідно з поясненнями, наданими НКЦПФР, цей виняток стосується лише тих деривативних контрактів, які не є фінансовими інструментами (див. ч.2 ст.7 
закону).



РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ (1)
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Яка інформація Як розкривається
Емітенти

Регульована інформація, а саме: 

• Регулярна інформація та особлива інформація про емітента
• Інсайдерська інформація
• Інформація про власників голосуючих акцій понад порогові 

значення пакетів акцій
• Інша інформація відповідно до закону

• Розміщення в базі даних особи, яка провадить діяльність з 
оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків 
капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків 
(далі – «база даних агента»)*

• Розміщення на власному веб-сайті
• Подання до НКЦПФР

Професійні учасники ринків капіталу та організованих товарних ринків

Інформація про себе та свою діяльність (детальніші вимоги – в 
законах / актах НКЦПФР)

• Розміщення в базі даних агента
• Розміщення на власному веб-сайті
• Подання до НКЦПФР

Інформація про структуру власності (для учасників, які є системно 
важливими та/або підприємствами, що становлять суспільний 
інтерес)

• Розміщення на власному веб-сайті
• Подання до НКЦПФР

* Приватні акціонерні товариства (якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна пропозиція) розкривають регульовану інформацію 
виключно шляхом її розміщення на своєму веб-сайті та шляхом подання до НКЦПФР.



РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ (2)
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Яка інформація Як розкривається
Інвестиційні фірми

Дані про правочини щодо емісійні цінні папери, вчинені поза 
організованим ринком

• Розміщення в базі даних агента
• Подання до НКЦПФР

Інформація про укладений агентський договір та повідомлення про 
порушення пов’язаним агентом • Подання до НКЦПФР

Оператори організованих ринків (в т.ч. товарні біржі)
• Перелік осіб, які мають право брати участь у торгах
• Перелік активів, допущених до торгів
• Обсяг торгівлі активами
• Інша інформація згідно з законами та актами НКЦПФР

• На власному веб-сайті
• Подання до НКЦПФР

Дані про правочини щодо емісійні цінні папери та деривативні 
контракти, укладені на такому ринку • Розміщення в базі даних агента

Товарні біржі
• Перелік учасників торгів
• Реєстр біржових товарів
• Обсяг торгівлі товарами
• Інформація щодо позабіржових операцій

• Оприлюднення та подання до НКЦПФР
• Розміщення в базі даних агента

Річний звіт про результати біржових торгів • Оприлюднення на власному вебсайті



ПОЄДНАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ (1)

Поєднання діяльності на ринках капіталу з іншими видами діяльності

Банк

Проф. учасник ринків 
капіталу

Торгівля фінансовими 
інструментами Депозитарна діяльність Управління майном 

ФФБ/ФОН*

Надання інформаційних 
послуг (агенти – див. слайди 

22-23)

Проф. учасник ринків 
капіталу Торговий репозиторій

Клірингова установа Організація торгівлі 
продукцією

Оператор організованого 
ринку капіталу

Організація торгівлі 
продукцією
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* ФФБ – фонд фінансування будівництва



ПОЄДНАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ (2)

Поєднання діяльності на організованих товарних ринках з іншими видами діяльності

Товарна біржа Кліринг з визначення зобов’язань Організація торгівлі фінансовими 
інструментами

26

Інвестиційна фірма Організація торгівлі на БТМ/ОТМ (з 01.01.2024)

Клірингова установа 
(визначення зобов’язань) Організація торгівлі на ринках капіталу

Оператор БТМ/ОТМ Клірингова діяльність з визначення зобов’язань 
(за договорами на цьому операторі)

Управління активами 
інституційних інвесторів Адміністрування недержавних пенсійних фондів

Поєднання між собою окремих видів професійної діяльності на ринках капіталу 



РОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ ПО РИНКАМ
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Фондовий ринок

Ринки 
капіталу

Ринок деривативних 
контрактів

Грошовий ринок

НКЦПФР: основний регулятор
НБУ: окремі питання щодо облігацій внутрішньої державної позики / облігацій міжнародних 
фінансових організацій

НКЦПФР: основний регулятор
НБУ: погодження щодо окремих питань по деривативних контрактах грошового ринку 
(наприклад, погодження специфікацій деривативних контрактів грошового ринку, 
погодження вимог до інформації, яка подається до торгового репозиторію по таких 
контрактах тощо)
Регулятор товарного ринку (наприклад, НКРЕКП) – погодження специфікацій поставних 
товарних деривативних контрактів

НКЦПФР: основний регулятор
НБУ: правила поставки інструментів грошового ринку (крім ЦП) та валютних цінностей, 
допущених до торгів на регульованому грошовому ринку; окремі питання щодо інструментів 
грошового ринку; затвердження правил функціонування регульованого грошового ринку і 
т.д.

Міністерство фінансів: окремі питання щодо казначейських зобов’язань

Товарні 
ринки Товарна біржа

НКЦПФР: основний регулятор
Регулятор товарного ринку (наприклад, НКРЕКП): затвердження правил товарної біржі, 
погодження критеріїв цінової нестабільності



ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ
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Брокерська діяльність Субброкерська та брокерська діяльність

Дилерська діяльність Дилерська діяльність

Андеррайтинг Розміщення без надання гарантії

Управління цінними паперами Управління портфелем фінансових інструментів

Організація торгівлі на фондовому 
ринку

Клірингова діяльність з визначення зобов’язань та: 
а) діяльність з організації торгівлі на регульованому фондовому ринку; 
б) діяльність з організації укладання деривативних контрактів на регульованому 
ринку деривативних контрактів; 
в) діяльність з організації торгівлі на фондовому БТМ;
г) діяльність з організації укладання деривативних контрактів на БТМ деривативних 
контрактів;

Клірингова діяльність Клірингова діяльність з визначення зобов’язань

- Особи, чиї ліцензії вважаються переоформленими, повинні не пізніше 1 липня 2022 року подати до 
НКЦПФР документи, що підтверджують приведення їхньої діяльності у відповідність з вимогами нового 
Закону
- Товарні біржі мають отримати відповідні ліцензії до 1 липня 2021 року



ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ НАБИРАЮТЬ ЧИННОСТІ:

Положення щодо приведення актів НКЦПФР / НБУ / Кабінету Міністрів України у 
відповідність до нового закону; положення щодо відкриття рахунків в НБУ для РЦ та 
центрального депозитарію, ліквідаційного неттінгу тощо

Дня наступного за днем 
опублікування

1 липня 2021 Усі положення крім тих, які набирають чинності раніше чи пізніше

1 січня 2023
• Зміни до закону про ринок електричної енергії
• «Втрачають чинність» перехідні положення щодо можливості здійснення функцій 

центрального контрагента іншими операторами організованого ринку і Розрахунковим 
центром

1 січня 2024
Інвестиційні фірми зможуть поєднувати свою діяльність з організацією БТМ/ОТМ
Будуть застосовуватись вимоги щодо початкового капіталу інвестиційної фірми в повному 
обсязі (до цього – з певними коефіцієнтами)
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1 січня 2022 Національний банк перестає здійснювати депозитарний облік облігацій місцевих позик


