
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

 

МЕЛЬНИК ВАЛЕРІЯ ВАЛЕРІЇВНА  

 

 

УДК 346.2+346.6:336.76 (477) 
  

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕПОЗИТАРНОЇ ТА КЛІРИНГОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

спеціальність 12.00.04 – господарське право, 

господарсько-процесуальне право 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ  

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук 

 

 

 

 

 

Київ – 2018 

  



Дисертацією є рукопис. 
 
Роботу виконано на кафедрі господарського права юридичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства 
освіти і науки України. 
Науковий 
керівник: 
 
 
 
 
 
Офіційні 
опоненти: 

доктор юридичних наук, професор,  
Кологойда Олександра В’ячеславівна, 
Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка,  
професор кафедри господарського права. 
 
 
доктор юридичних наук, професор 
член-кореспондент НАПрН України 
Подцерковний Олег Петрович, 
Національний університет "Одеська юридична академія" 
МОН України, завідувач кафедри господарського права і 
процесу (м. Одеса);  
 
кандидат юридичних наук, доцент 
Гарагонич Олександр Васильович 
Академія адвокатури України, 
професор кафедри цивільного,  
господарського права і процесу (м. Київ).  
 

 
Захист відбудеться «28» листопада 2018 р. о 10:00 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 в Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60. 

 
Із дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці 

ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 58, чит. зала № 12).  

 
Автореферат розіслано  «22»  жовтня 2018 року. 

 
 
 
В.о. вченого секретаря  
спеціалізованої вченої ради                                            Н. Б. Пацурія



1  
  

    
  

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Розбудова національної економіки, 
спроможної до структурної трансформації та інтеграція у Європейське 
співтовариство, неможливі без створення дієвих ринків капіталу, зокрема, 
фондового ринку. Забезпечення ефективності функціонування останніх 
потребує вдосконалення інфраструктури вітчизняного ринку капіталу, 
елементом якої є національна депозитарна та розрахунково-клірингова 
система. 

Створення ефективної правової системи обліку прав на цінні папери, 
клірингу та розрахунків за операціями з ними, заснованої на чітких 
стандартах та правилах обслуговування учасників фондового ринку, дозволяє 
мінімізувати ризики, пов’язані з вчасною поставкою цінних паперів, 
забезпечує захист інформації, прозорість національного фондового ринку та 
його інтеграцію у міжнародний фондовий ринок. 

Окремі питання правового регулювання депозитарної та клірингової 
діяльності висвітлювались в роботах українських та зарубіжних вчених 
К.Р. Адамової, Г.В. Аксьонової, Ананьєва М. Ю., Б.О.Бондаренка, С.І. Брус, 
С.Я. Вавженчука, Ю.В. Ващенко, О.В. Кологойди, Д.Д. Кравченка, 
З.Я. Лапішко, А.В. Лукашова, І.Р. Назарчука, І.В. Павлова, В.І. Полюховича, 
А.В. Попової, А.А. Пучкова, С.Г. Хоружого, Б.В. Черкаського та інших. 

Разом з тим, комплексне дослідження господарсько-правового 
регулювання депозитарної та клірингової діяльності на фондовому ринку 
України після прийняття Закону “Про депозитарну систему України” та з 
урахуванням сучасних євроінтеграційних процесів не проводилося. За 
межами спеціальних наукових досліджень залишаються питання створення 
рівних умов та забезпечення конкуренції при здійсненні депозитарної та 
клірингової діяльності, захист прав та законних інтересів інвесторів, 
підвищення відповідальності професійних учасників депозитарної системи, 
забезпечення надійного обліку та збереження цінних паперів. 

Оскільки процеси розвитку реформованої у 2012 році депозитарної 
системи в Україні вже пройшли необхідну перевірку практикою, наявні 
додаткові можливості для більш глибокого та детального аналізу правового 
регулювання діяльності у цій сфері. 

Важливим є вивчення правового регулювання пост-торгівельних 
процесів на фондовому ринку, виявлення недоліків і визначення перспектив 
подальшого вдосконалення правового регулювання депозитарної та 
клірингової діяльності з метою захисту прав та законних інтересів учасників 
фондового ринку.  

Вищезазначене зумовило вибір авторкою теми дисертації, визначає її 
актуальність і науково-практичне значення. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Тема 
дисертації затверджена Вченою радою юридичного факультету Київського 
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національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 5 від 
17.12.2015). Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідних 
робіт кафедри господарського права юридичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка в рамках державних 
бюджетних науково-дослідних тем: «Доктрина права у правовій системі 
України: теоретичні і практичні аспекти» (номер теми 11 БФ042-01; номер 
державної реєстрації 0111U008337) та «Теорія та практика адаптації 
законодавства України до законодавства ЄС» (номер теми 16 БФ042-01; 
номер державної реєстрації 0116U002637). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є формування 
комплексних теоретико-правових засад та науково обґрунтованих напрямів 
удосконалення чинного законодавства в сфері правового регулювання 
депозитарної та клірингової діяльності. Для досягнення мети дослідження 
було визначено наступні завдання: 

-   з'ясувати історичні передумови виникнення, етапи становлення та 
напрями розвитку депозитарної та розрахунково-клірингової систем України;  

- виділити ознаки депозитарної та клірингової діяльності як видів 
господарської діяльності; 

-  визначити поняття, форми, засоби та методи державного регулювання 
депозитарної та клірингової діяльності в Україні; 

-  виокремити міжнародні стандарти регулювання депозитарної та 
клірингової діяльності та їх положення, що потребують імплементації у 
законодавство України; 

-  з’ясувати особливості правового статусу суб’єктів депозитарної та 
клірингової діяльності; 

-  визначити поняття, з’ясувати ознаки та зміст договорів, що 
опосередковують здійснення депозитарної та клірингової діяльності як видів 
господарських договорів; 

-  з’ясувати особливості господарсько-правової відповідальності за 
невиконання (неналежне виконання) зобов’язань за договорами, що 
опосередковують здійснення депозитарної та клірингової діяльності; 

-  сформулювати висновки та пропозиції щодо удосконалення 
законодавства України про депозитарну та клірингову діяльність. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносин, пов'язані з організацією 
та здійсненням депозитарної та клірингової діяльності. 

Предметом дослідження є законодавство України, що регулює 
депозитарну та клірингову діяльність, нормативно-правові акти зарубіжних 
країн, міжнародних організацій, джерела міжнародного права та положення 
acquis communautaire, судова і правозастосовча практика, теоретичні та 
практичні проблеми правового регулювання депозитарної та клірингової 
діяльності в Україні. 

