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PROFESSIONAL PARTICIPANTS OF SECURITIES MARKET
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ПРОФЕСІЙНІ УЧАСНИКИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
The article deals with securities market participants, their activities and functions. Attention is focused on the
study of professional participants of securities market, carrying out their professional activities. Implemented
consideration as members of the professional participants of the depository system. The participants of the securities
market can be combined in the self-regulatory organizations.
Keywords: securities, securities market, participants of the securities market, professional participants of
securities market.
В статті розглядаються учасники ринку цінних паперів, їх діяльність та функції. Увага в дослідженні
акцентується на професійних учасниках ринку цінних паперів, здійсненні ними професійної діяльності.
Здійснено розгляд професійних учасників як учасників депозитарної системи. Учасники ринку цінних паперів
можуть об'єднуватися в саморегулівні організації.
Ключові слова: цінні папери, ринок цінних паперів, учасники ринку цінних паперів, професійні учасники
ринку цінних паперів.

Цінні папери можуть випускатися для первинного розміщення на ринку , обертатися
на ньому, погашатися, виступати об’єктами застави і страхування, бути предметом
укладання строкових контрактів та об’ єктами інших операцій. Таким чином, різноманітність
цінних паперів та операцій, які з ними проводять, визначають склад учасників ринку цінних
паперів, специфіку функціонування й регулювання їхньої діяльності.
Учасниками ринку цінних паперів можуть бути - емітенти, інвестори, саморегулівні
організації та професійні учасники фондового ринку (рис. 1).
Емітенти та інвестори є головними учасниками ринку, оскільки емітенту необхідні
гроші для діяльності та розвитку, а інвестор ці гроші дає емітенту. Саме цих учасників ринку
мають обслуговувати всі інші учасники, які здійснюють професійну діяльність на ринку
цінних паперів. В Україні інші учасники ринку об’єднані в саморегулівні організації, а тому
ефективніше відстоюють свої права . Ці учасники, на жаль, часто забувають, що вони були, є
і повинні бути лише елементами інфраструктури ринку, обслуговуючої двох основних
учасників – емітентів та інвесторів.
Емітенти цінних паперів - це держава в особі уповноваженого органу, юридична особа
й у випадках , передбачених законодавством, фізична особа. Емітент від свого імені випускає
цінні папери і зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з умов їх випуску.
Інвестори в цінні папери - фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти, які
набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів
та/або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до
законодавства.
Професійні учасники — юридичні та фізичні особи, які діють на ринку цінних паперів
винятково на підставі спеціальних дозволів (ліцензій) і відповідно займаються професійною
діяльністю на ринку цінних паперів, зокрема й посередницькою діяльністю з випуску та
обігу цінних паперів. [1].
Професійна діяльність на ринку цінних паперів здійснюється юридичними і
фізичними особами виключно на підставі ліцензій НКЦПФР, що видаються в порядку,
встановленому Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» за
умови вступу до щонайменше однієї саморегулівної організації.
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Учасники ринку цінних паперів
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професійний учасник фондового ринку (організатор торгів з цінними паперами)
Рис. 1. Учасники ринку цінних паперів
Поєднання професійної діяльності на фондовому ринку з іншими видами професійної
діяльності, за винятком банківської, не допускається, крім випадків, передбачених законом.
На фондовому ринку здійснюються такі види професійної діяльності:
діяльність з торгівлі цінними паперами;
діяльність з управління активами інституційних інвесторів;
депозитарна діяльність;
діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.
Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами поєднує брокерську і дилерську
діяльність.
Торгівля цінними паперами - здійснення цивільно-правових правочинів (угод) з
цінними паперами, які передбачають оплату цінних паперів проти їх поставки новому
власнику на підставі договорів доручення чи комісії за рахунок своїх клієнтів (брокерська
діяльність) або від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу третім особам
(дилерська діяльність), крім випадків, передбачених законодавством.
Торговцю цінними паперами забороняється перепродавати (обмінювати) цінні папери
власного випуску.
Брокерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових
договорів (зокрема договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів віл свого імені (від
імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи.
Брокер - професійний учасник ринку цінних паперів, що займається брокерською
діяльністю. Брокерською діяльністю зізнається здійснення цивільно-правових угод із
188

цінними паперами як повірник або комісіонера, що діє на підставі договору доручення або
комісії, а також доручення на здійснення таких угод при відсутності вказівок на
повноваження повірника або комісіонера в договорі.
Дилерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових
договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім
випадків, передбачених законом.
Дилер – юридична особа, яка вчиняє угоди від свого імені , на свої кошти із
зобов'язанням виконати операцію за оголошеними цінами. Дилер також має право
встановлювати інші суттєві умови угод: регулювати кількість цінних паперів в одній угоді,
термін дії оголошеної ціни. При відсутності в договорі додаткових вказівок дилер
зобов'язаний укласти угоду на істотних умовах, інакше йому буде пред'явлено позов про
відшкодування збитків [2].
Андеррайтинг - розміщення (підписка, продаж) цінних паперів торговцем цінними
паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента.
Діяльність з управління цінними паперами - діяльність, яка провадиться торговцем
цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі
договору про управління, переданими йому цінними паперами та грошовими коштами,
призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в процесі цього
управління цінними паперами та грошовими коштами, які належать на праві власності
установнику управління, в його інтересах або в інтересах визначених ним третіх осіб.
Управління активами ІСІ здійснює компанія з управління активами, якою може бути
тільки господарське товариство. Частка держави в статутному фонді (капіталі) компанії з
управління активами не може перевищувати 10 відсотків. Компанія з управління активами
венчурного фонду бере участь в управлінні діяльністю емітента, корпоративні права якого
перебувають в активах фонду, активами якого ця компанія управляє. Компанія з управління
активами може одночасно здійснювати управління активами кількох ІСІ.
Управління активами ІСІ здійснює компанія з управління активами, якою може бути
тільки господарське товариство. Частка держави в статутному фонді (капіталі) компанії з
управління активами не може перевищувати 10 відсотків. Компанія з управління активами
венчурного фонду бере участь в управлінні діяльністю емітента, корпоративні права якого
перебувають в активах фонду, активами якого ця компанія управляє. Компанія з управління
активами може одночасно здійснювати управління активами кількох ІСІ.
Діяльність компанії з управління активами може бути обмежена у випадках,
встановлених законом. Діяльність з управління активами ІСІ провадиться компанією з
управління активами на підставі ліцензії, що видається НКЦПФР в порядку, встановленому
законодавством, за поданням відповідної саморегулівної організації на ринку цінних паперів,
яка об'єднує компанії з управління активами. Така саморегулівна організація має право
одержувати звітність, складену такими компаніями в порядку, встановленому НКЦПФР, з
метою її контролю, узагальнення, аналізу та передачі НКЦПФР.
Управління активами НПФ здійснюється на підставі ліцензії на провадження
професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами, яка
видається НКЦПФР. Управління активами НПФ здійснюється відповідно до умов договору у
письмовій формі про управління активами НПФ, який укладається з радою пенсійного
фонду. Особа, яка отримала ліцензію на право провадження діяльності з управління
активами НПФ, не може бути засновником або пов'язаною особою засновників зберігача
пенсійного фонду, засновників корпоративного або професійного пенсійного фонду, якщо з
радою такого фонду вона уклала договір про управління активами, крім випадку,
передбаченого частиною одинадцятою статті 20 Закону України «Про недержавне пенсійне
забезпечення».
Керуючий - професійний учасник ринку цінних паперів, що здійснює діяльність по
керуванню цінними паперами. Діяльністю по керуванню цінними паперами зізнається
здійснення юридичною особою або індивідуальним підприємцем від свого ім'я за винагороду
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протягом певного строку довірчого керування переданими йому в володіння й приналежна
інша особа в інтересах цієї особи або зазначених цією особою третіх осіб:
цінними паперами;
коштами, призначеними для інвестування в цінні папери;
коштами й цінними паперами, одержуваними в процесі керування цінними
паперами.
