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Постановка проблеми. При розгляді 
діяльності банків на ринку цінних паперів 
необхідно враховувати такі аспекти, як 
державне регулювання ринку спеціаль-
ним законодавством, спільним для всіх 
учасників фондового ринку, додаткове 
регулювання для банків із боку Націо-
нального банку України, переваги банків 
перед будь-якою іншою фінансовою уста-
новою за обсягом своїх капіталів, досту-
пом до ресурсів клієнтів, забезпеченням 
платоспроможності та забезпеченості 
інтересів клієнтів та ін. На наш погляд, 
для ефективного регулювання ринку цін-
них паперів та прозорості участі суб’єктів 

ринку в операціях із цінними паперами 
доцільно дослідити особливості обігу 
цінних паперів на підставі таких характе-
ристик, як види діяльності з цінними па-
перами форми участі емітентів та інших 
учасників ринку щодо операцій з певни-
ми цінними паперами, та види цінних 
паперів, що дасть можливість визначити 
особливості участі банків у відповідних 
операціях. І в цьому випадку найбільш 
вагомим критерієм, який визначає вплив 
банку на ринок цінних паперів, стає їх 
діяльність як торговця цінними паперами, 
особливості правового регулювання якої 
потребують дослідження.
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Стан дослідження. Основні дослі-
дження правового регулювання про-
фесійної діяльності на ринку цінних 
паперів здійснювалися, як правило, без 
відокремлення специфіки діяльності 
банків за окремими видами діяльності 
по операціях із цінними паперами. За-
гальні питання регулювання цінних па-
перів та їх обігу, які становлять підґрун-
тя у правовому регулюванні банківської 
діяльності, досліджували О. М. Вінник, 
В. Л. Яроцький, В. І. Труба, О. В. Коло-
гойда та ін. Правове регулювання фон-
дового ринку, діяльність банків на фон-
довому ринку окремо або разом з інши-
ми професійними учасниками вивчали 
А. О. Приступко, І. Л. Нурзад, А. В. По-
пова. У сфері економічних наук інвес-
тиційну діяльність банків на фондовому 
ринку досліджувала Н. В. Приказюк, 
діяльність банків на ринку цінних папе-
рів – В. М. Радзієвська, В. С. Шапран. 
У сучасних умовах стає важливим ви-
значення та правове регламентування 
ринкових переваг банків на ринку цін-
них паперів та використання цих пере-
ваг для досягнення зростання економі-
ки України.

У зв’язку з цим стає необхідним ви-
вчення і є метою цієї статті правове ре-
гулювання діяльності банків в Україні 
як торговців цінними паперами.

Виклад основного матеріалу. За на-
явності спільного правового регламен-
тування ринку цінних паперів для про-
фесійних учасників існують групи 
норм, які прямо або опосередковано 
встановлюють переваги окремих учас-
ників фондового ринку. На прикладі 
банків, крім того, стає зрозумілим фак-
тичне зайняття особливого положення 
або стартових переваг у професійній 

діяльності учасника фондового ринку, 
і такі переваги, на наш погляд, чітко 
виявляються у банків – торговців цін-
ними паперами. Для існування переваг 
банків підґрунтям є як економічні, так 
і правові чинники.

По-перше, при визначенні місця бан-
ків та небанківських установ на ринку 
цінних паперів у банків існують пере-
ваги щодо організаційно-правової фор-
ми та виду суб’єкта господарювання, 
які полягають як у підвищенні гарантій, 
так і в розширенні переліку послуг для 
споживачів, а також передбачають до-
даткові механізми та методи контролю 
з боку державних органів і можливих 
недержавних господарських та інших 
організацій за діяльністю та платоспро-
можністю. Відповідно до ч. 1 ст. 17 За-
кону України «Про цінні папери та фон-
довий ринок» професійна діяльність 
з торгівлі цінними паперами на фондо-
вому ринку провадиться торговцями 
цінними паперами, які створюються 
у формі господарського товариства та 
для яких операції з цінними паперами 
та іншими фінансовими інструментами 
є виключним видом діяльності, крім 
випадків, передбачених цим Законом, 
а також банками. Банки ж утворюються 
у формі акціонерних товариств з підви-
щеними гарантіями забезпечення інте-
ресів акціонерів та клієнтів завдяки за-
конодавству про акціонерні товариства 
та про банки і банківську діяльність.

