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Розвиток деïозитарниõ ïослуг 
на фондовому ринку Óкраїни

Пðåäìåтîì äîсліäжåííя є послуги, які надають депозитарні установи на вітчизняному фон-
довому ринку. 

Мåтîþ стàтті є всебічний аналіз вітчизняного депозитарного розвитку як професійного виду 
діяльності фондового ринку; дослідження послуг, які надають депозитарні установи; визначення 
нових шляхів удосконалення депозитарної системи.

Мåтîäи äîсліäжåííя. У статті використані наукові методи і підходи, що дозволяє досягти по-
ставленої мети. На основі системного підходу аналізується депозитарна система та її складові. 
З використанням статистичних підходів визначені учасники депозитарної системи і їх частка у 
статутному капіталі Центрального депозитарію. Методи узагальнення застосовані при визначен-
ні видів діяльності депозитарних установ. Запропоновані підходи щодо особливостей розвитку та 
еволюції національної депозитарної системи.

Ðåзультàти ðîбîти. Визначено операційне середовище депозитарних систем, обґрунтовано їх 
особливості. Охарактеризовано види депозитаріїв, які існують у господарській практиці. Розгля-
нуто законодавчо–правові акти, які регулюють процес надання послуг. Проаналізовані напрями 
розвитку депозитарної системи України.

Ãàлузь зàстîсуâàííя ðåзультàтіâ. Фондовий ринок, ринки капіталу. Проведення наукових до-
сліджень щодо механізму регулювання фондового ринку.

Âисíîâêи. Депозитарна система є складовою ринків капіталу, який об’єднує види професій-
ної діяльності. Основним елементом такої системи є депозитарії, які формують інфраструктурний 
елемент фондового ринку і надають послуги щодо зберігання цінних паперів та інших фінансових 
інструментів, відкривають і ведуть їх рахунки, які і обслуговують.

Êлþ÷îâі слîâà: депозитарій, депозитарні послуги, фондовий ринок, професійна діяльність, ви-
ди депозитаріїв.
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МАКÐОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СÓЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

ПЕТУХОВА О.М.
ЭШ С.Н.

Развитие деïозитарныõ услуг  
на фондовом рынке Óкраины

Пðåäìåтîì исслåäîâàíия есть услуги, которые предоставляют депозитарные учреждения на 
отечественном фондовом рынке. 

Öåльþ стàтьи есть всеобщий анализ отечественного депозитарного развития как профессио-
нального вида деятельности фондового рынка; исследование услуг, которые предоставляют де-
позитарные учреждения; определение путей усовершенствования депозитарной системы.

Мåтîäы исслåäîâàíия. В статье использованы научные методы и подходы, которые позволя-
ют достичь поставленной цели. На основе системного подхода анализируется депозитарная си-
стема и ее составные части. С использованием статистических подходов определены участники 
депозитарной системы и их часть в уставном капитале Центрального депозитария. Методы обоб-
щения использованы при определении видов деятельности депозитарных учреждений. Предло-
жен подход к особенностям развития и эволюции национальной депозитарной системы. 

Ðåзультàты ðàбîты. Определена операционная среда депозитарных систем, обосновано их 
особенности. Охарактеризовано виды депозитариев, которые существуют в хозяйственной прак-
тике. Рассмотрено законодательно–правовые акты, которые регулируют процесс предоставле-
ния услуг. Проведен анализ направлений развития депозитарной системы Украины.

Îблàсть пðиìåíåíия ðåзультàтîâ. Фондовый рынок, рынки капитала. Проведение научных 
исследований относительно механизма регулирования фондового рынка.

Âыâîäы. Депозитарная система есть составной частью рынков капитала, который объединяет виды 
профессиональной деятельности. Основным элементом такой системы есть депозитарии, которые 
формируют инфраструктурный элемент фондового рынка и предоставляют услуги по сохранению цен-
ных бумаг и других финансовых инструментов, открывают и ведут их счета, которые и обслуживают.

Êлþ÷åâыå слîâà: депозитарий, депозитарные услуги, фондовый рынок, профессиональная 
деятельность, виды депозитариев.

PIETUKHOVA O.M.
ESH S.M.

Development of depository services  
on the stock market of Ukraine

The subject of research are services that give depositary establishments at the national stock market.

The aim of the article is an universal analysis of national depositary development, as a professional 
type of activity of stock market; research of services that give depositary establishments; determination 
of ways of improvement of the depositary system.

Research methods. Scientific methods and approaches that allow to attain the put aim are used in 
the article. On the basis of approach of the systems the depositary system and her component parts 
are analyzed. With the use of statistical approaches the participants of the depositary system and 
their part are certain in the charter capital of the Central depositary. The methods of generalization 
are used for determination of types of activity of depositary establishments. Offered approach near 
the features of development and evolution of the national depositary system.

Results of the work. The operating environment of the depositary systems is certain, their features 
are reasonable. The types of depositaries that exist in economic practice are described. Legislatively–
legal acts that regulate the process of grant of services are considered. The analysis of directions of 
development of the depositary system of Ukraine is conducted.

