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АНОТАЦІЯ  

Мельник В.В. Правове регулювання депозитарної та клірингової 

діяльності в Україні. –Кваліфікаційна наукова праця 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 комплексним дослідженням правового регулювання 

депозитарної та клірингової діяльності, на основі якого обґрунтовано нові наукові 

положення та розроблено пропозиції щодо вдосконалення законодавства. 

У роботі досліджується сутність і особливості депозитарної та клірингової 

діяльності, як видів господарської діяльності: сфера здійснення; зміст 

депозитарної та клірингової діяльності; особливий суб’єктний  склад; здійснення 

на професійних засадах; виключний характер діяльності; результати діяльності 

мають вартісний характер та цінову визначеність; поєднання майнового і 

організаційного елементів; поєднання приватних інтересів учасників депозитарної 

та клірингової діяльності та публічних інтересів; значний рівень державного 

регулювання. 

В першому розділі роботи розкрито історію виникнення та створення 

депозитарно-клірингових систем окремих країн світу та України, 

охарактеризовано основні моделі депозитарно-клірингових систем світу: 

американська, німецька, британська та модель інтегрованих пост-торгівельних 

послуг. Описано основні принципи та характеристики правових форм та засобів 

державного регулювання та саморегулювання депозитарної та клірингової 

діяльності в Україні. 

Досліджено особливості правового статусу професійних учасників 

депозитарної системи України, Національного банку України як учасника 

депозитарної системи України та суб'єктів клірингової діяльності. 

В третьому розділі роботи визначено поняття, особливості та види договорів, 

які опосередковують  здійснення депозитарної та клірингової діяльності. 
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Розглянуто зміст, порядок укладення, зміни та припинення господарських 

договорів, які опосередковують  здійснення депозитарної та клірингової 

діяльності, а також господарсько-правову відповідальність за невиконання або 

неналежне виконання зобов'язань за цими договорами. 

Положення дисертації, висновки та пропозиції можуть бути використані: у 

науково-дослідній сфері; у сфері правотворчості; у навчальному процесі. 

У дисертації 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 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 
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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 публічних зобов’язань ЦД, НБУ щодо обліку цінних паперів на 

рахунках у цінних паперах Розрахункового центру та клірингової установи або 
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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. 

У дисертації удосконалено: 1) визначення 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; 2) 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; 3) 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; 4) 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; 5) перелік ознак 

організаційно–правового статусу Розрахункового центру, шляхом виділення такої 

ознаки як монопольне становище на ринку розрахункових та клірингових послуг. 

У дисeртації дістало подальшого розвитку: 1) положення про співвідношення 

понять “кліринг” та “клірингова діяльність” шляхом визначення клірингу як 

певного механізму, процесу, алгоритму дій під час проведення операцій на 
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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; 2) положення щодо 

доцільності зосередження розрахункових 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). 

Ключові слова: депозитарна діяльність, клірингова діяльність, кліринг, 

фондовий ринок, центральний контрагент, центральний депозитарій, 

депозитарний договір, договір про клірингове обслуговування, неттинг.  
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SUMMARY 
 

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

– Qualifying scientific work on the right of manuscript.  
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The thesis for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.04 – 

Economic law, Economic and Procedure law. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The dissertation is a comprehensive and systematic research 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 and characteristics of 

legal forms and means of state regulation and self-regulation of depository and clearing 

activity in Ukraine are described. 

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. 

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. 

Research’s provisions, conclusions and recommendations can be used: in the 

research and practice field; in lawmaking; in the educational process. 

In the dissertation, for the first time: 1) defined the concept of the international 

standard of regulation of depository and clearing activity as a document,  adopted by an 
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international organization, which contains 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 securities ownership rights and execute transactions in 

securities agreements; 2) the international principles of regulation of depository and 

clearing activity are specified, namely: centralization of accounting of securities through 

creation a single CSD; determination and observance of prudential standards and 

requirements for the risk management system; dematerialized form of issue, registration 

and storage of issue securities and rights to them; mode of payment by the principle of 

"delivery against payment" (Delivery vs Payment); use of the services of the central 

counterparty in the process of settlement in securities agreements; use the system of 

numbering (codification) of securities (ISIN code) and international standards SWIFT 

Securities Messenges; establishment of correspondent relations with international and 

national depositary and clearing institutions; delimiting clearing and settlement 

functions for securities transactions through the creation of specialized clearing entyties 

(centers); compliance with the increased technical and technological requirements; use 

of common standards for reporting and information exchange; execution by the Central 

Bank functions of a settlement bank in respect of securities transactions; ensuring a 

reliable risk management system; 3) substantiated the provision on the existence of the 

dual legal status of the CSD as a business entity that is a financial institution with a 

special legal status for the realization of depository activity, and as a subject of 

organizational and economic powers for organization and control for the exercising of 

depository activity by depository institutions; 4) it is proved that the Central Depository 

is the subject of a natural monopoly in the field of realization of depository activity of 

the CSD; 5) substantiated the proposal to create an infrastructure' holding group in 

Ukraine for professional stock market participants in order to protect competition in 

relations with suppliers of post-trading services in international capital markets, which 

will combine trade organizers (stock exchanges), the Central Depository and Settlement 