Додатково стає перевагою і профе-
сійність банку як учасника ринку цін-
них паперів, який може надати і надає 
необмежено пов’язані з операціями 
з цінними паперами банківські послуги, 
яких не можуть надавати або навіть по 
них консультувати або рекомендувати 
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небанківські фінансові установи – тор-
говці цінними паперами.

У зв’язку з цим виникає питання про 
регулювання сумісності операцій тор-
говця цінними паперами та наявні пере-
ваги при встановленні поєднання ді-
яльності з торгівлі цінними паперами 
з іншими видами. На підставі ч. 1 ст. 17 
Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок» торговці цінними па-
перами – небанківські фінансові уста-
нови професійну діяльність з торгівлі 
цінними паперами на фондовому ринку 
провадять як виключним видом діяль-
ності, а для банків обмеження стосу-
ються в окремих випадках щодо сумі-
щення між собою окремих видів діяль-
ності на ринку цінних паперів, але 
обмежень для банків щодо одночасного 
здійснення з банківськими послугами 
не існує, навіть додатково усуваються 
обмеження в ст. 16 Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок» щодо 
поєднання банком діяльності з торгівлі 
цінними паперами, депозитарної діяль-
ності зберігача цінних паперів та діяль-
ності з ведення реєстру власників імен-
них цінних паперів та відповідно до 
абз. 4 ч. 2 ст. 3 Закону України «Про 
депозитарну систему України» щодо 
поєднання депозитарної діяльності де-
позитарної установи з банківською ді-
яльністю. Додаткові економічні пере-
ваги для банків, які мають розгалужену 
систему підрозділів, надають умови про 
структурну організацію для проваджен-
ня депозитарної діяльності, відповідно 
до абз. 8 ч. 2 ст. 3 Закону України «Про 
депозитарну систему України» поєд-
нання видів якої можливе за умови їх 
провадження окремими структурними 
підрозділами депозитарної установи 

в порядку, встановленому Національ-
ною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку.

Також існує наступне пом’якшення 
обмежень для банків при наданні банків-
ських послуг та здійсненні діяльності 
з торгівлі цінними паперами і виконанні 
інших операцій на ринку цінних паперів. 
Пункт 2 гл. 1 розд. II, п. 2 гл. 1 розд. III 
Ліцензійних умов провадження профе-
сійної діяльності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів) – діяльності 
з управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління ак-
тивами), затверджених рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку № 1281 від 23 липня 2013 р. 
[1; 2013, № 76, ст. 2835], передбачає, що 
компанія з управління активами та про-
фесійний адміністратор недержавних 
пенсійних фондів, крім вимог, установ-
лених законодавством, у статуті серед 
інших має зазначити відомості про за-
борону щодо поєднання діяльності 
з управління активами інституційних 
інвесторів з іншими видами професійної 
діяльності на фондовому ринку, крім ви-
падків, передбачених законодавством. 
Тоді як відповідно до п. 4 розд. I цих 
Ліцензійних умов ліцензію на прова-
дження професійної діяльності на фон-
довому ринку – діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів (ді-
яльності з управління активами) можуть 
отримати банк – щодо активів створено-
го ним корпоративного пенсійного фон-
ду відповідно до Закону України «Про 
недержавне пенсійне забезпечення» 
у разі, якщо він не виконує функцій збе-
рігача цього фонду, та Національний 
банк України – щодо активів створеного 
ним корпоративного пенсійного фонду. 
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Тобто банк не має заборон на одночасне 
зайняття торгівлею цінними паперами. 
А відповідно до ч. 11 ст. 20 Закону Укра-
їни «Про недержавне пенсійне забезпе-
чення» у разі створення свого корпора-
тивного пенсійного фонду компанія 
з управління активами або банківська 
установа має право здійснювати управ-
ління активами та адміністрування тако-
го фонду за умови отримання відповід-
них ліцензій у порядку, встановленому 
законодавством.

По-друге, банки мають певні еконо-
мічні та правові переваги в господар-
сько-правовому регулюванні при запо-
чаткуванні банківської діяльності та 
торгівлі цінними паперами по капіталу 
та забезпеченню інтересів клієнтів у по-
рівнянні з небанківськими фінансовими 
установами. Так, на підставі ст. 17 За-
кону України «Про цінні папери та фон-
довий ринок» торговець цінними папе-
рами може провадити дилерську діяль-
ність, якщо має сплачений грошовими 
коштами статутний капітал у розмірі не 
менш як 500 тисяч гривень, брокерську 
діяльність – не менш як 1 мільйон гри-
вень, андеррайтинг або діяльність 
з управління цінними паперами – не 
менш як 7 мільйонів гривень. Крім того, 
у статутному капіталі торговця цінними 
паперами частка іншого торговця не 
може перевищувати 10 відсотків, а лі-
цензія на провадження андеррайтингу 
видається лише за умови наявності 
у торговця цінними паперами ліцензії 
на провадження дилерської діяльності. 
Тоді як мінімальний розмір статутного 
капіталу на момент державної реєстра-
ції юридичної особи, яка має намір здій-
снювати банківську діяльність, не може 
бути меншим за 120 мільйонів гривень 

відповідно до ст. 31 Закону України 
«Про банки і банківську діяльність».

