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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Чинне законодавство України у сфері банківської

діяльності, цінних паперів, операцій з ними та фондо)
вого ринку не передбачає будь)яких принципових об)
межень для здійснення операцій з цінними паперами
комерційними банками. Таким чином, банки України
мають можливість здійснювати увесь спектр операцій з
цінними паперами.

У державі особливо важливого значення набуває
діяльність банків на фондовому ринку, здійснення ними
посередницьких операцій як професійних учасників
фондового ринку. Роль держави в даному процесі по)
лягає у вироблені оптимальних форм регулювання
здійснення банками вказаного напрямку діяльності з
метою досягнення найкращого економічного ефекту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ ПОСИЛАЄТЬСЯ АВТОР
Дослідженню проблем інституту діяльності банків

на ринку цінних паперів у спеціальній науковій літера)
турі відведено певну увагу. Так, вітчизняними науковця)
ми вивчається питання функціонування фінансового
ринку, а також їх державного регулювання (Черкасова
С.В.).

Суть надання банками послуг, до яких також нале)
жить здійснення банками діяльності на фондовому рин)
ку, вивчають Скоморович І.Г., Михайловська І.М., Олій)
ник А.В.

Невирішені раніше частини загальної проблеми. За)
лишається невирішеним питання визначення ролі дер)
жави у здійсненні регулювання діяльності банків на
фондовому ринку, зокрема їх посередницької діяль)
ності, та вироблення рекомендацій щодо її удоскона)
лення.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Цілями статті є аналіз ролі держави у здійсненні

регулювання посередницької діяльності банків на фон)
довому ринку та вироблення рекомендацій щодо вдос)
коналення її державного регулювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Законодавством України визначено, що на фондо)

вому ринку можуть здійснюватися такі види професій)
ної діяльності: діяльність з торгівлі цінними паперами;
діяльність з управління активами інституційних інвес)
торів; депозитарна діяльність; діяльність з організації
торгівлі на фондовому ринку [1, ст.16].

До посередницьких операцій банків на фондовому
ринку належать:

1) у сфері професійної діяльності з торгівлі цінни)
ми паперами — брокерська діяльність, андерайтинг та
діяльність з управління цінними паперами;

2) у сфері професійної депозитарної діяльності —
діяльність зберігача та діяльність з ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів.

Крім того, банки можуть бути учасниками депози)
таріїв [2, с. 246].

У цілому слід зазначити, що здійснюючи будь)який
вид професійної діяльності з торгівлі цінними паперами
на фондовому ринку, банки зобов'язані: діяти в інтере)
сах своїх клієнтів, тобто домагатися якнайкращого ви)
конання замовлень та договорів; узгоджувати з клієнтом
рівень можливого ризику щодо виконання операцій з
цінними паперами; передусім виконувати операції з
цінними паперами за договорами та разовими замовлен)
нями клієнтів, а потім власні операції з такими самими
цінними паперами; у разі наявності в банку)торговця за)
цікавленості, яка перешкоджає йому виконати договір чи
разове замовлення клієнта, негайно повідомити про це.
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Банківське законодавство України визначає, що
банк крім надання фінансових послуг, має право
здійснювати також діяльність щодо ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів (крім власних акцій)
[5, ст. 47]. Крім того, банкам надається право надавати
фінансові послуги, до яких, зокрема, належить профес)
ійна діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає
ліцензуванню [6, ст. 4]. Слід зазначити, що фінансова
послуга — операції з фінансовими активами, що
здійснюються в інтересах третіх осіб за власний раху)
нок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених
законодавством, — і за рахунок залучених від інших осіб
фінансових активів, з метою отримання прибутку або
збереження реальної вартості фінансових активів [6, ст.
1].