Center servicing for servicing contracts on financial markets (hereinafter referred to as 

the Settlement Center), with a state share of 25% + 1 share; 6) according to the results 
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of the comparative legal study of the depository agreement, the bank account agreement 

and the storage agreement, it is substantiated that the depository agreement is an 

independent type of economic agreement on the provision of financial services, is 

entered  between the participants of the depository system by joining the customer to 

the specified terms of the contract and the subject of which is the fulfillment of the 

obligations by professional participant in the depository system for the provision of a set 

of depository services on professional and paid basis. Depository agreements with the 

National Bank of Ukraine and the Central Depository are public agreements; 7) on the 

basis of the comparative legal study of contracts on clearing and settlement of securities 

agreements (on clearing services) with a settlement service agreement, a contract of 

contocurrent account and conditional storage account (escrow) agreement, it is 

substantiated that agreements on clearing services are independent types of economic 

agreement for the provision of financial services, are concluded between the 

participants of the clearing by joining the customer to the terms of the public agreement, 

and the subject of which is the execution of the public obligations by the Central 

Depository, the NBU regarding the accounting of securities in the securities accounts of 

the Settlement Center and the clearing institution or by the the Settlement Center for 

providing settlement based on clearing results, targeted to executing securities 

agreements on the basis of the principle of "supply against payment" on professional 

and paid basis. 

In the dissertation it is improved: 1) the definition of the concept of a depository-

clearing system in part of separation of its subject-object composition, namely: the 

complex of infrastructure' elements (participants) of the stock market and the 

relationship between them, regarding to ensure the accounting of ownership of 

securities and rights on securities, determination of mutual obligations, as well as the 

creation of a system of guarantees for the fulfillment of obligations in securities 

agreements and other financial instruments; 2) requirements to the CSD ownership 

structure by introducing and substantiating a proposal to alienate a state stake in the 

CSD in excess of 25% + 1 share in favor of professional stock market participants in 

order to improve corporate governance, increase the investment attractiveness of the 



   11  

CSD, ensure optimal balance between public interests of the state and private interests 

of stock market participants; 3) the requirements for the equity capital of clearing 

houses, by proposing to fix at the legislative level the minimum regulatory capital of the 

person who carries out clearing activity and for the person acting as a central 

counterparty in the amount of 7.5 million euros; 4) the classification of types of 

depository activities depending on the subjects of its implementation, by distinguishing 

three of its types: depository activity of the depository institution, of the National Bank 

of Ukraine and of the Central Depository. The activity on storing assets of joint 

investment institutions and pension funds is proposed to be considered as subspecies of 

depository activities of the depository institution and of the National Bank of Ukraine; 

5) list of signs of the organizational and legal status of the Settlement Center, by 

distinguishing such a feature as a monopoly position in the market of settlement and 

clearing services. 

In the dissertation was further developed: 1) the provision on the relationship 

between the concepts of "clearing" and "clearing activity" by defining clearing as a 

mechanism, process, algorithm of actions during operations on clearing accounts, and 

clearing activity as stipulated by the law an economic activity of special subjects, aimed 

at bringing the clearing mechanism into action in order to ensure settlements between 

the participants of the clearing, providing guarantees of fulfillment of obligations of the 

parties; 2) the provision on expediency 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 participant in the 

Electronic Payment System, and clearing functions - in the Settlement Center, gradually 

reforming it into a full-fledged central counterparty (CCP) . 

Key words: depository activity, clearing activity, clearing, stock market, central 

counterparty, central depository, depository agreement, clearing service agreement, 

netting. 
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ВСТУП  

Обгрунтування вибору 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. 

Процеси розвитку реформованої у 2012 році депозитарної системи в Україні 

вже пройшли необхідну перевірку практикою та надають додаткові можливості 
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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 

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; 



   17  

-   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 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-
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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 
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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 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; 
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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 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: 

1)  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; 

2)  вимоги до структури власності Центрального депозитарію, шляхом 

внесення та обґрунтування пропозиції щодо відчуження  державної частки в 
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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;  

3)  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;  

4)  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; 

5)   перелік ознак організаційно–правового статусу Розрахункового центру, 

шляхом виділення такої ознаки як монопольне становище на ринку 

розрахункових та клірингових послуг. 

Дістало подальшого розвитку: 

6)  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;  

7)   положення щодо доцільності зосередження розрахункових 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 
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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.  
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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 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 правозастосовній 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 правозастосовної практики. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дослідження обговорювались на засіданнях кафедри господарського права 
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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.       . 

 

 

 

 

 

  



   25  

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ДЕПОЗИТАРНОЇ ТА КЛІРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ  

 

1.1. Історія виникнення та становлення депозитарно-клірингових систем 

окремих країн світу та України 

Інфраструктура фондового ринку кожної країни має свої особливості. Вони 

зумовлені рівнем розвитку економіки країни, характером діючої моделі ринку 

цінних паперів в трансформаційних економіках, специфікою системи державного 

регулювання ринку.  

Якість побудови депозитарно-клірингової інфраструктури фондового ринку 

значною мірою визначає трансакційні затрати, швидкість та надійність здійснення 

угод і відповідно впливає на інтерес інвесторів до цінних паперів, що мають обіг 

на тій чи іншій торговій платформі.  