Методологічна основа дослідження. У дослідженні використано 
комплекс загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. 
Зокрема, формально-логічний метод був використаний при дослідженні 
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джерел правового регулювання депозитарної та клірингової діяльності в 
Україні та правозастосовчої практики. Системно-структурний метод 
застосовувався при визначенні  поняття та ознак депозитарної та клірингової 
діяльності, а також ознак та змісту договорів, що опосередковують 
здійснення депозитарної та клірингової діяльності.  

У роботі також застосовувались окремі наукові методи: порівняльно-
правовий, історичний, логічний, метод аналізу та синтезу. Так, метод аналізу 
був використаний при дослідженні юридичної природи договорів, що 
опосередковують здійснення депозитарної та клірингової діяльності; метод 
синтезу застосовано для визначення напрямів розвитку депозитарної та 
клірингової діяльності та концепції їх державного регулювання; порівняльно-
правовий – при аналізі зарубіжного законодавства та положень acquis 
communautaire в досліджуваній сфері. За допомогою історичного методу 
виявлено передумови виникнення та етапи становлення депозитарної та  
розрахунково-клірингової системи України.  

Емпіричною основою дослідження є законодавство України, окремих 
зарубіжних країн та міжнародно-правові норми, що регулюють порядок 
організації та здійснення депозитарної та клірингової діяльності; практика 
застосування законодавства, що регулює депозитарну та розрахунково-
клірингову  систему, судова практика, статистичні матеріали.  

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є комплексним 
дослідженням правового регулювання депозитарної та клірингової 
діяльності, на основі якого обґрунтовано нові наукові положення та 
розроблено пропозиції щодо вдосконалення законодавства. Новизна 
дисертації конкретизується у науково-теоретичних положеннях, висновках та 
пропозиціях, найважливішими з яких є такі: 

Вперше: 
1)   визначено поняття міжнародного стандарту регулювання 

депозитарної та клірингової діяльності як прийнятого міжнародною 
організацією документа, що містить у собі основоположні універсальні 
правила, методи, умови, покликані створити ефективну систему обліку прав 
на цінні папери, клірингу та розрахунків за операціями з ними, з метою 
зниження системних ризиків та технологічних витрат, гарантування прав 
власності на цінні папери та виконання операцій за угодами з цінними 
паперами; 

2)   виокремлено міжнародні принципи регулювання депозитарної та 
клірингової діяльності, а саме: централізація обліку цінних паперів шляхом 
створення єдиного Центрального депозитарію; визначення та дотримання 
пруденційних нормативів та вимог до системи управління ризиками; 
дематеріалізована форма випуску, обліку та зберігання емісійних цінних 
паперів та прав на них; режим розрахунків за принципом “поставка проти 
платежу” (Delivery versus Payment); використання послуг центрального 
контрагента в процесі розрахунків за угодами з цінними паперами; 
використання системи нумерації (кодифікації) цінних паперів (код ISIN) та 
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міжнародних стандартів SWIFT Securities Messenges; встановлення 
кореспондентських відносин з міжнародними та національними 
депозитарними та кліринговими установами; розмежування функцій 
клірингу та розрахунків за угодами з цінними паперами шляхом створення 
спеціалізованих клірингових установ (центрів); дотримання підвищених 
технічних та технологічних вимог; використання єдиних стандартів звітності 
та обміну інформацією; виконання Центральним банком  функції 
розрахункового банку за правочинами щодо цінних паперів; забезпечення 
надійної системи управління ризиками та проаналізовано напрями їх 
імплементації;  

3)   обґрунтовано положення про наявність подвійного правового 
статусу Центрального депозитарію як суб’єкта господарювання, що є 
фінансовою установою із спеціальною правосуб’єктністю щодо здійснення 
депозитарної діяльності, та суб’єкта організаційно-господарських 
повноважень щодо організації та контролю за провадженням депозитарними 
установами депозитарної діяльності; 

4)   доведено, що Центральний депозитарій є суб’єктом природної 
монополії у сфері здійснення депозитарної діяльності Центрального 
депозитарію; 

5)   обґрунтовано пропозицію щодо створення в Україні 
інфраструктурної холдингової групи професійних учасників фондового 
ринку з метою захисту конкуренції у відносинах з постачальниками пост-
трейдингових послуг на міжнародних ринках капіталу, яка поєднає 
організаторів торгівлі (фондові біржі), Центральний депозитарій та 
Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі 
- Розрахунковий центр), з часткою держави 25%+1 акція; 

6)   за результатами порівняльно-правового дослідження депозитарного 
договору, договору банківського рахунку та договору зберігання 
обґрунтовано, що депозитарний договір є самостійним видом господарського 
договору про надання фінансових послуг, укладається між учасниками 
депозитарної системи шляхом приєднання замовника до визначених умов 
договору та предметом якого є виконання зобов’язання професійним 
учасником депозитарної системи щодо надання комплексу депозитарних 
послуг на професійних та оплатних засадах. Депозитарні договори з 
Національним банком України та Центральним депозитарієм є публічними 
договорами; 

7)   за результатами порівняльно-правового дослідження договорів про 
кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів (про надання 
клірингових послуг) з договором про розрахункове обслуговування, 
договором контокорренту та договором рахунка умовного зберігання – 
ескроу, обґрунтовано, що договори про надання клірингових послуг є 
самостійними видами господарського договору про надання фінансових 
послуг, укладаються між учасниками клірингу шляхом приєднання 
замовника до умов публічного договору, та предметом яких є виконання 
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публічних зобов’язань ЦД, НБУ щодо обліку цінних паперів на рахунках у 
цінних паперах Розрахункового центру та клірингової установи або 
Розрахункового центру щодо здійснення розрахунків за результатами 
клірингу, спрямовані на виконання правочинів щодо цінних паперів за 
принципом «поставка проти платежу» на професійних та оплатних засадах. 

