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Сторінка 3

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
-

ACER: Agency for the Cooperation of Energy Regulators Агентство з питань співпраці енергетичних
регуляторів, агентство Європейського Союзу, створене в 2010 році з місцем розташування в
Любляні, Словенія. На ACER покладено завдання на збір даних в рамках REMIT.

-

ACER Code: Код для ідентифікації юридичних осіб, зобов'язаних подавати звіти згідно з REMIT.
Коди ACER присвоюються відповідним НРО при реєстрації відповідно до статті 9 Регламенту (ЄС)
No 1227/2011 (REMIT) та зберігаються в CEREMP.

-

API: Інтерфейс прикладного програмування, загальний тип обчислювального інтерфейсу, який
визначає взаємодію між програмними компонентами, вказуючи тип запитів, які можна робити,
формати даних, які слід використовувати, та інші домовленості, яких слід дотримуватися при
взаємодії з програмним компонентом через API.

-

ARIS: Інформаційна система Агентства REMIT, центральна система збору, зберігання та аналізу
котирувань, торгів та основних даних для оптового ринку енергії в ЄС. ARIS створюється,
підтримується та експлуатується ACER.

-

ARM: Затверджений механізм звітності, юридична особа, уповноважена згідно з MiFID II
надавати послуги з регуляторної звітності НРО або ESMA від імені інвестиційних фірм.

-

AS4: Звіт про застосовність 4, протокол взаємодії, який стандартизує використання безпечних
та надійних веб-служб для обміну та інтеграції даних B2B. AS4 раніше був стандартом Oasis
(ebMS 3.0), а зараз підтримується ISO. AS4 поширений у західноєвропейській газовій
промисловості (ENTSOG)

-

BI: Business Intelligence - тип корпоративного програмного забезпечення для аналізу даних
ділової інформації, який, як правило, включає звітність, аналітику в Інтернеті, надання
інформаційної панелі та видобуток даних. Засоби BI, як правило, підключаються до баз даних,
сховищ даних або "озер даних" як джерела даних, що підлягають аналізу. Прикладами
інструментів BI є Board, Tableau, Qlik та MS Power BI.

-

BIC: Business Identifier Codes, ідентифікаційні коди бізнесу, унікальний ідентифікаційний код
(ISO 9362) як для фінансових, так і для нефінансових установ, який зазвичай використовується
для банків.

-

BLOB: Binary large object, бінарний великий об’єкт, колекція двійкових даних, що зберігаються
як одна сутність у базі даних. Blobs - це зазвичай зображення, але концепція також
застосовується до великих структурованих файлів, таких як регулятивні повідомлення XML.

-

C.P.: Counterparty to the trade, Контрагент у торгівлі з точки зору сторони, яка звітує про
торгівлю. Цей термін іноді використовується як взаємозамінний з учасником ринку (MP).

-

CCP: Central Counterparty or Central Clearing Counterparty, Центральний контрагент або
Центральний кліринговий контрагент, фінансова установа, яка надає послуги з клірингу та
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розрахунків для торгівлі іноземною валютою, цінними паперами, опціонами та деривативними
контрактами. ЦК приймають на себе кредитний ризик контрагента між сторонами операції та
інтерналізують його..
-

CEREMP: Centralized European Registry for Energy Market Participants, Централізований
Європейський реєстр учасників енергетичного ринку, система реєстрації учасників ринку в
рамках REMIT, що підтримується ACER.

-

CFTC: Commodity Futures Trading Commission, Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами.

-

CFTC SDR: CFTC Spot Data Repository, Репозиторій спотових даних CFTC

-

CME / CME Group: Chicago Mercantile Exchange, Чиказька товарна біржа, фінансова та товарна
біржа деривативів, та її група.

-

CME TR: Торговий репозиторій, що належить CME Group. У травні 2020 року CME TR закрила
свою діяльність Європейського репозиторію торгівлі CME, який був зареєстрованим у ESMA
Репозитарієм торгів EMIR, що охоплює всі класи активів. Дотримуватися фінансової звітності та
нормативної звітності NEX було закрито одночасно.

-

CRD IV: Директива 2013/36 / ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 року
про доступ до діяльності кредитних установ та пруденційний нагляд за кредитними установами
та інвестиційними фірмами.

-

CSDR: Регламент (ЄС) No 909/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 року
про вдосконалення розрахунків з цінними паперами в Європейському Союзі та про центральні
депозитарії цінних паперів.

-

CTRM: Commodity Trading & Risk Management Software, програмне забезпечення для торгівлі
товарами та управління ризиками, програмні додатки, що підтримують бізнес-процеси, пов'язані
з торгівлею товарами, включаючи фізичне переміщення та доставку цих товарів та пов'язану з
ними діяльність з управління ризиками. Системи CTRM, як правило, виступають як деталізовані
системи бухгалтерського обліку для торгівлі, лише агреговані позиції переносяться у відповідні
системи ERP. Для регуляторної звітності потрібно витягти принаймні деякі дані із системи CTRM.
Типові системи CTRM включають OpenLink ENDUR та Findur, Allegro, FIS (Sungard) та Aspect.

-

DTCC: Depository Trust & Clearing Corporation, американська компанія, яка надає послуги після
торгівлі на фінансових ринках. напр. кліринг та розрахунки. DTCC також є центральним
депозитарієм цінних паперів.

-

DTCC GTR: DTCC Global Trade Repository, зареєстрований ESMA Репозиторій торгів EMIR, що
охоплює всі класи активів, наданий Derivatives Repository Ltd., дочірньою компанією DTCC.

-

ElCom: Federal Electricity Commission (“Eidgenössische Elektrizitätskommission”), федеральна
комісія з електроенергетики швейцарський регуляторний орган у галузі електроенергетики. Він
відповідає

за

контроль

за

дотриманням

Швейцарського

федерального

закону

про

електроенергію, а отже, розділів, що еквівалентні REMIT.
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-

EMIR: European Markets Infrastructure Regulation, Регламент інфраструктури європейських
ринків, регулювання ЄС щодо позабіржових (OTC) деривативів, CCP та TR. Він набув чинності в
2012 році. Технічне регулювання було запроваджено в 2013 році. Регламенти включають
обов'язкову звітність про деривативні контракти та положення щодо TR. Офіційна назва «Регламент (ЄС) № 648/2012 Європейського парламенту та Ради від 4 липня 2012 року про
позабіржові деривативи, центральних контрагентів та торгові репозиторії».

-

EMIR Refit: Ініціатива ESMA щодо вдосконалення EMIR, що в кінцевому підсумку призведе до
нових структур звітів, елементів даних та уніфікованих методів подання даних до ТР у Західній
Європі, відповідно до підходу ISO 20022. Правовою основою діяльності EMIR Refit є Регламент
(ЄС) 2019/834 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2019 року. Найбільш вичерпний
звіт має назву “Технічні стандарти щодо звітності, якості даних, доступу до даних та реєстрації
торгівлі Репозиторії за EMIR REFIT ”, консультація з 26 березня по 03 липня 2020 року

-

ERP: Enterprise Resource Planning, Системи планування ресурсів підприємства забезпечують
комплексне управління основними бізнес-процесами, включаючи головну книгу, бухгалтерський
облік, податки. Типовими прикладами є SAP, Oracle, Microsoft Navision або Sage. Деякі типи
нормативної звітності вимагають інформації від систем ERP.

-

ESMA: European Securities and Markets Authority, Європейський орган з цінних паперів та ринків,
регулятор ринку цінних паперів ЄС.

-

ETD: Exchange-traded Derivative, Біржові деривативи, стандартизовані деривативні контракти,
такі як ф'ючерсні та опціонні контракти, що торгуються на організованих біржах. ETD також є
регулятивним терміном у фінансових правилах.

-

ETRM: Energy Trading & Risk Management Software, програмне забезпечення для торгівлі
енергією та управління ризиками, схоже на CTRM, але орієнтоване на електроенергію,
природний газ, викиди та нафту.

-

FCA: Financial Conduct Authority (FCA). Орган фінансової поведінки (FCA). Орган фінансового
регулювання у Великобританії.

-

FCP: Financial Counterparty, Фінансовий контрагент, регулятивний термін. Прикладом можуть
служити банки.

-

FCP-: Small Financial Counterparty, Малий фінансовий контрагент, FCP нижче певного порогу. Ця
категорія існує лише у деяких фінансових правилах.

-

FinfraG: “Finanzmarktinfrastrukturgesetz”, Швейцарський пакет фінансового регулювання
приблизно еквівалентний EMIR та MiFID-II, які набули чинності в 2016 році.

-

FINMA: “Finanzmarktaufsicht”, Financial Market Supervisory Authority, орган нагляду за
фінансовим ринком, швейцарський урядовий орган, відповідальний за фінансове регулювання.

-

FMIA: Financial Market Infrastructure Act, Закон про інфраструктуру фінансового ринку (див.
FinfraG).
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-

FTE: Full Time Equivalent, еквівалент повного робочого часу, показник розміру команди (та
вартості) при плануванні проекту, де FTE 1,0 еквівалентний штатному працівникові, незалежно
від того, чи виконується робота, наприклад однією фактичною особою, яка працює повний
робочий день, або двома особами, які присвячують цьому половину своїх робочих днів.

-

FX: Foreign Exchange, торгівля валютою.

-

GDPR: General Data Protection Regulation, загальний регламент про захист даних, регламент ЄС
про захист даних та конфіденційність, який набув чинності в 2018 році.

-

GLEIF: Global Legal Entity Identifier Foundation, міжнародна організація з ідентифікації
юридичних осіб - міжнародна організація, якій доручено розробку та адміністрування системи
LEI.

-

GPG: GNU Privacy Guard, реалізація стандарту OpenPGP із відкритим кодом, як визначено
RFC4880.

-

ICE: Intercontinental Exchange, американська компанія, яка управляє біржами та кліринговими
центрами, включаючи ф'ючерсну біржу ICE в Європі та Нью-Йоркській фондовій біржі, та ICE
Clear Europe. ICE домінує у торгівлі природним газом у Великобританії (NBP).

-

ICE Tradevault / ICE TV / ICE TR: зареєстрований у ESMA репозиторій торгів EMIR, що охоплює
всі класи активів і управляється ICE.

-

ISIN: International Securities Identification Number, міжнародний ідентифікаційний номер цінних
паперів, 12-значний буквено-цифровий код, який однозначно ідентифікує цінний папір.
Концепція ISIN добре працює для цінних паперів зі стабільними визначеннями, таких як акції,
але менш добре для цінних паперів, таких як складні опціони або товарні ф'ючерси, що лежать
в основі поворотних термінів поставки.

-

ISO 20022: Стандарт ISO для електронного обміну даними між фінансовими установами за
допомогою XML-схем. ISO 20022 - це насамперед метамодель та загальна бібліотека елементів,
яка може використовуватися організаціями, що встановлюють стандарти, для створення
повідомлень для конкретного використання.

-

ITS: Implementing Technical Standard, Впровадження Технічного стандарту, типу вторинного
законодавства, встановленого ESMA.

-

JIRA:

Програмне

забезпечення

для

відстеження

випусків,

розроблене

Atlassian,

використовується для гнучкого управління проектами та гнучкої розробки програмного
забезпечення.
-

LEI:

Legal

Entity

Identifier,

Ідентифікатор

юридичної

особи,

унікальний

глобальний

ідентифікатор для юридичних осіб, які беруть участь у фінансових операціях. 20-значний
алфавітно-цифровий код базується на ISO 17442 та виданий LOU.
-

LOU: Local Operating Unit, Місцевий операційний підрозділ, організація, яка видає та адмініструє
LEI.
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-

LSE / LSEG: London Stock Exchange, Лондонська Фондова Біржа.

-

MAR: Market Abuse Regime, Режим зловживання ринком, нормативний пакет ЄС.

-

MiFID II: Директива 2014/65 / ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 травня 2014 року
про ринки фінансових інструментів.

-

MiFIR: Регламент (ЄС) No 600/2014 Європейського Парламенту та Ради від 15 травня 2014 року
про ринки фінансових інструментів.

-

MMSR: Money Market Statistical Reporting, Статистична звітність щодо грошового ринку,
Регламент ЄЦБ / 2018/33

-

MP: Market Participant, учасник ринку

-

NFC: Non-Financial Counterparty, нефінансовий контрагент

-

NFC-: Small Non-Financial Counterparty, Малий нефінансовий контрагент, нижчий за певні межі
залежно від регулювання.

-

NFCP: див. NFC

-

NFCP-: див. NFC-

-

NRA: National Regulatory Authority, Національний орган регулювання (НРО).

-

OMP: Organized Market Place, Організований ринковий майданчик, торговий майданчик в REMIT.

-

OTC: Over-The-Counter Trading, Позабіржова торгівля, яку також називають двосторонньою
торгівлею. Торгівля за межами регульованого ринку, або принаймні без ЦК. Для розмежування
позабіржової торгівлі на брокерській платформі (OTF) та торгівлі без брокера, останнього іноді
називають "чистою двосторонньою" або "чистою позабіржовою" торгівлею.

-

OTF: Organized Trading Facility, Організована торгова система, призначена місцем проведення
від EMIR та MiFID II.

-

PKI: Public Key Infrastructure, Інфраструктура відкритих ключів, програмне забезпечення та
процедури створення, управління, розповсюдження та використання цифрових сертифікатів та
шифрування відкритим ключем.

-

PO: Product Owner, Власник продукту, роль у спритній розробці програмного забезпечення,
класично відомий як менеджер проектів або керівник команди з розробки програмного
забезпечення.

-

QA: Quality Assurance, Забезпечення якості, як процес розробки програмного забезпечення, так
і роль команди.

-

Regis-TR: Реєстратор торгів EMIR, зареєстрований у ESMA, що охоплює всі класи активів, що
належить спільно Deutsche Börse Gruppe та Bolsas y Mercados Españoles, холдинговій компанії
головної іспанської фондової біржі.
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-

REMIT: Регламент (ЄС) No 1227/2011 Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2011
року про цілісність та прозорість оптового ринку енергії у поєднанні з Регламентом імплементації
Комісії (ЄС) No 1348/2014 від 17 грудня 2014 року.

-

REST API: Representational State Transfer API, Репрезентативний API передачі стану, програмна
архітектура веб-служб з метою забезпечення взаємодії між комп’ютерними системами.

-

RRM: Registered Reporting Mechanism, Зареєстрований механізм звітності, юридична особа,
уповноважена ACER згідно REMIT надавати послуги з регуляторної звітності учасників ринків,
які торгують оптовою енергією.

-

RTS: Regulatory Technical Standard, Регуляторний технічний стандарт, тип вторинного
законодавства, встановлений ESMA.

-

sftp / SFTP: Secure File Transfer Protocol, Протокол безпечної передачі файлів, а також протокол
передачі файлів SSH, доступ до файлів мережевого протоколу, передача файлів та управління
файлами. SFTP розроблявся як стандарт IETF з 2001 року. Хоча він досить старий з точки зору
стандартів Інтернету, він широко використовується для автоматичної передачі системних даних
між системами в Європі. Дуже доступний, служить спільним знаменником.

-

SFTR: Securities Financing Transactions Regulation, Положення про операції з фінансування цінних
паперів, Європейське законодавство щодо регулювання позик цінних паперів та репо.

-

SIX TR:

Торговий

репозиторій

у

Швейцарії,

керований

швейцарською біржею SIX,

використовуючи технологію UnaVista. Цей TR має ліцензію FINMA на FinfraG, але не має ліцензії
EMIR TR.
-

STOR: Suspicious Transaction and Order Report, Звіт про підозрілі транзакції та замовлення, звіт
про транзакцію чи замовлення, який підозрюється у спробі маніпуляцій на ринку, інсайдерській
торгівлі чи інших заборонених практиках. Відповідно до MAR, регульовані місця проведення, OTF
та інші юридичні особи зобов’язані своєчасно подавати звіти STOR до компетентних органів.

-

StromVV: “Stromversorgungsverordnung”, Швейцарський федеральний закон, що регулює
електроенергію та містить положення, еквівалентні REMIT.

-

SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, Товариство світових
міжбанківських фінансових телекомунікацій.

-

T+1: Час складання звітності наступного торгового дня. Торгові дні враховуються лише якщо
вони є звичайними торговими днями, тому про торгівлю, що проводиться у п’ятницю, потрібно
буде звітувати до опівночі наступного понеділка.

-

T+30: Час подання звітності протягом 30 днів після торгового дня.

-

TCO: Total Cost of Ownership, Загальна вартість власності.

-

TR: Trade Repository Торговий репозиторій, як правило, згідно EMIR та / або MiFID II.
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-

UnaVista: Торговий репозиторій, що належить LSEG, зареєстрований ESMA Торговий
репозиторій, що охоплює всі класи активів.

-

UNIFI: UNIversal Financial Industry message scheme, Схема повідомлень UNIversal Financial
Industry, див. ISO 20022.

-

UPI: Unique Product Identifier, Унікальний ідентифікатор продукту, код для унікальної
ідентифікації позабіржових похідних продуктів.

-

UTI: Unique Transaction Identifier, Унікальний ідентифікатор транзакції, унікальний у всьому світі
ідентифікатор фінансових торгів, передбачений регулюванням фінансових ринків.

-

W+1: Час складання звітності на тиждень пізніше торгового тижня. Торгівля, що ведеться напр.
у середу потрібно буде повідомити до півночі п’ятниці наступного тижня.

-

XML: Extensible Markup Language, Розширювана мова розмітки, мова розмітки, яка широко
використовується для представлення структур даних у нормативній звітності.

-

XSD: XML Schema Definition, Визначення схеми XML, технічна специфікація структури даних XMLдокумента.
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РЕЗЮМЕ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
З ухваленням Закону No 738-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів», Україна
впроваджує положення ключових актів Європейського Союзу про ринки капіталу, включаючи MiFID II,
MiFIR та CRD IV. Закон був прийнятий Верховною Радою 19 червня 2020 року та офіційно оприлюднений
15 серпня 2020 року.
В ЄС аналогічні торгові репозиторії вже запроваджено як для фінансових ринків згідно з EMIR1
(Регламентом про інфраструктуру європейського ринку) та MiFID-II2 (Другою директивою про ринки
фінансових інструментів), так і для енергетичних ринків згідно з REMIT 3 (Регламентом про доброчесність
та прозорість на гуртовому ринку електроенергії). У країнах на зразок Швейцарії, які не входять до
складу ЄС, але наблизили своє законодавство до його нормативно-правової бази, було прийнято
еквівалентні за змістом закони та теж створено торгові репозиторії — як для фінансового та товарного
ринку, так і для енергетичного ринку. У рамках проєкту «Трансформація фінансового сектору в Україні»
(FST) було розпочато реалізацію фінансованого компанією DAI (США) проєкту з вивчення передової
практики країн Західної Європи та опрацювання вимог до ТР, що відповідають потребам ринків капіталу
та організованих товарних ринків України. Ключовим результатом вищезгаданого проєкту є цей звіт.
У межах зазначеного закону ми провели опитування зацікавлених сторін пропонованого ТР, в тому числi
органів регулювання, об'єктів регулювання, операторів інфраструктури фінансового ринку та самих
учасників ринку. Основні висновки, зроблені за результатами цього кола інтерв'ю, полягають у тому,
що ринки капіталу в Україні мають декілька важливих особливостей, якщо порівнювати їх із відповідними
ринками та режимами регулювання в Західній Європі:
-

невелика кількість (регульованих) фінансових інструментів із досить значною ліквідністю;

-

з точки зору ліквідності, державні облігації України є найважливішим фінансовим інструментом,
що регулюється. НБУ виступає єдиним депозитарієм облігацій внутрішньої державної позики і
дозволяє регуляторну ведення звітності із центральної книги;

-

Єдиним іншим ринком зі значною ліквідністю на українських фінансових ринках (не враховуючи
електроенергію або природний газ) є валютні ринки (переважно UAH-USD та UAH-EUR)

-

загалом невеликі обсяги торгівлі порівняно з країнами подібного розміру в Західній Європі;

-

обмежена кількість учасників ринку, причому основну масу учасників ринку складають малі та
середні підприємства, які не реєструють свою торгову діяльність в системах
загальнокорпоративного рівня (наприклад системи CTRM та ERP);

-

брак досвіду міжсистемної інтеграції на фінансових ринках, а також недоцільність автоматизації
звітної функції з огляду на низькі обсяги торгівлі у більшості учасників ринку;

-

знайомість зі спеціальною або регулярною звітністю на основі форм та Excel, що подається до
різноманітних органів регулювання електронною поштою або через веб-інтерфейси;

1

Регламент (ЄС) № 648/2012 Європейського Парламенту та Ради від 4 липня 2012 року про позабіржові деривативи, центральних
контрагентів і торгових репозиторіїв
2
Директива 2014/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 травня 2014 року про ринки фінансових інструментів, якою
вносяться зміни у Директиву 2002/92/ЄC і Директиву 2011/61/ЄС;
3
Регламент Європейського парламенту та Ради (ЄС) від 25.10.11 №1227/2011 щодо доброчесності та прозорості оптового
енергетичного ринку
Сторінка 11

-

невіра в те, що ця звітність виконує хоч якусь корисну функцію в порівнянні з обсягом зусиль,
необхідних для її формування: вона сприймається як ще одна бюрократична функція, а дані ніби
просто зникають у «чорній дірі».