До прийняття Закону України від 06.07.2012 року «Про депозитарну систему 

України» (далі Закон “Про ДСУ”) професійна клірингова діяльність в Україні на 

підставі відповідної ліцензії здійснювалася депозитаріями. З прийняттям Закону 

“Про ДСУ” клірингова діяльність стала окремим видом професійної діяльності на 

фондовому ринку, незалежним від депозитарної.  

Законом «Про ДСУ» також передбачено, що депозитарна діяльність 

Центрального депозитарію та депозитарна діяльність Національного банку 

України може поєднуватися з кліринговою діяльністю (ч. 2 ст. 3), а 

Розрахунковий центр та клірингові установи можуть провадити депозитарну 

діяльність депозитарної установи (абз. 2 ч. 2 ст. 29).  

У спеціальній літературі зарубіжних країн депозитарні та клірингові 

установи  відносять до післяторгової інфраструктури фондового ринку (post-

trading infrastructure) [1, с. 34; 2, с. 13; 3, с. 341], яка виступає гарантом 

ефективного та своєчасного виконання договорів з цінними паперами. Центральні 

банки, кастодіани, центральні депозитарії цінних паперів та міжнародні 

центральні депозитарії цінних паперів практично у всьому світі здійснюють 

депозитарну та клірингову діяльність. Тобто різні установи виконують ті ж 
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післяторгівельні функції. Проте, діапазон і складність послуг значно різняться [1, 

с.11-12; 4, с. 8]. 

Схожу позицію займають вітчизняні вчені Т.В. Костіна [5, с. 6], 

М.М. Кутузова [6, с. 7], Л.В. Панова [7, с. 65], А.В. Попова [8, с. 34], 

В.В. Посполітак [9, с. 620], В.М. Радзієвська [10, с.125], С.Г. Хоружий [11, с. 17] 

та інші, які у своїх роботах розглядають депозитарну та клірингову діяльність як 

післяторгівельні складові інфраструктурного забезпечення фондового ринку. 

В.М. Жупаненко депозитаріїв, зберігачів, реєстраторів, НБУ та клірингові 

установи відносить до обліково-розрахункового компоненту інфраструктури 

ринку цінних паперів [12, с. 11]. 

Отже, між депозитарною та кліринговою діяльністю простежується 

нерозривний зв’язок через належність їх інститутів до післяторгової 

інфраструктури, суміжне нормативно-правове регулювання та поєднання 

суб’єктів їх провадження, що свідчить про доцільність спільного дослідження 

правового регулювання цих двох видів професійної діяльності на фондовому 

ринку. 

Під депозитарно-кліринговою системою розуміється 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. Дана інфраструктура покликана обслуговувати учасників 

фондового ринку, їх операції з цінними паперами та похідними.  

Започаткування здійснення депозитарної діяльності пов’язане з необхідністю 

забезпечення відповідального зберігання цінних паперів („safekeeping”). На цьому 

етапі послуга щодо відповідального зберігання полягала лише у здатності 

організації (як правило, банку) поміщати цінності (цінні папери, грошові кошти, 

документи, що підтверджують права власності) у сейф [13, c. 133].  

Як самостійні інститути, що надають послуги зі зберігання сертифікатів 

цінних паперів та/або обліку і переходу прав на цінні папери, депозитарії цінних 
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паперів сформувалися у першій половині ХХ століття у Франції та Німеччині, де 

сертифікати цінних паперів почали мобілізовувати в одному місці з метою 

виключення їх фізичного переміщення при укладанні угод [14, с. 87; 15]. 

У 1949 році у Франції створено агентство зі зберігання та обліку цінних 

паперів – CCDVT, яке у 1984 році набуло статусу центрального депозитарію 

країни під назвою SICOVAM ( Societe Interprofessionelle pour la Compensation des 

Valeurs Mobiliers) та було наділено функціями електронного клірингового 

депозитарію. Франція стала першою країною у світі, де було законодавчо 

заборонено випуск документарних цінних паперів [17, с. 35]. 

Як результат історичного розвитку та становлення депозитарно-клірингових 

систем окремих країн світу, можна виділити їх чотири моделі [16, с. 66-67; 24, с. 

27; 17, с. 20],  що  мають свої особливості побудови:  

1) американська модель, що включає: а) депозитарно-довірчу та клірингову 

корпорацію (Deposіtary Trust &Clearіng Corporatіon - DTCC), що здійснює 

централізовану іммобілізацію цінних паперів, випущених у документарній та 

бездокументарній формі в єдиному місці, є номінальним утримувачем цінних 

паперів та надає можливість для учасників здійснення багатостороннього 

«неттінгу» (за допомогою спеціально створених центральних контрагентів) та 

обслуговує позабіржовий ринок деривативів, цінних паперів взаємних фондів, 

страхових та пенсійних продуктів [18]; б) NSCC (Natіonal Securіtіes Clearіng 

Corporatіon) – центрального контрагента, що здійснює кліринг, попередні 

розрахунки, неттінг по позиціям у цінних паперах та грошових коштах, ризик 

менеджмент і виступає гарантом виконання визначених біржових угод на ринку 

[19]; в) FICC (Fixed Іncome Сlearing Сorporation) – дочірня компанія DTCC, що 

виступає центральним кліринговим контрагентом по угодам з державними 

цінними паперами США, включаючи угоди РЕПО, що був утворений у 2003р. 