Державне регулювання посередницької діяльності
банків на ринку цінних паперів здійснюється у таких
формах: прийняття законодавчої бази; видача ліцензії
на здійснення професійної діяльності на ринку цінних
паперів; регулювання посередницької діяльності
банків на ринку цінних паперів; контроль за дотри)
манням банками законодавства, що регулює їх посе)
редницьку діяльність на ринку цінних паперів; вста)
новлення правил і стандартів здійснення банками опе)
рацій на ринку цінних паперів та ін. При цьому, го)
ловним завданням державного регулювання є узгод)
ження інтересів усіх суб'єктів фондового ринку вста)
новленням необхідних обмежень і заборон у їхніх
взаємовідносинах, а також непрямим втручанням у
їхню діяльність.

Державне регулювання діяльності банків на фондо)
вому ринку, зокрема їх посередницької діяльності,
здійснюють Національний банк України (далі — НБУ)
та Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку (далі — НКЦПФР).

Так, основними законодавчими актами, які регулю)
ють посередницьку діяльність банків на фондовому рин)
ку, є Закон України "Про Національний банк України",
Закон України "Про банки і банківську діяльність", За)
кон України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні", Закон України "Про цінні папери та
фондовий ринок", Закон України "Про фінансові послу)
ги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Крім того, НБУ та НКЦПФР в межах наданих їм
повноважень прийнято відповідні нормативно)правові
акти, які регулюють вказану сферу діяльності банків.

НБУ та НКЦПФР мають різні функції при здійсненні
державного регулювання посередницької діяльності
банків на фондовому ринку.

Що стосується функцій НБУ як регулятора, то, по)
перше, відповідно до банківського законодавства банк
не пізніш як за місяць до початку нового виду діяль)
ності (щодо ведення реєстрів власників іменних цінних
паперів (крім власних акцій) або надання нового виду
фінансових послуг (професійна діяльність на ринку
цінних паперів, що підлягає ліцензуванню) зобов'яза)
ний повідомити про це НБУ згідно з вимогами та в по)
рядку, встановленими НБУ [6, ст. 47]. Для початку по)
середницької діяльності на фондовому ринку банк по)
винен мати ліцензію, протягом відповідного періоду
діяльності не повинен бути протягнутим до відпові)
дальності НБУ, повинен мати підрозділ, який здійсню)
ватиме діяльність з ведення реєстрів власників іменних
цінних паперів (крім власних акцій), або іншу профес)
ійну діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає
ліцензуванню, та інше. Банки повідомляють НБУ про
початок здійснення ними професійної діяльності на
фондовому ринку, здійснюється це не пізніше ніж за
місяць до початку такої діяльності шляхом подачі по)
відомлення та визначених нормативно)правовими ак)
тами НБУ документів.

По)друге, згідно з банківським законодавством НБУ
має право застосувати заходи впливу, визначені норма)
тивно)правовими актами Національного банку, які ре)

гулюють питання застосування Національним банком
заходів впливу, якщо банк не виконав вимоги, передба)
чені для початку нового виду діяльності та/або надан)
ня нового виду фінансових послуг за результатами
інспектування банку.

НКЦПФР має визначальний вплив з боку держави
на здійснення банками посередницьких операцій на
фондовому ринку.

По)перше, згідно із законодавством України
НКЦПФР є органом ліцензування професійної діяль)
ності на фондовому ринку [7, ст.4]. У межах наданих
їй повноважень НКЦПФР у встановленому нею поряд)
ку видає, переоформлює, зупиняє дію або анулює
ліцензії на провадження професійної діяльності на
ринку цінних паперів та видає дублікати і копії таких
ліцензій [7, ст. 7]. Так, нормативно)правими актами
НКЦПФР, погодженими з НБУ, визначено, що банки
організовують свою професійну діяльність на фондо)
вому ринку у складі спеціалізованих структурних
підрозділів, що діють на підставі внутрішнього поло)
ження про них, та які організаційно відокремлені від
інших підрозділів банку, що здійснюють інші види
діяльності. При цьому, законодавством заборонено
суміщати роботу сертифікованих фахівців, які забез)
печують проведення банком професійної діяльності на
фондовому ринку з іншими видами діяльності банку.
Для отримання ліцензії банк надає до НКЦПФР заяву
про видачу ліцензії на провадження певного виду про)
фесійної діяльності на фондовому ринку, до якої до)
даються документи, вичерпний перелік яких установ)
лений НКЦПФР.