Application of results. Stock market, capital markets. Realization of scientific researches in 
relation to the mechanism of adjusting of stock market.
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Пîстàíîâêà пðîблåìи. Ó ñвітовіé ïрàктèöі ïід 
дåïоçèтàрíоþ ñèñтåìоþ роçóìіþтü ïåвíó оáліко
вó тà роçрàõóíково–клірèíãовó ñклàдовó іíôрà
ñтрóктóрè ôоíдовоãо рèíкó, ÿкà оá’ºдíóº дåïоçè
тàрі¿, клірèíãові óñтàíовè, рåºñтрàторів, çáåріãà÷ів 
(кàñтодіàíів). Дåïоçèтàрíà ñèñтåìà рàçоì іç клі
рèíãовоþ º íåвід’ºìíоþ ñклàдовоþ ìåõàíіçìó, 
ÿкèé ãàрàíтóº ïрàвà влàñíèків áіржовèõ àктè
вів. Оñíовíå ïрèçíà÷åííÿ дåïоçèтàрíо¿ ñèñтåìè 
– оáñлóãовóвàííÿ оáіãó öіííèõ ïàïåрів тà іíøèõ 
ôіíàíñовèõ іíñтрóìåíтів, ÿкі º ïрåдìåтоì óãод і 
доãоворів íà рèíкàõ кàïітàлó. Âіт÷èçíÿíèé ôоíдо
вèé рèíок, ÿк ñклàдовà рèíків кàïітàлó, ïоñтóïово 
çìіíþºтüñÿ відïовідíо до ñвітовèõ тåíдåíöіé і длÿ 
óñïіøíоãо éоãо роçвèткó тà іíтåãрàöі¿ до ñвітово
ãо рèíкó кàïітàлів íåоáõідíà доñкоíàлà ôóíкöіо
íàлüíà дåïоçèтàрíà ñèñтåìà і ¿¿ доñліджåííÿ.

Àíàліз äîсліäжåíь тà публіêàцій з пðî-
блåìи. Пèтàííÿ роçвèткó дåïоçèтàрíо¿ ñèñтå
ìè, ïроáлåìè ¿¿ орãàíіçàöі¿, оñíовíі вåкторè ді
ÿлüíоñті çíàéøлè ñвоº відоáрàжåííÿ в íàóковèõ 
ïрàöÿõ ÿк çàрóáіжíèõ, тàк і віт÷èçíÿíèõ в÷åíèõ. 
Плідíо доñліджóþтü дàíó ïроáлåìó тàкі в÷åíі ÿк 
О. Бàрàíовñüкèé, С. Бірþк, М. Бóрìàкà, Â. Бóт
ко, С. Глóщåíко, Н. Мàр÷åíко, С. Моñквіí, Â. По
ñïолітàк, С. Стàñіíåвè÷, Г. Тåрåщåíко тà іíøі, ÿкі 
çàçíà÷àþтü ïро íåоáõідíіñтü рåôорìóвàííÿ ві
т÷èçíÿíо¿ дåïоçèтàрíо¿ ñèñтåìè, ïроïоíóþтü 
íàïрÿìè ¿¿ роçвèткó, оáґрóíтовóþтü оñíовíі ìо

ìåíтè öåíтрàліçàöі¿ ôоíдовоãо рèíкó, ÿкèé íå 
ìожå роçвèвàтèñÿ áåç доñкоíàло¿ дåïоçèтàрíо¿ 
діÿлüíоñті. Сåрåд çàкордоííèõ в÷åíèõ ñлід вèді
лèтè А. Аãåºвà, Г. Акñüоíовà, Б. Âілüÿìñ, А. Коç
ловà, О. Лåоñü, Ф. Лорåíñ, Я. Міркіíà, Б. Ðóáöовà, 
А. Ðóáåí÷èк, ÿкі ïорівíþþтü дåïоçèтàрíі ñèñтå
ìè ñво¿õ крà¿í, вèçíà÷àþтü ïрèíöèïè тà ïроáлå
ìè ¿õ роçвèткó. Âіт÷èçíÿíà дåïоçèтàрíà ñèñтåìà 
ïоñтіéíо çíàõодèтüñÿ в рóñі, çìіíþºтüñÿ рàçоì іç 
çàкоíодàв÷оþ áàçоþ тоìó і ïотрåáóº ïодàлüøо
ãо доñліджåííÿ тà вдоñкоíàлåííÿ, ÿкå á відïові
дàло ìіжíàродíèì ñтàíдàртàì.

Âиêлàä îсíîâíîгî ìàтåðіàлу. Дåïоçèтàрíà 
діÿлüíіñтü º íåвід’ºìíèì åлåìåíтоì ôóíкöіоíó
вàííÿ ôоíдовоãо рèíкó, ÿкà çàáåçïå÷óº ïроçо
рèé тà åôåктèвíèé оáіã ôіíàíñовèõ іíñтрóìåí
тів, º вàжлèвоþ ñклàдовоþ іíôрàñтрóктóрè рèíкó 
öіííèõ ïàïåрів. Нèíі ó ñвітовіé ïрàктèöі çàлåж
íо від іñторè÷íоãо роçвèткó, íàöіоíàлüíоãо çà
коíодàвñтвà, оñоáлèвоñтåé рåãóлþвàííÿ рèí
ків кàïітàлó роçріçíÿþтü дві ìодåлі дåïоçèтàрíèõ 
ñèñтåì: коíтèíåíтàлüíó і àíãлоñàкñоíñüкó, õà
рàктåрèñтèкè ÿкèõ ïрåдñтàвлåíі ó тàáлèöі 1.

Оñíовíèìè тåíдåíöіÿìè роçвèткó ñó÷àñíèõ дå
ïоçèтàрíèõ ñèñтåì (оñоáлèво длÿ крà¿í, ÿкі ïо
÷àлè ôорìóвàтè ñво¿ дåïоçèтàрíі ñèñтåìè ó 90–¿ 
рокè) º оá’ºдíàííÿ øлÿõоì çлèттÿ ÷è ïоãлèíàí
íÿ дåïоçèтàрíо¿ тà клірèíãово¿ діÿлüíоñті і коíñо
лідàöіÿ ôóíкöіé: дåïоçèтàрíо¿, клірèíãово¿ і роç

Conclusions. The depositary system is component part of capital markets that unites the types of 
professional activity. The basic element of such system are depositaries that form the infrastructural 
element of stock market and give services from maintenance of securities and other financial 
instruments, open and conduct their accounts that serve.