З огляду на ці суттєві відмінності в ситуації ми доходимо висновку про неможливість прямого
застосування західноєвропейської моделі ТР. Зокрема, в Україні не будуть застосовними напряму такі
характеристики:
-

ТР, пов'язані з основними біржовими групами (наприклад, Regis-TR – Deutsche Börse Gruppe,
UnaVista – LSE, ICE Tradevault – ICE), звітують, насамперед, у межах групи й лише в другу чергу
як постачальники послуг: цей аспект є незастосовним через відсутність домінуючої біржі;

-

потужний акцент на автоматизованих інтерфейсах з огляду на великі обсяги торгівлі та наявність
внутрішніх зв'язків між біржами та «кишеньковими» ТР: цей аспект є незастосовним з огляду на
рівень технічної готовності;

-

економічне обґрунтування ТР як «додатку» до інших послуг: наприклад, для розрахунку комісій
за торгові операції або кліринг.

Рівень технічної готовності українського ринку в поєднанні з поширеністю торгівлі та загалом низьким її
обсягом спонукає нас дати таку першу рекомендацію:

РЕК-1

Український ТР має зосередитись на збиранні даних у напівручному режимі з
використанням веб-форм і передбачити механізми завантажування XML-файлів, що їх
учасники ринку формуватимуть і змінюватимуть за допомогою простих засобів на
кшталт форм Excel або XML-редакторів. Збирання звітних даних за допомогою
автоматичних інтерфейсів не є пріоритетним завданням і має здійснюватись у якомога
простіший спосіб.

Переважний обсяг звітності у Західній Європі подається з використанням автоматизованих інтерфейсів:
зазвичай з використанням XML-повідомлень з внесеними до них даними та зі здатністю виконувати
семантичні перевірки та перевірки дотримання бізнес-правил, якість звітних фінансових даних, що
надаються в результаті згідно з EMIR та MiFID-II, — якщо розглядати ринок у цілому з усіма ТР — є
низькою. Семантичні перевірки тестують валідність XML-документа щодо схеми XSD, перевіряючи
наявність обов'язкових полів і відповідність полів даних встановленим типам даних, тобто, що код LEI
має максимум 20 символів або що мітка часу містить індикатор часового поясу. Бізнес-правила є більш
складними і не можуть застосовуватися лише за допомогою XML-схем. Прикладами можуть бути
відносини типу "якщо", тобто якщо суб'єкт звітності не є внутрішнім, то він також повинен заповнити
поля, що описують їх місцеву реєстрацію, що не застосовуватиметься для національних сторін. Інші
бізнес-правила передбачають перевірку дійсності, наприклад LEI-коди або UTI, що неможливо зробити,
просто переглянувши довжину символів, а передбачаючи пошук зовнішніх джерел даних або виконання
розрахунків контрольної суми. Семантичні перевірки досить статичні і обмежені як стандартними
версіями, так і можливостями XML-схем. Правила бізнесу можна калібрувати та розширювати з часом.
Незважаючи на це, отримана якість звітних фінансових даних згідно EMIR та MiFID-II у Західній Європі
є низькою, якщо розглядати весь ринок у всіх ТР. Це є прямим наслідком наявності декількох TR, кожен
зі своїми ідіосинкратичними форматами даних та методами збору та перевірки даних, як правило,
розміщуючи їх у застарілих системах, додаючи більше відмінностей. Як результат, рівень відповідності
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між різними ТР є дуже низьким у Західній Європі, і дані, що повідомляються, важко порівняти між ТР.
Таким чином, регулятор не може здійснювати навіть прості звітування або нагляд через відсутність
повної картини у всіх ТР.
У разі реалізації в Україні гіпотетичного сценарію створення кількох ТР, кожен із яких збиратиме дані на
власний розсуд з використанням напівручних інтерфейсів, ситуація виявиться ще складнішою. Заходи з
контролю якості, що можуть бути застосовані в таких інтерфейсах, є, в силу потреби, слабшими, ніж у
разі застосування автоматизованих інтерфейсів. Але навіть за таких умов забезпечення якості має стати
пріоритетним завданням:

РЕК-2

Хоча основний обсяг даних збиратиметься в напівручному режимі, основний наголос
під час збирання даних слід робити на високій якості даних на основі застосування
семантичних перевірок та бізнес-правил якомога далі від ядра системи ТР за
«принципом цибулини»: помилки слід усувати на зовнішніх рівнях системи, поки їх
усунення не стало надто складним.

Розбудова ТР та оперування ним є, в основному, діяльністю з фіксованим рівнем витрат. Якщо взяти до
уваги загалом низькі обсяги торгівлі в Україні, то побудувати модель ціноутворення, що дала б змогу
працювати з прибутком хоча б одному ТР, не кажучи про декілька, буде непросто. У порівнянні з
підходом, що застосовується на фінансових ринках, де функціонують кілька ТР, регулятори ЄС у сфері
енергетики зробили вибір на користь створення єдиного репозиторію (ARIS), оператором якого є одна
організація, а саме ACER (Агентство співпраці регуляторів у сфері енергетики). Збирання даних
здійснюється одноразово та централізовано, після чого дані надаються всім національним регуляторам,
які мають відповідні права доступу. Завдяки цьому забезпечуються висока якість одержуваних у
результаті даних та кращі можливості здійснення нормального нагляду за ринком і проведення
розслідувань. Навіть якби конкуренція між ТР працювала, переможець у ній захопив би весь ринок. На
ділі ж конкуренція між ТР у Західній Європі не працює, а послуги звітування надаються кишеньковим
оператором відповідної біржі чи клірингової організації. Усе це взяте разом підводить нас до третьої
рекомендації:

РЕК-3

Незважаючи на те, що закон № 738-ІХ передбачає створення кількох ТР, Україні варто
дотримуватись моделі ACER і запровадити відповідні інституційні та регуляторні
настанови, спрямовані на створення для фінансових ринків лише одного ТР. Цей ТР
може функціонувати як суворо регульований державний або приватний суб'єкт
підприємницької діяльності, створений з нуля (зелений майданчик), або як функція
існуючого державного агентства, що функціонують за собівартістю. Дані та доступ
будуть доступні уповноваженим сторонам з інших регулюючих органів, знову ж таки за
моделлю ACER. У разі наявності декількох ТР, що мають ліцензію згідно із Законом №
738-IX, повинен бути доручений узгоджувати торговельні дані між ТР, передавати дані
між ТР та робити узгоджену інформацію безперешкодно доступною для компетентних
національних органів відповідно до вказівок ESMA щодо передачі даних між торговими
репозиторіями (ESMA70-151-552, від 24 серпня 2017 р.).
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На регульованих товарних ринках електроенергії та природного газу для початку передбачено лише
один TR під REMIT, тому при переведенні REMIT в Україну природним вибором є наявність лише одного
TR для енергетичних продуктів. Поєднання ТР для фінансового та енергетичного ринків України в одне
ТР має ряд переваг, але це вже інше питання - див. РЕК-7.
Проте навіть у разі створення єдиного ТР, забезпечити наявність повної, достовірної та своєчасної
інформації буде непросто, адже тут усе залежатиме від схильності учасників ринку до співпраці.
Провідну роль у подоланні інертності та цинізму навколо суб'єктивної цінності зібраних даних
відіграватимуть навчання, розширення обізнаності та освіта. Такі сумніви можна подолати лише шляхом
практичної демонстрації їхньої цінності:

РЕК-4

Український ТР має приносити певну користь у формі надання всім учасникам ринку
узагальнених та анонімізованих даних. Надання такої інформації продемонструє
спроможності ТР. Крім того, ТР має належним чином здійснювати піар-діяльність і
поширювати інформацію з питань нагляду за ринком за аналогією з сайтами REMIT,
оператором яких є ACER, та відповідними звітами.

Навіть якщо український ринок перебуває на більш ранній стадії розвитку в порівнянні з фінансовими
ринками Західної Європи, немає жодної потреби винаходити колесо заново. Водночас, використання
наявних форматів та існуючих технічних методів для приєднання до ТР дає постачальникам програмного
забезпечення та надавачам послуг змогу використовувати для цього наявні програмні модулі, підходи
до навчання та документацію під час здійснення адаптації своїх систем до українського ринку.
Необхідність навіть незначних адаптацій зменшує корисність цього підходу, причому наочним
прикладом цього є ситуація у Швейцарії з Положенням про електропостачання (StromVV) у порівнянні з
REMIT та Закон про інфраструктуру фінансових ринків (FinfraG) у порівнянні з EMIR.

РЕК-5

Скрізь, де це можливо, український ТР має дослівно копіювати наявні формати даних,
структури даних і канали збирання даних. Це слід робити відкрито і з чітким
зазначенням версій та з внесенням якомога меншої кількості змін. Цей звіт дає чіткі
рекомендації з цих питань, при цьому ключовою рекомендацією є загальне прийняття
форматів та структур даних EMIR Refit. Канали збору потрібно адаптувати до потреб та
ресурсів українського ринку, і вони суттєво відрізнятимуться від більшості каналів збору
даних ТР у Західній Європі.
Там, де існують розбіжності між цими форматами даних та структурами, та потребами
українського законодавства зараз чи в майбутньому, імплементація повинна зробити
вибір на користь цих різних потреб за допомогою стандартних методів, тобто не
заповнюючи необов’язкові поля або надаючи статичні значення до обов’язкових полів.
Ці методи зворотно сумісні з існуючими модулями та інтерфейсами, що обслуговують
TR в Західній Європі.

Ми не бажаємо давати рекомендацію з приводу того, чи варто розробити відповідну систему самостійно
або придбати готове рішення, але наголошуємо на тому, що досить трудно розгортати систему з
відносно невеликими учасниками ринку, підтримуючи при цьому якість даних на високому рівні. З огляду
на це, було б передчасно впроваджувати складну систему аналізу даних, не знаючи ще, як піде збирання
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відповідних даних та з якими реальними проблемами з якістю даних доведеться зіткнутись. Перш ніж
купувати рибальське приладдя, варто хоча б одним оком кинути на озеро, щоб зрозуміти, яка там
водиться риба.

РЕК-6

На першому етапі український ТР має зосередитись на збиранні даних і забезпеченні їх
якості, а не братись за впровадження системи, призначеної для витонченого аналізу
даних, не кажучи вже про автоматизацію нагляду за ринком. Це доцільно робити
пізніше, коли буде налагоджено збирання даних і забезпечено їх якість.

Збирання та зберігання даних у сфері енергетики (електроенергії та газу) виходить за межі сфери
застосування закону № 738-ІХ. Утім, торгівля енергією та здійснення розрахунків належать в Україні до
активних ринків; до того ж, природний газ перебуває в центрі уваги в процесі інтеграції з ЄС. Якщо
першим свою діяльність починатиме ТР фінансових ринків, а не ТР, що збиратиме дані про торгівлю на
енергетичних ринках, то систему та послуги ТР можна побудувати у спосіб, який усуне потребу в
додаткових видатках і зусиллях з боку учасників ринку в разі поширення вимог щодо звітності на
енергоносії. Це поширить передбачену РЕК-3 концепцію створення в Україні єдиного ТР на енергоринок.
Але навіть у цьому разі розбудова та експлуатація ТР залишатиметься питанням покриття фіксованих
видатків, а не прибуткової роботи. Навіщо здійснювати ці фіксовані видатки двічі — чи то коштом
українських платників податків, чи то коштом накладення на ринок тягаря надмірних зборів?
Якби ТР забезпечувала фінансовий та енергетичний ринки, можна було б обрати модель міжвідомчої
співпраці. Коли REMIT набув чинності в Німеччині, було знайдено таке рішення: Традиційно німецьке
відомство з питань ринків та конкуренції ("Bundeskartellamt") здійснювало регуляторний нагляд за
ціноутворенням та поведінкою на ринку енергетичних фірм, тоді як бюро регулювання енергетики
("Bundesnetzagentur" ") Мав нагляд за системами передачі. REMIT торкнувся обох, тому в рамках
Bundesnetzagentur була створена спільна організація (" Markttransparenzstelle "), але в якій працювали
експерти обох суб'єктів, а керівництвом була спільна керівна група, в якій працювали керівники
Bundeskartellamt і Bundesnetzagentur.

РЕК-7

Будувати український ТР у спосіб, що уможливить його використання кількома органами
(права користувачів, система безпеки) та розширення набору товарів і видів угод з
охопленням енергетичного ринку в разі налагодження необхідної співпраці між
органами, що регулюють фінансові ринки та ринок енергії. Поєднання сил та пошук
взаємодії між фінансовим та енергетичним ринками не повинно обмежуватися ІТсистемами: якщо обраний такий підхід, слід також розробити спільні напрями та
організаційні підвалини. Ядро могло б бути сформовано тимчасовим підрозділом
НКЦПФР, який з часом мав би спільний нагляд відповідних регуляторів як з фінансового,
так і з енергетичного ринків. Як тільки обсяги зростуть і фактичний збір торгових
записів з енергетичних ринків почнеться, цей суб'єкт може бути виділений, щоб мати
власну юридичну форму як державний орган, відповідальний за збір даних з обох
ринків, як і ACER для всіх країн ЄС .

Незважаючи на те, що існуючі формати та технічні методи підключення до ТР повинні повторно
використовуватися дослівно і без (обов'язкових) змін згідно з РЕК-5, однакові міркування не обов'язково
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відносяться до часу звітування. У західноєвропейському регулюванні ця вимога, як правило, становить
T + 1 та T + 30 для деяких особливих випадків.
Вартість та ризики побудови та підтримки інтерфейсу, що відповідає стандартам, зумовлені складністю
структури даних, необхідністю заповнення полів даних із даних, яких немає чи є недоступними, а також
технічними перешкодами щодо відповідності встановленому стандарту каналу даних. Наповнення таких
структур даних щодня, щотижня або щомісяця не суттєво змінює зусилля, доки немає необхідності
змінювати штатний розклад, наприклад необхідністю нічних змін або резервного персоналу, якщо
фахівці перебувають у відпустці або на лікарняному. Крім цього, частота та час подання звітів, що
відрізняються від Західної Європи, не потребуватимуть суттєвої модифікації інструментів та інтерфейсів.
Автоматичні інтерфейси суттєво не зменшать витрати за умовою рідкого використання інтерфейсу
(відсутність масштабування). Що стосується ручних інтерфейсів - можна зменшити зусилля та знизити
ризик невідправлення через меншу частоту звітування. Вартість того, щоб мати когось, хто знає, що
робить щодня, вища, ніж для щотижневої звітності, через необхідність резервного копіювання в короткі
проміжки часу та через те, що розподіл завдань в кожен напружений день потребує більше накладних
витрат, ніж виконання їх щотижня або щомісяця.

РЕК-8

Український ТР може і повинен адаптувати час складання звітності до потреб та
ресурсів українського ринку. Ця адаптація повинна збалансувати витрати на
дотримання вимог для учасників та необхідність отримання високоякісних даних.
Залишається питання, чи насправді критично коли такі дані опиняться у регулятора.
Як результат, вимоги до термінів можуть відрізнятися від тих, що існують у Західній
Європі. Початковою точкою для автоматичних каналів передачі повинен бути той самий
час, що і в Західній Європі: T + 1 (1 день). У разі використання інтерфейсів, що
управляються вручну (веб-форми або завантаження файлів XML), слід розглянути
питання про зниження цих вимог до W + 1 (1 тиждень) із функцією нагадування, якщо
звіти не подаються близько до кінцевого терміну.
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ІСТОРІЯ ПИТАННЯ
З прийняттям закону № 738-ІХ органи регулювання фінансового ринку в Україні надаватимуть більшої
ваги розкриттю інформації та впровадженню розширених стандартів звітності. Мета цієї діяльності
полягає в забезпеченні більшої прозорості та доброчесності на ринку цінних паперів. Значущість
звітності для розвитку ринків капіталу було врегульовано відповідним законодавством ЄС (регламентом
EMIR та директивою MiFID-II), прийнятим на основі реакції «Великої двадцятки» на фінансову кризу
2020 року.
НКЦПФР як регулятор ринку цінних паперів в Україні збирає, аналізує та розкриває інформацію про
фінансовий ринок. Водночас, чинні вимоги до звітності недостатньою мірою враховують потреби різних
сегментів ринку. Нині різні учасники ринку подають у звітах різні набори інформації. Звітність про деякі
операції або відсутня взагалі (наприклад, про позабіржові деривативи, товари), або є недостатньою.
Для виправлення ситуації, що склалась, НКЦПФР має намір імплементувати відповідні регламенти ЄС,
що встановлюють далекосяжні вимоги до звітності (MMSR (Регламент щодо статистики грошових
ринків), EMIR (Регламент про інфраструктуру європейського ринку), MIFIR (Регламент про ринки
фінансових інструментів), SFTR (Регламент щодо прозорості операцій з фінансування цінних паперів та
їх повторного використання), CSDR (Регламент про вдосконалення розрахунків за цінними паперами в
Європейському Союзі та центральні депозитарії цінних паперів), і створити торговий репозиторій. Якщо
брати за основу розроблений НКЦПФР закон № 738-ІХ:
-

торговий репозиторій забезпечуватиме централізоване збирання інформації про деривативи (як
позабіржові, так і ті, що виконуються на організованих ринках);

-

торговий репозиторій присвоюватиме коди UPI та UTI;

-

під суто юридичним кутом погляду торгових репозиторіїв може бути декілька.

Конкретний перелік інформації, яку слід подавати до торгового репозиторію, буде визначено в
підзаконних нормативно-правових актах.
Крім того, НКЦПФР планує покласти на торговий репозиторій збирання інформації про операції з цінними
паперами та про інші відповідні класи операцій та активів, як передбачено в підготовленій SWIFT
доповіді «Оцінка та вдосконалення стандартів і систем звітності НКЦПФР». Для забезпечення повної
сумісності та відповідності збирання даних НКЦПФР планує прийняти ISO 20022.
Впровадження торгового репозиторію до інфраструктури українського фінансового ринку є значним
кроком на шляху до більшої прозорості ринку капіталу та товарних ринків. Воно має на меті
забезпечення ефективного функціонування ринку та зниження ризику для інвесторів. За допомогою
іноземних донорів НКЦПФР планує закупити програмне забезпечення, необхідне для торгового
репозиторію. Проєкт USAID «Трансформація фінансового сектору» (FST) підтримує цю ініціативу
НКЦПФР та залучив консультантів компанії PONTON для визначення технічних та функціональних вимог
до пропонованого в Україні торгового репозиторію відповідно до вимог ЄС. Створені в результаті цієї
роботи специфікації призначені для використання під час можливої закупівлі програмного забезпечення
та послуг ТР у майбутньому.
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ОПИС ПРОЄКТУ
Після початкового обговорення, що тривало з січня 2020 року, 28 лютого 2020 року відбувся тендер з
визначення виконавця проєкту. Після надання учасникам тендеру роз'яснень і відповідей на запитання
7 квітня 2020 року компанія PONTON подала свою пропозицію в межах (продовженого) строку їх
подання. Проєкт було передано на виконання компанії PONTON 15 квітня 2020 року, після чого було
підписано договір.

