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ВСТУП 

 Неправомірне використання інсайдерської інформації та маніпулювання 

ринком – явища, які збільшують ризик інвестицій в цінні папери, істотно 

підвищують вартість залучення капіталу, дестабілізують рівність інвесторів і 

добросовісну конкуренцію, створюють інформаційну асиметрію. В кінцевому 

рахунку, це може вкрай негативно позначитися на діяльності ринку або привести 

до його повного зникнення. Однак ефективність протидії цим правопорушенням 

зараз є вкрай низькою. Основною причиною неефективності існуючої практики 

протидії визнається відсутність комплексу ефективних методів боротьби, як з 

боку держави, так і з боку організаторів торгів та професійних учасників ринків. 

 Таким чином, актуальність обраної теми пояснюється тим, що на 

сьогоднішній день склалося протиріччя між існуванням і визнанням як 

правопорушення неправомірного використання інсайдерської інформації та 

маніпулювання ринком з одного боку і відсутністю комплексу ефективних 

методів протидії зазначеним явищам з іншого боку. 

 Питанням забезпечення економічної безпеки держави присвячено велику 

кількість робіт. Загальнотеоретичні питання інсайдерських та маніпулятивних 

угод розкриті в публікаціях таких дослідників, як Евтенко А. А., Оспіщев B. I., 

Колєсніков Г. А., Тлехугов Н. В., Емельянова Е. А., Карпович О. Г., Вавулін Д. А., 

Шеленкова Н. Б., Мартиненко В. О., Бабадаєв В. М., Беломитцева О. С., 

Супіс І. П. тощо. 

 Наразі у світі не існує чітко визначеної практики виявлення та протидії 

інсайдерській діяльності та маніпулюванням на фінансовому ринку, тому в роботі 

були розглянуті окремі методи протидії зазначеним правопорушенням, які 

висвітлені у дослідженнях Кавуна С. В., Сорбата І. В., Ахмедова Т. Ч. тощо. 

 Об'єктом дослідження виступає фінансовий ринок України, у рамках якого 

існують неправомірне використання інсайдерської інформації та маніпулювання 

ринком як загрози економічній безпеці держави. 

 Предметом дослідження є відносини, що виникають в процесі виявлення і 

протидії неправомірному використанню інсайдерської інформації та 



маніпулювання ринком між органами державної влади, організаторами торгів і 

господарюючими суб'єктами. 

 Мета роботи полягає в аналізі та вдосконаленні існуючих та розробці нових 

методів протидії неправомірному використанню інсайдерської інформації та 

маніпулювання ринком, а також вдосконалення процесу їх застосування 

суб'єктами протидії. 

 Зазначена мета досягається за допомогою вирішення наступного ряду 

завдань: 

- провести аналіз понять інсайдерської інформації та маніпулювання ринком; 

- розглянути процес державного регулювання інсайдерської діяльності та 

маніпулювання ринком; 

- визначити місце неправомірного використання інсайдерської інформації та 

маніпулювання ринком в системі загроз економічній безпеці держави; 

- класифікувати методи протидії та визначити їх особливості в Україні; 

- провести аналіз державних і біржових методів протидії неправомірному 

використанню інсайдерської інформації та маніпулювання ринком та оцінити 

їх ефективність; 

- сформувати механізм протидії неправомірному використанню інсайдерської 

інформації та маніпулювання ринком з урахуванням комплексу методів 

протидії, а також етапів взаємодії суб'єктів протидії; 

- запропонувати заходи щодо вдосконалення процесу застосування методів 

протидії правоохоронними органами. 

 Методологічну основу дослідження склали загальнонаукові методи 

пізнання, аналізу і синтезу, індукції і дедукції, а також ряд специфічних методів: 

методи порівняльного і формально-логічного аналізу, метод кореляційно 

регресійного аналізу, статистична обробка масивів інформації і метод 

порівняльного аналізу, метод структурно-логічного і функціонального аналізу. 

 Під час написання цієї роботи була використана вітчизняна і зарубіжна 

література. Зокрема, розглядалися законодавчі акти України та інших країн, 

вивчалися роботи відомих вчених, використовувалися матеріали з сайту Комісії з 



цінних паперів і бірж (SEC), а також були прийняті до уваги різні актуальні статті 

з наукових журналів. 

 Теоретична значимість дослідження полягає в систематизації та доповненні 

знань про економіко-правову сутність інсайдерських та маніпулятивних угод і їх 

вплив на економічну безпеку. 

 Практична значимість дослідження полягає в можливості застосування 

отриманих результатів у практичній діяльності органів виконавчої влади при 

прийнятті управлінських рішень в процесі протидії інсайдерським і 

маніпулятивним операціям. Матеріали дослідження можуть бути застосовані 

організаторами торгів і господарюючими суб'єктами для мінімізації негативних 

наслідків від подібних правопорушень. 

 Магістерська дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. 
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