шляхом злиття Клірингової корпорації державних цінних паперів (Government 

Securities Clearing Corp.) та Клірингової корпорації іпотечних цінних паперів 

(Mortgage-Backed Securities Clearing Corp.) [20]; 
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2) німецька модель в якій центральний депозитарій (CSD) Німеччини 

(Clearstreаm), Центральний контрагент (Eurex Clearing AG) є дочірніми 

компаніями Франкфуртської фондової біржі (Deutsche Börse). Група Deutsсhe 

Börse є комерційною установою в організаційно-правовій формі акціонерного 

товариства. Вона включає електронну торгову платформу Xetra, що обслуговує 

фондовий спот-ринок, має свою мережу в 19 країнах, та торгову платформу Eurex 

(для ринку деривативів, а також через свою дочірню компанію - The International 

securities exchange - є оператором для торгівлі опціонами та акціями в США), що 

має мережу в 21 країні світу [21]. 

Депозитарною діяльністю в Німеччині займаються дві транснаціональні 

групи – Clearstream Іntl і Euroclear. Clearstream є міжнародним центральним 

депозитарієм (ICSD) для фінансових установ з більш як 110 країн світу.   

 Clearstream Іntl і Euroclear паралельно з депозитарною діяльністю 

здійснюють кліринг по європейських боргових інструментах. У рамках своєї 

клірингової діяльності дані організації реалізують принцип Delіvery Versus 

Payment (DVP) – схему, коли клірингова організація сама не є безпосереднім 

учасником угоди, хоча при цьому гарантує її виконання. Ризик невиконання 

зобов’язань у рамках процедури клірингу усувається за рахунок реалізації 

принципу: поставка проти платежу. Таким чином, вони фактично не беруть на 

себе кредитний ризик, а операційний ризик мінімальний, тому що цінні папери, 

по яких йде кліринг, практично усі зберігаються у тих самих депозитаріях. 

Грошові розрахунки по всіх угодах проводяться через спеціалізовані рахунки 

німецького центрального банку – Бундесбанку (Bundesbank); 

3) британська модель, що включає систему CREST – центральний 

депозитарій для Великобританії, Ірландії, островів Джерсі, Гернсі та Мен, що 

обліковує бездокументарні цінні папери та є членом групи Euroclear (з 2002 року). 

Особливістю депозитарної системи Великобританії є те, що фізичні особи можуть 

безпосередньо відкривати рахунки на своє ім’я в центральному депозитарії 

CREST - система прямого володіння (direct holding system). CREST повідомляє 

про зміну власників цінних паперів відповідних Registrars для оновлення їх 
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інформації про дану компанію, а також надає інформацію про власників акцій 

самим компаніям (наприклад, для виплати дивідендів чи інших корпоративних 

дій). Аналогічна депозитарна система існує в Австралії (CHESS) та Швеції (VPC).  

Розрахунки в фунтах стерлінгах чи Євро проводяться через рахунки, що відкриті 

в Банку Англії чи Центральному Банку Ірландії відповідно, а в доларах США - 

через рахунки в розрахункових комерційних банках. Центральним контрагентом 

для фондових бірж та ОТС (позабіржових) ринків виступає Лондонський 

кліринговий дім (LCH, London Clearing House), який з 2003 року об’єднався з 

французьким Сlearnet SA., в результаті утворилася LCH.Clearnet group limited. 

Остання має свої дочірні компанії в Нью-Йорку (LCH.Clearnet LLC), Лондоні 

(LCH.Clearnet Limited), Парижі (LCH.Clearnet SA.) і Люксембурзі. LCH.Clearnet є 

незалежним міжнародним центральним контрагентом (CCP), що надає CCP 

послуги для Лондонської фондової біржі (LSE), NYSE Euronext.LIFFE, 

Лондонської біржі металів (LME), EDX Лондон, SIX Swiss Exchange, Nodal 

Exchange здійснює кліринг по різним класам активів, зокрема: класичні цінні 

папери, фондові деривативи, товари, енергія, фрахт, валютні деривативи, 

відсоткові свопи, кредитно-дефолтні свопи та деноміновані в євро і фунтах 

стерлінгах облігації, угоди РЕПО [22; 16, с. 67] та обслуговує інші альтернативні 

торгові системи (MTFs, Multilateral Trading Facilities) [23].  

Клірингова діяльність на організованому ринку побудована на дотриманні 

принципу CCP (технологія з використанням центрального контрагента) – 

багатосторонній залік (неттінг) зобов’язань по угодах і, у більшості випадків, 

передбачає участь клірингової організації як центральної сторони в угоді. З метою 

розподілу ризиків, пов’язаних з розрахунково–кліринговим обслуговуванням 

операцій, учасників ринку обслуговують дві незалежні одна від одної організації: 