Організатор торгівлі на ринку цінних паперів - професійний учасник ринку цінних
паперів, що надає послуги, що безпосередньо сприяють висновку цивільно-правових угод із
цінними паперами між учасниками ринку цінних паперів [3].
Депозитарна діяльність - діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів
та/або обліку прав власності на цінні папери, а також обслуговування правочинів (угод) з
цінними паперами. Депозитарну діяльність здійснюють депозитарні установи, якими є
зберігачі та депозитарії (включаючи клірингові депозитарії). Депозитарні установи для
здійснення депозитарної діяльності виконують такі три основні функції: 1) зберігання цінних
паперів; 2) обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах; 3)
обслуговування операцій емітента щодо розміщених ним цінних паперів.
Розрахунково-клірингова діяльність – вид депозитарної діяльності з визначення
взаємних зобов'язань щодо правочинів (угод) з цінними паперами та розрахунків за ними.
Клірингом охоплюється отримання, звірка та поточне оновлення інформації, підготовка
бухгалтерських та облікових документів, необхідних для виконання правочинів (угод) щодо
цінних паперів, визначення взаємних зобов'язань, що передбачає взаємозалік, забезпечення
та гарантування розрахунків за правочинами (угодами) щодо цінних паперів;
Не вважається професійною діяльністю з торгівлі цінними
паперами: 1) розміщення емітентом власних цінних паперів; 2)
викуп емітентом власних цінних паперів;
3) проведення юридичними особами та фізичними особами - підприємцями
розрахунків з використанням векселів та/або заставних;
4) провадження юридичними особами на підставі договорів комісії або договорів
доручення купівлі - продажу (обміну) цінних паперів через торговця цінними паперами, який
має ліцензію на провадження брокерської діяльності, а також на підставі договорів купівліпродажу або міни, укладених безпосередньо з торговцем цінними паперами;
5) внесення цінних паперів до статутного капіталу юридичних осіб.
Професійні учасники фондового ринку є також учасниками депозитарної системи, яка
складається з двох рівнів:
Верхній рівень - це Центральний депозитарій України, депозитарії, що ведуть
розрахунки для зберігачів та здійснюють кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних
паперів.
Нижній рівень - це зберігачі, які ведуть рахунки власників цінних паперів, та
реєстратори власників іменних цінних паперів [4].
Основними учасниками депозитарної системи є:
Депозитарні установи - це спеціалізовані посередницькі організації, які забезпечують
збереження й облік цінних паперів, обслуговують угоди, пов'язані з їх обігом, та у разі
потреби - поставку паперових бланків фондових інструментів із своїх сховищ у місця,
зазначені їх власниками; або це юридична особа, яка провадить виключно депозитарну
діяльність та може здійснювати кліринг й розрахунки за угодами щодо цінних паперів.
Фондова біржа чи учасники організаційно оформленого позабіржового ринку можуть бути
засновниками депозитарію.
Зберігачі цінних паперів - це організації, які мають дозвіл на зберігання та
обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітенту з цінними паперами на рахунках у
цінних паперів як щодо тих цінних паперів, що належать йому, так і тих, які він зберігає
згідно з договором про відкриття рахунку в цінних паперах.
Банки, які мають дозвіл на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів, і
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торгівці цінними паперами за наявності відповідного дозволу мають право бути зберігачами,
проводити за дорученням власника операції з депонованими цінними паперами і
здійснювати іншу депозитарну діяльність, пов'язану з обігом цінних паперів, за винятком
клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів.
Клірингові установи - це організації, які отримують, звіряють та поновлюють поточну
інформацію, готують бухгалтерські та облікові документи, необхідні для виконання угод
щодо цінних паперів, визначають взаємні зобов'язання, що передбачає взаємозалік,
забезпечують та гарантують розрахунки за угодами щодо цінних паперів.