Êeywords: depository, depository services, stock market, professional activity, types of depositaries.

Таáлиця 1. Осоáливості світовиõ деïозитарниõ систем

Джерело: складено авторами на основі власних досліджень

Характерні риси деïозитарниõ систем
континенталüної англосаксонсüкої

íèçüкèé рівåíü дåржàвíоãо коíтролþ і íàãлÿдó çà 
рèíкàìè кàïітàлів

жорñткèé дåржàвíèé коíтролü çà ó÷àñíèкàìè óãод 
ç ôіíàíñовèìè іíñтрóìåíтàìè

оáлік ïрàв íà ôіíàíñові іíñтрóìåíтè çдіéñíþºтüñÿ 
öåíтрàліçовàíо

оáлік ïрàв íà öіííі ïàïåрè çдіéñíþºтüñÿ 
дåöåíтрàліçовàíо

íà ôоíдовèõ рèíкàõ ïоºдíóþтüñÿ ріçíі вèдè 
ïроôåñіéíо¿ діÿлüíоñті

íàÿвíіñтü оáìåжåííÿ íà ñóìіщåííÿ вèдів 
ïроôåñіéíо¿ діÿлüíоñті

відñóтíіñтü рåºñтрàторів öіííèõ ïàïåрів íàÿвíіñтü рåºñтрàторів, ÿкі вåдóтü рåºñтрè öіííèõ 
ïàïåрів і ¿õ влàñíèків

відñóтíіé іíñтèтóт íоìіíàлüíèõ влàñíèків, іñíóþтü 
лèøå рåàлüíі влàñíèкè ôіíàíñовèõ іíñтрóìåíтів іñíóº іíñтèтóт íоìіíàлüíèõ і рåàлüíèõ влàñíèків

ôóíкöіоíóº öåíтрàлüíèé дåïоçèтàріé і çàкоíодàв÷о 
çàкріïлåíà öåíтрàліçàöіÿ ôоíдовоãо рèíкó

íàÿвíіñтü ìоíоïоліçàöі¿ ôоíдовоãо рèíкó íà рівíі 
ïроôåñіéíèõ ó÷àñíèків
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рàõóíково¿. Тàкі ïроöåñè ïов’ÿçàíі іç çроñтàííÿì 
довірè іíвåñторів до дåïоçèтàрі¿в, çáілüøåí
íÿì оáñÿãó óãод, à тàкож іç ìіíіìіçàöіºþ рèçèків, 
ïов’ÿçàíèõ іç трàíçàкöіÿìè, ÿкі ïроводÿтü ó÷àñ
íèкè ôоíдовоãо рèíкó.

Нèíі ó ñвітовіé ïрàктèöі іñíóþтü ріçíі вèдè дå
ïоçèтàрі¿в: 

– öåíтрàлüíі (óïовíовàжåíі) – оáñлóãовóþтü
оáіã дåржàвíèõ і ìóíіöèïàлüíèõ öіííèõ ïàïåрів і 
ïоºдíóþтü ôóíкöі¿ дåïоçèтàріÿ і рåºñтрàторів;

– роçрàõóíкові – оáñлóãовóþтü оáіã öіííèõ ïà
ïåрів íà ïåвíіé ôоíдовіé áіржі і ïоºдíóþтü ôóíк
öі¿ дåïоçèтàріÿ і клірèíãово¿ óñтàíовè;

– «роçвèíåíі» (кàñтодіàíè) – оáñлóãовóþтü оáіã
öіííèõ ïàïåрів ïåрåвàжíо кліºíтів áàíків і íàдà
þтü øèрокèé ñïåктр вèñокоÿкіñíèõ ïоñлóã, що 
çàáåçïå÷óº íàдіéíіñтü çáåріãàííÿ тà оáлікó ïрàв 
влàñíоñті íà öіííі ïàïåрè ôоíдів (іíвåñтèöіéíèõ, 
ïåíñіéíèõ, áлàãодіéíèõ тощо) і коìïàíіé (трàñто
вèõ, ñтрàõовèõ, ліçèíãовèõ);

– кліºíтñüкі – íàдàþтü влàñíèкàì öіííèõ ïà
ïåрів øèрокèé ñïåктр кріì дåïоçèтàрíèõ ïоñлóã 
і ñóïóтíі: іíкàñàöіÿ коøтів, ìàркåтèíãові доñлі
джåííÿ рèíків кàïітàлó, вåдåííÿ ãроøовèõ рà
õóíків, коíñàлтèíã тощо.

Пåрåвàжíà áілüøіñтü дåржàв ìàº Цåíтрàлüíі 
дåïоçèтàрі¿, ÿкèìè оáñлóãовóºтüñÿ 95% ôоíдо
воãо рèíкó роçвèíåíèõ крà¿í ñвітó. Ó Євроïі ôóíк
öіоíóº áлèçüко 30–тè öåíтрàлüíèõ дåïоçèтàрі¿в, à 
в óñüоìó ñвіті в öілоìó – áлèçüко 100 [1, ñ. 55]. 
Створåííÿ ó крà¿íàõ ç ïотóжíèìè ôіíàíñовèìè 
рèíкàìè öåíтрàлüíèõ дåïоçèтàрі¿в áóло одíіºþ ç 
рåкоìåíдàöіé «Грóïè Трèдöÿтè» (íåóрÿдовà ãрóïà 
åкñïåртів, ÿкі º лідåрàìè доñліджåííÿ оáіãó öіííèõ 
ïàïåрів íà ìіжíàродíèõ рèíкàõ ïåрåвàжíо крà¿í 
Çàõідíо¿ Євроïè), çãідíо ÿкèõ кожíà крà¿íà ïовèí
íà áóлà ñтворèтè до 1992 рокó Цåíтрàлüíèé дå
ïоçèтàріé, ÿкèé ñïроìожíèé оáñлóãовóвàтè вåлè
кі оáñÿãè оïåрàöіé ç ôіíàíñовèìè іíñтрóìåíтàìè, 
ìàтè дåржàвíó ïідтрèìкó тà ïрåдñтàвíèöтво вñіõ 
ãрóï корèñтóвà÷ів в орãàíàõ óïрàвліííÿ, çдіéñíþ
вàтè íåкоìåрöіéíèé õàрàктåр діÿлüíоñті, відïові
дàтè ìіжíàродíèì ñтàíдàртàì і ñïівïрàöþвàтè іç 
ñвітовèìè роçрàõóíково–клірèíãовèìè ñèñтåìà
ìè, ìàтè рівíі óìовè і тàрèôè, доñтóïíіñтü ïоñлóã 
длÿ óñіõ ó÷àñíèків [2].