Удосконалено: 
8)  поняття депозитарно-клірингової системи в частині виділення її 

суб’єктно-об’єктного складу, а саме: сукупності інфраструктурних елементів 
(учасників) фондового ринку та взаємовідносин між ними щодо забезпечення 
обліку прав власності на цінні папери та прав за цінними паперами, 
визначення взаємних зобов’язань, а також створення системи гарантій 
виконання  зобов'язань за правочинами  щодо цінних паперів та інших 
фінансових інструментів; 

9)  вимоги до структури власності Центрального депозитарію шляхом 
внесення та обґрунтування пропозиції щодо відчуження  державної частки в 
Центральному депозитарії, що перевищує 25%+1 акція, на користь 
професійних учасників фондового ринку з метою удосконалення 
корпоративного управління, підвищення інвестиційної привабливості 
Центрального депозитарію, забезпечення оптимального співвідношення 
публічних інтересів держави та приватних інтересів учасників фондового 
ринку;  

10)   вимоги до власного капіталу клірингових установ, шляхом 
пропозиції закріпити на законодавчому рівні мінімальний розмір 
регулятивного капіталу особи, яка провадить клірингову діяльність та особи, 
яка виконує функцію центрального контрагента у розмірі 7,5 млн. євро;  

11)   класифікацію видів депозитарної діяльності залежно від суб’єктів її 
здійснення, шляхом виокремлення трьох її видів: депозитарна діяльність 
депозитарної установи, Національного банку України та Центрального 
депозитарію. Діяльність із зберігання активів інститутів спільного 
інвестування та пенсійних фондів запропоновано розглядати як підвиди 
депозитарної діяльності депозитарної установи та Національного банку 
України; 

12)   перелік ознак організаційно–правового статусу Розрахункового 
центру, шляхом виділення такої ознаки як монопольне становище на ринку 
розрахункових та клірингових послуг. 

Дістало подальшого розвитку: 
13)   положення про співвідношення понять “кліринг” та “клірингова 

діяльність” шляхом визначення клірингу як певного механізму, процесу, 
алгоритму дій під час проведення операцій на клірингових рахунках, а 
клірингової діяльності як передбаченої законом господарської діяльності 
спеціальних суб’єктів, направленої на приведення механізму клірингу у дію з 
метою забезпечення розрахунків між учасниками клірингу, надання гарантій 
виконання зобов’язань сторін;  

14)   положення щодо доцільності зосередження розрахункових 
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функцій на ринку цінних паперів у Центральному депозитарії, шляхом 
відкриття рахунку в Національному банку України та надання Центральному 
депозитарію статусу учасника Системи електронних платежів, а клірингових 
– у Розрахунковому центрі, поступово реформуючи його у повноцінний 
центральний контрагент (ССР). 

Обґрунтовано та сформульовано пропозиції щодо вдосконалення 
чинного законодавства України, зокрема запропоновано: 

1. Внести зміни до ч. 2 ст. 83 ГК України, доповнивши її реченням 
наступного змісту: «Для набуття господарської правосуб’єктності, необхідної 
для здійснення вказаних видів господарської діяльності, суб’єкт 
господарювання повинен бути включений до відповідного державного 
реєстру фінансових установ».  

2. Внести зміни до Порядку оприлюднення Центральним депозитарієм 
цінних паперів інформації про результати своєї діяльності та структуру 
власності щодо необхідності подачі управлінського звіту, звіту про 
корпоративне управління та аудиторського висновку; до Порядку та умов 
надання статусу Центрального депозитарію цінних паперів з метою 
передбачити окремий розділ, присвячений формуванню та поданню звітної 
інформації; до Правил ПАТ “Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках” щодо необхідності подачі управлінського 
звіту та звіту про корпоративне управління, з метою приведення нормативно-
правових актів, які регулюють порядок звітування Центрального депозитарію 
до вимог Директиви 2013/34/ЄС та міжнародних стандартів фінансової 
звітності. 

3. Закріпити вимоги до власного капіталу клірингових установ, шляхом 
внесення змін до ст. 19-1 і ст. 19-6 Закону “Про цінні папери та фондовий 
ринок”, закріпивши мінімальний розмір регулятивного капіталу особи, яка 
провадить клірингову діяльність та особи, яка виконує функцію 
центрального контрагента, у розмірі 7,5 млн. євро з метою відповідності 
вимогам до банківських установ в Україні та вимогам до центральних 
контрагентів в ЄС (ст. 16 Регламенту (ЄС) №648/2012). 

4. Внести зміни до ст. 5 Закону «Про природні монополії» шляхом 
доповнення сфер, у яких регулюється діяльність суб'єктів природних 
монополій депозитарною діяльністю Центрального депозитарію.  

5. Доповнити ч. 1 ст. 8 Закону «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів» пунктом 5-5 наступного змісту: «5-5) встановлювати, за 
погодженням з Антимонопольним комітетом України, максимальні розміри 
тарифів на оплату депозитарних послуг Центрального депозитарію та 
клірингових послуг Розрахункового центру з обслуговування договорів на 
фінансових ринках України». 

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані в роботі 
висновки та пропозиції можуть бути використані для вдосконалення 
правового регулювання депозитарної та клірингової діяльності в Україні, 
зокрема: а) у законотворчій діяльності щодо підготовки та внесення змін до 



7  
  

    
  

нормативно-правових актів, що регулюють здійснення депозитарної та 
клірингової діяльності, з метою його удосконалення (довідка Комітету з 
питань фінансової політики і банківської діяльності Верховної Ради України 
№04-37/10-245 від 20 серпня 2018 року); б) у правозастосовчій практиці при 
укладанні договорів, що опосередковують здійснення депозитарної та 
клірингової діяльності; в) у судовій практиці при вирішенні спорів, що 
виникають у зв'язку з укладанням, зміною, розірванням та виконанням 
договорів, що опосередковують здійснення депозитарної та клірингової 
діяльності. 

Окремі положення та висновки, сформульовані в дисертації, мають 
дискусійний характер і можуть бути основою для подальших наукових 
досліджень.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною 
науковою роботою, комплексним дослідженням правового регулювання 
депозитарної та клірингової діяльності в Україні. Сформульовані в дисертації 
положення та висновки мають наукове та практичне значення і одержані в 
результаті самостійного дослідження авторкою вітчизняного та зарубіжного 
законодавства, що регулює порядок здійснення депозитарної та клірингової 
діяльності, спеціальної літератури та правозастосовчої практики. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 
дослідження обговорювались на засіданнях кафедри господарського права 
юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка; XXІV Міжнародній науковій конференції студентів і молодих 
учених «Наука і вища освіта» ( м. Запоріжжя, 2016); Medzinárodná vedecko-
praktická konferencia «Priority a stratégie pre rozvoj právnej vedy vo svete vedy» 
(Sládkovičovo, Slovenská republika, 2016); Міжнародній науково-практичній 
конференції "Актуальні питання державотворення в Україні" (м. Київ, 2017); 
International research and practice conference «Urgent problems of law on the 
modern stage of statehood development» (Lublin, 2017); Міжнародній науково-
практичної конференції “Актуальні питання розвитку юридичної науки та 
практики” (м. Київ, 2018).  