Підхід до проєкту
Було узгоджено такий підхід до реалізації проєкту:
1. виконати аналіз передової міжнародної практики щодо технічних і функціональних вимог до
торгових репозиторіїв. Цей аналіз має включати в себе:
а) аналіз законодавства ЄС, що регулює діяльність торгових репозиторіїв [та подання
звітності щодо операцій];
б) аналіз практики успішного впровадження торгових репозиторіїв до інфраструктури
фінансового ринку (щонайменше у 3 країнах) із акцентом на доречних уроках, винесених
із цього процесу;
2. скласти звіт з описом пропонованих технічних та функціональних вимог до операційної системи
торгового репозиторію в Україні. Це завдання передбачало:
а) проведення зустрічей з відповідними зацікавленими сторонами (зокрема, НКЦПФР,
біржами)

для

обговорення

проблем

впровадження

торгового

репозиторію

на

українському ринку, включно з визначенням вимог до адаптації (за потреби) до
специфіки України в порівнянні з європейським рішенням, узятим за орієнтир;
б) виконання

аналізу

положень

законів

України,

нормативно-правових

актів

і

законопроєктів з питань торгового репозиторію [та подання звітності про операції].
Компанія DAI надала витяг із закону № 738-ІХ у перекладі англійською мовою.;
в) складення першого проєкту звіту та його обговорення з Проєктом FST, НКЦПФР та
іншими зацікавленими сторонами.
3. оновити звіт з урахуванням одержаних коментарів і відгуків.

Методика проведення інтерв'ю
Інтерв'ю проводились керівниками верхньої та найвищої ланки зацікавлених сторін з України, а також з
керівниками верхньої ланки та служб інформатизації торгових репозиторіїв країн Західної Європи. Графік
проведення інтерв'ю з зацікавленими сторонами в Україні було вдало складено нашими колегами з DAI,
а графік інтерв'ю в Західній Європі сформувала компанія PONTON.
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Учасники погодились узяти участь в інтерв'ю за умови незазначення їхніх особистих відомостей. У
зв'язку з цим ми не будемо називати тут своїх співрозмовників на ім’я. Ще однією умовою було
ненадання конфіденційних відомостей. Для сприяння відвертому обговоренню винесених уроків
інтерв'ю проводились в усному режимі без протоколювання. До інтерв'ю нашим співрозмовникам було
надано резюме проєкту та основні питання (див. додаток), але жоден із них не мусив заповнювати
анкети чи викладати свої спостереження в письмовій формі. Під час більшості інтерв'ю обговорювались
не всі основні питання, а найбільш значущі аспекти чи суперечливі моменти. Це робилось навмисно.
Через те, що під час інтерв'ю ми лише робили нотатки, а не вели протокол, про ці найбільш значущі
аспекти вимальовується досить урізане уявлення. Проте, навіть якщо взяти до уваги всі ці застереження,
ми будемо раді обговорити конкретні питання з долученням своїх більш детальних нотаток, які можуть
бути підтверджені шляхом проведення на відповідну вимогу контрольних інтерв'ю. Крім того, всі
інтерв'ю з українськими зацікавленими сторонами проводились у присутності одного з наших колег із
DAI (переважно Антона Шевченка), який також здійснював у разі потреби переклад.
Через пандемію COVID-19 поїздки між Німеччиною та Україною були або заборонені, або не мали на час
реалізації проєкту практичного сенсу через обов'язковість перебування на карантині після можливої
поїздки. Такі самі обмеження стосувались і поїздок у торгові репозиторії Західної Європи у Швейцарії,
Словенії, Люксембурзі та Великій Британії. З огляду на це всі інтерв'ю та зустрічі було проведено
дистанційно в режимі відеоконференції.
Основну частину інтерв'ю було проведено в червні та липні 2020 року, а кілька подальших інтерв'ю
відбулось наприкінці серпня та протягом першого тижня вересня 2020 року. Як правило, рівень
доступності для інтерв'ю та зацікавленості у співпраці був високим як завдяки більшій доступності в
умовах роботи вдома внаслідок пандемії COVID-19, так і (у випадку Західної Європи) завдяки більш ніж
10-річним робочим відносинам з компанією PONTON у цій сфері.

Співрозмовники, з якими проводились інтерв'ю
Ми провели щонайменше по одному інтерв'ю (зазвичай тривалістю близько 90 хвилин) з керівниками
та провідними фахівцями зазначених нижче компаній та організацій в Україні:
-

НКЦПФР, Україна

-

НКРЕКП, Україна

-

Mercados, Україна та Іспанія

-

«Українська біржа» (UX), Україна

-

Розрахунковий центр (РЦ), Україна

-

Національний депозитарій України (ЦД), Україна

-

Dragon Capital, Україна

-

Citigroup, Україна

-

Оператор ринку (ОРЕ), Україна
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З керівниками та ІТ-фахівцями зазначених нижче західноєвропейських компаній та організацій інтерв'ю
було проведене щонайменше по одному разу, зазвичай тривалістю 90 хвилин:
-

REGIS-TR, Люксембург

-

ACER, Словенія

-

UnaVista, Велика Британія

-

Equias RRM, Нідерланди

-

CME TR, Велика Британія

-

Національний орган регулювання (НОР) країни, що не є членом ЄС, але тісно інтегрована з ЄС.

Перебіг роботи та зауваження обговорювалися з компанією DAI як замовником проєкту щонайменше
щотижня.
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ПЕРЕДОВА МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА
У Західній Європі інтерв'ю та/або збирання інформації проводилось з представниками шести ТР (або
аналогічних організацій). Три з цих організацій — це ТР на фінансових ринках, що працюють згідно з
EMIR та MiFID-II: REGIS-TR, UnaVista та CME TR. ACER та НОР — органи регулювання у сфері енергетики
відповідно в країні, що є членом ЄС, та в країні, що не є членом ЄС. Обидва ці органи збирають звіти
про операції та зберігають їх протягом щонайменше 10 років — так само, як і ТР, що працюють на
фінансових ринках. У цьому звіті вони розглядаються як корисна альтернатива структурі звітування з
кількома ТР. Equias RRM не є ТР у жодному сенсі; це радше платформа для збирання та розповсюдження
даних як фінансового, так і енергетичного ринків, що має підключення до репозиторіїв як ACER, так і
НОР, а також до ТР фінансового ринку (DTCC, Regis-TR, UnaVista), що дає змогу порівнювати подібне з
подібним під кутом зору якості даних та Угод про рівні обслуговування.

Відмінності між західноєвропейськими ТР
Жодна з шести організацій, що досліджувались, не схожа на будь-яку іншу з них за всіма основними
аспектами. У зв'язку з цим важко робити висновки з високим рівнем статистичної достовірності. Утім,
ми винесли зі спілкування з ними певні уроки, які узагальнено нижче у формі ключових спостережень.
Основні відмінності між ТР / організаціями зумовлені обставинами, що від них самих не залежать, а
також рішеннями щодо їх будови, які було прийнято раніше. До обставин, що виходять за межі побудови
ТР, належать такі:
-

сфера застосування: чи ТР має підтримувати тільки EMIR та MiFID-II або ще й REMIT;

-

кілька ТР чи єдиний ТР: чи передбачає законодавство існування кількох ТР і чи реально на ринку
— з урахуванням обсягів ринку та конкуренції — існує кілька ТР, та чи існує лише єдиний ТР,
який обслуговує певний акт законодавства та/або регіон;

-

прив'язка: чи ТР прив'язаний до конкретної фінансової біржі і зобов'язаний надавати учасникам
ринку, що працюють на ній, послуги звітності;

-

важливим питанням є ліцензування: чи ТР має проходити дороге та складне ліцензування або
це завдання є для нього відносно простим завдяки тому, що він на ділі є ТР-службою регулятора;

-

строки: тривалість періоду між тим моментом, коли вимоги (тобто перелік полів даних, вимоги
до зберігання, політика доступу) стають повністю відомими, та тим моментом, з якого звітування
стає обов'язковим за законом.

Зазначені нижче основні відмінності зумовлені прийняттям таких рішень під час реалізації проєкту
створення ТР:
-

створення чи модернізація: чи створюється система ТР «з нуля» або шляхом розширення
системи, що вже існує, або шляхом міграції з такої системи;

-

закупівля програмного забезпечення у зовнішнього постачальника чи його розроблення
власними силами;
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-

застосування стандартного програмного забезпечення для основних функціональних блоків або
відсутність стандартного забезпечення, наприклад, для нагляду за ринком без урахування
загальноприйнятих складових на зразок баз даних тощо;

-

що виходить на перший план: чи наголос одразу робився лише на збиранні та зберіганні даних
або здійснення нагляду за ринком було метою реалізації проєкту від самого початку;

-

закупівля послуг експлуатації програмного забезпечення у зовнішнього постачальника чи
користування програмним забезпеченням, розробленим самостійно;

-

фінансове забезпечення: чи є ТР центром прибутку, коли розцінки на його послуги
встановлюються з певним урахуванням конкуренції, або центром обслуговування, який надає
послуги

за

собівартістю, визначеною

з використанням

адміністративного підходу

до

бюджетування та встановлення плати за послуги.

Основні спостереження за результатами інтерв'ю з
західноєвропейськими ТР
Ось основні результати обстеження шести ТР / НОР / зареєстрованих звітних механізмів (RRM):
-

ТР може існувати як конкурентоспроможний бізнес в умовах існування кількох ТР лише в разі
потужного зв'язку з біржею, яка має достатній обсяг операцій;

-

якість даних в середовищі з кількома ТР навіть у найкращому випадку є посередньою, а в
найгіршому — просто непридатною для аналізу, якщо зіставляти один з одним усі ТР, що
підтримують реалізацію певного законодавчого акту;

-

набагато краще створювати ТР з нуля, ніж «докручувати» модулі до вже наявної системи;

-

архівування не варте витрачених зусиль: дешевше просто зберігати всі дані, адже перш ніж
обсяг даних перевищить спроможності системи, з'являться масштабні нові вимоги або
відбудуться зміни у технологічній сфері. Доцільно розраховувати на зберігання даних протягом
не більш ніж 15 років;

-

вирішальним чинником збереження якості даних, утримання клієнтів та підтримки з боку третіх
сторін є забезпечення незмінності (або хоча б зворотної сумісності) інтерфейсів для учасників
ринку;

-

основній команді впровадження розробленого власними силами програмного рішення немає
потреби бути великою: цілком достатньо багатофункціональної команди у складі 1 замовника
продукту, 2-3 розробників, 1 відповідального за контроль якості + працівників відділу
інфраструктури, а також команди з обслуговування клієнтів;

-

розмір команди впровадження збільшується вдвічі в разі врахування потреби в юридичній
підтримці, контролі за дотриманням норм, взаємодії з органами регулювання та підтриманням
зв'язків з громадськістю для одержання ліцензії на діяльність ТР;

-

тривалість реалізації проєкту порівнювати важко через відмінності в обсязі та строках робіт і
вимогах нормативних актів, але за найкращим (найкоротшим) сценарієм на побудову ТР за
регламентом EMIR «з нуля» знадобилось 8 місяців, причому команда розробників активно
працювала протягом ще 6 місяців після введення системи в експлуатацію;
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-

починати потрібно зі збирання та зберігання даних з якомога чіткішим дотриманням вимог
існуючих форматів EMIR та SFTR$

-

тестування за участю учасників ринку має вирішальне значення, але потрібно розрізняти
поглиблене тестування за участю певної кількості (2-3) учасників ринку, які знають, що роблять,
та за участю основної маси учасників ринку, які лише зв'яжуть руки команді розробників;

-

у процесі розробки від самого початку мають бути забезпечені відстежуване проєктування
функцій та здатність проходити аудит: ця вимога зумовлює необхідність використання систем
управління версіями на кшталт Confluence та JIRA;

-

що б ТР не робив, фірми, діяльність яких регулюється, сприйматимуть звітність як тягар для
себе. Утім, надання даних ринку може стати корисним засобом демонстрації можливостей;

-

нагляд за ринком можна і потрібно відкласти, щоб запобігти прагненню впровадити неправильну
систему на початковій стадії та не прив’язуватись до одного постачальника, але після свого
впровадження нагляд за ринком забезпечує заодно й перевірку якості даних;

-

збирання заявок — це справа, слід залишити біржам: зосереджуватись потрібно на операціях.
Заявки дійсно потрібні для нагляду за ринком, але схеми роботи з заявками порівнювати
неможливо через відмінності між різними моделями аукціонів, різний час закриття тощо;

-

складність багаторівневих контрактів робить інформацію про них не вартою збирання: варто
зосередитись на операціях і виконанні угод;

-

реєстраційні дані та дані про власників мають вирішальне значення, але швидко застарівають
після первинної реєстрації.

Підхід до звітування
У підході до реєстрації та подання обов'язкової звітності з основоположними даними та даними про
операції, що застосовується в Західній Європі, можна виділити три основні складові:
1. рішення, прийняті законодавчим органом або уповноваженими державними органами — чи то у
формі

законів

(первинного

законодавства),

нормативно-правових

актів

(вторинного

законодавства), чи то директив або судової практики;
2. рішення, ухвалені самим оператором ТР, що стосуються взаємодії з зовнішнім світом у процесі
подання обов'язкової звітності: щодо учасників ринку, які зобов'язані подавати звітність, щодо
уповноважених осіб з правом доступу до інформації та щодо широкого загалу;
3. рішення, ухвалені самим оператором ТР, що стосуються лише самого ТР, його операцій та
технологій.
Під час розгляду цих різних аспектів, ми зосередимось на тих із них, що добре проявили себе (або зовсім
навпаки) в Західній Європі під час впровадження режимів, установлених EMIR, REMIT і MiFID-II, а також
еквівалентних режимів у країнах, що не входять до ЄС. Пошук відмінностей між заходами,
передбаченими первинним або вторинним законодавством, видається не надто корисним, оскільки вони
не мають прямих відповідників у нормативно-правовій базі України.
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УРОКИ, ВИНЕСЕНІ З ОБОВ'ЯЗКІВ, УСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОМ, ТА РІШЕНЬ
-

Основною частиною будь-якого обов'язку з подання обов'язкової звітності є визначення
критеріїв включення та виключення для з'ясування того, ХТО має подавати звіти. Зазвичай
визначення «учасників ринку» чи «контрагентів» спираються або на участь у торгівлі певними
інструментами чи в торгівлі на певних майданчиках (див. частину 7 статті 2 регламенту REMIT
або частину 9 статті 2 регламенту EMIR), або на вже існуючі режими ліцензування учасників
фінансових ринків (див. частину 8 статті 2 регламенту EMIR).

-

Обидва підходи (як використання існуючих режимів ліцензування, так і торгівля на майданчику)
працюють добре, оскільки спираються на чіткі критерії, в яких легко розібратись як учасникам
ринку, так і тим, хто на нього лише виходить. Дотримання вимог можна перевірити за
реєстраційними списками національних органів регулювання (НОР) та за реєстрами трейдерів,
допущених на відповідні майданчики.

-

При цьому включення сюди торгівлі, що здійснюється поза визначеними майданчиками, є
набагато складнішою справою. З одного боку, законодавці прагнуть запобігти регуляторному
арбітражу, наслідком чого може стати встановлення меншої кількості обов'язків у сфері
позабіржової торгівлі. На тих ринках, де позабіржова торгівля відіграє важливу або навіть
панівну роль, без даних про позабіржовий ринок неможливо сформувати чітке уявлення про
прозорість ринку. Утім, позабіржові ринки за визначенням менш організовані та більш
розпорошені. Отже, менші учасники можуть і не здогадуватись, що здійснюють регульовану
діяльність.

-

За відсутності Центрального контрагента (ЦК), набори даних, сформовані завдяки звітності,
будуть менш уніфікованими. Це є проблемою тією мірою, якою найкращим способом перевірки
звітів про позабіржову торгівлю є їх порівняння з відповідними звітами контрагента за торговою
угодою. Якщо якість даних звітів про позабіржові операції ускладнює навіть знаходження звіту
контрагента, то з'ясування того, чи існує такий звіт, може виявитись непростою справою, не
кажучи вже про вміст звіту, що перевіряється.

-

Звітування про позабіржові транзакції в Західній Європі добре працює лише для великих
професійних контрагентів або там, де більшість потоків угод уже фіксується професійними
брокерами (саме так виглядає ситуація у сфері оптової торгівлі енергією в Західній Європі).

-

З огляду на це, з приводу збирання інформації про позабіржові операції ми пропонуємо
порівнювати витрати та вигоди: навіть коли не брати до уваги витрати самих учасників ринку,
якщо зібрані дані є настільки фрагментарними у своєму охопленні та неоднаковими за змістом,
збільшення прозорості може не відбутись.

-

Якщо згодом буде прийнято рішення про поетапне впровадження звітних вимог для окремих
менших сегментів позабіржових трейдерів, то критерій визначення такого сегмента має бути
легко зрозумілим, а його розрахунок — дешевим. Якщо правило малозначущості (de minimis),
що застосовується до учасників ринку, вимагає постійно розраховувати граничні обсяги торгівлі,
ця вимога не виконується. Краще застосовувати відповідні правила, в яких використовуються
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економічні показники, що вже існують, були перевірені незалежними фахівцями (аудиторами)
та оприлюднені: наприклад, дохід або валюта балансу з річних звітів.
-

Щойно

учасники

ринку

підпадуть

під

обов'язкову

реєстрацію,

вони

повинні

будуть

зареєструватись у компетентному органі. Саме так організовано режими звітування в Західній
Європі, а єдина відмінність полягає в місці проведення такої реєстрації: для фінансових ринків
отримання ідентифікаційного коду юридичної особи (LEI) відбувається в місцевому операційному
підрозділі (LOU), а потім в одному або декількох торгових репозиторіях для формування
звітності, тоді як для ринку енергії присвоєння коду ACER відбувається в компетентному НОР, а
потім в одному або декількох зареєстрованих звітних механізмах (RRM) для формування
звітності.
-

На момент першої реєстрації ці системи працюють досить непогано, хоча при застосуванні цих
концепцій в Україні можна було б внести певні вдосконалення. Оскільки відомості про реєстрацію
публікуються (наприклад, у реєстрі CEREMP, який адмініструє ACER, та через різні служби
агрегування LEI), ця система також дає змогу перевіряти інформацію про контрагента або
взагалі дозволяє ЦК, затвердженим звітним механізмам (ARM), RRM та іншим постачальникам
послуг проводити перехресну перевірку та валідацію.

-

З часом якість реєстраційних даних, якщо не вживати контрзаходів, має тенденцію до
погіршення. Це погіршення зумовлене використанням реєстраційних кодів навіть після
завершення строку їх чинності, неналежним відображенням операцій злиття та поглинання в
реєстраційних кодах, незадовільним представленням групових структур (наприклад, звітність
подається під LEI однієї групи, а контрагенти використовують LEI дочірніх компаній), а також
сумнівною якістю додаткових даних. Через це додаткові стовпці у CEREMP (ACER) містять чимало
банківських ідентифікаційних кодів (BIC), які є не кодами банків, що подають звітність про
торгівлю енергією, а кодами банків, послугами яких користуються енерготрейдери. Крім того,
строк чинності LEI, внесених до CEREMP, ніколи не оновлюється.

-

Учасники ринку зазвичай мають цілий набір бізнес-ідентифікаторів: наприклад, номер у
комерційному реєстрі, національний податковий ідентифікаційний номер, номер платника ПДВ
в ЄС, код LEI та (якщо він працює в енергетичній галузі) код ACER. У країнах, що не входять до
ЄС, можуть використовуватись додаткові коди суб'єктів фінансових ринків. Усі ці коди можуть
бути дійсними, але зв'язок між ними відстежувати дуже важко. Це створює значні проблеми в
разі запровадження нових вимог або зміни статусу країни: наприклад під час вступу країни до
ЄС або виходу країни (Брекзит).

-

На підставі західноєвропейського досвіду використання кодів звітності можна надати чіткі
рекомендації: для фінансових ринків слід дотримуватись системи кодів LEI. В енергетиці можна
запровадити специфічний для України код, який матиме такий самий формат, що й коди ACER.
Обидві ці системи були б сумісні з системами звітності в Західній Європі.
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-

Крім того, під час кодування основну увагу слід приділяти не так збиранню основних даних
(тобто статичних даних про учасників ринку, які вже зафіксовано деінде), як підтриманню добре
захищених зв'язків з іншими системами реєстрації кодів.

