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   У Законі України «Про цінні папери і 
фондову біржу» (ст. 1) вказується, 
що цінні папери — це грошові 
документи, що засвідчують право 
володіння або відносини позики, 
визначають взаємини між особою, що їх 
випустила, і їх власником, що 
передбачають виплату доходу у вигляді 
дивіденду або відсотка, а також 
можливість передачі грошових та інших 
прав, що випливають з цих документів, 
іншим особам. 
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   Пайові цінні папери засвідчують участь 
власника таких цінних паперів (інвестора) 
у статутному капіталі та/або активах 
емітента (у тому числі активах, які 
знаходяться в управлінні емітента) та 
надають власнику зазначених цінних 
паперів (інвестору) право на отримання 
частини прибутку (доходу), зокрема у 
вигляді дивідендів, та інші права, 
встановлені законодавством, а також 
проспектом цінних паперів або рішенням 
про емісію цінних паперів.



ДО ПАЙОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ВІДНОСЯТЬСЯ:

• акції- іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника, 
що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання 
частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на 
отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, 
право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, 
передбачені Цивільним кодексом України.;

• інвестиційні сертифікати - цінний папір, який розміщується 
інвестиційним фондом, інвестиційною компанією, компанією з управління 
активами пайового інвестиційного фонду та посвідчує право власності 
інвестора на частку в інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної 
компанії та пайовому інвестиційному фонді.;

• сертифікати ФОН (фонду операцій із нерухомістю) - це цінний папір, 
що засвідчує право його власника на отримання доходу від інвестування в 
операції з нерухомістю.;

• акції корпоративного інвестиційного фонду - цінний папір, емітентом 
якого є корпоративний інвестиційний фонд та який посвідчує майнові права 
його власника (учасника корпоративного інвестиційного фонду), 
включаючи право на отримання дивідендів (для закритого корпоративного 
інвестиційного фонду), частини майна корпоративного інвестиційного 
фонду у разі його ліквідації, право на управління корпоративним 
інвестиційним фондом, а також немайнові права, передбачені 
законодавством про інститути спільного інвестування.

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15


   Боргові цінні папери - цінні папери, 
що посвідчують відносини позики і 
передбачають зобов’язання емітента 
або особи, яка видала неемісійний 
цінний папір, сплатити у визначений 
строк кошти, передати товари або 
надати послуги відповідно до зобов’
язання. 



ДО БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ВІДНОСЯТЬСЯ:
• облігації підприємств. Облігація - цінний папір, що посвідчує внесення його першим 

власником коштів, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, 
підтверджує зобов’язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у 
передбачений проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних 
облігацій України - умовами їх розміщення) строк та виплатити доход за облігацією, якщо 
інше не передбачено проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних 
облігацій України - умовами їх розміщення).Облігації підприємств розміщуються 
юридичними особами тільки після повної сплати свого статутного капіталу.;

• державні облігації України;
• облігації місцевих позик. До облігацій місцевих позик належать облігації внутрішніх та 

зовнішніх місцевих позик;
• казначейські зобов’язання України - державний цінний папір, що розміщується 

виключно на добровільних засадах серед фізичних осіб, посвідчує факт заборгованості 
Державного бюджету України перед власником казначейського зобов’язання України, дає 
власнику право на отримання грошового доходу та погашається відповідно до умов 
розміщення казначейських зобов’язань України.;

• ощадні (депозитні) сертифікати - цінний папір, який підтверджує суму вкладу, 
внесеного у банк, і права вкладника (власника сертифіката) на одержання зі спливом 
встановленого строку суми вкладу та процентів, встановлених сертифікатом, у банку, 
який його видав.;

• векселі - цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця 
або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму 
власнику векселя (векселедержателю).;

• облігації міжнародних фінансових організацій;
• облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - цінні папери, що 

розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов’язання 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо відшкодування пред’явникам цих 
облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення 
облігацій.



ДЕРЖАВНІ ОБЛІГАЦІЇ УКРАЇНИ
• облігації внутрішніх державних позик України - державні 

цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому 
фондовому ринку і підтверджують зобов’язання України 
щодо відшкодування пред’явникам цих облігацій їх 
номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов 
розміщення облігацій.;

• облігації зовнішніх державних позик України - державні 
боргові цінні папери, що розміщуються на міжнародних 
фондових ринках і підтверджують зобов’язання України 
відшкодувати пред’явникам цих облігацій їх номінальну 
вартість з виплатою доходу відповідно до умов розміщення 
облігацій.;

• цільові облігації внутрішніх державних позик України - 
облігації внутрішніх державних позик, емісія яких є 
джерелом фінансування дефіциту державного бюджету в 
обсягах, передбачених на цю мету законом про Державний 
бюджет України на відповідний рік, та в межах граничного 
розміру державного боргу.



   Іпотечні цінні папери 
- цінні папери, 
випуск яких 
забезпечено 
іпотечним покриттям 
(іпотечним пулом) та 
які посвідчують 
право власників на 
отримання від 
емітента належних 
їм коштів. 



ДО ІПОТЕЧНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ВІДНОСЯТЬСЯ:
• іпотечні облігації- є іменними цінними паперами. Іпотечна 

облігація засвідчує внесення грошових коштів її власником і 
підтверджує зобов'язання емітента відшкодувати йому номінальну 
вартість цієї облігації та грошового доходу в порядку, 
встановленому цим Законом та проспектом емісії, а в разі 
невиконання емітентом зобов'язань за іпотечною облігацією 
надає її власнику право задовольнити свою вимогу за рахунок 
іпотечного

• покриття ;
• іпотечні сертифікати - іпотечний цінний папір, забезпечений 

іпотечними активами або іпотеками;
• заставні - цінний папір, який засвідчує безумовне право його 

власника на отримання від боржника виконання за основним 
зобов'язанням, за умови, що воно підлягає виконанню в грошовій 
формі, а в разі невиконання основного зобов'язання — право 
звернути стягнення на предмет іпотеки;



   ВИСНОВОК. Таким чином, вживаючи поняття 
«цінний папір», розуміють категорію, якій 
притаманні певні спільні риси, що об’єднують усі 
види цінних паперів. Безумовно, не можна не 
погодитись з тим, що при більш детальному 
визначенні цінного паперу необхідне виділення 
більш конкретних ознак певних видів цінних 
паперів, що дозволяє повніше їх 
охарактеризувати. Проведений аналіз існуючого 
різноманіття груп цінних паперів розкривають 
багатогранність вказаної наукової категорії, що 
дає можливість повною мірою врахувати їх 
найважливіші характеристики. 
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