По-третє, до банків та торговців цін-
ними паперами висуваються різні ви-
моги щодо формування економічних 
нормативів та відповідних резервів для 
усунення можливих ризиків. Спільними 
нормами для банків та для небанків-
ських фінансових установ, які утворені 
як акціонерні товариства, є тільки ви-
моги щодо резервного капіталу акціо-
нерного товариства та окремо резерв 
для інших товариств. Так, відповідно до 
ст. 19 Закону України «Про акціонерні 
товариства» резервний капітал акціо-
нерного товариства формується у роз-
мірі не менше ніж 15 відсотків статут-
ного капіталу товариства шляхом що-
річних  відрахувань  від  чистого 
прибутку товариства або за рахунок 
нерозподіленого прибутку. До досяг-
нення встановленого статутом розміру 
резервного капіталу розмір щорічних 
відрахувань не може бути меншим ніж 
5 відсотків суми чистого прибутку то-
вариства за рік. Відповідно до ст. 14 
Закону «Про господарські товариства» 
у товаристві створюється резервний 
(страховий) фонд у розмірі, встановле-
ному установчими документами, але не 
менше 25 відсотків статутного (складе-
ного) капіталу, а також інші фонди, пе-
редбачені законодавством України або 
установчими документами товариства. 
Розмір щорічних відрахувань до резерв-
ного (страхового) фонду передбачаєть-
ся установчими документами, але не 
може бути меншим 5 відсотків суми 
чистого прибутку.

Щодо економічних нормативів, то 
банки завдяки встановленим вимогам 
при здійсненні банківської діяльності, 
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мають суттєві переваги та привабливість 
для контрагентів порівняно з небанків-
ськими фінансовими установами.

Так, показник ліквідності торговця 
цінними паперами, що здійснює бро-
керську діяльність, дилерську діяль-
ність та андеррайтинг, розраховується 
як співвідношення загальної суми до-
говорів, укладених торговцем цінними 
паперами з юридичними та фізичними 
особами, але не виконаних на день роз-
рахунку (відкриті позиції), до розміру 
статутного капіталу торговця цінними 
паперами, і встановлюються залежно 
від виду діяльності з торгівлі цінними 
паперами та їх поєднання та не може 
перевищувати розміру від 10 до 35 від-
сотків згідно з Положенням про розра-
хунок показників ліквідності, що об-
межують ризики професійної діяльнос-
ті на фондовому ринку, затвердженого 
рішенням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку № 2381 від 
27 грудня 2007 р. [1; 2008, № 8, ст. 209], 
яке чинне до 1 січня 2014 р. Крім того, 
відповідно  до  цього  Положення 
обов’язковими до дотримання торгов-
цями цінними паперами є показники 
капіталу: мінімального розміру власних 
коштів (мінімальний розмір має стано-
вити не менше, ніж розмір статутного 
капіталу торговців цінними паперами, 
встановленого Законом України «Про 
цінні папери та фондовий ринок»), 
адекватності власних коштів (норматив-
не значення має бути не меншим ніж 
10 відсотків), адекватності основного 
капіталу (нормативне значення має бути 
не меншим ніж 4 відсотки) та показни-
ки інвестування: інвестування в цінні 
папери окремо за кожною юридичною 
особою (нормативне значення не має 