-

Для підвищення якості даних будь-яка система присвоєння кодів повинна мати номер версії,
причому старіші версії (моментальні знімки) теж мають бути доступні для широкого загалу.

-

Іншим центральним елементом будь-якого обов'язку з подання обов'язкової звітності є
визначення того, про які інструменти та види торгових угод слід у цій звітності повідомляти.
Відповідні вимоги зазвичай установлює первинне законодавство, а отже їх не так просто
змінювати під час впровадження. Крім того, це ще одна з тих сфер, де законодавці прагнуть
уникнути регуляторного арбітражу. Нормативний арбітраж - це практика, при якій учасники
ринку використовують прогалини в нормативних актах, включаючи звітність та примусове
виконання, щоб обійти зобов'язання або обмеження, які вони вважають несприятливими для їх
ділової практики. Для цього можна використовувати різноманітні тактики, включаючи
реструктуризацію транзакцій, фінансовий інжиніринг, щоб розмістити той самий обсяг на менші
транзакції, що перевищують регулятивні пороги, винаходити нещодавно названі фінансові
продукти, які є нічим іншим, як маскуючими продуктами для географічного переміщення до
більш юридично та економічно гнучких юрисдикцій. У зв'язку з цим у первинному законодавстві,
як правило, при цьому використовуються широкі формулювання.

-

Попри наявність тут певного простору для тлумачення, слід пам'ятати, що більшість проблем,
знов-таки, виникають на позабіржових ринках: якщо торгівля продуктом ведеться на якомусь
майданчику, то він зазвичай належить до регульованих продуктів і про нього потрібно звітувати.
Зусилля

зі

створення

міжплатформових

реєстрів

продуктів

виявились,

в

основному,

безуспішними, а тому дати відповідь на питання про те, чи є позабіржові інструменти по суті
такими самими, як і продукти, торгівля якими ведеться на майданчику, в ряді випадків непросто.
-

Правилами малозначущості (de minimis) установлено певні граничні обсяги, що звільняють
учасників ринку від обов'язку звітування в разі неперевищення певного обсягу. Ці правила, як
правило, легше застосовувати в тому разі, коли вони вносять якийсь якісний елемент:
наприклад, торгівлю за власний рахунок або купівлю енергії для кінцевого споживання. В іншому
разі зусилля, спрямовані на обчислення граничних значень, можуть виявитись вищими за
зусилля, потрібні для подання час від часу (делегованої) звітності. Іншим аргументом проти
застосування правила малозначущості (de minimis) є ті труднощі, які воно створює під час
перевірки обох контрагентів в операції, якщо не знати, що одна зі сторін підпадає під це правило.

-

Деякі нормативні акти з питань звітності встановлюють юридичний обов'язок подавати
делеговану звітність щодо майданчиків. Ця вимога виявилась успішною, забезпечуючи
формування краще оптимізованого середовища діяльності — ТР — та професійне реагування на
запити про усунення проблем якості даних. Ми теж рекомендуємо застосувати такий підхід під
час створення ТР в Україні.
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-

Після цього потрібно буде вирішити, на яку сторону покладено юридичний обов'язок подавати
звітність: на учасника ринку чи на майданчик. Як правило, цей юридичний обов'язок покладають
на учасника ринку, який час від часу зобов'язаний перевіряти достовірність звітів. Отже,
установлений у такий спосіб обов'язок пропонувати послуги делегованої звітності має
доповнюватись обов'язком надавати доступ до звітних даних, щоб учасник ринку мав реальну
змогу забезпечити проведення вибіркових перевірок.

УРОКИ, ВИНЕСЕНІ З РІШЕНЬ ТР ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ З ЗОВНІШНІМ СВІТОМ
-

На конкурентному ринку ТР вони теоретично мають вибір у встановленні обсягу звітності, або
зводячи їх до окремих законів (EMIR та MiFID, але не FinfraG), або до класів активів (інструментів
власного капіталу та свопів, але не для валюти). На практиці такі обмеження спрацьовують
рідко, адже найбільші клієнти ТР, як правило, обирають ТР з міркувань задоволення ним усіх
потреб клієнта у звітуванні. Оскільки джерелом прибутку є обслуговування власного торгового
майданчика без втрати найбільших клієнтів, що на ньому працюють, вибірковий підхід не
працює. Єдиним аспектом, де західноєвропейські ТР скористались можливістю вибору, є
підтримка законодавства країн, що не належать до ЄС (наприклад, на швейцарському ринку).

-

Ця конкурентна основа в поєднанні з дуже високим рівнем фіксованих витрат і відносно
незначними змінними витратами призводить до ситуації, в якій переможець контролює весь
ринок. До вересня з ринку пішли всі ТР, що охоплювали весь ЄС, крім трьох: повний набір послуг
пропонують лише Regis-TR, UnaVista та DTCC. Якщо взяти до уваги розмір українського
фінансового ринку, який є на кілька порядків меншим за розмір західноєвропейського ринку,
важко зрозуміти, яким чином суто конкурентна модель створення кількох ТР могла б працювати
в умовах України.

-

Ми вже згадували про переваги делегованої звітності («звітування від імені»), яке має
обов'язково пропонуватись на регульованих майданчиках. Крім того, будь-який ТР має
підтримувати делеговане звітування з інших джерел: від контрагентів або постачальників
послуг, оскільки будь-яка концентрація у сфері звітності дає чисту вигоду в тому, що стосується
підвищення ефективності та якості даних. Організувати підтримку делегованої звітності ззовні
досить складно через розмежування суб'єкта звітування, об'єкта звітування та контрагентів за
операцією, тому це питання слід чітко врегулювати в побудові системи ТР та її функціональній
специфікації.

-

На початку застосування регламенту EMIR деякі ТР надавали можливість подання двосторонньої
звітності: одного файлу за операцією, що охоплював обидві сторони операції. І хоча на погляд
суб'єкта звітування це спочатку може здаватись привабливим, таке подання значно ускладнює
подальшу роботу, особливо звірку даних. З другого боку, регламент REMIT дозволяє подавати
лише односторонні звіти, тому навіть той суб'єкт звітування, який подає інформацію за обидві
сторони однієї і тієї самої угоди, повинен буде подати її в різних файлах ACER. Такий підхід не
призводить до збільшення навантаження на суб'єктів звітування з обох сторін, яким потрібно
лише скопіювати перший файл і поміняти місцями назви суб'єкта та об'єкта звітування, але
Сторінка 27

значно оптимізує роботу ТР та звірку операцій. Українському ТР варто взяти ACER собі за
приклад і дозволити подання лише односторонніх звітів.
-

До впровадження звітності застосовувались різні підходи — наприклад, поетапне впровадження
звітності для різних видів операцій. У регламенті REMIT було передбачено пів року на
запровадження звітності про складні контракти, а регламент EMIR відклав звітування про
операції, проведені до запровадження звітності, на три місяці (зосередивши строки
впровадження вимог наприкінці встановленого періоду). Жоден з цих підходів не приносить
особливої користі більшості учасників ринку: вони просто розтягують строки виконання робіт
стосовно операційної діяльності, на системах та інтерфейсах. Моделі поетапного впровадження,
що по-справжньому впливають на ринок, мали б застосовуватись до цілих класів учасників
ринку.

-

Якщо справді розглядається можливість поетапного впровадження вимог, ми рекомендуємо
модель, за якою звітування спочатку впроваджується для операцій, здійснених на майданчику,
з обов'язковим делегуванням. Згодом можна додати сюди позабіржові операції, але вимоги
застосовуватимуться лише до фінансових контрагентів і до нефінансових контрагентів, які
ведуть торгівлю за дорученням третіх сторін. В обох цих випадках пропонування делегованої
звітності мало б бути обов'язковим.

-

Ми не рекомендуємо передбачати підвантаження будь-яких даних до початку виконання
обов'язків зі звітування. Насамперед, ці старі дані й без того мають обмежену цінність, а
поліпшити їх якість неможливо. Крім того, великі обсяги даних збільшують навантаження як на
стороні ТР, так і на стороні контрагента перед початком звітування. Краще почати все «з нуля».

-

Загалом, більшість режимів звітування для визначення своєчасності подання звітності
застосовують модель Т+1, де Т — день проведення операції з інструментом, щодо якого має
бути подана звітність. Передбачено також окремі винятки для звітності за складним контрактом
або основоположними даними, де встановлено строк Т+30. Ця модель добре зарекомендувала
себе як така, що забезпечує оптимальний баланс між своєчасністю та обсягом зусиль. Закриття
ринкових процесів здійснюється на торгових майданчиках так чи інакше, тому це просто ще один
додатковий крок. Український ТР слід створювати за цією моделлю. Головне — простота: строк
Т+1 і годинник, що не працює в неторгові дні. Звіт про операцію, здійснену в п'ятницю, потрібно
буде подати в понеділок.

-

Якщо розширити подану вище рекомендацію, нам досі не вдалося знайти в Україні жодного
учасника ринку, який тримав би трейдерів на робочих місцях або ганяв би системи бек-офісу
вночі. Отже, будь-яка звітність, перевірка чи звірка має відбуватись у звичайний робочий час, а
не у вихідні чи святкові дні. Установлення інших строків або самі лише натяки на це стануть для
учасників ринку великим тягарем і, в найгіршому випадку, призведуть до збільшення їхніх
видатків на забезпечення дотримання встановлених вимог та утримання ІТ-персоналу в
ключових службах удвічі або навіть утричі.
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-

Є лише два місця, де можна переконатись у повноті звітування окремим учасником ринку: або у
самого учасника ринку (біля джерела), або у ТР, але лише в тому разі, якщо існує тільки один
ТР. За наявності кількох ТР проблеми у зіставленні інформації між ними не дадуть сформувати
повну картину звітності (щонайменше, не дадуть формувати її на постійній основі). У
надзвичайних випадках інформацію від кількох ТР можна зібрати докупи для розслідування, але
такий рівень зусиль є неприйнятним для моніторинг дотримання вимог на ринку.

-

Якщо постане потреба в перевірці повноти звітності окремого учасника ринку у самого учасника
(біля джерела), то таку перевірку краще проводити шляхом перевірки торгового портфеля
силами незалежних аудиторів, а балансу — шляхом його зіставлення з поданими та
підтвердженими обов'язковими звітами. Без надмірних фінансових витрат та без надмірного
навантаження на НОР цього можна добитись лише шляхом включення вимоги про перевірку
дотримання певного нормативно-правового акту до складу звичайного обсягу діяльності
аудиторів наприкінці року з наведенням висновку з цього питання у складі аудиторського звіту.
Саме такий підхід було застосовано в національному імплементаційному законодавстві деяких
країн ЄС — наприклад, у статтях 31 і 32 Закону Німеччини «Про торгівлю цінними паперами»
(WpHG).

-

Якщо постане потреба в перевірці повноти звітності окремого учасника ринку в єдиному ТР, то
таку перевірку краще проводити а) шляхом перевірки контрагента та/або ЦК (якщо виходити з
припущення про наявність проблем з кодуванням) та б) шляхом звіряння контрольних сум
позицій і зазначених у звітності обсягів. Само собою зрозуміло, що за наявності сумнівних
операцій або повідомлень від викривачів варто також проводити виїзні перевірки.

-

У випадку позабіржової торгівлі існує лише одне місце, де можна переконатись у достовірності
звітності окремого учасника ринку за розумного обсягу зусиль: у самого учасника ринку (біля
джерела). Знов-таки, найкращим рішенням тут є покладення на незалежних аудиторів обов'язку
перевірити торговий портфель та/або баланс на відповідність поданим і підтвердженим
обов'язковим звітам. У разі торгівлі на майданчиках дані можна порівняти зі звітами самого
майданчика.

УРОКИ, ВИНЕСЕНІ З ВНУТРІШНІХ РІШЕНЬ ТР
-

Деяким із ТР у Західній Європі не доводилось стояти перед вибором між розробленням
програмного забезпечення власними силами та його закупівлею, оскільки вони не мали власних
спроможностей з побудови комплексних систем. Саме так виглядає ситуація в більшості органів
регулювання, тому їхній підхід до закупівлі систем для ТР зводиться до прийняття трьох рішень:
o

чи розбивати систему ТР та процедуру закупівлі на частини (модулі) та замовляти їх чи
проводити тендери з їх закупівлі окремо або розглядати систему як єдине ціле та обирати
лише одного великого постачальника;

o

чи використовувати стандартне (вже існуюче) програмне забезпечення або спеціально
розроблене програмне забезпечення;
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o

чи покласти ризик завершення розробки та дотримання бюджету в разі закупівлі
спеціально розробленого програмного забезпечення та інших послуг на постачальника,
що, у свою чергу, зробить необхідним надання наперед дуже детальних технічних умов
(каскадна модель) або передбачити певний розподіл ризику до закупівлі послуг залежно
від строків та матеріалу з можливістю застосування до розробки адаптивного (agile)
підходу.

-

Ті ТР, які було створено раніше, зазвичай мали прив'язку до торгових майданчиків або
клірингових установ, що були спроможні розробляти програмне забезпечення власними силами,
тому їм додатково довелось приймати рішення про те, чи замовляти розробку у зовнішнього
постачальника або ні («купувати чи розробляти»).

-

Майже всі розробки програмного забезпечення для ТР у період з 2010 до 2017 року — як для
фінансового ринку, так і для енергетичного — здійснювались в умовах жорсткого дефіциту часу.
Причини нестачі часу були такими:
o

короткий період між остаточною публікацією вимог до звітності (директив, відповідей на
питання та обов'язкових настанов регуляторів) та крайнім терміном запровадження
вимог щодо звітності учасників ринку. У деяких випадках крайній термін запровадження
вимог було вже встановлено, тоді як ключові елементи (технічних) вимог до звітування
врегульовано ще не було;

o

конкуренція між ТР (а також RRM і ARM), що змагались один з одним в оголошенні своєї
готовності до прийняття звітності та її схваленні відповідним НОР (або, залежно від
ситуації, ESMA чи ACER);

o

додаткове

скорочення

періоду

впровадження

через

необхідність

розроблення

учасниками ринку своїх інтерфейсів та їх тестування на випробному стенді ТР.
-

Наслідком нестачі часу та коротких періодів проєктування, побудови та тестування нових ТР
стали чималі проєкти (до 20 учасників проєктної групи), які було втиснуто у строки, значно
коротші за один рік, якщо не 6-8 місяців.

-

Команди, що працюють під таким тиском, не завжди спроможні гідно виконати покладене на
них завдання, тому для мінімізації ризику поставки часто використовувались уже наявні шаблони
чи модулі, навіть якщо вони не повною мірою відповідали встановленим вимогам. У деяких ТР
це призвело до фрагментації внутрішньої архітектури: або через те, що початковий підхід не
відповідав потребам завдання в цілому, але часу на переробку не було, або через те, що певні
елементи вже існували для одних класів активів, тоді як для інших їх ще не було.

-

Функціональні вимоги до інформаційних технологій звітності майже в усіх випадках було взято з
законодавчих актів (переліки полів, тривалість зберігання записів) та визначено шляхом дуже
наближених оцінок на основі відомих обсягів операцій на «власних» майданчиках. Детальні
технічні умови зазвичай формувались уже під час реалізації проєктів.
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-

Нефункціональні вимоги, як правило, брали з інших проєктів, розроблених власними силами, з
аналогічними рівнями конфіденційності та угод про рівні обслуговування. Якщо таких вимог
раніше не існувало (як у випадку НОР або ACER), їх було визначено під час передтендерних
консультацій.

Будова систем ТР
Якщо пам'ятати про те, що як вимоги (обсяг), так і початкові умови (серед яких найважливішими були
наявність уже існуючої архітектури та рішення про розроблення власними силами або замовлення) були
різними, то від узагальнення ситуації в різних ТР жодної користі немає. Натомість на підставі відгуків ТР
/ НОР, які було опитано, ми вважаємо найкращою у своєму класі наведену нижче архітектуру.

Моніторинг

Бізнес-аналітика

Збирання

Перевірка

Зберігання

Нагляд

Інфраструктура

-

Чітке розмежування модулів:
o

Збирання даних від майданчиків та учасників ринку, включаючи міжсистемні канали їх
передання на зразок sftp, AS4, веб-інтерфейси та API, перевірку достовірності першого
рівня (наприклад, на підставі файлів XSD), аутентифікація відправників, захист передачі
(наприклад, електронні сертифікати), управління версіями інтерфейсів; цей модуль
містить також механізм зворотного зв'язку для генерації та передачі технічних
підтверджень, а також для передачі бізнес-підтверджень, що генеруються іншими
модулями програми. Модуль збирання даних повинен мати можливість працювати
незалежно від подальшої обробки даних наступними модулями так, щоб звести до
мінімуму час простою, одночасно уникнувши потреби в повторенні подання даних
учасниками ринку, оскільки ця вимога є обтяжливою та призводить до перевантаження
з моменту відновлення можливості їх подання. Модуль збирання даних включає в себе
також веб-інтерфейс, якщо такий є.
Сторінка 31

o

Перевірки та очищення даних, який забезпечує перевірку правильності другого рівня на
відповідність бізнес-правилам, які не закодовано, наприклад, у схемах XSD, перевірку на
відповідність кодам та рівням дозволів (наприклад, дійсним кодам LEI, дійсним
відносинам звітування від імені іншого суб'єкта), картування різних форматів або версій
звітності (якщо це потрібно для забезпечення зворотної сумісності), картування та
збагачення кодів. У принципі, будь-які дії, що виконуються під час перевірки та
очищення даних, мають здійснюватись автоматично, оскільки людське втручання до цієї
сфери було б несумірним. Між проблемами з даними, шумом та неправильним
кодуванням, які виявляються за допомогою інструментів бізнес-логіки, з подальшим
поданням заявок на виправлення або встановленням жорсткіших бізнес-правил для
відхилення даних на етапі перевірки та очищення даних існує петля зворотного зв'язку.

o

Зберігання даних, включно з вилученням ключових полів для зберігання в реляційних
базах даних, зберігання файлів у тому вигляді, в якому їх було подано (для цілей аудиту),
та в очищеному/збагаченому вигляді, автоматичне маркування базовими даними та
аудиторським слідом, передання на довгострокове зберігання, видалення. Ці кроки не
залежать від рішення про те, як зберігати та архівувати файли та ключові дані: чи то з
використанням реляційної бази даних та великих двійкових об'єктів (BLOB) або шляхом
об'єднання реляційної бази даних зі сховищем двовимірних файлів («озеро даних»).

o

Інструменти бізнес-аналітики (BI) для аналізу та складання звітності, що працюють
переважно з екстрагованою інформацією та аудиторською інформацією, даючи змогу
регулярно формувати звіти на основі цих даних і формувати принагідно спеціальні звіти
на основі вхідної інформації з-поза меж системи. Якщо інші модулі, згадані вище
(збирання даних, перевірки та зберігання даних), працюють, в основному, автоматично
й без втручання людини, то цей модуль зазвичай використовується в інтерактивному
режимі користувачами в ТР або НОР, або в інших службах, що мають відповідні права.
Єдиним винятком є звіти, що формуються автоматично. Якщо передбачене (публічне)
розповсюдження звітів або інших даних, сформованих на основі даних обов'язкової
звітності, то такі звіти теж буде сформовано в цьому модулі.

o

Системи нагляду за ринком — це автоматична система для автоматичного пошуку
визначених наперед закономірностей зловживань, застосування параметрів і граничних
значень, установлених так, щоб обмежити кількість помилкових спрацьовувань зі
збереженням чутливості до підозрілої діяльності. Її потрібно калібрувати для різних
ринків та класів активів окремо. Передові інструменти нагляду за ринком зазвичай мають
певні функції бізнес-аналітики. Майже всі стандартні програмні пакети для нагляду за
ринком забезпечують можливість керування операційним процесом, що уможливлює
відстежування підозрілих випадків, ескалацію та формування аудиторського сліду для
служби нагляду.

o

Моніторингу, що забезпечує моніторинг усіх відповідних системних функцій та журналів
взаємодії між модулями, ініціативне оповіщення про інциденти та формування
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статистики навантаження й продуктивності. Цей модуль виконує суто технічну функцію,
а не моніторинг належного функціонування ринків.
o

Інфраструктури, що включає в себе модель доступу, безпеки та входу до системи,
функцію резервного копіювання, аварійне перемикання в разі відмови, безперервність
діяльності, систему квитків та реєстрації, а також іншу інфраструктуру. Інфраструктура,
безумовно, включає в себе надання (віртуальних) серверів та мережевих підключень.
Те, чи є бази даних частиною інфраструктури або сховища, є питанням дизайну.
Водночас, більшість інших компонентів теж потребують доступу до сховища в базі даних,
тому є сенс у тому, щоб зосередити цю функцію в одному модулі щонайменше для таких
інших модулів.