Публікації. Основні висновки і теоретичні положення дослідження 
знайшли відображення у 10 публікаціях (5 наукових статтях, опублікованих у 
фахових виданнях, та 5 тезах виступів на науково-практичних конференціях). 

Структура та обсяг дисертації обумовлені предметом та метою 
дослідження. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, які 
охоплюють одинадцять підрозділів, висновків, списку використаних джерел, 
п’яти додатків. Загальний обсяг дисертації без списку використаних джерел 
становить 224 сторінки, список використаних джерел складається з 560 
найменувань, додатки налічують 10 сторінок.        

        
 
 
 



8  
  

    
  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, 
зазначено її зв’язок з науковими програмами, планами, темами, визначено 
мету та основні завдання роботи, встановлено об’єкт, предмет і методи 
дослідження, сформульовано положення наукової новизни, представлено 
практичне значення одержаних результатів, наведено відомості про 
апробацію результатів дослідження. 

Розділ І « Загальні засади правового регулювання депозитарної та 
клірингової діяльності в Україні» складається з чотирьох підрозділів, у 
яких розкрито історію виникнення та становлення депозитарно-клірингових 
систем окремих країн світу та України, визначено поняття, ознаки та види 
депозитарної та клірингової діяльності. Досліджено основні засади 
державного регулювання, саморегулювання та міжнародні стандарти 
регулювання депозитарної та клірингової діяльності.  

У підрозділі 1.1 « Історія виникнення та становлення депозитарно-
клірингових систем окремих країн світу та України» охарактеризовано 
моделі депозитарно-клірингових систем світу: американської, німецької, 
британської та моделі інтегрованих пост-трейдингових послуг. 

Виокремлено та охарактеризовано три основні етапи розвитку 
депозитарно-клірингової системи в Україні: І етап (розпочався у 1995 році) 
пов’язаний з формуванням депозитарної системи України (початковий етап); 
ІІ етап (період 2000-2012 років) характеризується прийняттям законодавчих 
актів щодо депозитарної діяльності, створенням професійних учасників у цій 
сфері, дематеріалізацією емісійних цінних паперів та початком 
запровадження міжнародних стандартів (етап формування); ІІІ етап (2012 рік 
– теперішній час) характеризується централізацією депозитарної системи, 
виокремленням та монополізацією системи клірингу та розрахунків, 
модернізацією інфраструктури фондового ринку (етап реформування).  

У підрозділі 1.2 «Поняття, ознаки та види депозитарної та 
клірингової діяльності» досліджено сутність та характерні ознаки 
депозитарної та клірингової діяльності, як видів господарської діяльності: 
сфера здійснення (фондовий ринок); зміст депозитарної та клірингової 
діяльності (полягає у наданні послуг щодо забезпечення обліку прав 
власності на цінні папери, визначення зобов’язань, що підлягають виконанню 
за правочинами щодо цінних паперів, а також створення системи гарантій з 
виконання  зобов'язань за правочинами  щодо цінних паперів та інших 
фінансових інструментів); особливий суб’єктний склад (суб’єктами 
депозитарної діяльності є професійні учасники депозитарної системи 
України, Національний банк України; особами, які здійснюють клірингову 
діяльність, є клірингові установи та Розрахунковий центр); здійснення на 
професійних засадах (провадження діяльності виключно на підставі ліцензії, 
сертифікація фахівців депозитарних та клірингових установ, обов’язкова 
участь у щонайменше одному об’єднанні професійних учасників ринку 
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цінних паперів та/або саморегулівної організації); виключний характер 
діяльності (неможливість поєднання депозитарної та клірингової діяльності з 
іншими видами діяльності, за виключенням випадків, прямо передбачених 
законом); результати діяльності мають вартісний характер та цінову 
визначеність (вартісний характер передбачає здатність задовольняти потреби 
споживачів – учасників депозитарної та клірингової діяльності; цінова 
визначеність характеризує мінову вартість депозитарних та клірингових 
послуг); поєднання майнового та організаційного елементів (організаційні і 
майнові вимоги для суб’єктів, які здійснюють депозитарну та клірингову 
діяльність, встановлюються законом та рішеннями Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку); поєднання приватних і публічних 
інтересів (об’єктами публічних інтересів є, зокрема, забезпечення успішного 
функціонування фінансового сектору країни, високоякісне обслуговування 
учасників фондового ринку, залучення іноземних інвестицій та забезпечення 
комплексу законних прав та інтересів інвесторів тощо; приватні інтереси 
полягають в максимізації прибутку, отриманні певних технологічних, 
організаційних переваг і вигод для подальшого розвитку у конкурентному 
середовищі); значний рівень державного регулювання.  

 За критерієм суб’єкта здійснення виділено види депозитарної 
діяльності: депозитарна діяльність Центрального депозитарію; депозитарна 
діяльність Національного банку України; депозитарна діяльність 
депозитарної установи та види клірингової діяльності: клірингова діяльність 
Розрахункового центру; клірингова діяльність клірингової установи; 
клірингова діяльність Центрального депозитарію; клірингова діяльність 
Національного банку України . 

У підрозділі 1.3 «Основні засади державного регулювання та 
саморегулювання депозитарної та клірингової діяльності в Україні» 
встановлено, що змістом державного регулювання є комплекс економічних, 
організаційних (управлінських) та правових заходів з метою упорядкування, 
контролю, пруденційного нагляду за учасниками депозитарної та клірингової 
діяльності, запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері. Система 
державного регулювання депозитарної та клірингової діяльності залежить від 
моделі державного регулювання фондового ринку в цілому та ступеня 
централізації системи державного управління економікою. Розглянуто 
основні моделі регулювання ринку цінних паперів. 

Аргументовано, що ПАТ «Національний депозитарій України» (як 
Центральний депозитарій з відповідними повноваженнями контролю за 
депозитарними установами) та ПАТ «Розрахунковий центр» є монопольними 
учасниками депозитарно-клірингової системи України, а частка держави у їх 
статутних капіталах є значною (більше 50 % у кожному), тому держава 
виконує функції як безпосереднього здійснення, так і регулювання 
депозитарної та клірингової діяльності через управління часткою державної 
власності у цих установах. 



10  
  

    
  

Охарактеризовано правові форми та засоби державного регулювання та 
саморегулювання депозитарної та клірингової діяльності в Україні.  