перевищувати 15 відсотків), загальної 
суми інвестування (нормативне значен-
ня не має перевищувати 90 відсотків). 
З 1 січня 2014 р. набудуть чинності всі 
норми, в тому числі за показниками 
пруденційних нормативів, згідно з По-
ложенням щодо пруденційних нормати-
вів професійної діяльності на фондово-
му ринку – діяльності з торгівлі цінни-
ми паперами, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку № 1900 від 25 груд-
ня 2012 р. [1; 2003, № 8, ст. 305]. Відпо-
відно до цього нормативного акта 
обов’язковими до дотримання торгов-
цями цінними паперами є такі показни-
ки пруденційних нормативів щодо: 
адекватності капіталу першого рівня, 
абсолютної ліквідності, адекватності 
регулятивного капіталу, нормативу LR 
(щодо співвідношення регулятивного 
капіталу до скоригованих активів тор-
говця цінними паперами), продуктив-
ності, регулятивного капіталу, а міні-
мальний розмір регулятивного капіталу 
торговців цінними паперами має стано-
вити не менше ніж мінімальний розмір 
статутного капіталу торговців цінними 
паперами, встановленого Законом Укра-
їни «Про цінні папери та фондовий ри-
нок», для певних видів професійної ді-
яльності на фондовому ринку.

У той же час за тотожними показни-
ками банки мають більший рівень ви-
мог до капіталу, а саме, п. 2.1 гл. 2 Ін-
струкції про порядок регулювання ді-
яльності банків в Україні, затвердженої 
постановою Правління Національного 
банку України від 28 серпня 2001 р. 
№ 368, встановлює, що мінімальний 
розмір регулятивного капіталу банку 
(Н1) має становити 120 млн грн, а також 
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враховуються інші нормативи. Крім 
того, додатково за операціями з цінними 
паперами формуються відповідні резер-
ви на підставі Положення про порядок 
формування та використання банками 
України резервів для відшкодування 
можливих втрат за активними банків-
ськими операціями, затвердженого по-
становою Правління Національного 
банку України № 23 від 25 січня 2012 р.

По-четверте, регулювання спеціаль-
ними нормативними актами діяльності 
торговців цінними паперами фактично 
не опирається на правові та економічні 
переваги банків на відповідному ринку, 
в більшості враховуються існуюча на-
явність організаційних, матеріальних 
умов діяльності банку, тільки додатково 
висуваються вимоги щодо кваліфікації 
та професійного рівня працівників бан-
ку і організації підрозділів банку, які 
будуть здійснювати операції з торгівлі 
цінними паперами, що простежується 
в таких нормативних актах: Порядок та 
умови видачі ліцензії на провадження 
окремих видів професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних па-
перів), переоформлення ліцензії, видачі 
дубліката та копії ліцензії, затверджено-
го рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку № 817 
від 14 травня 2013 р. [1; 2013, № 48, 
ст. 1736], Ліцензійні умови проваджен-
ня професійної діяльності на фондово-
му ринку (ринку цінних паперів) – ді-
яльності з торгівлі цінними паперами, 
затверджені рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового 
ринку № 819 від 14 травня 2013 р. 
[1; 2013, № 52, ст. 1911], Правила (умо-
ви) здійснення діяльності з торгівлі цін-
ними паперами: брокерської діяльності, 

дилерської діяльності, андеррайтингу, 
управління цінними паперами, затвер-
джені рішенням Державної комісії 
з цінних паперів та фондового рин-
ку № 1449 від 12 грудня 2006 р. (у ре-
дакції рішення Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку № 1638 
від 15 листопада 2011 р.) [1; 2012, № 10, 
ст. 383].

Деякі особливості організаційно-
правового характеру для банків вста-
новлюються в Положенні щодо органі-
зації діяльності банків та їх відокрем-
лених підрозділів при здійсненні ними 
професійної діяльності на фондовому 
ринку, затвердженому рішенням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку № 160 від 16 березня 
2006 р. [1; 2006, № 15, ст. 1140]. Цей 
нормативний акт обмежується особли-
вим регулюванням для банків тільки 
діяльності з торгівлі цінними паперами 
(дилерської діяльності, брокерської ді-
яльності, діяльності з управління цін-
ними паперами, андеррайтингу); депо-
зитарної діяльності зберігача цінних 
паперів; діяльності з ведення реєстру 
власників іменних цінних паперів (крім 
діяльності з ведення власного реєстру 
власників іменних цінних паперів).