По)друге, НКЦПФР відповідно до наданих їй по)
становлень встановлює вимоги, порядок та стандар)
ти щодо обов'язкового розкриття інформації особа)
ми, які здійснюють професійну діяльність на ринку
цінних паперів, у тому числі банками [9, ст. 7]. Так,
наприклад, відповідно до вимог нормативно)правових
актів НКЦПФР банки)зберігачі повинні подавати до
вказаного державного органу квартальні та річні звіти
про свою діяльність як професійних учасників фон)
дового ринку. Квартальні звіти включають в себе відо)
мості про: банк як зберігача цінних паперів; перелік
випусків цінних паперів, які обслуговуються банком)
зберігачем; розподіл випусків цінних паперів за депо)
нентами; розподіл випусків цінних паперів за власни)
ками пакетів акцій та власниками іпотечних цінних
паперів; адміністративні та інформаційні операції,
проведені зберігачем цінних паперів; облікові опе)
рації, проведені зберігачем цінних паперів; перелік
недержавних пенсійних фондів, що обслуговує збер)
ігач цінних паперів; перелік сертифікованих осіб; дані
про тарифи на послуги зберігача цінних паперів; дані
про власників пакетів акцій тощо. Річні звіти перед)
бачають подання НКЦПФР банками)зберігачами
фінансової звітності, підтвердженої аудиторським
висновком. Крім того, банки)зберігачі надають до
НКЦПФР відомості у вигляді довідок про: а) накла)
дення санкцій за порушення, пов'язані з господарсь)
кою та фінансовою діяльністю, іншими органами дер)
жавної влади протягом звітного періоду; б) факти
накладення арешту на рахунки банку)зберігача;
в) факти порушення кримінальних та адміністратив)
них справ тощо.

Також нормативно)правовими актами НКЦРФР пе)
редбачено подання банками)зберігачами нерегулярної
інформації про власників пакетів акцій та власників іпо)
течних цінних паперів протягом трьох робочих днів
після дати виникнення змін на особових рахунках у
цінних паперах депонентів банку)зберігача унаслідок:
змін на рахунку (відкриття рахунку) у цінних паперах
депонента Зберігача; збільшення або зменшення
кількості акцій на особовому рахунку в цінних паперах
власника пакета акцій до встановлених законодавством
розмірів.
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По)третє, відповідно до наданих їй повноважень
НКЦПФР у разі порушення законодавства про цінні
папери, нормативних актів НКЦПФР має повноважен)
ня виносити щодо банків — професійних учасників фон)
дового ринку попередження, зупиняти на термін до од)
ного року дію ліцензій, виданих НКЦПФР, анулювати
дію таких ліцензій [7, ст. 8].

Так, НКЦПФР має право застосувати такі фінан)
сові санкції у вигляді штрафу у відповідному розмірі
за: здійснення діяльності на ринку цінних паперів
ліцензії; неподання, подання не в повному обсязі
інформації та/або подання недостовірної інформації
до НКЦПФР; порушення порядку ведення системи реє)
стру власників іменних цінних паперів. Про накладен)
ня штрафів на банки НКЦПФР повинна інформувати
НБУ у триденний термін. Крім застосування фінансо)
вих санкцій за вказані правопорушення, НКЦПФР
може зупиняти або анулювати банку ліцензію на пра)
во провадження професійної діяльності на фондово)
му ринку.