LCH, що виступає центральною стороною в угоді і мінімізує кредитні ризики і 

ризики ліквідності, а також система CREST, що забезпечує розрахунки по цінних 

паперах, депозитарне обслуговування і мінімізує операційні ризики. При цьому 

LCH і CREST не афільовані між собою [24, с. 28]; 
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4) Модель інтегрованих пост-трейдингових послуг (на прикладі Euroclear 

group). Група Euroclear - це міжнародний провайдер пост-трейдингових послуг, 

що діє в організаційно-правовій формі PLC (Public Limited Company). Власниками 

та керівництвом Euroclear виступають її клієнти. Частка останніх становить 

86,9%, решта 13,1% належить SICOVAM Holding SA (Франція). До структури 

Групи Euroclear належить Банк Euroclear (що виконує функції ICSD); система 

взаємопов’язаних національних центральних депозитаріїв (СSDs), що охоплюють 

такі країни як: Бельгія, Фінляндія, Франція, Нідерланди, Швеція, Великобританія 

та Ірландія; та система Xtrakter, що забезпечує ринок інформацією, здійснює 

операційний ризик менеджмент, квитування зустрічних заявок і надає послуги 

пов’язані із нормативно необхідною звітністю глобальному ринку цінних паперів.  

У 2009 році з метою гармонізувати відносини між CSD різних країн Європи, 

зменшити кількість посередників та вартість транзакцій з цінними паперами було  

утворено єдину платформу розрахунків (Euroclear Settlement of Euronext-zone 

Securities, ESES), що на першому етапі охопила три ринки (Бельгію, Францію, 

Нідерланди). Учасники цих ринків мають єдину систему доступу та розрахунків 

по цінних паперах (акціям, облігаціям та іншим фінансовим інструментам) [25]. 

На відміну від DTCC (в США), Euroclear не надає послуг центрального 

контрагента, як це здійснює система NSCC в США. Euroclear не обслуговує 

окремий національний ринок цінних паперів, а підтримує здійснення розрахунків 

за цінними паперами, емітованих в різних правових системах та юрисдикціях. 

Члени Euroclear - банки, фінансові установи та брокерські/дилерські компанії - 

взаємодіють між собою за допомогою спеціального інтерфейсу Euclid або за 

допомогою використання SWIFT. Цінні папери можуть поставлятися до 

локального CSD, що є членом Euroclear або до депозитарію, що визначений 

Банком Euroclear для певного виду цінних паперів. Банк Euroclear є номінальним 

утримувачем цінних паперів і діє на основі законодавства Бельгії. Euroclear може 

відкривати рахунки в інших системах розрахунків за цінними паперами (Securities 

settlement systems), зокрема: в Clearstream, SegaInterSettle (SIS, Швейцарія) тощо 

[16, с. 64].  
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В Україні склалась змішана модель депозитарно-клірингової системи: за 

прикладом європейської практики функціонування ринків капіталу, ключовим 

інститутом депозитарної системи є центральний депозитарій; за прикладом США, 

основним регулятором депозитарної та клірингової діяльності є небанківський 

орган – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.  

В Україні, умовно можна виокремити та охарактеризувати три основні етапи 

розвитку депозитарно-клірингової системи: 

І етап, який розпочався у 1995 році та пов’язаний з формуванням 

депозитарної системи України (початковий етап).  

ІІ етап – період 2000-2012 років, який характеризується становленням 

законодавства щодо депозитарної та клірингової діяльності, створенням 

професійних учасників у цій сфері, дематеріалізацією емісійних цінних паперів та 

початком запровадження міжнародних стандартів (етап формування).  

ІІІ етап, початком якого можна вважати 2012 рік, триває по теперішній час та 

характеризується централізацією депозитарної системи, уніфікацією 

депозитарного обліку іменних емісійних цінних паперів, виокремленням та 

монополізацією системи клірингу та розрахунків з метою модернізації 

інфраструктури фондового ринку (етап реформування).   

 І етап. Першим законодавчим кроком для формування депозитарної системи 

в Україні можна вважати Указ Президента України від 25.05.1994 року за № 

247/94 «Про електронний обіг цінних паперів і Національний депозитарій» [26], 

яким вперше в Україні було визначено можливість випускати цінні папери у 

формі записів на рахунках у системі електронного обігу цінних паперів та 

передбачено створення Національного депозитарію для обслуговування 

електронного обігу цінних паперів на базі Центрального депозитарію цінних 

паперів при Українській фондовій біржі (ст. 2). Концепцією функціонування та 

розвитку фондового ринку України, схваленою постановою Верховної Ради 

України від 22 вересня 1995 р. визначено, що до системи Національного 

депозитарію повинні належати Національний депозитарій та його учасники - 

локальні депозитарії банків, посередники на ринку цінних паперів, спеціалізовані 
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депозитарні установи (реєстратори), регіональні центри сертифікатних аукціонів, 

які безпосередньо обслуговуватимуть учасників фондового ринку. 

Необхідність створення централізованої системи депозитарного обліку 

цінних паперів і розрахунків по угодам з цінними паперами виникла у 1995 році, 

коли в Україні закінчувалася масова приватизація і було сформовано систему 

обліку цінних паперів, засновану на веденні реєстрів власників іменних цінних 

паперів системою незалежних реєстраторів, яка не характерна для країн ЄС.  