Наведені економічні і, в більшості, 
правові переваги банків на ринку цін-
них паперів відмічалися неодноразово 
в економічних дослідженнях, підкрес-
люючи нереалізований потенціал бан-
ківської системи в різних історичних 
періодах розвитку в Україні економіки 
та законодавства про фінансові послуги. 
На наш погляд, суттєвою перевагою 
банків є можливість поєднання не тіль-
ки декількох видів професійної діяль-
ності на ринку цінних паперів, а й одно-
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часне здійснення банківської діяльнос-
ті. Поєднання професійних видів 
діяльності підкреслювалось А. В. По-
повою при класифікації професійних 
учасників ринку цінних паперів за мож-
ливості поєднувати кілька видів про-
фесійної діяльності [2]. І. Л. Нурзад 
підкреслила, що правова підстава на 
участь комерційного банку в правовід-
носинах із приводу цінних паперів ви-
никає після одержання останнім банків-
ської ліцензії, тобто після придбання 
правосуб’єктності в повному обсязі 
і участь банку на ринку цінних паперів 
залежить перш за все від фактора на-
явності банківської ліцензії, що не має 
безпосереднього стосунку до предмета, 
з приводу якого складаються правовід-
носини на ринку цінних паперів [3]. Але 
наслідком такого висновку повинна 
бути пропозиція щодо додаткового дер-
жавного регулювання діяльності банків 
на ринку цінних паперів, яке буде вра-
ховувати переваги, створені завдяки за-
конодавчому регламентуванню місця, 
господарської компетенції, економічної, 
у тому числі конкурентної переваги 
банку над будь-якими професійними 
учасниками ринку цінних паперів.

Реалізація деяких відмічених особ-
ливостей законодавчого регулювання 
діяльності банків проявилася в показ-
никах діяльності учасників ринку цін-
них паперів. В. С. Шапран при вивчен-
ні окремого ринку корпоративних цін-
них  паперів  відмічає ,  що  банки 
залишаються єдиними учасниками рин-
ку, які контролюють великий обсяг фі-
нансових ресурсів, і яким доступні май-
же всі ринки корпоративних цінних 
паперів і всі ланки рольової участі, до 
яких автор відносить виконання функ-

цій інвестора, кредитора та інституції 
інфраструктури, і одночасно наводить 
дані, що разом зі значним зменшенням 
ролі банків як торговців цінними папе-
рами з 80,76 % до 18 % за період 1998–
2003 рр. майже незмінною залишалась 
частка банків у загальній кількості чле-
нів найбільшого організатора торгів 
в Україні – ПФТС, і не істотно зменши-
лась частка банків у загальній кількості 
зберігачів [4].

Щодо практичної реалізації поєд-
нання видів професійної діяльності, 
В. М. Радзієвська відмітила, що комер-
ційні банки мають право здійснювати 
практично всі операції, пов’язані з цін-
ними паперами, але фактично перелік 
здійснюваних банками операцій є об-
меженим. Так, за період з 1998 по 
2001 р. у структурі цінних паперів на 
інвестиції у банків частка державних 
цінних паперів (ОВГЗ, КОВГЗ) значно 
перевищувала половину всієї суми цін-
них паперів, а в окремих банках, які 
порівняно з іншими вели активну ді-
яльність на ринку цінних паперів, кре-
дитний портфель перевищував порт-
фель цінних паперів більш ніж у 8 разів 
[5]. А при аналізі кредитно-інвестицій-
ного портфеля банків за 2003–2007 рр. 
Н. В. Приказюк встановила, що в 2007 р. 
обсяг наданих банками кредитів майже 
в 18 разів перевищує обсяг їх вкладень 
у цінні папери [6].

Указана як недолік відсутність ак-
тивності банків як найпотужніших фі-
нансових установ на ринку цінних па-
перів призводить і до неможливості 
використання цінних паперів в окремих 
операціях у зв’язку з відсутністю 
об’єктивної ринкової вартості на такі 
цінні папери та їх доходності. Націо-
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нальний банк України відмічає, що 
у зв’язку з цим знижується активність 
використання цінних паперів як інстру-
менту ліквідної застави і можливості 
НБУ під час рефінансування банків та 
операцій на відкритому ринку [7]. Од-
ночасно при огляді звітів регуляторів 
ринків фінансових послуг можливо ви-
значити певне зростання активності 
банків як торговців цінними паперами. 
У 2011 р. операції з цінними паперами 
в Україні здійснювалися торговцями 
цінними паперами, для яких операції 
з цінними паперами є виключним ви-
дом діяльності (49,62 % від загального 
обсягу виконаних договорів торговця-
ми цінних паперів у 2011 р.), банками 
(46,18 %), інвестиційними компаніями 
(4,20 %), при цьому зростання в абсо-
лютних величинах обсягу виконаних 
доворів з цінними паперами здійсню-
валося переважно за рахунок випуску 
державних облігацій України, що, на 
нашу думку, свідчить про більшу ак-
тивність держави при запозиченнях 
через випуск фінансових інструментів. 
Але навіть за таких умов найбільше 
операцій серед банків здійснювали три 
банки, які не декларують себе як інвес-
тиційні, а мають характер ощадного та/
або універсального банку, це: ПАТ 
«Державний ощадний банк України», 
ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Державний 
експортно-імпортний банк України» [8; 
с. 28, 29]. Доцільно відмітити, що від-
повідні пропозиції із розвитку ринку 
державних цінних паперів та розши-
рення рефінансування НБУ за рахунок 
прийняття цінних паперів як ліквідної 
застави надавалися і раніше [6], що не 
дало бажаного результату згідно з на-
веденими даними. У той же час необ-