У підрозділі 1.4 «Міжнародні стандарти регулювання депозитарної 
та клірингової діяльності та їх застосування в Україні» дисертантка 
виокремлює міжнародні стандарти регулювання депозитарної та клірингової 
діяльності. Такими стандартами є прийняті міжнародною організацією 
документи, що містять у собі основоположні універсальні правила, методи, 
умови, покликані створити ефективну систему обліку прав на цінні папери, 
клірингу та розрахунків за операціями з ними з метою зниження системних 
ризиків та технологічних витрат, гарантування прав власності на цінні 
папери та виконання операцій за угодами з цінними паперами, забезпечення 
розбудови стабільної і надійної пост-торгівельної інфраструктури  фондового 
ринку. 

Виокремлено ключові міжнародні принципи депозитарної та 
розрахунково-клірингової системи та досліджено стан їх впровадження в 
Україні.  

Розділ 2 «Правовий статус суб’єктів депозитарної та клірингової 
діяльності» складається з трьох підрозділів, де досліджено особливості 
правового статусу професійних учасників депозитарної системи України, 
Національного банку України як учасника депозитарної системи України та  
суб’єктів клірингової діяльності.  

У підрозділі 2.1 «Правовий статус професійних учасників 
депозитарної системи України» дисертанткою обґрунтовано, що 
Центральний депозитарій має подвійний правовий статус, виступаючи в 
господарських відносинах як: 1) суб’єкт господарювання, наділений 
повноваженнями зі здійснення власної господарської діяльності – 
депозитарної діяльності, яка включає надання послуг із зберігання та обліку 
цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу 
прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні 
папери на рахунках у цінних паперах та надання інших послуг; 2) суб’єкт 
організаційно-господарських повноважень щодо регулювання депозитарної 
діяльності депозитарних установ, що зумовлює особливий порядок 
створення, структуру власності та спеціальну господарську 
правосуб’єктність Центрального депозитарію. Реалізуючи господарську 
правосуб’єктність, Центральний депозитарій є учасником депозитарних 
відносин з регулювання депозитарної діяльності на фондовому ринку, 
забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку 
цінних паперів, діє в інтересах всіх учасників депозитарної системи, 
реалізуючи публічний інтерес, виконує регулятивну та контрольну функції.  

Запропоновано змінити структуру власності Центрального депозитарію 
шляхом відчуження державної частки, що перевищує 25%+1 акція, на 
користь професійних учасників фондового ринку з метою удосконалення 
корпоративного управління, підвищення інвестиційної привабливості 
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Центрального депозитарію, забезпечення балансу публічних інтересів 
держави та приватних інтересів учасників фондового ринку. 

З метою захисту конкуренції у пост-трейдингових відносинах, авторка 
пропонує створити інфраструктурну холдингову групу, яка поєднає в собі 
організацію торгівлі, Центральний депозитарій та Розрахунковий центр з 
часткою держави 25%+1 акція. 

При дослідженні правового статусу Центрального депозитарію авторка 
визначає його суб’єктом природної монополії у сфері депозитарної 
діяльності та пропонує внести зміни до Закону України «Про природні 
монополії», доповнивши перелік суб’єктів природних монополій, який 
ведеться Антимонопольним комітетом України. 

У підрозділі 2.2 «Особливості правового статусу Національного 
банку України як учасника депозитарної системи України» звернуто увагу 
на особливості правового статусу Національного банку України, як: 1 - 
органу державного регулювання; 2 - суб’єкта приватного права; 3 - учасника 
депозитарної системи. 

Виділено особливості провадження депозитарної діяльності 
Національним банком України: 1) депозитарій НБУ не має статусу 
юридичної особи, депозитарні функції здійснюють окремі його підрозділи; 2) 
грошові розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими з 
дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" (купівля-
продаж цінних паперів на фондових біржах та/або поза фондовою біржею, 
розміщення цінних паперів на фондових біржах) здійснюються 
Розрахунковим центром; 3) випуск, депозитарний облік і погашення 
державних облігацій та казначейських зобов’язань України є частиною 
бюджетного процесу і не підлягають регулюванню Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку.  

Дисертантка підтримує позицію щодо необхідності об’єднання функцій 
Центрального депозитарію і Національного банку України в сфері 
депозитарного обліку прав на цінні папери, що сприятиме підвищенню 
прозорості та ефективності роботи Центрального депозитарію відповідно до 
міжнародних стандартів та забезпечить доступ до міжнародних фондових 
ринків. 

У підрозділі 2.3 «Правовий статус суб’єктів клірингової діяльності» 
авторка вказує, що найбільш оптимальним до завершення інфраструктурної 
реформи фондового ринку стане зосередження клірингових функцій у 
Розрахунковому центрі, поступово реформуючи його у повноцінний 
центральний контрагент (central counterparty – ССР). 

Проаналізовано ознаки організаційно-правового статусу Розрахункового 
центру та обґрунтовано, що він є юридичною особою публічного права – 
фінансовою установою, для якої характерний публічний характер цілей 
створення та діяльності, що має на меті реалізацію публічних інтересів: 
отримувачами клірингових та розрахункових послуг є необмежене коло 
зацікавлених осіб, а діяльність Розрахункового центру пов’язана з 
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можливістю завдання збитків широкому колу осіб (наприклад, у випадку 
виконання Розрахунковим центром функції центрального контрагента або 
несвоєчасного розкриття публічної інформації). 

Розділ 3 «Господарські договори, що опосередковують здійснення 
депозитарної та клірингової діяльності» складається із чотирьох 
підрозділів, присвячених поняттю, ознакам та видам господарських 
договорів, що опосередковують здійснення депозитарної та клірингової 
діяльності. Досліджено зміст, порядок укладання, зміни, розірвання та 
відповідальність за невиконання або неналежне виконання господарських 
договорів, що опосередковують здійснення депозитарної та клірингової 
діяльності. 

У підрозділі 3.1 «Поняття, ознаки та види господарських договорів, 
що опосередковують здійснення депозитарної та клірингової діяльності» 
визначено договори, що опосередковують здійснення депозитарної та 
клірингової діяльності, як консенсуальні, двосторонні угоди, згідно з якими 
професійні учасники депозитарної системи, Національний банк України, 
Розрахунковий центр та клірингові установи за попереднім замовленням 
клієнта надають депозитарні або клірингові послуги на визначений 
договором строк, на оплатних та професійних засадах. 