Реєстратори стали основними інфраструктурним інститутом депозитарної 

системи, в якій переважали випуски цінних паперів в документарній формі [17, 

с.49]. Діяльність депозитарної системи була спрямована переважно на 

обслуговування післяприватизаційних процесів та потреби стратегічних 

інвесторів. Тому в Україні тривалий час паралельно існували дві автономні 

облікові системи – система реєстраторів, що обліковувала документарні іменні 

цінні папери, і система зберігачів та депозитаріїв, що забезпечувала облік 

бездокументарних та знерухомлених цінних паперів [27, с. 134]. 

Перший вітчизняний депозитарій цінних паперів – Відкрите акціонерне 

товариство «Міжрегіональний фондовий союз» (МФС) було засновано у березні 

1997 року за ініціативою НБУ (з часткою 25% у статутному капіталі) та провідних 

банків і фондових бірж (усього 22 засновники) [28] з метою створення системи 

для надання послуг із зберігання та обліку цінних паперів, а також здійснення 

клірингу й розрахунків за угодами з цінними паперами. МФС створювався 

українськими учасниками фондового ринку за технічної та фінансової підтримки 

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та відповідав як міжнародним 

правилам так і вимогам законодавства щодо функціонування центрального 

депозитарію. 

У зв’язку із становленням у 1995 році, та стрімким зростанням в подальших 

роках обсягу емісії державних цінних паперів, які випускалися для покриття 

дефіциту державного бюджету України, у липні 1996 року було створено 

автоматизований Депозитарій державних цінних паперів НБУ [29, с. 34].   
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Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості 

електронного обігу цінних паперів в Україні», який було прийнято 10.12.1997 

року [30], визначив правові основи обігу та обліку цінних паперів у 

документарній та бездокументарній формах, окреслив загальні засади 

функціонування системи електронного обігу цінних паперів в Україні, визначив 

поняття та види депозитарної діяльності. Національна депозитарна система 

складалась з двох рівнів. Нижній рівень − це зберігачі, які вели рахунки власників 

цінних паперів, і реєстратори власників іменних цінних паперів. Верхній рівень - 

це Національний депозитарій України і депозитарії, що вели рахунки для 

зберігачів і здійснювали кліринг і розрахунки по угодах щодо корпоративних 

цінних паперів. Депозитарну діяльність щодо державних цінних паперів було 

покладено на НБУ. 

Таким чином, було створено правові засади для появи центрального 

депозитарію як одного з інститутів, притаманних розвинутому фондовому ринку, 

центральної ланки облікової системи та надійного зберігача інформації про права 

за цінними паперами, що дозволяє забезпечити в необхідних випадках 

знерухомлення і дематеріалізацію цінних паперів. 

У 1998 році було створено Національний депозитарій України (НДУ) з 

часткою державної власності 86%, яка знаходилась в управлінні ДКЦПФР. 

Відповідно до статуту до компетенції НДУ було віднесено: стандартизацію 

депозитарного обліку та документообігу щодо операцій з цінними паперами; 

нумерацію (кодифікацію) цінних паперів, випущених в Україні; відповідальне 

зберігання усіх видів цінних паперів як у документарній, так і в бездокументарній 

формах; реальна поставка чи переміщення з рахунка в цінних паперах з 

одночасною оплатою коштів відповідно до розпоряджень клієнтів; акумулювання 

доходів по цінних паперах і їх розподіл по рахунках; встановлення 

кореспондентських відносин з депозитарними установами інших країн; діяльність 

з ведення  реєстрів власників іменних цінних паперів; розрахунково-клірингову 

діяльність. НДУ мав ліцензію на повний спектр депозитарних послуг, володів 

державною монополією на відкриття і ведення кореспондентських рахунків та 
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отримував значні кошти з державного бюджету, однак частка НДУ на ринку 

депозитарних послуг становила лише 5 % [31].  

ІІ етап. Державна програма розвитку Національної депозитарної системи 

України, затверджена постановою КМУ від 21.12.2004 р. № 1707 [32] визначила  

розбудову депозитарної системи як централізованої системи інститутів, які на 

основі міжнародних стандартів та із застосуванням новітніх інформаційних 

технологій здійснюють облік корпоративних та інших прав інвесторів, що 

посвідчуються цінними паперами, а також обслуговують обіг цінних паперів та 

похідних фінансових інструментів (деривативів) на національному та 

міжнародних фінансових ринках.  

В цей же період важливим для розвитку Національної депозитарної системи 

стало затвердження рішенням ДКЦПФР № 999 від 17.10.2006 Положення про 

депозитарну діяльність [33], яке визначило перелік цінних паперів, що 

обслуговуються у депозитарній системі, основні функції депозитарних установ, 

особливості депозитарного обслуговування ІСІ та пенсійних фондів, вимоги до 

складання зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, вимоги до 

здійснення та суміщення депозитарної діяльності тощо. 

У 2008 році з метою реалізації завдання консолідації депозитарних установ  

та створення центрального депозитарію було створено Всеукраїнський 

депозитарій цінних паперів (ВДЦП), акціонером якого став Національний банк 

України (22,83% акцій). У жовтні 2009 року ВДЦП об’єднався з МФС, 

прийнявши в порядку правонаступництва майнові права, обов’язки по 

обслуговуванню клієнтів МФС і виконанню депозитарної і розрахунково-

клірингової діяльності [34,35]. Депозитарна діяльність ВДЦП здійснювалась 

відповідно до найкращої міжнародної практики, однак депозитарій не мав 

повноважень на обслуговування  угод з цінними паперами через кореспондентські 

рахунки у зарубіжних центральних депозитаріях цінних паперів.  