хідно відмітити, що заслуговують на 
увагу деякі пропозиції щодо розвитку 
ринку цінних паперів шляхом уведення 
таких правових механізмів, як концен-
трації угод купівлі-продажу цінних 
паперів емітентів, які мають стратегіч-
не значення для національної економі-
ки та безпеки держави на організацій-
но оформленому ринку, внесення змін 
до системи оподаткування операцій 
з купівлі-продажу цінних паперів на 
організованому ринку та ін. [9]. Але 
такі заходи повинні відповідати існу-
ючим ринковим формам впливу на еко-
номіку, не мати обмежень щодо обігу 
фінансових інструментів, передбачати 
розширення та заохочення кола учас-
ників фондового ринку як стимулю-
ючим оподаткуванням, так і знижен-
ням певних економічних нормативів 
для професійних учасників ринку цін-
них паперів відповідними регулятора-
ми у межах, встановлених законами. 
Одним із засобів, який найбільш опе-
ративно може бути застосований для 
посилення ролі банків як торговців 
цінними паперами та інвесторів у цін-
ні папери може бути здійснення з боку 
Національного банку України регулю-
вання діяльності спеціалізованих бан-
ків як інвестиційних через економічні 
нормативи і встановлення спеціаль-
них вимог стосовно певного виду ді-
яльності банків відповідно до гл. 1 
розд. VIII Інструкції про порядок ре-
гулювання діяльності банків в Украї-
ні, затвердженої постановою Правлін-
ня НБУ № 368 від 28 серпня 2001 р. [1; 
2001, № 40, ст. 1813], згідно з нормами 
якої вже регулюються спеціальні ви-
моги до ощадних банків та банків до-
вірчого управління.
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Підсумовуючи проведене досліджен-
ня, необхідно зробити такі висновки. Бан-
ки в Україні як торговці цінними папера-
ми мають економічні та правові переваги, 
які складаються з переваг виду організа-
ційно-правової форми та виду суб’єкта 
господарювання та пов’язаних із цим під-
вищених економічних вимог до банків 
і відповідних гарантій для клієнтів.

Також найбільш ваговими перевагами 
банків у порівнянні з іншими суб’єктами 
професійної діяльності на фондовому 
ринку є можливість поєднання найбіль-
шої кількості видів професійної діяльнос-
ті з одночасним здійсненням банківської 
діяльності.

Для заохочення збільшення обсягів 
операцій на ринку цінних паперів 
з боку банків, що надасть змогу розви-
нути фондовий ринок України, необ-
хідно застосовувати додаткові засоби, 
серед яких визначення з боку НБУ спе-
ціалізації інвестиційних банків, вста-
новлення заохочувальних економічних 
нормативів та введення для інвестицій-
них банків і для інших учасників рин-
ку цінних паперів стимулюючого опо-
даткування.

Подальшого дослідження потребує 
визначення порядку законодавчого за-
кріплення застосування відмічених засо-
бів регулювання інвестиційних банків.
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Глибко С. Особенности деятельности банков на рынке ценных бумаг
Статья посвящена определению особенностей правового регулирования деятель-

ности банков при осуществлении отдельного вида профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг – деятельности по торговле ценными бумагами на фондовом рын-
ке, исследованию преимуществ банков, позволяющих способствовать развитию фондо-
вого рынка.

Ключевые слова: банк, деятельность по торговле ценными бумагами, уставной ка-
питал, совмещение деятельности на рынке ценных бумаг, пруденциальные нормативы.

Glibko S. Features of the activities of banks in the securities market
Article is devoted to peculiarities of legal regulation of the activities of banks in the imple-

mentation of a separate type of professional activity in the securities market – activities on 
trade in securities on the stock market, exploring the advantages of banks, which are allowed 
to contribute to development of the stock market.

Keywords: bank, activities on securities trading, share capital, combination of activities 
in the securities market, prudential standards.
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