-

Визначення чистих інтерфейсів та розмежування сфер відповідальності між модулями має ряд
переваг:
o

воно уможливлює використання стандартного програмного забезпечення для деяких
модулів і застосування замовних чи розроблених власними силами програм для інших
модулів, що дає змогу врахувати більше нюансів під час прийняття рішення про
самостійну розробку або купівлю;

o

буферизація між модулями зводить до мінімуму простій у тому разі, якщо якийсь модуль
потребує оновлення або не працює через технічний інцидент;

o

найкраще рішення серед аналогів: те, що якась конкретна система нагляду за ринком є
доброю, не робить її найкращим рішенням для бізнес-аналітики чи збирання даних;

o

навіть якщо всі модулі закуповуватимуться у постачальників програмного забезпечення,
наявність окремих модулів знижує ризик (не всі яйця в одному кошику);

o

деякі модулі можуть бути запроваджені пізніше за решту, що уможливлює врахування
накопиченого досвіду. Тобто є можливість почати зі збирання даних з мінімальним
обсягом перевірки та зберігання даних, потім додати потужніші інструменти перевірки
даних і бізнес-аналітики, а на третьому кроці впровадити нагляд за ринком.

-

Розподіл системи на модулі та зони відповідальності між командами та постачальниками має
також певні вади: існує ризик взаємних звинувачень у разі виникнення проблем, а настрій
«винайдено не тут» може заважати поширенню добрих ідей. Знову ж таки, тут допомагає
наявність чітко визначених заздалегідь інтерфейсів, придатних для тестування на самостійній
основі.

-

Реляційні бази даних чи сховище файлів: потрібні обидві ці технології: бази даних для швидкої
індексації та аналізу, а сховище файлів для зберігання повних записів про те, що було
повідомлено, та для економії місця в базі даних з метою запобігання падінню продуктивності в
довгостроковій перспективі. Рішення про використання великих двійкових об'єктів (BLOB) у
базах даних чи двовимірного сховища файлів («озера даних») бажано залишити на розсуд
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команди впровадження чи постачальника. Вибір має диктуватись їхньою кваліфікацією та
досвідом. Вирішальне значення у виборі компонентів має їх масштабованість.
-

Обсяг даних, які потрібно збирати та зберігати, передбачити важко з таких причин, як:
o

відсутність відомостей

про обсяги та закономірності проведення операцій на

позабіржових ринках;
o

загальна зміна закономірностей торгівлі: наприклад, дедалі більша поширеність
алгоритмічної торгівлі;

o

зміна сфери регулювання, включення до обсягу звітності нових класів активів або етапів
угод;

o

недооцінка обсягів заявок у порівнянні з обсягами операцій, але останній оцінити
простіше;

o

недооцінка обсягу подій життєвого циклу угоди (внесення змін, скасування заявок),
причому кількість цих подій життєвого циклу має тенденцію до зростання разом зі
зростанням поширеності алгоритмічної торгівлі;

o
-

неможливість передбачити, як довго має проіснувати поточна архітектура ТР.

Масштабованість: якщо врахувати вищезазначену інформацію, то архітектуру та інструментарій
збирання, перевірки та зберігання даних слід проєктувати так, щоб їх можна було з легкістю
масштабувати в бік збільшення (та зменшення) зі зростанням змінних витрат щонайбільше за
лінійним законом. Цього можна досягти за допомогою паралельних процесів, віртуалізації та
інших підходів, вибір яких слід залишити на розсуд команди впровадження або постачальника.
Головною вимогою є підтверджена спроможність збільшувати пропускну здатність (збирання
даних за торговий день), а також обсяг даних, що зберігається (довгострокового зберігання
даних), без надмірного падіння продуктивності чи невиправдано високих витрат. Найгіршим
сценарієм вважатиметься наявність жорсткого верхнього ліміту обсягу даних, перевищення
якого зробить необхідним повне оновлення архітектури.

-

Зберігання чи архівування: деякі архітектури ТР передбачають розрізнення зберігання (короткота середньострокового) та архівування даних (довгострокового). Це може стосуватися як
реляційних баз даних, так і сховища файлів. Якщо таке розмежування передбачене, зазвичай
доводиться йти на компроміс між доступністю даних та розміром витрат: архівовані дані
зберігати дешевше, але одержати доступ до них важче. Оскільки важко передбачити, які
пошукові запити робитимуться через 10 років, поводження з індексними даними у спосіб, що
відрізняється від поводження з повними сукупностями даних, рідко буває гарним рішенням. За
великим рахунком, таке розмежування зустрічається дедалі рідше завдяки зменшенню витрат
на зберігання та збільшенню кількості повністю масштабованих рішень. Загальна тривалість
зберігання даних значно частіше встановлюється відповідно до строку позовної давності з
певним запасом, після завершення якого дані можна просто видалити. Навіть у такому разі таке
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видалення потрібно підготувати в моделі даних та в індексі, бо інакше це призведе до надмірного
зростання трудомісткості цього завдання в майбутньому.
-

Найуспішніші ТР з точки зору дотримання строків та кошторисів з одночасним досягненням
функціональних цілей було побудовано за модульним принципом (див. вище) ззовні досередини.
Останній підхід стосується форматів даних, обсягів даних, каналів їх подання, прав (внутрішніх)
користувачів і сценаріїв користування. Завдяки цьому перелік полів даних обов'язкової звітності
не було накинуто на вже існуючі модель та архітектуру даних, а використано як відправний
пункт. Такий підхід, очевидно, працюватиме лише в тому разі, якщо формати даних уже були
детально відомі на час проєктування системи. Деякі західноєвропейські ТР не мали такої нагоди,
але інші ТР у сусідніх країнах, що не входять до ЄС, її мали та правильно нею скористались.

-

Копіювання вимог існуючих регуляторних режимів має певні переваги, але ці переваги швидко
зменшуються з кожним відхиленням та з кожним застосованим у системі національним винятком.
Розгляньмо ситуацію на прикладі Швейцарії: попри те, що мета полягала в забезпеченні певної
еквівалентності нормам ЄС у сфері регулювання як фінансового, так і енергетичного ринку,
законодавець та органи регулювання запровадили для кожного з цих ринків різні підходи.

-

До швейцарського закону про регулювання ринку електроенергії StromVV було внесено незначні
та елегантні зміни, покликані уможливити національний варіант застосування регламенту REMIT
у сфері електроенергетики (але не газопостачання, оскільки в цій сфері чинного законодавства
не існувало). До чинного закону було додано лише три нові статті (26a, 26b та 26c), які
зобов'язують учасників ринку, зареєстрованих у Швейцарії, що здійснюють оптову торгівлю
електроенергією та зобов'язані подавати звітну інформацію про це до ACER, одночасно надавати
ту саму інформацію в такій самій формі до ElCom. Це надало швейцарському НОР ElCom право
на одержання копії інформації, що подається до ACER. Зі сфери застосування закону було
виведено операції, що здійснюються всередині Швейцарії, але через те, що Швейцарію з усіх
боків оточує ЄС, основна маса оптових операцій здійснюється з контрагентами з ЄС у сфері
генерації або споживання. Унаслідок цього обсяг додаткових зусиль, що їх мали докласти
учасники ринку, виявився досить незначним, оскільки вони (та майданчики, на яких вони
торгують) уже подають цю інформацію до ACER. Крім того, вже були наявні системи та досвід
взаємодії з наглядом за ринком, що здійснювався на основі форматів даних, запроваджених
регламентом REMIT, оскільки швейцарський нормативно-правовий акт набрав чинності пізніше,
ніж REMIT. Це дало швейцарському НОР змогу досить м'яко впровадити власними звітування та
операційну діяльність за відносно невеликого розміру витрат. Варто зауважити, що в разі
внесення змін до регламенту REMIT не постане потреби у внесенні змін до закону, оскільки
обов'язок подавати ту саму інформацію діє незалежно від змін.

-

Фінансові ринки для Швейцарії важливі (важливіші, наприклад, ніж оптова торгівля енергією),
тому будову регулювання було сформовано за висхідним принципом знизу догори. У парламенті
було розроблено повністю новий закон (FinfraG) разом із підзаконним актом (FinfraV). Ці акти
законодавства великою мірою віддзеркалювали положення регламенту EMIR, запроваджуючи
обов'язки

щодо

обов'язкового

клірингу

стандартизованих

позабіржових

деривативних
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контрактів, методи зниження ризику для всіх позабіржових деривативних контрактів, кліринг
яких централізовано не здійснюється на зразок своєчасного підтвердження, звірки портфелів,
процесу врегулювання спорів, стиснення портфеля та ідентифікації сторін за LEI.
-

Закон FinfraG запровадив також подання обов'язкової звітності до ТР майже для всіх
деривативних контрактів — як позабіржових, так і біржових, але містив ряд відхилень від EMIR:
o

на додачу до таких передбачених EMIR категорій, як Фінансовий контрагент (FCP),
Нефінансовий контрагент (NFCP) та Малий нефінансовий контрагент (NFCP), FinfraG ввів
категорію

Малий

фінансовий

контрагент

(FCP-)

—

імовірно

для

зменшення

регуляторного тягаря, покладеного на малі приватні банки.
o

EMIR передбачає двостороннє звітування, а тому кожна підзвітна позабіржова операція
має зазначатись у звітності двічі — обома сторонами угоди. Деякі ТР допускають окреме
подання звітності від імені контрагента, а двостороння звітність забезпечується на
пізнішому етапі. FinfraG установив обов'язковість односторонньої звітності, коли звіт про
кожну операцію подає лише одна сторона, згідно з підходом, застосованим у законі
Додда-Френка. Те, на яку сторону покладається цей обов'язок, залежатиме від місця
реєстрації контрагента (у Швейцарії чи поза її межами), його категорії (FC перед NFC,
великий перед малим) і, зрештою, Продавець перед Покупцем, якщо всі решта деталей
були на одному й тому самому рівні.

o

Попри те, що у звітах повідомляються в цілому одні й ті самі дані, між регламентом EMIR
і законом FinfraG виникли певні відмінності: EMIR містить дві таблиці: таблицю для даних
контрагента (таблиця 1, 26 полів даних) і таблицю для даних про угоду (таблиця 2, 59
полів даних). На відміну від нього у FinfraG передбачено одну загальну таблицю даних,
що містить 9 полів з даними контрагента та 70 полів даних про контракт.

o

Ці, здавалося б, незначні відмінності між EMIR та FinfraG змусили учасників ринку, які
вже подавали звітність за EMIR, докласти чималих зусиль. Відмінні вимоги щодо
двосторонньої та односторонньої звітності спонукають кожного учасника ринку стежити
за місцем реєстрації та звітним статусом усіх своїх контрагентів. Використання наявних
систем і досвіду роботи з форматами даних EMIR виявилось неможливим. Деякі ТР та
постачальники послуг почали пропонувати послуги подання звітності за FinfraG, але
відкликали свої пропозиції через надмірну складність реалізації. Зрештою, у 2017 році
авторизацію одержали лише два ТР (Regis-TR як іноземний ТР і SIX TR, що використовує
технологію та хостинг UnaVista/LSEG, як вітчизняний ТР), і ще один ТР (DTCC) долучився
до них у 2019 році.

o

У 2018 році швейцарський НОР фінансових ринків (FINMA) оголосив про перенесення
крайнього терміну подання звітності для нефінансових контрагентів (NFCP) на 9 місяців.
У 2019 році цей термін було перенесено ще на п'ять років до 2024 року, що фактично
звільнило NFCP від подання звітності. Інвестиції, вже здійснені учасниками ринку на
виконання вимог FinfraG, довелося списати.
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-

У цілому, запровадження фінансового регулювання у Швейцарії важко назвати історією успіху:
воно відбулося пізніше, ніж планувалося спочатку, наклало більші тягарі на учасників ринку і
врешті-решт звільнило всіх нефінансових контрагентів від звітування. Цей аналіз ситуації слід
розглядати в контексті розвитку відносин між Швейцарією та ЄС у світлі Брекзиту, а тому це
питання не є суто «технічним». Проте все одно стає очевидною складність запровадження
системи звітування за межами регульованих торгових майданчиків та регульованих банків.
Розмір має значення. Попри те, що швейцарські фінансові ринки набагато більші за українські,
вони, очевидно, виявились недостатньо великими для того, щоб підтримувати існування
конкурентоспроможних ТР у разі надто великих відмінностей.

-

Нагляд за ринком не був завданням, початково покладеним на (комерційні) ТР регламентом
EMIR і директивою MiFID-II. З другого боку, нагляд за ринком є пріоритетним питанням для НОР
у сфері енергетики, які мають свої власні ТР. У зв'язку з цим деякі оператори ТР віддають
перевагу повній відмові від нагляду за ринком або впроваджують його пізніше за збирання
даних. Згідно з відгуками операторів ТР, впровадження активного нагляду за ринком після
збирання даних має ряд переваг:
o

Систему нагляду за ринком можна обирати, вже знаючи переваги та вади зібраної
сукупності даних, якщо ці два процеси розділяють один-два роки.

o

При цьому використання простішого інструмента бізнес-аналітики та спеціальних запитів
уже дає змогу виявляти деякі аномалії в даних або навіть підозрілі операції, сприяючи
кращому розумінню особливостей ринків.

o

Переважна більшість попереджень, що формуються системою нагляду за ринком, є
помилковими спрацьовуваннями, що виникають в основному через помилки у збиранні
даних, кодуванні, основних даних тощо. Ці проблеми можна та потрібно виявляти в
ланцюжку раніше — на етапі перевірки даних. Формування звіту STOR (повідомлення
про підозрілу операцію та заявку) — це дуже дорогий спосіб виявлення проблем з
даними. Відкладене впровадження нагляду за ринком означає, що більші (та придатні
для виправлення) проблеми з даними вже буде розв'язано (проблеми з часовими
поясами, відсутністю бізнес-правил, управлінням версіями).

o

У разі проведення тендеру з закупівлі системи ТР у повному обсязі виникає ймовірність
того, що модуль нагляду за ринком перетягне увагу на себе з огляду на його складність
та вартість. Утім, постачальники, що пропонують стандартне програмне забезпечення
для нагляду за ринком, рідко бувають фахівцями у сфері збирання та зберігання даних,
а цими аспектами нехтувати не варто. Відкладене впровадження модуля нагляду за
ринком дає змогу застосувати природний розподіл праці.

-

Введення активного нагляду за ринком після збирання даних має також ряд вад:
o

затримка впровадження автоматизованого нагляду в часі;
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o

за відсутності модуля нагляду за ринком система може бути розроблена та побудована
у спосіб, що надмірно ускладнить подальше впровадження нагляду за ринком. З огляду
на це інтерфейси для нагляду за ринком мають бути розроблені та випробувані на
першому етапі.

Побудова ТР та оперування ним
Як і в попередньому розділі, узагальнити інформацію про різні ТР непросто через відмінності у вимогах
та початкові умови. Скрізь, де це можливо, ми надаємо діапазони параметрів або пропонуємо
альтернативні рішення на основі відгуків опитаних ТР і НОР:
-

Ті оператори ТР, яким довелось передавати на аутсорсинг побудову ТР у цілому або проводити
тендер на таку побудову, зазвичай проходили крізь офіційну передпроєктну фазу, під час якої
користувались як послугами зовнішніх консультантів, так і ІТ-фахівців із відповідних державних
органів. Мета цього етапу полягала у розробленні технічних умов, придатних для складення на
їх основі тендерної документації. Через розбіжність строків затвердження вторинних норм
регулювання та розроблення цієї системи передпроєктна фаза зазвичай розпочиналась «надто
рано», тобто ще до того, як було врегульовано чимало детальних аспектів регулювання.

-

Ті ж оператори ТР, які вже прийняли рішення про побудову всієї системи власними силами,
передпроєктної фази з формування технічних умов, придатних для перетворення на тендерну
документацію, не проходили, але все одно пройшли крізь фазу збирання вимог.

-

На цій фазі розміри проєктних команд були досить невеликими: від 1,5 до 3 штатних одиниць
залежно від наявності чи відсутності фахівця зі знаннями з різних сфер діяльності. Ще однією
рушійною силою на цій фазі є обсяг завдань з координації та узгодження з зацікавленими
сторонами: чим він більший, тим важче було працювати.

-

Під час самостійного розроблення функції ТР команда зазвичай складалася з трьох підкоманд:
o

Технічної команди: основна команда впровадження може складатись, наприклад, з
багатофункціональної команди у складі 1 замовника продукту, 2-3 розробників, 1
фахівця з контролю якості та працівників, відповідальних за інфраструктуру: сервери,
мережу, безпеку, бази даних, інфраструктуру служби підтримки, виробничий процес
побудови програми, інфраструктуру автоматизованого тестування. У такому разі
технічна команда може налічувати 6-8 штатних одиниць.

o

Команди з юридичних питань і дотримання норм: нетехнічна підкоманда, що опікується
правовими питаннями, дотриманням вимог нормативних актів і відносинами з
громадськістю, необхідними для отримання ліцензії ТР, як правило, була найбільшою за
чисельністю. До складу цієї команди з легкістю можна включити 10 осіб, але не всі вони
працюватимуть весь час саме на проєкт ТР, тому якщо вимірювати її чисельність у
штатних одиницях, вона буде ближче до 4-8 штатних одиниць. Зазвичай після запуску
цю команду розпускають, однак час від часу вона може бути потрібна на пізніших стадіях
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для збереження ліцензії або під час розгляду функціональних змін, що можуть мати
наслідки у сфері регулювання.
o

Ринкової команди: третя підкоманда, як правило, складалася з фахівців, що працюють з
ринком і користувачами, опікуючись, зокрема, комерційними питаннями на кшталт
маркетингу та зв'язків з громадськістю, залучення клієнтів, юридичної підтримки (в тому,
що стосується договорів з користувачами ТР). На етапі побудови системи саме ця
команда здебільшого взаємодіяла з пілотними користувачами, відповідала на питання
майбутніх користувачів і працювала над формуванням бази користувачів для запуску
системи. З часом ця команда перетворюється на операційну службу. Тут теж більшість
функцій, пов'язаних з роботою з клієнтами, вже виконуються в існуючій організації на
кшталт торгової платформи чи ТР, тому більшість експертів високого рівня витрачають
на запуск ТР лише частину свого робочого часу. Служба технічної підтримки зазвичай
працювала повний робочий час. У цілому, чисельність цієї команди може становити від
6 до 8 осіб, але штатних одиниць для неї потрібно десь від 3 до 6.

-

Те, чи матиме оператор ТР нагоду здійснювати розбудову ТР поетапно, залежало від тривалості
періоду між початком реалізації проєкту та запуском звітування. Ці періоди зазвичай були дуже
короткими, тому деякі етапи перекривались. Крім того, тут важко робити узагальнення, оскільки
ТР запускалися з модулем нагляду за ринком або без нього чи застосовували рішення,
побудовані власними силами, або закуповували систему.

-

Якщо вести мову про проєкти без модуля нагляду за ринком, то на реалізацію такого проєкту
від моменту складення наближеної функціональної специфікації до запуску потрібно, як
здається, від 12 до 16 місяців. У разі скорочення цього проміжку часу команду впровадження
доведеться додатково тримати під рукою протягом додаткового періоду доти, доки систему не
буде впроваджено повністю. Інакше кажучи, проєкт можна реалізувати за строк, коротший за
12-16 місяців, лише коштом запуску незрілої системи з численними несправностями, які потім
доведеться виправляти в умовах експлуатації системи.