Особливість діючої протягом 1999 – 2012 років структури Національної 

депозитарної системи України полягала у тому, що на вищому рівні депозитарної 

системи діяло відразу декілька депозитаріїв, кожен з яких мав виключні 
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повноваження: НДУ (створений і підконтрольний державі центральний 

депозитарій), Всеукраїнський депозитарій (правонаступник МФС, створений і 

підконтрольний учасникам ринку, здійснював розрахунково-клірингове 

обслуговування операцій з цінними паперами на біржах) та депозитарій НБУ 

(депозитарне обслуговування операцій з державними цінними паперами 

здійснював структурний підрозділ НБУ – відділ депозитарного обліку цінних 

паперів у складі департаменту монетарної політики, який не був юридичною 

особою та не мав ліцензії на ведення депозитарної діяльності).  

В.І. Полюхович зазначив, що модель депозитарної системи була реалізацією 

принципу, за яким функції кожного інституту формально-юридично чітко 

розмежовуються, а тому розподіл повноважень та відповідальності покликаний 

знизити ризики інфраструктури [36, с.149]. 

Основні проблеми верхнього рівня депозитарної системи в умовах 

відсутності єдиного ЦД були пов’язані з технологічною відокремленістю 

складових Національної депозитарної системи, що створювало труднощі для 

інвесторів та професійних учасників ринку, а депозитарний облік не забезпечував 

вільного розміщення українських цінних паперів на зарубіжних фондових ринках 

через встановлення кореспондентських відносин, що ускладнювало вихід 

вітчизняних емітентів на міжнародні ринки капіталу. Це обумовило поширення 

практики здійснення незаконного перерозподілу прав власності, маніпуляцій зі 

сторони рейдерів через відсутність єдиного  центрального реєстру цінних паперів, 

наростання конфліктних ситуацій на ринку цінних паперів та зниження рівня 

довіри інвесторів через неврегульованість у вітчизняному законодавстві питання 

щодо здійснення функції зберігання глобальних сертифікатів виключно 

Центральним депозитарієм. 

Основною проблемою роботи нижнього рівня депозитарної системи України 

було існування двох технологічно різних підходів до обліку прав власності на 

цінні папери для цінних паперів, випущених в документарній та 

бездокументарній формах. Значна кількість реєстраторів на ринку спотворювала 

реальну картину та сприяла зловживанням і маніпуляціям з реєстрами: існувала 
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можливість фактичного перегляду підсумків приватизації і зміни складу 

акціонерів у зв’язку із втратою, фальсифікацією, незаконними змінами записів 

або наявністю кількох реєстрів власників акцій одного емітента внаслідок 

відсутності  централізованої системи бази даних [ 37; 38, с. 141].  

Державною програмою розвитку Національної депозитарної системи 

України передбачалось завершення розбудови депозитарної системи до 2011 року 

шляхом законодавчого закріплення переходу на депозитарний облік та виконання 

депозитарних функцій виключно повнофункціональним центральним 

депозитарієм [39]. Завдання щодо створення єдиної системи депозитарного обліку 

цінних паперів також було включено до Програми економічних реформ на 2010-

2014 роки Президента України [40].  

ІІІ етап. Правовою основою реформування депозитарної системи України 

став Закон України від 06.07.2012 року «Про депозитарну систему України» [41], 

з прийняттям якого депозитарна система України зазнала докорінних змін: було 

консолідовано депозитарії верхнього рівня депозитарної системи та створено 

єдиний Центральний депозитарій та систему депозитарних установ, які замінили 

собою реєстраторів, депозитаріїв та зберігачів. Більшість зберігачів (понад 83%) 

продовжили свою діяльність в новому форматі, отримавши ліцензії на здійснення 

діяльності депозитарної установи з повноваженнями обліку прав на цінні папери 

та обслуговування їх обігу [42].  

Організаційно-правова форма, спосіб утворення (на базі ВДЦП, НДУ чи 

шляхом об’єднання НДУ та ВДЦП) та частка держави у ЦД стали предметом 

гострих дискусій між учасниками ринку [43; 44, с.22; 45; 46]. 

Остаточним стало рішення  про  створення ЦД на базі НДУ. 01.10.2013 року 

НКЦПФР було зареєстровано подані ПАТ «Національний депозитарій України» 

Правила Центрального депозитарію цінних паперів та надано ПАТ «НДУ» статус 

Центрального депозитарію [47; 48]. Інші депозитарії п. 13 Перехідних та 

прикінцевих положень Закону «Про ДСУ» зобов’язано протягом року з дня 

опублікування закону забезпечити передачу всіх глобальних сертифікатів на 

зберігання до НДУ [49]. В період з квітня по жовтень 2013 року відбулася 
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передача глобальних сертифікатів більше 9 тис. випусків цінних паперів від 

ВДЦП до НДУ [24; с. 27].  