Дисертанткою визначено ознаки договорів, що опосередковують 
здійснення депозитарної та клірингової діяльності: 1) двосторонній 
консенсуальний характер; 2) спеціальний суб'єктний склад; 3) специфічний 
об'єкт та предмет; 4) оплатний характер; 5) укладення на визначений строк; 
6) надання депозитарних та клірингових послуг на професійних засадах; 7) 
довірчий (фідуціарний) характер надання послуг; 8) поєднання майнових та 
організаційних елементів у змісті договору; 9) поєднання публічних та 
приватних інтересів; 10) обмеження договірної свободи.  

Господарські договори, що опосередковують здійснення депозитарної та 
клірингової діяльності належать до договорів про надання фінансових 
послуг, які мають специфіку обумовлену предметом, змістом, суб’єктним 
складом договору та укладаються шляхом приєднання. 

Проведено порівняльно-правове дослідження депозитарного договору, 
договору банківського рахунку та договору зберігання за результатами якого 
авторка дійшла висновку, що депозитарний договір є самостійним видом 
господарського договору про надання фінансових послуг, що укладається 
між учасниками депозитарної системи шляхом приєднання замовника до 
визначених законодавством умов договору та предметом якого є виконання 
зобов’язання професійним учасником депозитарної системи щодо надання 
комплексу депозитарних послуг на професійних та оплатних засадах. 

Досліджено правову природу договорів про кліринг та розрахунки за 
правочинами щодо цінних паперів (про надання клірингових послуг) та 
проведено їх порівняння з договором про розрахункове обслуговування, 
договором контокорренту та договором рахунка умовного зберігання – 
ескроу. Обґрунтовано, що договори про надання клірингових послуг є 
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самостійними видами господарського договору, що за своєю правовою 
природою є різновидами договорів про надання фінансових послуг, 
укладаються між учасниками клірингу шляхом приєднання замовника до 
визначених умов договору, та предметом яких є виконання зобов’язань ЦД, 
НБУ щодо обліку цінних паперів на рахунках у цінних паперах 
Розрахункового центру та клірингової установи або зобов’язання 
Розрахункового центру щодо здійснення розрахунків за результатами 
клірингу, спрямовані на виконання правочинів щодо цінних паперів за 
принципом «поставка проти платежу» на професійних та оплатних засадах. 

Депозитарний договір з Національним банком України, укладений на 
підставі публічної пропозиції, договір з Центральним депозитарієм про 
обслуговування випусків цінних паперів та договір з Розрахунковим центром 
про клірингове обслуговування за своєю правовою природою є публічними 
договорами (зобов’язаннями) у розумінні ст. 178 ГК України.  

У підрозділі 3.2 «Порядок укладання, зміни та розірвання 
господарських договорів, що опосередковують здійснення депозитарної та 
клірингової діяльності» визначено, що укладання договорів, які 
опосередковують здійснення депозитарної та клірингової діяльності, 
відбувається шляхом приєднання до визначених законодавством та 
запропонованих виконавцем умов договору.  

Розглянуто спеціальні підстави зміни та розірвання договорів, умови 
дострокового припинення договорів, які опосередковують здійснення 
депозитарної або клірингової діяльності.  

Поряд із загальними правилами, порядок розірвання господарських 
договорів, що опосередковують здійснення депозитарної та клірингової 
діяльності регулюється і спеціальними нормами, встановленими щодо 
вказаних видів договорів: депозитарний договір між НБУ та депозитарною 
установою може бути розірваний на підставі письмової заяви про розірвання 
договору, направленої депозитарною установою до НБУ або з ініціативи 
НБУ в односторонньому порядку; депозитарний договір між Центральним 
депозитарієм та депозитарною установою може бути розірваний шляхом 
подання депозитарною установою до Центрального депозитарію заяви про 
припинення дії договору у випадках, передбачених Умовами договору про 
обслуговування випусків цінних паперів, або в односторонньому порядку 
Центральним депозитарієм у випадку відсутності протягом 6 місяців 
операцій на рахунку у цінних паперах депозитарної установи цінних паперів 
із закриттям такого рахунку; розірвання договору про клірингове 
обслуговування може здійснюватися за взаємною згодою сторін, на вимогу 
однієї із сторін та в односторонньому порядку Розрахунковим центром.  

У підрозділі 3.3 «Зміст господарських договорів, що опосередковують 
здійснення депозитарної та клірингової діяльності» досліджено істотні 
умови  договорів, які опосередковують провадження депозитарної та 
клірингової діяльності, до яких, крім загальних  - предмет, ціна, строк дії, 
належать також залежно від виду договору: 1) порядок отримання 
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інформації, необхідної для здійснення операцій на рахунках у цінних 
паперах; 2) порядок надання послуг Центральним депозитарієм емітенту з 
організації та проведення загальних зборів акціонерів; 3) порядок надання 
інформаційних та консультаційних послуг; 4) право фондової біржі 
отримувати від особи, що здійснює кліринг, інформацію, зокрема, про 
залишки цінних паперів та грошових коштів, якими забезпечено виконання 
договорів щодо цінних паперів, про договори щодо цінних паперів, 
зобов’язання за якими допущені/не допущені до клірингу, про припинення 
зобов’язань за договорами щодо цінних паперів внаслідок проведення 
клірингу та розрахунків тощо; 5) умова про призначення керуючого 
(керуючих) рахунком у цінних паперах; 6) порядок внесення змін до тарифів 
Центрального депозитарію та інші умови.  

Підрозділ 3.4 «Господарсько-правова відповідальність за невиконання 
або неналежне виконання зобов’язань за договорами, що опосередковують 
здійснення депозитарної та клірингової діяльності» присвячений 
дослідженню основних видів господарсько-правових санкцій, що 
застосовуються до сторони, яка порушила свої зобов’язання за договорами, 
що опосередковують здійснення депозитарної та клірингової діяльності.  

Відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України", 
Господарського кодексу України, внутрішніх документів Центрального 
депозитарію та Розрахункового центру, підставами господарсько-правової 
відповідальності за договорами, що опосередковують здійснення 
депозитарної та клірингової діяльності (складами господарських 
правопорушень) є: 1) порушення строків виконання зобов’язань за договором 
(несвоєчасне надання депозитарних та клірингових послуг; затримка або 
несплата вартості послуг Центрального депозитарію/Розрахункового центру); 
2) неподання або подання неповної чи недостовірної інформації та/або 
документів, що передбачені законодавством та умовами договору; 
порушення конфіденційності при наданні інформації; 3) невиконання 
розпоряджень учасника клірингу/ депозитарної установи; 4) недотримання 
Правил, Регламенту та Положення про СОІ; вимог внутрішніх документів 
Розрахункового центру.  