-

Якщо система містила модуль нагляду за ринком, то загальна тривалість реалізації проєкту
зазвичай була довшою ще на 12 місяців. Модуль нагляду за ринком може бути придатним для
використання раніше, але видаватиме стільки помилкових попереджень, що користуватись ним
буде неможливо. Якщо до моменту впровадження модуля нагляду за ринком не буде
досягнутого розумного рівня якості даних, то цей строк додатково збільшиться. У таких випадках
модуль нагляду за ринком функціонує як дуже дорогий блок забезпечення якості даних. Інакше
кажучи, впровадження модуля нагляду за ринком паралельно з модулями збирання даних та
перевірки даних не дає змоги зекономити час, якщо вести мову про справжню готовність модуля
нагляду за ринком до експлуатації та його корисність.

-

Після запуску системи та під час її експлуатації склад описаних команд зазвичай зазнавав змін:
o

Технічної команди: після початкового періоду оперативного усунення несправностей
основну технічну команду, як правило, розпускають. У будь-якому разі, прив'язати
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хороших технічних фахівців до експлуатаційної діяльності після того, як мине
хвилювання з приводу запуску, дуже важко. Максимум, на що можна розраховувати, —
це залучення ключового архітектора системи до розгляду змін у потребах та
документації заради збереження «пам'яті проєкту». «Інфраструктурна частина» команди
зазвичай не змінюється, але через те, що ці працівники, як правило, підтримують не
один проєкт, вони зазвичай витрачатимуть менше часу на ТР. Унаслідок цього
чисельність технічної команди на етапі експлуатації зменшиться приблизно до 2-3
штатних одиниць.
o

Команди з юридичних питань і дотримання норм: у разі побудови системи в НОР
власними силами дуже важко відрізнити підтримку ТР від повсякденної правозастосовної
діяльності у відносинах з учасниками ринку. Якщо ж мова йде про комерційний ТР, то
загальна фізична кількість осіб у нетехнічній підкоманді, що опікуються правовими
питаннями, дотриманням вимог, регуляторними питаннями та зв'язками з громадськістю,
зазвичай залишається незмінною, але втрата часу на ТР зменшиться приблизно до 2-4
штатних одиниць.

o

Ринкової команди: на етапі експлуатації чисельність цієї команди має тенденцію до
збільшення, адже тепер їй доводиться відповідати на питання не лише пілотної групи,
але й усіх користувачів. Документація, відповіді на часті питання, брошури, веб-відео з
інструкціями: усе це не було в пріоритеті під час лихоманки запуску системи, а тепер
потребує розширення та доопрацювання, щоб зменшити обсяг зусиль з підтримки
користувачів і спонукати потенційних користувачів приєднатись до ТР. Якщо існує лише
один ТР (наприклад, ACER), то проблеми залучення користувачів саме до нього не
виникає, але через те, що зареєстрованими користувачами є 15 000 компаній з усієї
Європи, інвестиції в «самообслуговування» мають великий сенс. Залежно від ринку, що
обслуговується, чисельність цієї команди може зрости до 10-20 осіб.

-

Виміряти якість даних повністю дуже важко, оскільки для цього потрібен доступ до систем і
бухгалтерських книг учасників ринку. Організація такого доступу коштує дорого, вимагає
наявності експертів та потребує правового обґрунтування, тому реальним розв'язанням є лише
проведення вибіркових виїзних перевірок. Легше організувати перевірку звітів з торгових
майданчиків, оскільки вони теж повідомляють обсяги операцій та інші ключові показники, що
мають бути приблизно такими самими, як загальна сума рядків звітів про операції, одержаних
від цих майданчиків.

-

Утім, розподілений характер ТР, створених на виконання вимог регламенту EMIR та директиви
MiFID II в країнах Західної Європи, забезпечує ідеальні умови для визначення якості даних: якщо
два контрагенти повідомляють про одну і ту саму операцію (або позицію), то їхні звіти слід
ідентифікувати як дві сторони однієї операції, а тому вони мають бути однаковими за змістом,
за винятком ідентифікаційного коду відправника. На жаль, західноєвропейська система ТР не
витримує цього нескладного випробування, навіть якщо обидві сторони подають звіти до одного
й того самого ТР. Однією з причин цього є, як з'ясувалось, неоптимальність системи UTI для
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ідентифікації операцій. Але навіть якщо обидві сторони повідомляють один і той самий код UTI,
зміст звітів часто неможливо узгодити. Причиною цього майже завжди є не зловмисні дії, а
технічні проблеми, пов'язані з кодуванням, основними даними та моделюванням комплексних
операцій і подій життєвого циклу.
-

У своїй доповіді 2017 року, присвяченій обміну даними між ТР та проведенню звірок усередині
ТР (ESMA70-151-552), ESMA надала ряд рекомендацій з розв'язання цих проблем, що виникають
у разі наявності на ринку кількох ТР або внаслідок припинення торговим репозиторієм своєї
діяльності. Деякі з цих рекомендацій планується внести до нової редакції регламенту EMIR.

-

Усі оператори ТР — як комерційні, так і НОР — здійснюють ініціативний моніторинг обов'язків
щодо звітності, проводячи базові перевірки виконання учасниками ринку покладених на них
обов'язків з надання повної, достовірної та своєчасної звітності, хай навіть лише для перевірки
функціонування своїх власних систем.
o

Повну звітність перевіряти важко (див. написане вище про системи учасників). Навіть у
такій ситуації раптове падіння обсягів може стати підставою для додаткового
розслідування, якщо великі учасники ринку чи майданчики мають прогнозовані обсяги
операцій з певними коливаннями. Статистичні показники такого роду досить легко
можна настроїти в системі за наявності нормального засобу бізнес-аналітики. Однак для
перевірки окремо взятого учасника ринку потрібні зовсім інші засоби.

o

Найважче перевіряти звіти на достовірність. Ручна праця потрібна навіть для простого
зіставлення всіх звітів зі звітами контрагентів або торгових майданчиків за певний
період. Зрештою, тут, у разі потреби, доведеться вивчати бухгалтерські книги
відповідного учасника ринку. Цей ракурс звітності не піддається автоматизації з
достатнім рівнем надійності. Для НОР, що працюють на невеликих ринках, цілком
реально мати у штаті працівників, знайомих з діяльністю найбільших учасників ринку. У
таких випадках додатковою перевагою для НОР є тривала інституційна пам'ять та
відсутність значних змін у штаті.

o

Найлегше перевіряти звіти на своєчасність. У теорії для цього потрібно знати лише
різницю між міткою часу операції та міткою часу поданого звіту. Утім, визначення часу
проведення операції пов'язане з певними проблемами, але в цілому це найменш
проблемний ракурс, якщо всі системи налаштовано. У разі використання звітів, що
подаються вручну, вирішальну роль відіграє старанність і підготовленість працівників
учасників ринку, тому тут ситуація є менш однозначною.

-

Питання практичної доцільності моніторингу ринку з точки зору формування змістовних звітів
STOR залишається дискусійним. Найбільшу користь він може приносити в інших сферах: як
своєрідний батіг, що спонукатиме до підвищення якості даних і одночасно служитиме як чинник
стримування для учасників ринку, яким залишиться лише задуматись над тим, наскільки
потужним цей інструмент є насправді. Усі НОР, що мають власні ТР, запровадили потужні
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системи моніторингу ринку; те саме зробив і один із трьох комерційних ТР з-поміж тих, де
проводились інтерв'ю.
-

Головне питання навколо формування змістовних звітів STOR полягає в тому, чи були хоч якісь
випадки порушень, оприлюднені FCA, ACER або іншими органами регулювання, справді виявлені
внаслідок одержання автоматичних попереджень, що надійшли від їхніх систем моніторингу
ринку. Ми не стверджуємо, що знаємо все з цього приводу, але походження інформації про
більшість цих випадків оповите таємницею. Проте, як показує досвід, більшість порушень
виявляють, схоже, на підставі інформації з внутрішніх джерел (від викривачів), від приватних
осіб (колишніх чоловіків або дружин), за результатами планових перевірок інших сфер
діяльності або внаслідок подання операторами торгових майданчиків (біржами, брокерами)
відповідних повідомлень STOR про підозрілі операції та заявки.

-

Висока вартість впровадження системи моніторингу ринку не завжди зумовлена саме вартістю
ліцензії або послуг зовнішніх постачальників послуг. У довгостроковій перспективі найбільш
витратотвірним чинником є внутрішня собівартість калібрування алгоритмів виявлення
закономірностей порушень та подальшої перевірки обґрунтованості виданих ним попереджень.

-

Комерційним ТР здійснення цієї діяльності досі не принесло комерційного успіху. Вихід CME та
Abide з цього ринку у 2020 році доводить, що конкуренція за бізнес звітності, пов'язаний з іншими
біржами, є дуже жорсткою, а розмір фіксованих витрат є надто високим, щоб підтримувати
існування в Західній Європі навіть невеликої кількості життєздатних ТР.
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ВИМОГИ ДО УКРАЇНСЬКОГО ТР
Наші припущення
Вимоги до українського ТР ґрунтуються на наших рекомендаціях, викладених у резюме цього звіту, що
стосуються проєктування системи. Отже, вимоги визначено на підставі викладених нижче припущень:
1. Акцент на збиранні даних у напівручному режимі з використанням веб-форм для формування
XML-файлів, призначених для подальшої обробки (РЕК-1)
2. Механізми завантажування XML-файлів, що були сформовані або модифіковані учасниками
ринку (РЕК-1)
3. Збирання даних з використанням автоматичних міжсистемних інтерфейсів не є пріоритетним
завданням (РЕК-1)
4. Акцент на перевірці даних шляхом застосування семантичних перевірок та бізнес-правил
якомога далі від ядра системи ТР (РЕК-2)
5. Створення єдиного ТР для фінансових ринків, відсутність конкуренції між ТР (РЕК-3)
6. Забезпечення доступності узагальнених та анонімізованих даних для всіх учасників ринку (РЕК4)
7. Дослівне копіювання наявних форматів даних, структур даних і каналів збирання даних з
Західної Європи скрізь, де це можливо (РЕК-5)
8. Відкладення впровадження автоматизованого нагляду за ринком; відмова від взяття зобов'язань
з впровадження будь-якої конкретної системи (РЕК-6)
9. ТР має використовуватись різними органами, що має свої наслідки для прав користувачів, рівня
безпеки та каналів доступу (РЕК-7)
10. ТР повинен мати змогу працювати з різними товарами та видами угод, що виходять за межі
сфери застосування закону «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (РЕК-7)
11. ТР слід конструювати так, щоб використовувати синергію між органами регулювання у сфері
фінансових ринків та у сфері енергетики (РЕК-7)
Додатково до припущень, виведених зі своїх рекомендацій, ми використаємо такі припущення, зроблені
на підставі інтерв'ю з українськими зацікавленими сторонами та загальної інформації про ринок:
12. Фінансові ринки в Україні мають чималий простір для зростання в тому, що стосується як обсягу,
так і рівнів автоматизації й професіоналізму, досягнутих великими організаціями та їх
персоналом. У зв'язку з цим акцент буде зроблено на конструюванні модульної системи, яка
здатна зростати та яку можна адаптувати й масштабувати.
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13. Оскільки обсяги настільки низькі в порівнянні з Західною Європою, то єдиний спосіб досягти
вийти на розумно доступне за вартістю рішення для звітування — це зробити його простим.
14. Вирішальне значення матиме поєднання потреби у змінах у майбутньому з обмеженнями витрат,
використанням місцевих ресурсів та винахідливістю з одночасним урахуванням досвіду країн
Західної Європи.

Сценарії використання
1. Реєстрація в TR (вона не включає в себе реєстрації коду LEI або псевдо-ACER, який слід
одержувати у відповідного реєстраційного органу, який присвоює коди):
а) реєстрація учасника ринку з використанням самих лише ручних інтерфейсів;
б) реєстрація учасника ринку з використанням ручних та міжсистемних інтерфейсів;
в) реєстрація майданчика, ОТМ або надавача системних послуг з використанням
ручних та/або міжсистемних інтерфейсів
2. Оновлення запису про реєстрацію в ТР
3. Припинення дії запису про реєстрацію в ТР
4. Підключення до ТР: у разі застосування міжсистемних інтерфейсів слід виконати перевірки
підключення та стійкості підписаних інтерфейсів та каналів
5. Налаштування облікового запису для подання звітності (для цього може знадобитись
настроювання уповноважених осіб та запитів підтверджень з боку суб'єктів, від імені яких
подаватиметься звітність
6. Введення та перевірка основних даних: введення статичних даних організації, що звітує, і, якщо
це допустимо, організацій, від імені яких подаватиметься звітність
7. Виконання простого завантаження даних: виконання базового завантаження даних на основі
встановленого набору даних через інтерфейси, що використовуються, але без виходу за межі
типових стандартних видів угод і класів активів
8. Виконання складного завантаження даних: виконання складного завантаження даних за всім
спектром звітних даних через інтерфейси, що використовуються, з включенням екзотичніших,
рідкісних або структурованих видів угод або класів активів
9. Одержання скасування завантаження даних (технічне скасування)
10. Одержання модифікації завантаження даних (модифікація з бізнес-причин)
11. Перевірка

завантаження

даних:

технічна

перевірка

(перший

рівень),

автентифікація

відправника, перевірка вмісту за файлами XSD та аналогічні механізми перевірки без звернення
до зовнішніх джерел даних
12. Перевірка завантаження даних: бізнес-перевірка (другий рівень) на відповідність бізнесправилам, що виходить за межі простої перевірки за файлами XSD, перевірки на основі кодів та
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рівнів повноважень (наприклад, дійсність кодів LEI, дійсність відносин з подання звітності від
імені іншого суб'єкта). Підтвердження дійсності завантаження даних на другому рівні
еквівалентне повідомленню про підтвердження отримання даних, яке має позначку часу та
підтверджує своєчасне отримання обов'язкового звіту
13. Надання зворотного зв'язку тим, хто завантажує дані (на першому та другому рівнях); цей
зворотний зв'язок має охоплювати як перший (технічний), так і другий (бізнесовий) рівень. У
принципі, зворотний зв'язок слід давати негайно або після першої невдалої перевірки. Зворотній
зв'язок завжди має надходити тим самим каналом, яким відбувалось завантаження: через вебінтерфейс, якщо завантаження проходило через веб-інтерфейс, або через sftp, якщо дані було
завантажено через sftp. Якщо ж завантаження було здійснене вручну (через Інтернет), то
повідомлення зворотного зв'язку слід додатково надсилати на адміністративну адресу
електронної пошти того, хто здійснював завантаження.
14. Виконання простого вивантаження даних: виконання базового вивантаження списку квитанцій
про прийняття даних за встановленим набором даних через інтерфейси, що використовуються,
обмеженого кодами UTI операцій та заявок з позначками часу та ідентифікаторами контрагентів
і ключовими характеристиками угод у машинозчитуваному форматі в обсязі, достатньому для
масової звірки
15. Виконання складного вивантаження даних: виконання складного вивантаження звітних даних у
масовому режимі для забезпечення міжвідомчої співпраці в порядку, описаному в припущенні
11. Ці дані мають бути як в екстрагованому форматі, так і у форматі первинного подання з
уможливленням їх імпорту та аналізу в інших системах.
16. Забезпечення експлуатаційної готовності системи: модуль збирання даних має бути в готовності
цілорічно цілодобово без вихідних, а запланований час простою не повинен перевищувати часу,
протягом якого внутрішня буферизація забезпечує запобігання втраті вже поданих даних. Це
включає в себе автоматичний моніторинг усіх життєво важливих компонентів системи за всіма
компонентами з функціями автоматичного сповіщення.
17. Збереження перевірених даних: звіти слід зберігати протягом усього строку позовної давності.
Архівування не знаходиться в центрі уваги, але дані слід сортувати за роком подання звіту, щоб
пізніше їх було легко вилучити
18. Забезпечення доступності даних, що зберігаються, для інструментів бізнес-аналітики через
розкриті інтерфейси та ключові дані
19. Аналіз даних: складання спеціальних або регулярних звітів на основі даних, що зберігаються, з
використанням інструмента бізнес-аналітики
20. Формування узагальнених та анонімізованих звітів, і надання всім учасникам ринку доступу до
них шляхом веб-публікації (цілком достатньо статичного формату на кшталт Excel чи PDF).
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Вхідні формати
Вибираючи відповідні формати введення та схеми кодування, ми намагаємось дотримуватись підходу
швейцарського НОР у сфері енергетики, описаного в припущенні 7 («копіювання наявних форматів і
структур даних»). Далі ми зосередимось на розгляді базового формату звітів про операції та квитанцій:
XML-файлах, що відповідають схемам XSD. Це найпоширеніший технічний засіб розширеного опису
обов'язкових та необов'язкових полів, повторення полів і підструктур, а також вмісту полів (семантичної
валідності). Формат XML є спільним знаменником у обов'язковій звітності як на фінансових, так і на
енергетичних ринках Західної Європи. Там, де забезпечено підтримку інших форматів (наприклад, вебзапис, REST API, JSON), їх слід негайно відобразити в базовий формат, щоб уможливити в подальшому
ефективнішу та уніфіковану їх обробку (див. розділ «Вхідні канали»).

ФОРМАТ ЗВІТІВ ПРО ОПЕРАЦІЇ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ
Під час запровадження регламентом EMIR обов'язкової звітності в Західній Європі подання звітності по
операціях почалось після прийняття необхідних нормативно-правових актів, регуляторних технічних
стандартів (RTS) та запровадження ліцензування ТР. Подання звітності про позабіржові контракти та
ETD-контракти до ТР розпочалось у лютому 2014 року, а про забезпечення та оцінку — у серпні 2014
року. На той час загального та обов'язкового технічного опису формату звітності з усіма реквізитами не
існувало. Були наявні лише таблиця 1 (Дані про контрагента, 26 полів) і таблиця 2 (Спільні дані, 59
полів), наведені в додатку до Імплементаційного регламенту Комісії (ЄС) № 1247/2012 від 19 грудня
2012 року. Ці таблиці мали від трьох до чотирьох стовпчиків: номер запису, назва поля та його формат;
таблиця 2 містила ще стовпчик з примітками щодо застосовних видів деривативних контрактів.
Цей опис залишав чимало можливостей для багатої уяви: від використання великих літер і пропусків у
назвах полів, нечіткої інформації щодо кардинальності полів та залежностей між ними до відсутності
домовленостей щодо типів даних та інших питань. ТР відреагували на це шляхом старанної інтерпретації
цих вказівок, іноді маючи на меті їх узгодження з уже наявними у відповідних ТР системами. Там, де
було задіяно успадковані системи чи розділені групи розробників, деякі ТР установлювали різні вхідні
формати залежно від класу активів. Це призвело до несумісності форматів звітності між різними ТР, що
ускладнило учасникам ринку перехід від одного ТР до іншого. Тим самим було закладено підвалини
неможливості виконання звірок між ТР.
Ці стандарти зазнали у 2017 році незначного перегляду на підставі Імплементаційного регламенту
Комісії (ЄС) 2017/105 від 19 жовтня 2016 року: було, наприклад, вилучено BIC як ідентифікатор суб'єкта,
оскільки його використання призводило до непорозумінь, коли контрагенти, що не є банками, зазначали
коди BIC своїх банків, і запроваджено зазначення ідентифікаційних кодів в окремих полях. Детальнішу
інформацію про бізнес-правила було опубліковано у формі докладного файлу Excel, де містились
інструкції щодо порядку інтерпретації та аналізу кожного з полів таблиць 1 і 2 залежно від класу активів
та рівня операції чи позиції. Проте на той час у різних ТР уже вкорінились різні формати звітності, а
тому взаємодійність (інтероперабельність) форматів звітності забезпечити не вдалось.
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У рамках ініціативи EMIR Refit з розроблення нової редакції регламенту ESMA почала все з чистого
аркуша. Офіційні консультації було розпочато 27 березня 2020 року та завершено 3 липня 2020 року.
ESMA зазначає, що чинні правила:
«Виявились недостатньо точними та […] не в змозі […] врегулювати деякі технічні деталі.
Унаслідок цього гармонізації всієї системи звітності досягти не вдалось, оскільки ТР
імплементували вимоги до звітності в неоднакові способи: наприклад, шляхом розроблення
різних структур звітів або використання різних назв елементів даних. Це призвело до
невідповідностей у звітній інформації, що повідомляється контрагентами, а також до
розбіжностей у практиці діяльності різних ТР, що ускладнило доступ до даних та правильне
агрегування й порівняння даних різних ТР».
Для усунення цих недоліків ESMA запропонувала надавати реквізити деривативних контрактів у форматі
XML з використанням шаблону, розробленого за методикою ISO 20022. Цей підхід уже застосовується в
інших сферах регулювання: а саме під час подання звітних даних EMIR від ТР до НКО, звітів про операції
і довідкових даних за MiFIR4 та звітів за SFTR5. Запропоновані ESMA шаблони мають указувати звітну
інформацію, повідомлену тим учасником ринку, що подає звіт, до ТР, а також зміст зворотного зв'язку
від ТР до учасника ринку, що подає звіт, що має вирішальне значення. У 2012-2014 роках останню
частину залишили неврегульованою, залишивши інтеграцію вхідних (з точки зору учасника ринку)
повідомлень на розсуд кожного з ТР.
У ситуації, в якій український ТР обмінюється регуляторною інформацією з ESМA або — для здійснення
звірки — з іншим західноєвропейським ТР, дотримання цього нового стандарту буде обов'язковим. Крім
того, з впровадженням шаблонів ISO 20022 у взаємодії між учасниками ринку, що подають звіти, та
їхніми ТР у Західній Європі, інструменти, їх відображення у стандартному програмному забезпеченні,
методах і досвіді постачальників послуг поступово ставатимуть нормою.
Між «успадкованим» EMIR та пропозицією з його перегляду (Refit) мають місце значні відмінності:
-

число відповідних полів, що включаються до звітності, зростає зі 129 полів на сьогодні до 203
полів у новій редакції Refit;

-

із тих 129 полів, що існують на сьогодні, 67 переглядаються, зазнають інших змін або оновлення;

-

передбачене набагато детальніше подання інформації про етапи життєвого циклу з відповідними
посиланнями;

-

з 18 червня 2020 року вже запроваджене обов'язкове делегування

звітності малими

нефінансовими контрагентами (NFC-) їхнім фінансовим контрагентам (FC);
-

граничний рівень для клірингу тепер потрібно обчислювати лише раз на рік, починаючи з 17
червня 2019 року;

-

подання міжкорпоративної звітності було скасоване теж з 17 червня 2019 року.