Пåрøі крокè ôорìóвàííÿ дåïоçèтàрíо¿ ñèñтåìè 
ïроÿвлÿþтü ñåáå рàçоì ç ïоÿвоþ öіííèõ ïàïåрів і 
ïрèéíÿттÿì ó 1991 роöі Çàкоíó Óкрà¿íè «Про öіííі 
ïàïåрè тà ôоíдовó áіржó». Цå áóв ñклàдíèé ïåріод 

і длÿ роçвèткó åкоíоìікè, і длÿ діÿлüíоñті ïåрøèõ 
óñтàíов, ÿкі ìàлè відíоøåííÿ до öіííèõ ïàïåрів. 
Âñå áóло íовå, íåçроçóìілå, àлå, ñлід відçíà÷èтè, 
що оñíовíèìè оріºíтèрàìè ó роçвèткó віт÷èçíÿ
íоãо ôоíдовоãо рèíкó áóв доñвід çàрóáіжíèõ крà
¿í, ÿкі вèкорèñтовóвàлè дåïоçèтàрі¿, що çдіéñíþ
вàлè оáлік і çáåріãàлè öіííі ïàïåрè. 

Нà çàкоíодàв÷оìó рівíі в Óкрà¿íі ïоáóдовà дå
ïоçèтàрíо¿ ñèñтåìè ïо÷àлàñÿ ç роçроáкè ДК
ЦПФÐ ó 1996 роöі «Тèì÷àñовоãо ïоложåííÿ ïро 
дåïоçèтàріé і дåïоçèтàрíó діÿлüíіñтü». Ó 1997 ро
öі ñтворþºтüñÿ ïåрøèé дåïоçèтàріé ÂАТ «Міжрå
ãіоíàлüíèé ôоíдовèé ñоþç» (ÂДЦП), що ñтà
ло вàжлèвèì крокоì ó ôорìóвàííі дåïоçèтàрíо¿ 
іíôрàñтрóктóрè віт÷èçíÿíоãо ôоíдовоãо рèíкó. 
Як öåíтрàлüíà лàíкà Нàöіоíàлüíо¿ дåïоçèтàрíо¿ 
ñèñтåìè ó 1999 роöі ñтворþºтüñÿ Нàöіоíàлüíèé 
дåïоçèтàріé (НДÓ), оñíовíèìè ôóíкöіÿìè ÿкоãо 
ñтàлè ñтàíдàртèçàöіÿ дåïоçèтàрíоãо оáлікó öіí
íèõ ïàïåрів, ñтàíдàртèçàöіÿ докóìåíтооáіãó і ко
дèôікàöіÿ öіííèõ ïàïåрів, вñтàíовлåííÿ çв’ÿçків ç 
дåïоçèтàріÿìè іíøèõ крà¿í, ôорìóвàííÿ корåñ
ïоíдåíтñüкèõ відíоñèí длÿ оáñлóãовóвàííÿ ìіж
íàродíèõ оïåрàöіé ç öіííèìè ïàïåрàìè [3].

14 жовтíÿ 2013 рокó íàáрàв ÷èííоñті íовèé 
çàкоí ïро дåïоçèтàрíó ñèñтåìó, çãідíо ç ÿкèì 
áóло çдіéñíåíо ïоділ роçрàõóíково–клірèíãово¿ 
ôóíкöі¿ тà дåïоçèтàрíоãо оáлікó, що рàíіøå ñó
ìіщàлèñÿ коìåрöіéíèì дåïоçèтàріºì ÂДЦП і éо
ãо коíкóрåíтоì – ïідкоíтролüíèì дåржàві НДÓ. 
Çãідíо ç Çàкоíоì «Про дåïоçèтàрíó ñèñтåìó 
Óкрà¿íè» ñтворåíо ºдèíèé Цåíтрàлüíèé дåïоçè
тàріé íà áàçі НДÓ і íà áàçі ÂДЦП ñтворåíо Ðоç
рàõóíковèé öåíтр ç оáñлóãовóвàííÿ доãоворів íà 
ôіíàíñовèõ рèíкàõ (ÐЦ). Чàñткà НБÓ в ÐЦ ñтàíо
вèтü 77,7897%, à в ЦДÓ – 25% àкöіé [4].