 Розглянуто форми господарсько-правової відповідальності за вказані 
правопорушення: відшкодування збитків, штрафні санкції, оперативно-
господарські санкції, що визначаються різноманітністю та ексклюзивністю, 
зокрема: припинення/призупинення надання послуг Центральним 
депозитарієм, Національним банком України та Розрахунковим центром; 
невиконання/ зупинення виконання договірних зобов’язань, в т.ч. операцій 
по рахунку, розпоряджень Центральним депозитарієм, депозитарною 
установою; одностороння відмова від договору (наприклад, розірвання 
депозитарною установою договору з емітентом у разі несплати емітентом 
послуг депозитарної установи); договірне списання грошових коштів з 
рахунку боржника ( наприклад, Національним банком України з рахунку 
депозитарної установи щодо  сум заборгованості за надані послуги). 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено комплексне теоретико-прикладне дослідження 
питань господарсько-правового регулювання депозитарної та клірингової 
діяльності в Україні, що дало змоги дійти науково-обґрунтованих висновків, 
основними з яких є такі: 

1.  Депозитарно-клірингова система – це сукупність інфраструктурних 
елементів (учасників) фондового ринку та взаємовідносин між ними щодо 
забезпечення обліку прав власності на цінні папери та прав за цінними 
паперами, визначення взаємних зобов’язань та створення системи гарантій 
виконання зобов'язань за правочинами  щодо цінних паперів та інших 
фінансових інструментів.  

2.  Депозитарними відносинами є врегульовані законодавством про цінні 
папери господарські відносини, що виникають між суб’єктами депозитарної 
діяльності та іншими учасниками депозитарної системи (депонентами, 
емітентами, фондовими біржами, органами державної влади тощо) щодо їх 
взаємних прав та обов’язків у процесі надання послуг із зберігання та обліку 
цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу 
прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні 
папери на рахунках у цінних паперах, а також надання інших послуг, які 
відповідно до законодавства мають право надавати професійні учасники 
депозитарної системи України.  

3.  Центральний депозитарій є суб’єктом природної монополії у сфері 
депозитарної діяльності та має подвійний правовий статус: як суб’єкт 
господарювання, що є фінансовою установою із спеціальною 
правосуб’єктністю щодо здійснення депозитарної діяльності, та як суб’єкт 
організаційно-господарських повноважень, що має повноваження в сфері 
організації та контролю за провадженням депозитарними установами 
депозитарної діяльності. 

4.  Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках є юридичною особою публічного права – фінансовою установою, 
організаційно-правовому статусу якого притаманні ознаки суб’єкта 
господарського права: безпосереднє здійснення господарської діяльності 
(клірингової, розрахункової); створення у визначеному законодавством 
порядку (в організаційно-правовій формі ПАТ); особлива корпоративна 
структура власності; наявність спеціальної господарської правосуб’єктності, 
що має виключний характер; наявність відокремленого майна господарського 
характеру, що має цільове призначення і закріплене на визначеному 
правовому титулі; трирівнева система органів управління; особливі 
кваліфікаційні вимоги до членів органів управління та кадрового складу; 
особлива внутрішня організаційна структура; особливі вимоги до локального 
нормативного забезпечення професійної діяльності; монопольне становище 
на ринку.   

5.  Подальша імплементація міжнародних стандартів у вітчизняне 
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законодавство потребує повної централізації депозитарного обліку та 
запровадження діяльності інституту центрального контрагента, що 
забезпечить повноцінний вихід українських інвесторів на міжнародні ринки 
капіталів, знизить рівень ризиків при укладанні угод з цінними паперами, 
дозволить залучити іноземних інвесторів на внутрішній фондовий ринок. 

6.  Забезпечення розбудови стабільної і надійної пост-торгівельної 
інфраструктури  фондового ринку потребує дотримання міжнародних 
стандартів регулювання депозитарної та клірингової діяльності, що містять  
основоположні універсальні правила, методи, умови, покликані створити 
ефективну систему обліку прав на цінні папери, клірингу та розрахунків за 
операціями з ними з метою зниження системних ризиків та технологічних 
витрат, гарантування прав власності на цінні папери та виконання операцій 
за угодами з цінними паперами. 

7.  Міжнародно-правове регулювання депозитарної та клірингової 
діяльності засноване на принципах централізованого обліку цінних паперів   
Центральним депозитарієм; дотримання пруденційних нормативів та вимог 
до системи управління ризиками; дематеріалізації випуску, обліку та 
зберігання емісійних цінних паперів; режиму розрахунків за принципом 
“поставка проти платежу” (Delivery versus Payment); використання послуг 
центрального контрагента в процесі розрахунків за угодами з цінними 
паперами; використання системи нумерації (кодифікації) цінних паперів (код 
ISIN) та міжнародних стандартів SWIFT Securities Messenges; встановлення 
кореспондентських відносин з міжнародними та національними 
депозитарними та кліринговими установами; створення спеціалізованих 
клірингових установ (центрів); дотримання підвищених технічних та 
технологічних вимог; використання єдиних стандартів звітності та обміну 
інформацією; виконання Центральним банком  функції розрахункового банку 
за правочинами щодо цінних паперів; забезпечення надійної системи 
управління ризиками.  

8.   Засобами державного регулювання депозитарної та клірингової 
діяльності  в Україні є встановлені законом економічні, організаційні і 
правові інструменти (знаряддя) регулюючого впливу держави в особі 
уповноважених органів на діяльність суб’єктів депозитарної та клірингової 
діяльності. Необхідним є застосування державою такого засобу державного 
регулювання, як встановлення цін та тарифів на послуги депозитарних та 
клірингових установ. 

9.   Господарсько-правова природа договорів, що опосередковують 
здійснення депозитарної та клірингової діяльності, обумовлена особливим 
суб'єктно-об'єктним складом, спрямованістю на досягнення господарських і 
комерційних результатів, поєднанням в договорі майнових та організаційних 
елементів, здійсненням на професійних засадах. 

10.   Договори, що опосередковують здійснення депозитарної та 
клірингової діяльності є самостійними видами господарських договірних 
зобов’язань про надання фінансових послуг, що укладаються між 
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професійними учасниками депозитарної системи України, НБУ, РЦ та 
замовником послуг шляхом приєднання замовника до визначених умов 
договору, предметом якого є виконання зобов’язання професійним 
учасником депозитарної системи, НБУ, РЦ щодо надання депозитарних чи 
клірингових послуг (комплексу послуг) на професійних та оплатних засадах, 
що має публічний характер (крім зобов’язань депозитарних установ).  