Взаєморозрахунки за угодами щодо цінних паперів здійснюються на підставі
розрахункових документів, наданих сторонами відповідно до договорів, що передбачають
перехід права власності на цінні папери, або інформації наданої фондовими біржами та
організаційно оформленим позабіржовим ринком.
Правила та операційні стандарти клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних
паперів затверджуються НКЦПФР за погодженням із НБУ та Міністерством фінансів
України.
Реєстратори власників цінних паперів - організації, які проводять перелік за станом на
певну дату власників іменних цінних паперів, належних їм іменних цінних паперів, що є
складовою системи реєстру та дає змогу ідентифікувати цих власників, кількість, номінальну
вартість та вид належних їм іменним цінних паперів.
Органи державної влади, центри сертифікатних аукціонів і їх правонаступники не
можуть вести реєстри і бути засновниками реєстраторів. Частка емітента цінних паперів у
статутному фонді реєстратора не може перевищувати десяти відсотків. Емітент може вести
власний реєстр самостійно, якщо кількість власників цінних паперів не перевищує кількості,
визначеної НКЦПФР.
Учасники ринку цінних паперів можуть об 'єднуватися в саморегулівні організації.
Саморегулівна організація повинна об'єднувати не менше ніж 25% кількості професійних
учасників ринку цінних паперів, які здійснюють певний вид (види) професійної діяльності, за
винятком саморегулівних організацій організаторів торгівлі та установ, що здійснюють
розрахунково-клірингову діяльність.
Основними завданнями саморегулівних організацій є:
встановлення правил, стандартів та вимог до здійсненім діяльності з цінних
паперів, норм та правил поведінки, вимог до професійної кваліфікації фахівців - членів
саморегулівних організацій та здійснення контролю за їх дотриманням членами організації;
сприяння умовам здійснення підприємницької діяльності членами
саморегулівної організації;
розробка та впровадження заходів щодо захисту прав членів саморегулівної
організації, розгляд скарг клієнтів - членів саморегулівних організацій, які входять до їх
складу, щодо порушення професійними учасниками ринку цінних паперів вимог чинного
законодавства;
впровадження ефективних механізмів розв'язання спорів між членами
саморегулівної організації та між членами саморегулівної організації та їх клієнтами;
ініціювання вдосконалення нормативної та законодавчої бази ринку цінних
паперів;
представництво інтересів членів саморегулівної організації та інших учасників
ринку цінних паперів в органах державної влади, судах, інших організаціях з метою захисту
їх інтересів [6].
Керівні посадові особи професійних учасників ринку цінних паперів, їх філій, яким
надані повноваження щодо здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів,
визначені рішенням НКЦПФР № 1464 «Положення про сертифікацію фахівців з питань
фондового ринку» [7], а також фахівці торговця цінними паперами (його філій), які
безпосередньо виконують операції з цінними паперами [8].
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Отже, учасники ринку цінних паперів — юридичні й фізичні особи, які здійснюють
професійну і допоміжну діяльність на цьому ринку. В літературі описано різні класифікації
учасників ринку цінних паперів. Професійні учасники ринку цінних паперів виконують
допоміжні функції. Вони виступають посередниками між продавцями і покупцями.
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статье рассмотрены причины низкой страховой культуры населения, установлена взаимосвязь
между уровнем страховой культуры и степенью развития экономики государства, предложен комплекс мер,
направленных на развитие механизмов страховой защиты населения.
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настоящее время страхование является неотъемлемой частью общественной жизни
современного гражданина, поскольку каждый из нас предпочитает защитить себя: от
возможных негативных последствий трудовой деятельности и природного воздействия, а
также свести к минимуму различного рода неопределенности.
Говоря о российском рынке страхования, следует отметить, что он является
полноценным звеном финансовой системы государства, в связи с чем, уровень его развития
оказывает существенное влияние на экономику в целом, и, соответственно, наоборот.
Учитывая данный факт, по мнению ряда экспертов в области страхования, начиная с 2012
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