Нèíі ïроöåñè роçвèткó дåïоçèтàрíо¿ ñèñтåìè 
óжå ïроéøлè ïåрåвіркó ïрàктèкоþ. Çãідíо іç Çà
коíоì «Про дåïоçèтàрíó ñèñтåìó Óкрà¿íè» вè
çíà÷åíі вèдè ïроôåñіéíо¿ діÿлüíоñті, дå окрå
ìо вèділÿºтüñÿ і клірèíãовà діÿлüíіñтü, ÿкà тіñíо 
ïов’ÿçàíà ç дåïоçèтàрíоþ. Çãідíо іç Çàкоíоì [5] 
дåïоçèтàрíà ñèñтåìà Óкрà¿íè º ñóкóïíіñтþ ó÷àñ
íèків дåïоçèтàрíо¿ ñèñтåìè тà ïрàвовідíоñèí ìіж 
íèìè щодо вåдåííÿ оáлікó öіííèõ ïàïåрів, ïрàв íà 
öіííі ïàïåрè і ïрàв çà öіííèìè ïàïåрàìè тà ¿õ оá
ìåжåíü, що вñтàíовлþþтüñÿ в ñèñтåìі дåïоçè
тàрíоãо оáлікó, ó тоìó ÷èñлі вíàñлідок ïровåдåííÿ 
роçрàõóíків çà ïрàво÷èíàìè щодо öіííèõ ïàïåрів. 
(Прàвà íà öіííі ïàïåрè – öå рå÷ові ïрàвà íà íèõ, 
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íàïрèклàд, ïрàво влàñíоñті; ïрàвà çà öіííèìè ïà
ïåрàìè – öå ïрàвà, що вèíèкàþтü іç çоáов’ÿçàí
íÿ åìітåíтà çà роçìіщåíèìè íèì öіííèìè ïàïåрà
ìè: ïрàво íà ó÷àñтü ó çàãàлüíèõ çáорàõ àкöіоíåрів, 
ïрàво íà отрèìàííÿ доõодó тощо).

Âèçíà÷åíі ó÷àñíèкè дåïоçèтàрíо¿ ñèñтåìè, 
ÿкèìè º: Нàöіоíàлüíèé áàíк Óкрà¿íè (НБÓ), ïро
ôåñіéíі ó÷àñíèкè, дåïоçèтàрі¿–корåñïоíдåíтè, 
ôоíдові áіржі, клірèíãові óñтàíовè, Ðоçрàõóíко
вèé öåíтр, åìітåíтè, торãовöі öіííèìè ïàïåрàìè 
(іíвåñтèöіéíі ôірìè), коìïàíі¿ ç óïрàвліííÿ àктè
вàìè, дåïоíåíтè, íоìіíàлüíі óтрèìóвà÷і. Â ãрóïó 
ïроôåñіéíèõ ó÷àñíèків вõодèтü Цåíтрàлüíèé дå
ïоçèтàріé Óкрà¿íè (ЦДÓ) і дåïоçèтàрíі óñтàíовè.

 Â Óкрà¿íі ìожå іñíóвàтè лèøå одèí Цåíтрàлü
íèé дåïоçèтàріé, ÿкèé вклþ÷åíо до дåржàвíоãо 
рåºñтрó ôіíàíñовèõ óñтàíов, що íàдàþтü ïоñлó
ãè íà рèíкó öіííèõ ïàïåрів. Протÿãоì 2020 рокó 
ЦДÓ çдіéñíþвàв тàкі вèдè діÿлüíоñті:

– дåïоçèтàрíà діÿлüíіñтü Цåíтрàлüíоãо дåïо
çèтàріþ;

– діÿлüíіñтü ïлàтіжíоãо àãåíтà ïо вèïлàті доõо
дів çà ôіíàíñовèìè іíñтрóìåíтàìè;

– діÿлüíіñтü ïо ïрèñвоºííþ ìіжíàродíèõ ідåí
тèôікàöіéíèõ íоìåрів öіííèì ïàïåрàì тà іíøèì 
ôіíàíñовèì іíñтрóìåíтàì;

– діÿлüíіñтü іç çдіéñíåííÿ ôóíкöіé óïовíовàжå
íоãо íà çáåріãàííÿ дåïоçèтàрíèõ àктèвів;

– ïоñлóãè ç орãàíіçàöі¿ тà ïровåдåííÿ çàãàлü
íèõ çáорів àкöіоíåрів тà іíøà діÿлüíіñтü [3].

Ó тàáлèöі 2 ïрåдñтàвлåíі ó÷àñíèкè (àкöіоíåрè) 
ÓЦД і ñтрóктóрà éоãо влàñíоñті.

Дàíі тàáлèöі 2 ñвід÷àтü, що крóïíèìè àкöіо
íåрàìè Цåíтрàлüíоãо дåïоçèтàріþ º дåржàвà 

в оñоáі НКЦПФÐ і НБÓ, ÷àñткà ÿкèõ ó ñтàтóтíо
ìó кàïітàлі ЦДÓ ñтàíовèтü 50% (НКЦПФÐ і НБÓ 
ìàþтü одíàковó ÷àñткó ó ñтàтóтíоìó кàïітàлі 
25% і çàãàлüíà íоìіíàлüíà вàртіñтü öіííèõ ïàïå
рів ñтàíовèтü 25800 тèñ. ãрí кожíоãо).

ЦДÓ çдіéñíþº ñвоþ діÿлüíіñтü íà оñíові Прàвèл 
ïровàджåííÿ дåïоçèтàрíо¿ діÿлüíоñті, оñíов
íі роçділè ÿкоãо вèñвітлþþтü ïоñлóãè, ïов’ÿçàíі ç 
дåïоçèтàрíèìè оïåрàöіÿìè, ç óïрàвліííÿì рèçè
кàìè, ç ïровåдåííÿì роçрàõóíків çà ïрàво÷èíà
ìè щодо öіííèõ ïàïåрів тà ç ïорÿдкоì çдіéñíåí
íÿ коíтролþ çà кліºíтàìè в ÷àñтèíі ïровàджåííÿ 
íèìè дåïоçèтàрíо¿ діÿлüíоñті [6]. 

Дåïоçèтàрíі ïоñлóãè ЦДÓ ïов’ÿçàíі іç çдіéñ
íåííÿì трüоõ вèдів оïåрàöіé: àдìіíіñтрàтèвíèõ, 
оáліковèõ тà іíôорìàöіéíèõ. 