11.   Особливістю господарсько-правової відповідальності за 
невиконання (неналежне виконання) зобов’язань за договорами, що 
опосередковують здійснення депозитарної та клірингової діяльності є 
різноманітність та ексклюзивність оперативно-господарських санкцій, 
зокрема, припинення надання послуг, зупинення виконання договірних 
зобов’язань, в т.ч. операцій по рахунку, одностороння відмова від договору, 
договірне списання грошових коштів з рахунку боржника. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Мельник В.В. Правове регулювання депозитарної та клірингової 
діяльності в Україні. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 
за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне 
право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
Міністерство освіти і науки України, Київ, 2018. 

Дисертація є самостійною науковою роботою, присвяченою 
комплексному дослідженню питань господарсько-правового регулювання 
депозитарної та клірингової діяльності в Україні. У  роботі розкрито зміст та 
ознаки правових понять депозитарної та клірингової діяльності, встановлено 
коло суб’єктів депозитарної та клірингової діяльності та охарактеризовано 
особливості їх правового статусу. Досліджено міжнародні стандарти 
регулювання депозитарної та клірингової діяльності, розглянуто стан їх 
застосування в Україні та розкрито проблематику застосування окремих 
стандартів.  

 Охарактеризовано та  визначено правову природу депозитарного 
договору та договору про клірингове обслуговування. Досліджено 
особливості укладання, зміни, розірвання договорів та специфіку 
господарсько-правової відповідальності за невиконання або неналежне 
виконання зобов’язань за договорами, що опосередковують здійснення 
депозитарної та клірингової діяльності.  

Ключові слова: депозитарна діяльність, клірингова діяльність, 
кліринг, фондовий ринок, центральний контрагент, центральний депозитарій, 
депозитарний договір, договір про клірингове обслуговування, неттинг.  
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Мельник В.В. Правовое регулирование депозитарной и 
клиринговой деятельности в Украине. - На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.04 – хозяйственное право, хозяйственно-
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процессуальное право. – Киевский национальный университет имени Тараса 
Шевченко, Министерство образования и науки Украины, Киев, 2018. 

Диссертация является самостоятельной научной работой, посвященной 
комплексному исследованию вопросов хозяйственно-правового 
регулирования депозитарной и клиринговой деятельности в Украине. В 
работе раскрыто содержание и признаки правовых понятий депозитарной и 
клиринговой деятельности, установлен круг субъектов депозитарной и 
клиринговой деятельности и охарактеризованы особенности их правового 
статуса. Исследованы международные стандарты регулирования 
депозитарной и клиринговой деятельности, рассмотрено состояние их 
применения в Украине и раскрыто проблематику применения отдельных 
стандартов. 

Охарактеризовано и определено правовую природу депозитарного 
договора и договора о клиринговом обслуживании. Исследованы 
особенности заключения, изменения, расторжения договоров и специфику 
хозяйственно-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договорам, опосредующим осуществление 
депозитарной и клиринговой деятельности. 

Ключевые слова: депозитарная деятельность, клиринговая 
деятельность, клиринг, фондовый рынок, центральный контрагент, 
центральный депозитарий, депозитарный договор, договор о клиринговом 
обслуживании, неттинг. 
 

ABSTRACT 
Melnyk V.V. Law regulation of depository and clearing activities in 

Ukraine. – Manuscript. 
The thesis for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.04 – 

Economic Law, Economic Procedural Law. – Taras Shevchenko National 
University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The thesis is an independent completed academic work, dedicated to complex 
research of the economic law aspects of  fulfilment depository and clearing 
activities.  

In this work the essence and characteristics of depository and clearing 
activities, as types of economic activity are investigated: sphere of realization; the 
content of depository and clearing activities; special composition of subjects; 
implementation on professional basis; the exclusive nature of the activities; the 
results of the activity are of definable value and price; combination of property and 
organizational elements; a combination of private interests of participants in 
depository and clearing activities and public interests; a significant level of state 
regulation. 

The history of the emergence and establishment of depository and clearing 
systems of individual countries of the world and Ukraine is disclosed, the main 
models of depository and clearing systems of the world are described: American, 
German, British and model of integrated post-trading services. The main principles 
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and characteristics of legal forms and means of state regulation and self-regulation 
of depository and clearing activity in Ukraine are described. 

The definition of an international standard for the regulation of depository and 
clearing activities is formulated: a document adopted by an international 
organization containing the fundamental universal rules, methods, conditions 
designed to create an effective system of accounting for securities rights, clearing 
and settlement of transactions with them in order to reduce systemic risks and 
technological costs, guarantee of ownership of securities and execution of 
operations on securities transactions, ensuring the development of a stable and 
reliable stock market's post-trading infrastructure. The key principles (international 
standards), the observance of which is necessary for the functioning of a reliable 
and efficient accounting and settlement-clearing system and the state of their 
implementation in Ukraine, are researched. 

The author substantiated the necessity of concentration of settlement 
functions on the securities market in the Central Depository by opening an account 
with the National Bank of Ukraine and granting the Central Depository the status 
of a participant in the Electronic Payment System, as well as reforming Ukrainian 
legislation in order to fully implement the institution of the central counterparty. 

The peculiarities of the legal status of professional participants of the 
depository system of Ukraine, the National Bank of Ukraine as a member of the 
depository system of Ukraine and the subjects of clearing activity are investigated. 

Proposed changes to the CSD ownership structure through the alienation of a 
state stake in the Central Depository exceeding 25% + 1 share in favor of 
professional stock market participants in order to improve corporate governance, 
increase the investment attractiveness of the CSD, ensure balance of public 
interests of the state and the private interests of the participants stock market - 
customers of depository services. The proposal to create an infrastructure holding 
group, which will combine trade organizers, Central Depository and the Settlement 
Center servicing transactions on financial markets with a state share of 25% + 1 
share, is made in order to protect competition with respect to suppliers of post-
trading services in international capital markets.  

The concept, features, types and legal nature of contracts during the fulfilment 
depository and clearing activities, are defined. The content, procedure of 
conclusion, change and termination of economic agreements during the fulfilment 
of depository and clearing activities, as well as economy-legal responsibility for 
non-performance or improper performance of obligations under those contracts, 
are explored. 

Key words: depository activity, clearing activity, clearing, stock market, 
central counterparty, central depository, depository agreement, clearing service 
agreement, netting. 