Розвиток фондового ринку, зокрема здійснення
професійної діяльності на ньому банків, стримують ба)
гато проблем, основними з яких є такі:

1) недосконалість інфраструктури фондового рин)
ку, передусім у сфері депозитарної діяльності, що обу)
мовлена, зокрема, відсутністю в Україні центрального
депозитарію цінних паперів;

2) проблеми обліку прав власності на цінні папери.
Чинне законодавство, зокрема Закон України "Про
Національну депозитарну систему та особливості елек)
тронного обігу цінних паперів в Україні", передбачає
дві форми випуску цінних паперів — документарну та
бездокументарну. Документарний випуск акцій обліко)
вують реєстратори. Проте, окремі фахівці вважають,
що система реєстраторів виконала свої функції у про)
цесі приватизації і подальше її існування гальмує роз)
виток самої системи обліку прав власності на цінні па)
пери;

3) необхідність приведення законодавства України
у відповідність з Міжнародними стандартами бухгал)
терського обліку і міжнародними стандартами розкрит)
тя інформації Міжнародної організації комісії з цінних
паперів та запровадження комплексної системи збору
та розкриття інформації про учасників фондового рин)
ку;

4) використання інсайдерської інформації при ук)
ладенні угод з цінними паперами.

Крім того, ефективне функціонування ринку
цінних паперів та його структурних елементів значною
мірою залежить від організації регулювання та нагля)
ду за діяльністю його професійних учасників, зокрема
банків.

Ключовим аспектом організації систем регулюван)
ня та нагляду за діяльністю фінансових установ є за)
безпечення інституційної незалежності регуляторних
органів — НБУ та НКЦПФР.

Отже, для реалізації цих функцій державні регуля)
тори — НКЦПФР та НБУ — повинні бути забезпечені
відповідними правами, захищеними від втручання в їх
діяльність інших органів державної влади, мати необхі)
дний рівень матеріального забезпечення, гарантії від
необгрунтованого звільнення фахівців, можливість
ініціювати зміни законодавства, проводити самостійну
кадрову політику тощо.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Посередницька діяльність банків на фондовому рин)

ку полягає у провадженні ними професійної діяльності
з торгівлі цінними паперами — брокерської діяльності,
андерайтингу та діяльності з управління цінними папе)
рами; професійної депозитарної діяльності — діяль)
ності зберігача та діяльності з ведення реєстрів влас)
ників іменних цінних паперів. Крім того, банки можуть
бути учасниками депозитаріїв.

Проаналізувавши роль держави у здійсненні регу)
лювання посередницької діяльності банків на фондово)
му ринку, можна дійти висновків, що основні регулято)
ри цього процесу — Національна комісія з цінних па)
перів та фондового ринку та Національний банк Украї)
ни — в різній мірі впливають на діяльність банків у да)
ному напрямі: на НКЦПФР покладено основний тягар
щодо визначення умов ліцензування певних здійснюва)
них банками видів професійної діяльності на фондово)
му ринку та застосування відповідних санкцій за пору)
шення ліцензійних умов, а НБУ тільки наглядає за бан)
ками за дотримання ними банківського законодавства
та нормативно)правових актів НБУ.

Рекомендації щодо вдосконалення державного ре)
гулювання посередницької діяльності банків на ринку
цінних паперів полягають в тому, що необхідно:

— визначити пріоритети фінансової політики дер)
жави та розробити стратегії розвитку фінансового сек)
тору;

— вдосконалити законодавчу та нормативну базу з
метою уніфікації регуляторних вимог, методів і проце)
дур нагляду;

— створити надійну систему обміну інформацією
між окремими наглядовими органами — НБУ та
НКЦПФР — на основі підписання меморандумів або
укладання угод про співпрацю та обмін інформацією;

— підвищити рівень прозорості та стійкості функц)
іонування фондового ринку;

— поліпшити умови роботи та підвищення рівня ма)
теріального заохочення фахівців, створити систему
підготовки кадрів і підвищення їх кваліфікації;

— поліпшити державне фінансування діяльності на)
глядових органів — НБУ та НКЦПФР — або запрова)
дити часткове їх фінансування за рахунок учасників
ринку;

— удосконалити механізми фондового ринку шля)
хом розбудови національної депозитарної системи, що
повинна базуватися на впровадженні стратегії автома)
тизації.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі
пов'язані із аналізом державного регулювання здійснен)
ня банками інших видів діяльності на фондовому рин)
ку, зокрема інвестиційної діяльності та діяльності щодо
випуску власних цінних паперів, а також вироблення
рекомендацій щодо його удосконалення в умовах мо)
дернізації економіки.
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