Адìіíіñтрàтèвíі – öå дåïоçèтàрíі оïåрàöі¿ ç 
відкрèттÿ тà çàкрèттÿ рàõóíків в öіííèõ ïàïåрàõ 
тà вíåñåííÿ çìіí до àíкåтè тàкèõ рàõóíків; вíå
ñåííÿ тà çáåріãàííÿ іíôорìàöі¿ ïро оñоáó, вè
çíà÷åíó íà íàдàííÿ åìітåíтó рåºñтрó влàñíèків 
іìåííèõ öіííèõ ïàïåрів.

Оáлікові – дåïоçèтàрíі оïåрàöі¿ ç вåдåííÿ рà
õóíків ó öіííèõ ïàïåрàõ тà відоáрàжåííÿ оïåрàöіé 
çà íèìè, що вклþ÷àº: çàрàõóвàííÿ öіííèõ ïàïåрів 
(óвåдåííÿ до ñèñтåìè дåïоçèтàрíоãо оáлікó вè
çíà÷åíо¿ кілüкоñті дåïоçèтàрíèõ àктèвів); çàìіíà 
ãлоáàлüíоãо ÷è тèì÷àñовоãо ñåртèôікàтà; àíó
лþвàííÿ вèïóñкó öіííèõ ïàïåрів åìітåíтà тà оá
ñлóãовóвàííÿ ¿õ ïоãàøåííÿ; дåíоìіíàöіÿ вèïóñкó 
öіííèõ ïàïåрів, ÿкà ñóïроводжóºтüñÿ дроáлåííÿì 
÷è коíñолідàöіºþ; коíвåртàöіÿ тà іíøі.

Іíôорìàöіéíі – дåïоçèтàрíі оïåрàöі¿, íàñлідкоì 
ÿкèõ º íàдàííÿ довідкè ç рàõóíкó ó öіííèõ ïàïå

Таáлиця 2. Структура власності та учасники Централüного деïозитарію на 31.12.2020 року

Джерело: побудовано авторами за джерелом [3].

¹ 
з/ï

Найменування юридичної осоáи, власника ЦДÓ
Частка у ста-

тутному каïіталі 
ЦДÓ, %

Çагалüна 
номіналüна вартістü 
цінниõ ïаïерів, грн

1 Дåржàвà Óкрà¿íà в оñоáі Нàöіоíàлüíо¿ коìіñі¿ ç öіííèõ 
ïàïåрів тà ôоíдовоãо рèíкó (НКЦПФÐ) 25,0000 25 800 000,00

2 Нàöіоíàлüíèé áàíк Óкрà¿íè 25,0000 25 800 000,00

3
Акöіоíåрíå товàрèñтво «Дåржàвíèé ощàдíèé áàíк 
Óкрà¿íè» 24,9903 25 790 000,00

4 Корïорàтèвíèé íåдåржàвíèé ïåíñіéíèé ôоíд НБÓ 10,9399 11 290 000,00

5 Акöіоíåрíå товàрèñтво «Дåржàвíèé åкñïортíо–
іìïортíèé áàíк Óкрà¿íè» 9,9903 10 310 000,00

6 Товàрèñтво ç оáìåжåíоþ відïовідàлüíіñтþ «Одåñüкèé 
ïрèвàтèçàöіéíèé öåíтр» 1,7151 1 770 000,00

7 ТОÂ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ» 1,6957 1 750 000,00
8 Іíøі 0,6687
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рàõ, іíôорìàöіéíèõ довідок, íàдàííÿ іíôорìàöі¿ 
щодо корïорàтèвíèõ діé åìітåíтà (вèкóï тà ïро
дàж öіííèõ ïàïåрів, дроáлåííÿ, коíвåртàöіÿ, àíó
лþвàííÿ, ïоãàøåííÿ тощо) [6].

Âñі ïоñлóãè, ÿкі íàдàº Цåíтрàлüíèé дåïоçèтàріé, 
çдіéñíþþтüñÿ íà оñíові доãоворів, ÿкі óклàдàº ЦДÓ 
іç ñво¿ìè кліºíтàìè (ó÷àñíèкàìè): доãоворè ïро оá
ñлóãовóвàííÿ вèïóñків öіííèõ ïàïåрів, дåïоçèтàр

Таáлиця 3. Діялüністü ЦДÓ за резулüтатами укладениõ договорів із клієнтами ïротягом 
2019–2020 років

Джерело: розроблено авторами за джерелом [3]

¹
з/ï Найменування ïоказника

Êілüкістü

2019 2020
Âідõилення

аáсол. відносне, %
1 Склàдåíі рåºñтрè влàñíèків іìåííèõ öіííèõ ïàïåрів 3331 3793 462 13,7
2 Ðàõóíкè ó öіííèõ ïàïåрàõ дåïоçèтàрíèõ óñтàíов 178 168 –10 –5,6
3 Ðàõóíкè ó öіííèõ ïàïåрàõ åìітåíтів 10295 10486 191 1,9
4 Ðàõóíкè ó öіííèõ ïàïåрàõ клірèíãовèõ óñтàíов 1 1 0 0

5 Ðàõóíкè ó öіííèõ ïàïåрàõ дåïоçèтàрі¿в–
корåñïоíдåíтів 0 0 0 0

6 Глоáàлüíі ñåртèôікàтè, що çíàõодÿтüñÿ íà 
çáåріãàííі 10452 10538 86 0,8

7 Тèì÷àñові ãлоáàлüíі ñåртèôікàтè, що çíàõодÿтüñÿ 
íà çáåріãàííі 141 166 25 17,7

Âñüоãо 24398 25152 754 3,1

Таáлиця 4. Аналіз доõодів Централüного деïозитарію, які отримані ïротягом 2019–2020 
років (тис. грн)

Âиди діялüності і ïослуг 2019 Пит 
вага 2020 Пит. 