4

Регламент (ЄС) № 600/2014 Європейського Парламенту та Ради від 15 травня 2014 року про ринки фінансових інструментів та
внесення змін до Регламенту (ЄС) № 648/2012
5
Регламент (ЄС) № 2015/2365 Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2015 року щодо прозорості операцій з
фінансування цінних паперів та їх повторного використання та внесення змін до Регламенту (ЄС) № 648/2012
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Очікується, що в 4-му кварталі 2020 року буде оприлюднено результати організованих ESMA
консультацій щодо нової редакції регламенту (EMIR Refit) включно з остаточними Технічними
стандартами. У зв'язку з цим, у 2020 році очікується подання до Європейської Комісії регуляторних
технічних стандартів (RTS) та імплементаційних технічних стандартів (ITS) із зазначенням стандартів,
форматів, періодичності та механізмів подання звітності до ТР згідно з EMIR. Правила наберуть чинності
через 18 місяців після їх офіційного затвердження, а це означає, що подання обов'язкової звітності за
новими стандартами почнеться з 3-го або 4-го кварталу 2022 року.
Організація підтримки як старої, так і оновленої версії в одній спільній системі була б настільки складною
та дорогою, що забезпечити її неможливо. А тому єдиною можливістю збереження підтримки старої
версії могло б бути висунення вимоги про масштабну модернізацію більшості складових систем ТР
невдовзі після запуску оновленої версії.
Керуючись викладеними вище міркуваннями, рекомендуємо українському органові регулювання та ТР
«перестрибнути» через старі формати та визначення таблиць, наведені в редакціях регламенту EMIR
від 2012 та 2014 років та в його оновлених редакціях від 2016 та 2017 років, і запровадити від самого
початку нові стандарти, запропоновані в новій редакції (EMIR Refit). У цьому контексті під «початком»
ми розуміємо не час набрання новою редакцією EMIR Refit чинності в юридичному сенсі, а час, з якого
зазначені нижче документи будуть оприлюднені та стануть обов'язковими до застосування:
-

RTS, які врегульовують реквізити звітів, що подаються до ТР згідно з EMIR (на сьогодні проєкт
цього документа поширено як додаток IV до консультаційного документа ESMA, опублікованого
26 березня 2020 року під номером ESMA74-362-47);

-

ITS щодо стандартів, форматів, періодичності, методів і механізмів подання звітності до ТР згідно
з EMIR (на сьогодні проєкт цього документа поширено як додаток V до консультаційного
документа ESMA, опублікованого 26 березня 2020 року під номером ESMA74-362-47);

-

RTS щодо процедур забезпечення якості даних (на сьогодні проєкт цього документа поширено
як додаток VIII до консультаційного документа ESMA, опублікованого 26 березня 2020 року під
номером ESMA74-362-47);

-

RTS щодо операційних стандартів агрегування та порівняння даних, а також щодо умов надання
доступу до даних (на сьогодні проєкт цього документа поширено як додаток IX до
консультаційного документа ESMA, опублікованого 26 березня 2020 року під номером ESMA74362-47);

-

набір схем XML для обміну даними між Контрагентом і ТР згідно EMIR, який містить PDF, XSD та
файл Excel для кожного типу та підтипу повідомлень (див. приклад для звітності за SFTR за
посиланням

https://www.esma.europa.eu/policy-activities/post-trading/sftr-reporting

під

заголовком XML SFTR Reporting Schemas).
-

Ще два набори схем XML менш критичні для розробки та впровадження українського ТР:
o

набори схем XML для обміну даними між ТР;

o

набір схем XML для обміну даними між ТР та відповідним державним органом.
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Стандарти RTS та ITS щодо реєстрації та продовження реєстрації ТР за EMIR меншою мірою застосовні
до українського ТР, оскільки успадкованих ТР наразі немає і ми виходимо з припущення про створення
єдиного ТР.
У тих випадках, де ці стандарти ще не доступні в повному обсязі або не доопрацьовані, Україна має
поставити відповідні стандарти на критичний шлях проєкту розроблення ТР.
Наголосимо на тому, що ми рекомендуємо прийняти в повному обсязі повідомлення EMIR Refit між
учасниками ринку, що подають звітність, та їхніми ТР, які впроваджують шаблони ISO 20022. Для
забезпечення синергії слід уникати відхилень у вигляді змін до файлів схем XSD чи бізнес-правил. При
цьому, деякі необов'язкові поля в наборі даних можуть виявитись незастосовними на українському
ринку, тому потреби в тому, щоб їх підтримував веб-інтерфейс, немає. Утім, обробка має охоплювати
всі поля, передбачені стандартом, навіть якщо протягом кількох перших років українські учасники ринку
їх не заповнюватимуть. Такий підхід уможливить тестування та обмін даними з іншими ТР або ESMA в
будь-якому разі. Замість викладення стандартів у власній редакції у нормативно-правових актах можна
було б вмістити посилання на опубліковані стандарти й надати неофіційний переклад — саме так вчинив
швейцарський орган регулювання ринку енергетики ElCom, який не перекладав вимоги ACER для
включення до законодавства Швейцарії.

ФОРМАТ ЗВІТІВ ПРО ОПЕРАЦІЇ НА ЕНЕРГЕТИЧНИХ РИНКАХ
Відповідно до припущення 11 щодо синергії між фінансовим та енергетичним ринками й попри те, що
енергетичні ринки виходять за межі цього звіту, для забезпечення повноти дизайну ТР подаємо
викладене нижче зауваження. Незважаючи на те, що протягом останніх років неодноразово
обговорювалась можливість внесення змін до регламенту REMIT, протягом найближчих трьох років ми
не очікуємо значних змін. Отже, будь-яка конструкція ТР, що передбачає синергію між фінансовим та
енергетичним ринками, має працювати на основі припущення про те, що повний та актуальний набір
специфікацій XML регламенту ACER має бути впроваджений без будь-яких відхилень. Це стосується,
зокрема, (усіх документів на https://documents.acer-remit.eu/)
-

пакет звітності користувачів за REMIT з файлами схем XSD;

-

посібник користувача для звітування про операції (TRUM), що містить списки полів, їх
відображення, зразки XML-документів;

-

посібник з процедур надання звітних даних;

-

вимоги до зареєстрованих звітних механізмів (RRM).

Зазначені нижче документи доцільно не брати до уваги:
-

список стандартних контрактів.

КОДИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
Для зазначення кодів юридичних осіб під час подання звітності до ТР в Україні слід застосовувати лише
ідентифікатор юридичної особи (LEI), відповідно до порядку, описаного в оновленій редакції EMIR Refit.
Цей ідентифікаційний код із 20 символів відповідає міжнародному стандарту (ISO 17442), який регулює
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ідентифікацію учасників операції. Юридичні особи в Україні мають змогу одержати LEI вже сьогодні.
Згідно з EMIR коди LEI мають використовуватись для зазначення кодів:
-

контрагентів, що є юридичними особами;

-

бенефіціарів, що є юридичними особами;

-

брокерів;

-

Центральних контрагентів (ЦК);

-

клірингових учасників;

-

суб'єктів подання (наприклад, постачальників послуг подання звітності).

Після впровадження звітності, коли більшість юридичних осіб на ринку повинна буде отримати новий
LEI, ця система працює досить добре. У зв'язку з поновленням LEI та переданням кодів у разі злиття
тощо виникали проблемні моменти. Для їх розв'язання EMIR Refit запроваджує бізнес-правила, що
забезпечують дійсність (тобто оновлення) коду LEI. Український ТР має імплементувати ці правила, щоб
забезпечити якість даних на постійній основі:
-

коди LEI мають видаватись схваленим місцевим операційним підрозділом (LOU) Глобальної
системи ідентифікації юридичних осіб (GLEIF);

-

коди LEI потрібно належним чином поновлювати та підтримувати відповідно до умов,
установлених відповідним LOU;

-

усі прийняті LEI повинні мати статус «Видано» (Issued), «Очікує на передачу» (Pending transfer)
або «Очікує на архівування» (Pending archival);

-

Зазначена перевірка дотримання бізнес-правил стосується всіх кодів LEI, зазначених у звіті, а
не тільки кодів суб'єкта, що звітує або подає звітність.

Для виконання цієї вимоги потрібне пряме підключення модуля перевірки до бази даних GLEIF.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ
Донині ні EMIR, ні REMIT, ні MiFID-II не забезпечили впровадження унікального ідентифікатора операції
(Unique Transaction Identifier або UTI). Основна маса проблем, що виникають під час звірок між
контрагентами та між ТР, зумовлені формуванням і використанням ними різних кодів UTI. І навіть коли
контрагенти визнають, що звірку не виконано, незрозуміло, яка сторона має внести зміни, особливо в
разі позабіржової торгівлі.
На додачу до цього мають місце й технічні проблеми: зокрема, коли триплет із коду LEI контрагента 1,
коду LEI контрагента 2 та коду UTI операції використовується для пошуку, зберігання та ідентифікації
звітів про операції. У цьому разі код UTI після подання змінювати не можна, натомість проблемний UTI
потрібно виправити шляхом технічного скасування оригінального звіту з подальшим поданням нового
звіту. Цей підхід є складним і призводить до виникнення проблем із недотриманням строку подання
звітності, а тому для розв'язання проблеми звірки кодів UTI він застосовується дуже рідко. Схоже, на
ринку всі вже звикли, що коди UTI не узгоджуються. А якщо це так, то навіщо намагатися змінити
ситуацію на місцевому рівні?
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Коротко кажучи, самостійне формування UTI двома різними суб'єктами рідко призводить до формування
одного й того самого UTI для однієї й тієї самої операції. У регламенті ACER було зроблено спробу
стандартизувати цей підхід на основі Настанов щодо унікального ідентифікатора операції (UTI), додаток
IV до TRUM. Згідно з цими настановами контрагенти використовують стандартні елементи даних про
операцію (зокрема, дату угоди, коди контрагентів, обсяг, умови поставки), які форматуються,
нормалізуються, а потім об'єднуються в один (досить довгий) рядок. Потім цей рядок хешується для
отримання рядка належної довжини для UTI, а також для забезпечення конфіденційності реквізитів
операції. Якщо будь-які з полів даних не є абсолютно однаковими або якщо алгоритм хешування було
застосовано неправильно, то одержані UTI значно відрізнятимуться один від одного. На жаль, така
ситуація трапляється дуже часто. Регламент REMIT не став винятком у розв'язанні проблем UTI.
Теоретично, ACER могло б прийняти рішення про те, що агентство саме застосовуватиме протокол
формування UTI централізовано, після подання звіту до системи ARIS. Файли ACER XML містять усі
елементи алгоритму хешування. Після централізованого формування UTI було б передбачене його
надсилання сторонам, що звітують. Цей гіпотетичний підхід перетворив би ACER на провайдера
платформи звіряння операцій, яка зазвичай забезпечує звіряння після першого подання, але іноді цього
не робить. Подальші дії (виправлення?) мали б виконуватись суб'єктами, що звітують, а це навряд чи
практично. До того ж, у такому разі у проблемах з невиконанням звірки винним було б агентство ACER,
а не сторони, що звітують.
Оскільки алгоритмічне та незалежне формування кодів UTI не працює, а централізувати його на одному
ТР теж неможливо, ESMA вирішила встановити обов'язковість формування UTI однією стороною,
наскільки це є можливим. Для цього було розроблено досить велику технологічну схему (стор. 28
консультаційного документа ESMA, опублікованого 26 березня 2020 року під номером ESMA74-362-47),
що забезпечує ранжирування сторін. Якщо писати наближено, це робиться в такому порядку (якщо не
враховувати ситуації з кількома юрисдикціями та спеціальні генеральні угоди):
-

UTI для операцій, що проходять кліринг, має формувати ЦК;

-

UTI для операцій, що виконуються централізовано, має формувати майданчик;

-

UTI для операцій, що підтверджуються централізовано, має формувати служба підтвердження;

-

UTI для позабіржових операцій між сторонами з різним регуляторним статусом (наприклад, FC
та NFC-) має формувати сторона з вищим регуляторним статусом (наприклад, у цьому разі це
робить FC);

-

UTI для позабіржових операцій між сторонами з однаковим регуляторним статусом (наприклад,
NFC- та NFC-) має формувати сторона з кодом LEI, який стоїть першим у встановленому
алгоритмі впорядкування рядків.

Такий підхід здається раціональним, але він не дає відповіді на питання про те, як забезпечити
передання UTI однією стороною іншій стороні до подання звіту. У випадку ЦК, майданчика чи
централізованого підтвердження ця проблема не стоїть надто гостро. Якщо вести мову про суто
двосторонні позабіржові операції, то наразі невідомо, наскільки це все практично.
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Ми пропонуємо, щоб ці бізнес-правила формування UTI було прийнято для українського ТР повністю.
Бізнес-правила в модулі перевірки мають передбачати перевірку того, чи подані UTI справді надійшли,
як зазначено вище, від майданчика або ЦК. Подання цих UTI в повідомленнях підтверджень про
отримання буде додатковою перевагою.

ПРИСВОЄННЯ КОДІВ ПРОДУКТАМ І РИНКАМ
На сьогодні унікальний ідентифікатор продукту (UPI), раніше відомий як міжнародний ідентифікаційний
номер цінного паперу (ISIN) та альтернативний ідентифікатор інструмента (AII), теж не було успішно
запроваджено документами EMIR, REMIT або MiFID-II. Більшість майданчиків, ОТМ та ЦК повернулися
до своїх власних способів іменування та нумерації продуктів, що на них котируються. Перехресного
порівняння між майданчиками добитися не вдалось. Усі ці аспекти у випадку енергетичних ринків
додатково ускладнюються визначенням місць і дат фізичної доставки, наслідком чого є або вибухове
збільшення кількості ISIN, або марність порівнянь.
У новій редакції ESMA Refit пропонується таке:
-

продовжити використання кодів ISIN для ідентифікації деривативів, допущених до торгівлі та
торгових майданчиках чи у системних виконавцях розпоряджень, де ISIN уже застосовуються
завдяки регламентові MiFIR;

-

ISIN застосовуватимуться також для позабіржових контрактів на товари, допущені до торгівлі
на торговому майданчику;

-

коди UPI слід використовувати як ідентифікатор продукту для всіх інших деривативів.

Ідея того, що трейдери, які проводять позабіржову операцію, шукатимуть еквівалентну операцію на
якомусь майданчику для того, щоб дізнатись правильний код UPI для формування звіт, здається нам
надуманою. Основною причиною збереження ISIN у Західній Європі є «парк» успадкованих кодів.
Описане тут розділення схем кодування взагалі може породити більше проблем, ніж їх буде розв'язано.
На міжнародному рівні UPI, як здається, є поширенішою схемою кодування. У зв'язку з цим ми
рекомендуємо орієнтувати звітність для українських ринків на застосування UPI. Проте система повинна
мати спроможність обробляти і коди ISIN, якщо їх буде імпортовано з зовнішніх джерел. Головне —
створити спільну пошукову систему (список) UPI, яку наповнюватимуть майданчики та ОТМ України.

Вхідні канали
Вхідна інформація, що вводиться до системи, не обмежується автоматичним передаванням файлів XML.
На ділі більшість учасників ринку користуватиметься іншими шляхами. Однак у кожному з цих випадків
вхідний формат слід перетворювати на XML. Ми рекомендуємо три основні способи завантаження даних
у ТР, зображені на поданій нижче схемі. Захищений веб-інтерфейс належить до модуля «Збирання»,
але для більшої ясності його показано окремо.
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Вебінтерфейс
Збирання

Перевірка

Зберігання

Система
учасника
ринку

1. Шляхом введення даних вручну через захищений веб-інтерфейс, наданий ТР, з відображенням
в інтерфейсі введених даних у необхідному форматі XML з подальшим переданням на перевірку.
Щоб запобігти розчаруванню користувачів послуги веб-інтерфейсу необхідно передбачити
перевірку форми на предмет того, що обов'язкові поля не можуть залишатись порожніми, поля
даних мають бути заповнені у встановлений спосіб (наприклад, поля кодів LEI повинні
відповідати вимогам щодо кількості символів, дати мають бути дійсними), а на той випадок, якщо
поля слід заповнювати шляхом вибору зі скінченної множини, слід передбачити випадні поля.
Мета полягає в тому, щоб уможливити формування веб-інтерфейсом дійсного файлу XML.
Інтерфейс має бути захищений комбінацією імені користувача та паролю в поєднанні з
автентифікацією сертифіката (передову практику описано за посиланням: https://www.acerremit.eu/certificates)
2. Шляхом завантаження файлу XML вручну за допомогою функції завантаження в захищеному
веб-інтерфейсі. Такий файл XML потрібно підготувати в режимі офлайн або за допомогою
редактора XML у разі повторної передачі файлу з дуже незначними змінами, або іншими
засобами — наприклад, за допомогою файлу Excel з макросами. Оператор ТР повинен зробити
зразки файлів XML доступними для внесення змін, адаптації та подання. Оператор ТР може
також зробити доступними зразки файлів Excel, але не йому не слід братися за їх підтримку та
супровід, оскільки їх неможливо з легкістю заблокувати. Ці інструменти можуть і повинні
змінюватись користувачами, але забезпечити підтримку змінених варіантів на розумному рівні
зусиль неможливо.
3. Шляхом автоматичної передачі файлів XML до ТР. Це найпоширеніший спосіб подання
регуляторних даних до ТР у Західній Європі, але тут усе визначається наявністю систем торгівлі
та управління ризиками, що здатні формувати ці звіти, та обсягами, що виправдовують значні
фіксовані витрати, потрібні для того, щоб такий зв'язок функціонував. Найбільш надійною та
поширеною технологією такого подання є:
o

протокол захищеного передавання файлів (sftp) в поєднанні з шифруванням і
автентифікацією корисного вмісту PKI (рекомендується: реалізація OpenPGP у GPG);

o

або REST WebService з шифруванням каналу.
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Ми рекомендуємо починати з sftp з поєднанням надання сертифікатів з сертифікатами доступу через
веб-інтерфейс.

