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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Успішне вирішення завдань підвищення 

темпів економічного зростання, що в сучасних умовах фінансової нестабільності є 

особливо актуальним, а також збільшення інвестицій, багато в чому залежить від 

ефективної роботи фінансової системи, основною складовою якої в більшості 

країн світу є банківська система.  

Загальносвітова практика свідчить про те, що ефективний розвиток 

банківської сфери також має значний позитивний вплив на один з найважливіших 

сегментів фінансового ринку  та фондовий ринок. В ринковій економіці 

ефективно функціонуючий ринок цінних паперів дозволяє мобілізувати 

ринковими методами вільні грошові кошти юридичних та фізичних осіб і 

направити їх в більш конкурентоспроможні галузі, цим самим вирішуючи низку 

важливих соціально-економічних програм. та та та 

Як і на будь-якому іншому ринку, так і на ринку цінних паперів існують 

різні учасники, кожний з яких виконує свої функції. Серед усіх учасників ринку 

цінних паперів особливо та виділяються банки, які можуть виступати на ринку 

цінних паперів в якості емітентів облігацій, власних акцій, ощадні і депозитні 

сертифікати та інші цінні папери; в ролі інвесторів, купуючи цінні папери за 

власний рахунок, а також в ролі професійних учасників ринку цінних паперів, та 

здійснюючи дилерську, брокерську та депозитарну діяльність. та та 

В даний час професійна діяльність банків на ринку цінних паперів є одним з 

тважливих напрямків діяльності комерційних банків. Доходи комерційних банків 

від інвестиційної діяльності та операцій із цінними паперами з кожним роком 

складають все більшу частку при формуванні прибутку. 

Вибір даної теми пояснюється тим, що в зв'язку із розвитком фондового 

ринку, в даний час, все більший інтерес банків звернений до послуг із цінними 

паперами.та та 

Слід зазначити, що здійснюючи діяльність у якості професійного учасника 

ринку цінних паперів, банки, досить рідко набувають право тільки на один вид 

професійної діяльності. Багатофункціональними фінансово-кредитними 



інститутами є найбільші банки, і одним із основних видів їх діяльності є робота на 

ринку цінних паперів. Такі банки виконують одночасно функції дилерів, брокерів, 

керуючих, депозитаріїв, а також андеррайтерів. Таким чином, найбільші банки 

надають своїм клієнтам усі види послуг, пов'язаних з цінними паперами (за 

винятком тих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, на суміщення 

яких існують законодавчі обмеження та). 

Тому актуальності набуває пошук шляхів та методів використання 

можливостей банківської системи на фондовому ринку, зокрема вдосконалення 

ринкових відносин та впливу банків на розвиток ринку цінних паперів, що в свою 

чергу сприятиме економічному зростанню України. та 

Розробкою теоретико-методологічних питань розвитку банків – як 

професійних учасників фондового ринку України, займається усе більше вчених-

економістів, серед яких: О.В. Васюренко, Б.Л.Луців, Н.С. Кузнєцова, О.Г. 

Мендрул, А.М. Мороз, О.М. Мозговий, А.В. Нікітін, А.А. Пересада, 

М.Ф. Пуховкіна, Ю.В. Прозоров. та 

Значний внесок у сфері дослідження особливостей функціонування 

комерційних банків на ринку цінних паперів в якості професійних учасників 

зробили російські та західні економісти: Г. Асхауер, А.І. Басов, В.А. Галанов, Ю.І. 

Кормош, С. Коттл, А. Я. Міркін, Ф.С. Мишкін, Д. МакНоттон, Д.М. Михайлов,П. 

С. Роуз, Д. Полфреман, Дж. Ф. Сінкі, Р. Дж. Тьюлз, В.М. Усоскін. Б.М. Ческідов. 

та В дослідженнях вказаних вчених відображено проблематику участі 

банків на ринку цінних паперів, впливу розвитку фондового ринку на розвиток 

економіки країни. Водночас потребують більш глибокого дослідження проблеми  

з діяльності банків на ринку цінних паперів як професійних учасників, що мають 

значний фінансовий потенціал. та 

таМета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування з 

наукової точки зору концептуально-теоретичних аспектів діяльності банків на 

ринку цінних паперів, а також пошук напрямів активізації діяльності банків як 

професійних учасників фондового ринку. та 

та Спираючись на поставлену мету виникає необхідність розв’язання цілого 

комплексу завдань: та 



 та обґрунтування характеристики банків як професійних учасників 

фондового ринку; 

 та дослідження інформаційного забезпечення діяльності банків на 

фондовому ринку; 

 та здійснення огляду наукових публікацій з питань діяльності банків як 

професійних учасників фондового ринку; 

 та визначення алгоритму дослідження діяльності банків як професійних 

учасників фондового ринку; 

 та аналіз діяльності з торгівлі цінними паперами, яка здійснюється 

банками як професійними учасниками фондового ринку; 

 та аналіз депозитарної діяльності та діяльності управління активами 

недержавних пенсійних фондів, які здійснюються банками на фондовому ринку; 

 та розгляд зарубіжного досвіду професійної діяльності банків на 

фондовому ринку та напрями його адаптації в Україні; 

 та визначення шляхів активізації діяльності банків на фондовому ринку 

України. 

Об’єктом дослідження є діяльність банків як професійних учасників 

фондового ринку. та 

Предметом дослідження є види професійної діяльності, які здійснюються 

банками на фондовому ринку України. та 

Методи дослідження. Основу дослідження становлять концептуальні 

положення загальної економічної теорії, роботи відомих вітчизняних і зарубіжних 

вчених з питань регулювання фондового ринку та банківської діяльності. 

Нормативним базисом є законодавчі акти, укази Президента України, постанови 

Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, інші нормативні та розпорядчі та 

документи Міністерства фінансів, офіційні статистичні та аналітичні дані. 

Теоретичною та та методологічною базою дослідження є загальнонаукові 

методи пізнання (синтез, діалектика, аналіз, комплексність, системність, історизм, 

аналогія), методологічні засади системного підходу. За основу дослідження взято 

діалектичний підхід до вивчення економічних та фінансових явищ, який полягає у 

виявленні тенденцій, закономірностей і взаємозалежностей. Для аналізування ролі 



банків на окремих сегментах ринку цінних паперів використовувався аналіз 

ретроспективних даних та порівняльний аналіз. Для виявлення основних 

принципів у взаємозв’язках між окремими сегментами фінансового ринку в 

Україні використовувались методи кореляційно-регресійного аналізу. Також було 

використано порівняння та деталізацію показників, методи графічного 

дослідження. та 

таПрактичне значення одержаних результатів полягає в тому, що на їх 

основі можливо збільшити якість і ефективність роботи українських банків як 

професійних учасників фондового ринку, а також та вдосконалити діючу 

практику регулювання діяльності банків на ринку цінних паперів.  
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