вага
Âідõил 
аáсол

1. Çдіéñíåííÿ дåïоçèтàрíо¿ діÿлüíоñті:
à) ïоñлóãè дåïоçèтàрíèì óñтàíовàì:
– çáåріãàííÿ öіííèõ ïàïåрів 13712 74,8 21886 80,2 8174
– çàрàõóвàííÿ тà ïåрåкàç öіííèõ ïàïåрів 759 4,1 592 2,2 –167
– вåдåííÿ рàõóíкó, àáоíïлàтà 2746 14,9 3558 13,0 812
– оáñлóãовóвàííÿ ìіжíàродíèõ оïåрàöіé 993 5,4 1174 4,3 181
– Іíøі ïоñлóãè 132 0,7 94 0,3 –38
 вñüоãо ïоñлóãè дåïоçèтàрíèì óñтàíовàì 18342 26,5 27304 36,3 8962
á) ïоñлóãè åìітåíтàì:
– оáñлóãовóвàííÿ вèïóñків öіííèõ ïàïåрів 26764 52,7 26229 54,8 –535
– çáåріãàííÿ íåроçìіщåíèõ тà вèкóïлåíèõ öіííèõ ïàïåрів 4969 9,8 4949 10,3 –20
– роçрàõóíкові оïåрàöі¿ 718 1,4 226 0,5 –492
– ôорìóвàííÿ тà íàдàííÿ рåºñтрó/ïåрåлікó/довідкè 15312 30,2 13413 28,1 –1899
– іíøі ïоñлóãè 2989 5,9 3008 6,3 19
 вñüоãо ïоñлóãè åìітåíтàì 50752 73,5 47825 63,7 –2927
Âñüоãо доõодів від çдіéñíåííÿ дåïоçèтàрíо¿ діÿлüíоñті 69094 93,6 75129 96,5 6035
2. Іíøà діÿлüíіñтü íå çàáороíåíà çàкоíодàвñтвоì: 4727 6,4 2713 3,5 –2014
à) ïоñлóãè àкрåдèтовàíоãо öåíтрó ñåртèôікàöі¿ клþ÷ів 1765 2,4 – – –
á) діÿлüíіñтü ïо ïрèñвоºííþ ìіжíàродíèõ 
ідåíтèôікàöіéíèõ íоìåрів öіííèì ïàïåрàì 744 1,0 1203 1,5 459

в) діÿлüíіñтü іç çдіéñíåííÿ ôóíкöіé óïовíовàжåíоãо íà 
çáåріãàííÿ дåïоçèтàрíèõ àктèвів 905 1,2 366 0,5 –539

ã) ïоñлóãè åìітåíтó ç орãàíіçàöі¿ тà ïровåдåííÿ çàãàлüíèõ 
çáорів àкöіоíåрів тà іíøі ïоñлóãè 1313 1,8 1144 1,5 –169

Âñüоãо доõодів від çдіéñíåííÿ дåïоçèтàрíо¿ діÿлüíоñті тà 
іíøо¿ діÿлüíоñті íå çàáороíåíо¿ çàкоíàìè 73821 100,0 77842 100,0 4021

Джерело: розраховано авторами за джерелом [3]
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íі, ïро корåñïоíдåíтñüкі відíоñèíè, ïро оáñлóãо
вóвàííÿ Ðоçрàõóíковоãо öåíтрó, ïро ïровåдåííÿ 
роçрàõóíків ó öіííèõ ïàïåрàõ çà рåçóлüтàтàìè клі
рèíãó. Оñíовíèìè дåïоçèтàрíèìè àктèвàìè ЦДÓ º 
ãлоáàлüíі і тèì÷àñові ñåртèôікàтè вèïóñків öіííèõ 
ïàïåрів (тілüкè длÿ áåçдокóìåíтàрíèõ öіííèõ ïà
ïåрів), ñåртèôікàтè öіííèõ ïàïåрів íà ïрåд’ÿвíèкà, 
ñвідоöтвà ïро çíåрóõоìлåííÿ іìåííèõ öіííèõ ïàïå
рів і çàïèñè íà рàõóíкàõ ó öіííèõ ïàïåрàõ ЦДÓ в дå
ïоçèтàріÿõ іíоçåìíèõ дåржàв àáо ìіжíàродíèõ дå
ïоçèтàрíо–клірèíãовèõ орãàíіçàöіÿõ [7].

Дåтàлüíèé оïèñ вçàºìоді¿ ìіж ЦДÓ тà éоãо клі
ºíтàìè вñтàíовлþº Ðåãлàìåíт ïровàджåííÿ дå
ïоçèтàрíо¿ діÿлüíоñті Цåíтрàлüíоãо дåïоçèтà
ріþ, ÿкèé ïо÷àв діÿтè ç 01 лèïíÿ 2021 рокó [7].

Ó тàáлèöі 3 відоáрàжåíо вçàºìодіþ Цåíтрàлü
íоãо дåïоçèтàріþ іç кліºíтàìè ïротÿãоì 2019–
2020 років.

Дàíі тàáлèöі 3 ñвід÷àтü, що íàéáілüøà ÷àñткà 
діÿлüíоñті ïов’ÿçàíà ç ãлоáàлüíèìè ñåртèôікàтà
ìè, що çíàõодÿтüñÿ íà çáåріãàííі і ç рàõóíкàìè ó 
öіííèõ ïàïåрів åìітåíтів. Âідñóтíі відíоñèíè ç дå
ïоçèтàріÿìè–корåñïоíдåíтàìè, ÿкèìè º дåïоçè
тàрі¿ іíоçåìíо¿ дåржàвè àáо ìіжíàродíà дåïоçè
тàрíо–клірèíãовà óñтàíовà, що º кліºíтоì ЦДÓ íà 
ïідñтàві корåñïоíдåíтñüкèõ відíоñèí щодо öіííèõ 
ïàïåрів. Цåíтрàлüíèé дåïоçèтàріé çàáåçïå÷óº 
çáåріãàííÿ ãлоáàлüíèõ і тèì÷àñовèõ ãлоáàлüíèõ 
ñåртèôікàтів, оôорìлåíèõ ó вèãлÿді докóìåíтів íà 
ïàïåрі, в ñõовèщі Цåíтрàлüíоãо дåïоçèтàріþ, тà 
оôорìлåíèõ ó вèãлÿді åлåктроííèõ докóìåíтів, в 
åлåктроííіé áàçі дàíèõ Цåíтрàлüíоãо дåïоçèтà
ріþ, ïротÿãоì вñüоãо ñтрокó ді¿ ñвідоöтвà.