Вихідні відомості та звітність
Для суб'єктів, що подають звітність, відомості на виході не мають пріоритетного значення, але вирішення
цього питання не варто відкладати на пізніші етапи, щоб забезпечити оперативне та плавне
впровадження. Мають бути забезпечені такі канали:
-

веб-інтерфейс для швидкого зворотного зв'язку з системою звітності та пошуку кодів UPI;

-

файл Excel для надання більш складної інформації через веб-інтерфейс;

-

файл PDF для звітів, призначених для широкого загалу;

-

REST API для кодів, переліків поданих звітів про операції.
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БУДОВА СИСТЕМИ
Зручність у користуванні
-

Зручність у користуванні: ТР має бути інтуїтивно зрозумілим для використання. Технологія має
бути прозорою для користувачів, даючи їм змогу зосереджуватись на виконанні своїх завдань, а
не розв'язанні проблем, пов'язаних з використанням системи.

-

Доступність: для того, щоб користувачі та партнери виконували покладені на них обов'язки,
інформація має бути доступною для них, але з обов'язковим вжиттям заходів інформаційної
безпеки та забезпечення захисту персональних даних відповідно до чинного законодавства

-

Підтримку кількох мов (української, англійської та інших, якщо це доцільно) слід забезпечити від
самого початку.

Модульна будова
-

Взаємодійність (інтероперабельність): програмне та апаратне забезпечення має відповідати
загальновизнаним стандартам забезпечення сумісності даних, програм і технологій / та
функціональної сумісності (тобто європейським стандартам, стандартам EMIR та MiFID-II).

-

Компоненти та служби між модулями повинні мати гнучкі з'єднання для забезпечення гнучкості
та цілісності. Це уможливлює заміну або модифікацію зі зниженим ризиком несподіваних
побічних ефектів.

-

Під час розроблення програми, постачальник має виходити з того, що базова інфраструктура /
рівні розвиватимуться, а програма ТР має бути спроможна функціонувати в умовах цього
розвитку.

Планування виходу релізів
-

Постачальник має надати концепцію виходу майбутніх релізів незалежно від своїх власних
планів.

-

Типові графіки виходу релізів мають передбачати випуск основного релізу раз на рік та випуск
релізів на виправлення помилок раз на квартал.

-

Скрізь, де це можливо, тестування та випуск кодів для різних модулів мають здійснюватись
незалежно від решти модулів, що зменшує ризик та необхідні зусилля.

Відкритість для перспективних потреб
-

Еластичність: на сьогодні ще не визначено, чи створене рішення має розгортатись локально, у
хмарі (з оптимізацією для виконання у хмарі) або має бути готовим до виконання у хмарі.

-

В ідеалі, систему можна було б розгорнути в окремій хмарній екосистемі з можливістю її
виведення з відповідного оточення, якщо цього вимагатимуть витрати або міркування безпеки.
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-

Архітектуру ІТ потрібно планувати так, щоб зменшити вплив змін у технологіях і забезпечити
гнучкість під кутом зору безперервності діяльності.

-

Придатність для обслуговування: процеси та засоби управління даними для контролю за дедалі
більшою кількістю користувачів системи.

Купувати чи розробляти власними силами
-

Питання «Купувати чи розробляти» було обговорене у світлі досвіду західноєвропейських ТР.

-

У разі застосування модульного підходу немає потреби давати на це питання однозначну
відповідь.

-

Намагаючись не робити передчасних висновків, ми вважаємо, що зазначені нижче компоненти
будуть стандартними продуктами, налаштованими та розширеними для задоволення потреб
українського ТР:

-

o

модуль бізнес-аналітики (інструмент BI);

o

модуль нагляду за ринком (хоч його впровадження й буде відкладено);

o

модуль моніторингу (хоч із великою кількістю індивідуальних налаштувань);

Зазначені нижче модулі, швидше за все, розроблятимуться на замовлення:
o

модуль збирання даних, включно з веб-інтерфейсом;

o

модуль перевірки даних;

o

модуль зберігання даних, хоча для основної бази даних і озера даних / сховища файлів,
безумовно, буде використано стандартні продукти;

o

інфраструктура.

Ліцензії та відкритий код
-

Загалом, відкритим стандартам та/або програмному забезпеченню з відкритим кодом слід
віддавати перевагу перед програмним забезпеченням, створеним на основі фірмових стандартів.

-

У разі застосування програмного забезпечення на основі фірмових стандартів чи з закритим
кодом постачальник має продемонструвати стратегію виходу в тому разі, якщо вартість або
функціональність фірмових інструментів виявиться в майбутньому неприйнятною.

-

У разі розроблення програмного забезпечення спеціально для ТР постачальник має надати
необмежену ліцензію без завершення строку дії та забезпечити умовне депонування вихідного
коду.
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СИСТЕМНІ ВИМОГИ
Розроблення ТР, включно з наданням стандартних програмних компонентів, має здійснюватись
відповідно до зазначених нижче принципів. Ці принципи не є фіксованими й можуть з плином часу
розвиватись. Потенційні постачальники мають бути готові продемонструвати, як у їхніх рішеннях
забезпечене дотримання цих принципів, а за наявності прогалин або відхилень вони повинні будуть їх
обґрунтувати.

Безпека
-

Безпека будови: рішення ТР має відповідати актуальним стратегіям та законодавству у сфері ІТбезпеки (політика Xaas («усе як послуга»), політика IPG, керівні принципи розвитку).

-

Весь ТР має бути захищений на рівнях усіх програм.

-

Програмне забезпечення ТР саме по собі має бути захищене.

-

Рішення має відповідати чинним українським стандартам та стандартам ЄС щодо законодавства
про захист таємниці приватного життя тією мірою, якою воно стосується персональних даних,
зокрема регламенту про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних
(GDPR).

-

Розподілена інформація: користувачі мають доступ до інформації, яка потрібна для виконання
ними своїх завдань. Це означає, що обмін інформацією між різними органами регулювання та
посадами відбувається залежно від рівнів безпеки, визначених для відповідного конкретного
набору інформації.

Готовність
-

Безперервність діяльності: бізнес-діяльність у ТР має здійснюватись попри збої в роботі системи.

-

Масштабованість: рішення та концепція ТР мають бути масштабованими, наприклад, на випадок
значного збільшення кількості операцій, заявок або учасників ринку.

-

Готовність: у принципі, система має працювати цілорічно цілодобово та без вихідних, але
людське втручання на стороні ТР (зокрема, з боку працівників моніторингу або операційної
служби) слід обмежувати звичайними робочими годинами (з 8.00 до 17.00), бо інакше розмір
витрат зросте в декілька разів.

Перевірність
-

На будь-якому етапі обробки у прозорий спосіб мають фіксуватись подання даних і відправлення
квитанцій, етапи обробки даних, перевірки, збагачення та картування.

Сторінка 57

-

Вирішальним чинником у забезпеченні перевірності є ланцюжок між даними, які було подано
стороною, що звітує, та даними, що врешті-решт надійшли до сховища.

-

Аудиторські сліди мають охоплювати одразу декілька модулів.

Навантаження та продуктивність
Оцінити наперед число учасників ринку, майданчиків, звітів про операції та заявки дуже важко, оскільки
лише обсяг звітності, визначений на підставі закону «Про ринки капіталу...» та вторинного
законодавства, проллє на ці параметри світло. При цьому під час інтерв'ю з зацікавленими сторонами в
Україні звучали наведені нижче ключові показники:
-

Учасники ринку (УР)
o

Інвестори, що здійснюють торгові операції від власного імені та зобов'язані подавати
звітність: від 200 до 500.

o

Брокери, ОТМ, що організовують фінансові операції або торгівлю за дорученням інших
осіб: максимум 300.

o

Загальна кількість учасників фінансового ринку: щонайбільше 1 000: серед них тричотири великі банки та близько 80 менших банків/брокерських фірм.

o

Для порівняння, на біржі зареєстровано близько 450 учасників ринку, з яких лише 60
проводять діяльність. Активних учасників клірингу приблизно стільки ж.

o

Загальна кількість учасників ринку енергії: від 1 000 до щонайбільше 2 000; на практиці
(на ринку електроенергії) зареєстровано лише 400 УР, з яких 200 активно ведуть
торгівлю.

o

Загальна кількість учасників ринку на фінансовому та енергетичному ринках:
щонайбільше 5 000 суб'єктів звітності; верхня межа суб'єктів з урахуванням бенефіціарів
та неактивних учасників ринку, що можуть зазначатись у звітах, сягає 20 000 суб'єктів.

-

Торгівля (операції) без урахування заявок або подій життєвого циклу:
o

Кількість операцій на енергетичних ринках (тільки електроенергія, на добу наперед та
внутрішньодобовий ринки): 300 за торговий день.

o

Як орієнтир зазначимо, що умовна вартість потужності, що є предметом торгівлі,
становить близько 25% від загального обсягу споживання. Це ситуація, протилежна
відтоку, коли основна частина електроенергії продається не на оптових ринках, а за
довгостроковими контрактами.

o

Кількість операцій на фінансових ринках: менш ніж 100 операцій з облігаціями на день,
менш ніж 1 000 операцій з іноземною валютою на день.

o

Ринок акцій має низьку ліквідність, лише 10 акцій мають маркетмейкерів, а до індексу
входять 4 акції.
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o

Оскільки ці два ринки (державних облігацій та валюти) є найліквіднішими, загальний
обсяг торгівлі, повідомлений у звітності, становитиме кілька тисяч за торговий день.

-

Кількість користувачів (осіб) на одного суб'єкта
o

Переважна більшість підприємств, що здійснюють торгівлю, дуже малі, тому ми
розраховуємо, що кожного суб'єкта представлятимуть один-два користувачі.

Для порівняння подаємо нижче показники фінансових та енергетичних ринків країн Західної Європи:
-

У 2018 році ESMA повідомила, що отримує по сім мільйонів записів про довідкові дані фінансових
інструментів на день.

-

За один місяць 2018 року було опубліковано 3 мільйони фінансових інструментів ЄС

-

ACER обробляє таку кількість записів на рік:

-

o

2017 рік — 437 мільйонів записів на рік

o

2018 рік — 728 мільйонів записів на рік

o

2019 рік — 1 036 мільйонів записів на рік.

Один запис може являти собою заявку або операцію, а обсягом повідомлень з основоположними
даними можна знехтувати.

-

Типове коефіцієнт кількості заявок до кількості операцій — три до одного. На підставі наведених
вище показників можна дійти висновку, що за рік здійснюється 260 млн операцій.

-

Оскільки торгівля енергією здійснюється в основному в будні дні, це означає, що обсяг операцій
становить один мільйон операцій на день.

Очевидно, що загальний розмір українського ринку та денний обсяг торгової діяльності менші за
західноєвропейські приблизно на чотири порядки величини. Це дуже добре, оскільки існують системи,
здатні впоратись і з західноєвропейськими обсягами. Розгляд показників ACER показує, що вони теж
зростають на 25% рік до року. Поза тим, потреби в застосуванні такого самого програмного
забезпечення та таких самих архітектур сховищ, як ті, що застосовуються в західноєвропейських ТР, не
буде.
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ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Навчання
-

Постачальник або оператор має провести навчання початкового персоналу ТР.

-

Навчання пілотної групи користувачів має поєднуватися з практичними семінарами.

-

Неможливо чогось навчити сотні користувачів особисто; натомість слід зосередитись на
створенні коротких навчальних відео в поєднанні з підходом, що передбачає навчання
викладачів за участю аудиторів і консультантів.

Документація
-

Постачальник має надати документацію на програмне забезпечення, зосереджуючись на
підказках щодо робочих інструментів, наданні відповідей на часті питання та контекстній
документації

-

Великі посібники у форматі PDF мало хто читає.

Сукупна вартість володіння
-

Постачальник має гарантувати розрахунок сукупної вартості володіння на основі припущень про
певний темп зростання обсягу даних та кількості користувачів.

-

У зв'язку з поділом системи на модулі цей розрахунок сукупної вартості володіння зрештою може
зробити лише сам оператор.
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НАСТУПНІ КРОКИ
Цей розділ про “наступні кроки” - це спроба окреслити можливу послідовність подій після прийняття
цього звіту, що призведе до існування передбачуваного майбутнього пейзажу звітності та ТР. Він
написаний без детального розуміння механізмів та строків введення вторинного законодавства в силу.
Іншим моментом, який залишився не повністю розглянутий, є питання бюджетування - звідки
надходитиме початковий бюджет і скільки часу потрібно для його забезпечення. Одне, що стосується
бюджетів, є певним: чим нижча вартість, тим простіший процес затвердження. Таким же чином, будьяка спонсорська організація хотіла б бачити швидкі результати з можливістю вносити зміни за
необхідності. Останній пункт виключає модель розвитку водоспаду, де кожна остання деталь
уточнюється, а потім жорстко реалізується. Швидкий розвиток здається більш доцільним, особливо в
середовищі, де багато вимог ще не сформовано.

Визначення цілей для першого етапу
Ми припускаємо, що всі рекомендації та припущення у цьому звіті приймаються. Перше рішення, яке
потрібно прийняти, стосується обсягів першого етапу. Дотримуючись рекомендацій, наведених у цьому
звіті, ми вилучаємо модулі Business Intelligence та, що є найважливішим фактором, з першого етапу. Як
наслідок, спочатку не потрібні значні частини моніторингу та інфраструктури. Однак інфраструктуру
слід обирати таким чином, щоб існувала можливість доповнювання для створення модулів, пропущених
спочатку. Те саме стосується обсягів даних, масштабованість є ключовим моментом. Якщо метою є
використання архітектури, розгорнутої у хмарі, саме з цього слід почати перший етап. Тим не менш,
компонент інфраструктури та моніторингу буде значно легшим і дешевшим на цьому етапі, що призведе
до такої картини першого етапу (сірі частини поза сферою застосування):

Розширений моніторинг
Моніторинг

Бізнес аналітика

Збирання

Перевірка

Зберігання

Нагляд

Інфраструктура

Розширена інфраструктура
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Канали даних зменшуються на один: Веб-запис (№1) передбачає повністю функціональний вебінтерфейс для введення на основі форми та швидкої перевірки. Це дуже залежить від вибору набору
даних реалізації, іншими словами, ширини полів, необов’язкових під EMIR Refit, які ще потрібно вилучити
з набору для входу в TР. У той же час, щоб це працювало добре, потрібні зручність використання,
якісний потік даних, панель з підказками та розумний вибір значень за замовчуванням. Розробка
інтерфейсу також займає досить багато часу. Недоцільно зарано починати розробку цього компоненту
з огляду на те, що пізніше деякі частини доведеться змінити. Це залишає два канали на основі файлів,
один для ручного завантаження (2), а другий для передачі від системи до системи, наприклад sftp (3).
Таким чином, ми маємо таку картину першого етапу для каналів даних:

В обох каналах користувачі повинні самостійно готувати сумісні файли EMIR Refit XML, локально. Для
зручності оператор TР може надати деякі зразки XML-файлів для різних класів активів, які користувачі
можуть потім модифікувати та подати, використовуючи безліцензійні редактори XML.
Зверніть увагу, що ця архітектура - не повний прототип, а перший, повністю функціональний крок до
архітектури ТР, як і передбачалося.
Ще одне рішення, яке потрібно прийняти, стосується типів класів активів на першому етапі, типів угод і
т.д. Тут основна увага повинна бути зосереджена на тому, які пілотні користувачі насправді мають
транзакції та які з них можуть передавати через інтерфейс / які типи файлів треба розробити. Це
відповідає підходу "спочатку будуйте лише те, що ви можете швидко перевірити".

ТР як некомерційна організація
Цей звіт наводить вагомі аргументи щодо наявності одного ТР лише для фінансових ринків в Україні.
Незалежно від моделей торгів або ліцензування, навіть це зменшення складності та конкуренції не
призведе до життєздатних бізнес-аргументів для комерційного суб'єкта, який розглядає питання
створення та експлуатації ТР. Цей прикрий факт є наслідком високих постійних витрат на побудову та
експлуатацію ТР у поєднанні з невеликими обсягами транзакцій в Україні.
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Навіть оператори TР в Західній Європі борються з тим, як зробити та зберегти свої TР рентабельними
через численні зміни в регулюванні та високу вартість дотримання вимог щодо збереження ліцензії.
Більшість ТР у Західній Європі існують в основному для захисту даних та клієнтів бірж та клірингових
установ, і такі операції справді вигідні. Послуги передачі даних - це також швидкозростаючий бізнес,
але ці біржі / розрахункові установи вже мають дані ціноутворення, розрахунків та клірингу. TР не
збільшує цінність даних, а просто заважає конкуренту отримати до них доступ.
Приймаючи

до

уваги

ці

факти

про

(відсутність)

прибутковості,

ціни

за

користування

західноєвропейським ТР зазвичай утворюються наступним чином:
-

Одноразовий / реєстраційний збір, наприклад 2’000 €

-

Фіксований внесок / членський внесок / мінімальний внесок незалежно від обсягу, наприклад
від 3000 до 6000 євро на рік

-

Комісії на основі обсягу операцій, наприклад від 0,1 до 10 євроцентів за UTI, залежно від обсягів

Дані ціни дозволяють покривати вартість операцій та постійних змін великих ТР. Чи можна окупити
інвестиції на першій фазі будівництва за рахунок доходів - це відкрите питання - ймовірно, ні.
Маючи на увазі, що вартість побудови та експлуатації ТР є переважно фіксованою вартістю, стає
очевидним, що ціни для учасників українського ринку повинні були б бути значно вищими - можливо,
на два порядки - щоб компенсувати менші обсяги та меншу кількість споживачів. Такі високі ціни можуть
критично загрожувати функціонуванню, не кажучи вже про зростання фінансових ринків в Україні.
Як дійти до “бізнес-моделі”, яка працює? По-перше, слід вирішити, що ТР - це не комерційна можливість,
а натомість вимагає державної або санкціонованої державою неприбуткової діяльності. Збір податків
також не є комерційною діяльністю. По-друге, комерційні ТР у Західній Європі несуть приблизно
половину своїх витрат, забезпечуючи дотримання ліцензійних вимог, підтримання вимог регуляторів,
наявність усієї відповідної документації тощо. Регулятори, що керують ТР, як ACER або НРО, що не
входять до ЄС, можуть керувати набагато більш стрункою організацією.
Отже, ТР для фінансових ринків має керуватись самим регулятором. Для фінансових ринків це означає
відповідне поєднання НКЦПФР та НБУ.
Поки суть комплаєнсу та юридичної відповідальності лежить у НКЦПФР, робота з ІТ повинна лягати на
плечі вже існуючих команд. Значна частина роботи, яку потрібно виконати, вимагає спеціалістів, але
багато з них не потребуватимуть штатного робочого дня. Існуючий персонал має можливість
використовувати наявні ресурси без додаткових витрат. Тому природною установою для цієї ролі є
СМІДА.
Ресурси, доступні в НКЦПФР та СМІДА, можуть бути доповнені зовнішніми джерелами, наприклад
консультантів, але не таким чином, щоб отримати можливість уникнути відповідальності за проект.
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Створення команди для реалізації проекту
Почніть з бачення і залучіть учасників ринку на ранніх етапах. Може працювати такий склад команди:
-

Керівник проекту, що чітко розуміє потреби ринку та наслідки ІТ системи (повний робочий день,
ключовий контакт для керівної групи)

-

керівник відділу архітектури, дизайну та стратегій тестування (штатний робочий час, відповідає
за постачальників)

-

Керівник юзабіліті та взаємодії з користувачами та з ринком (ключова особа для спілкування з
пілотними користувачами)

-

керівник служби безпеки, інфраструктури та операцій

Будь-який персонал, який перебуває під цими функціями, може бути персоналом СМІДИ, сторонньою
допомогою тощо. Керівній групі знадобиться достатньо зусиль та часу для прийняття жорстких рішень
щодо обсягу робіт, щоб усі функції були досить детально розписані для деяких членів групи.

Термін
З урахуванням вищезазначеного обсягу, можливо створити діючу систему протягом 6 - 8 місяців за
умови, що пілотні користувачі (один комерційний банк, одна біржа) співпрацюють у розробці системи.
Спритний розвиток означає роботу в спринтах, напр. тривалістю три тижні. Кожен спринт приносить
нове збільшення корисної функціональності.
- Отримана система буде підтверджувати підхід, служити ядром для ТР в рамках НКЦПФР та забезпечити
цінний та детальний зворотний зв’язок для формування якісного вторинного законодавства та
детального проекту цільової системи ТР.
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