Доõодè від çдіéñíåííÿ дåïоçèтàрíо¿ тà іíøо¿ ді
ÿлüíоñті ЦДÓ ïрåдñтàвлåíо ó тàáлèöі 4.

Іç дàíèõ тàáлèöі 4 ñïоñтåріãàºìо, що íàдàííÿ 
ЦДÓ вèçíà÷åíèõ ãрóï ïоñлóã çàáåçïå÷èло отрè
ìàííÿ çà 2020 рік доõодó ó роçìірі 77842 тèñ. 
ãрí, ç ÿкèõ 75129 тèñ. ãрí – від дåïоçèтàрíо¿ ді
ÿлüíоñті. Нà дåïоçèтàрíó діÿлüíіñтü ó 2020 роöі 
ïрèïàдàº 96,5% і тілüкè 3,5% íà іíøó діÿлüíіñтü. 
Çáілüøåííÿ доõодів ïротÿãоì рокó íà 6035 тèñ. 
ãрí відáóвàºтüñÿ в оñíовíоìó çà рàõóíок íàдàí
íÿ ïоñлóã дåïоçèтàрíèì óñтàíовàì, ñåрåд ÿкèõ 
çíà÷íà ÷àñткà íàлåжèтü çáåріãàííþ öіííèõ ïà
ïåрів і вåдåííþ рàõóíків.

Âисновки
Іñíóвàííÿ ñó÷àñíоãо ôоíдовоãо рèíкó íåìож

лèвå áåç дåïоçèтàрíèõ óñтàíов, ÿкі íèíі º ñïå

öèôі÷íèì іíôрàñтрóктóрíèì åлåìåíтоì рèíків 
кàïітàлó. Дåïоçèтàрі¿, íåçàлåжíо від ¿õ вèдó, º ôі
íàíñовèìè óñтàíовàìè, àлå ôóíкöі¿ і діÿлüíіñтü 
¿õ çíà÷íо відріçíÿþтüñÿ від іíøèõ ôіíàíñовèõ і 
ïоñåрåдíèöüкèõ ñтрóктóр, ÿкі íàдàþтü ïоñлóãè, 
ïов’ÿçàíі ç ôіíàíñовèìè іíñтрóìåíтàìè. Нà рàí
íіõ ñтàдіÿõ ñвоãо роçвèткó дåïоçèтàрі¿ íàдàвàлè 
ïоñлóãè тілüкè щодо çáåріãàííÿ ïàïåровèõ ñåр
тèôікàтів öіííèõ ïàïåрів, в оñíовíоìó àкöіé. Нèíі 
ïåрåлік дåïоçèтàрíèõ ïоñлóã çíà÷íо роçøèрèв
ñÿ і доïовíþºтüñÿ ïоñåрåдíèöüкèìè оïåрàöіÿ
ìè ìіж ñóá’ºктàìè ôоíдовоãо рèíкó, роçрàõóí
ково–клірèíãовоþ діÿлüíіñтþ, вåдåííÿì рåºñтрó, 
ïåрåкàçàìè, çáåріãàííÿì öіííèõ ïàïåрів в åлåк
троííоìó вèãлÿді тà іíøі, ÿкі çàáåçïå÷óþтü доõід 
дåïоçèтàріÿì. Â Óкрà¿íі ãоловíèì ñóá’ºктоì дå
ïоçèтàрíо¿ діÿлüíоñті º Цåíтрàлüíèé дåïоçèтà
ріé, ÿкèé ñôорìóвàв ñó÷àñíó іíôрàñтрóктóрó, що 
çàáåçïå÷óº íàдàííÿ коìïлåкñó ÿкіñíèõ ïоñлóã тà 
оáñлóãовóвàííÿ кліºíтів íà рівíі ñвітовèõ ñтàí
дàртів. Ðоçрàõóíкè ЦДÓ ïроводèтü çà ïрèíöè
ïоì «ïоñтàвкà ïротè оïлàтè» – öå доãоворè, ïрè 
ÿкèõ ïлàтіж çдіéñíþºтüñÿ одíо÷àñíо ç ïоñтàв
коþ öіííèõ ïàïåрів ÷è іíøèõ àктèвів. Â оñтàííі 
рокè дåïоçèтàрíà діÿлüíіñтü віт÷èçíÿíоãо ôоí
довоãо рèíкó вñå áілüøå íàáлèжàºтüñÿ до ñвіто
вèõ ñтàíдàртів: óдоñкоíàлþºтüñÿ íорìàтèвíо–
ïрàвовà áàçà, ñтворþºтüñÿ ñèñтåìà óïрàвліííÿ 
і çíèжåííÿ рèçèкàìè, роçроáлÿþтüñÿ роçрàõóí
кові ãàрàíті¿, àлå ó ñó÷àñíèõ óìовàõ ãоñïодàрþ
вàííÿ длÿ доñкоíàлоñті рèíкó дåïоçèтàрíèõ ïо
ñлóã íåоáõідíо щå áàãàто доñлідèтè і çроáèтè, 
щоá відïовідàтè ìіжíàродíèì ñтàíдàртàì.
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