РЦ створено на базі депозитарія Всеукраїнського депозитарію цінних паперів 

[50; 51]. Це обумовило прийняття 02.08.2013 року  Закону України "Про внесення 

змін до деяких законів України щодо статусу та умов функціонування 

Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках", що 

встановив статус та умови функціонування РЦ як банку [52], оскільки участь 

комерційних банків в системі обумовлена великою питомою вагою грошових 

розрахунків за наслідками біржових торгів в загальному об’ємі грошового обігу. 

Таким чином, функції обліку цінних паперів і клірингу розділені між двома 

установами – Центральним депозитарієм (ПАТ “НДУ”) та Розрахунковим 

центром.  

До прийняття Закону «Про ДСУ», розрахунки за угодами щодо цінних 

паперів могли проводитись тільки через розрахунковий банк - Національний банк 

України або визначений ним банк [53, п. 2.2.1 р. VI], а після прийняття вказаного 

закону, розрахунки за правочинами щодо цінних паперів є виключною 

компетенцією РЦ, який відкриває та веде грошові рахунки учасників фондового 

ринку. 

В літературі щодо питання централізації клірингово–розрахункової 

діяльності існують протилежні думки. Автори та прихильники депозитарної 

реформи, вважають реалізований варіант оптимальним, інші не погоджуються з 

такою «монополізацією» [54, с. 11]. На думку Стасіневич С. А. та 

Благодатного А. С. при удосконаленні клірингової та розрахункової діяльності на 

фондовому ринку в Україні використано передовий світовий досвід формування 

та організації даного сектору інфраструктури фондового ринку [24, с. 29]. 

Депозитарій НБУ залишається депозитарієм для державних цінних паперів. 

Пунктом 8 Перехідних положень Закону «Про ДСУ» передбачено, що рішення 

про передачу цінних паперів, віднесених до компетенції НБУ, на депозитарне 

обслуговування до ЦД може бути прийняте не раніше ніж через два роки з дня 
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набрання чинності цим Законом, у зв’язку з чим функція депозитарію таких 

цінних паперів переходить до ЦД.  

Ряд вчених обґрунтовано запропонували проводити процес об’єднання 

депозитаріїв у два етапи [55; 56, с. 52; 57, с. 51; 58, с. 13; 59, с. 6], що і 

реалізується на практиці. На першому етапі доцільним є функціонування двох 

центральних депозитаріїв: для корпоративних та державних цінних паперів. Адже 

процес передачі функцій щодо депозитарного обслуговування державних цінних 

паперів до єдиного центрального депозитарію на час прийняття Закону «Про 

ДСУ» був неможливим технологічно та міг призвести до нестабільності на 

фондовому ринку.  

У комплексній програмі розвитку фінансового сектору до 2020 року, 

затвердженій Постановою Правління Національного банку України від 18.06.2015 

року № 391 [160] закладено завдання по забезпеченню централізації функцій 

депозитарію в Україні і переданню на обслуговування до ЦД державних та 

муніципальних цінних паперів, консолідації та розвитку біржової, розрахункової 

та клірингової інфраструктур. З цією метою в пункті А.19 визначено за необхідне: 

удосконалити механізми функціонування ЦД в частині гарантування статусу 

банківської фінансової установи, запровадження контролю за депозитарними 

установами на етапах ліцензування та консолідації інформації про дії 

корпоративних емітентів цінних паперів тощо; забезпечити повноцінне 

функціонування центрального контрагента на ринку капіталу; удосконалити 

розрахункову та клірингову інфраструктури фінансового сектору.   

Однак, станом на даний час наявні технічні та технологічні проблеми у 

функціонуванні ЦД, а саме: функціональна неготовність ЦД до забезпечення всіх 

операцій щодо облігацій внутрішніх державних позик та забезпечення надійності 

зберігання та проведення розрахунків за угодами з державними цінними 

паперами; наявність суттєвих ризиків щодо проведення НБУ монетарних 

операцій, зокрема операцій з рефінансування комерційних банків. 

Це вимагає реформування діяльності ЦД, а саме: підвищення прозорості та 

ефективності роботи ЦД відповідно до міжнародних стандартів, визначення 
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цільової моделі інфраструктури ринку і ролі НБУ; впровадження єдиного 

депозитарного балансу, стандартів і методології; міжнародного визнання і 

рейтингу ЦД; оптимізації витрат на послуги депозитарія; підвищення 

ефективності корпоративного управління в ЦД. 

На НБУ планується покласти функції депозитарної установи та функції щодо 

грошових розрахунків за угодами з цінними паперами. Аналогічна модель була 

запропонована у дисертації С. І. Брус сутність якої полягає в тому, що кліринг та 

розрахунки при здійсненні біржових угод з цінними паперами здійснюються в ЦД 

при встановленні останнім кореспондентських відносин із зарубіжними 

депозитарними установами [59, с. 5].  

Відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння стосовно співробітництва 

у розвитку інфраструктури ринків капіталу в Україні від 26.07.2017 р. між НБУ та 

НКЦПФР [60], реформування депозитарного та клірингового елементу 

інфраструктури ринків капіталу здійснюватиметься виходячи з наступного: 

1. Визначення клірингової моделі, що імплементуватиметься в Україні, 

виходячи із поточного стану ринків капіталу, беручи до уваги проблеми, ризики, 

потреби ринку та його учасників, їх вимоги та можливості (доступ до послуг 

“регіональних ССР” та/або “light CCP”);  

2. Визначення клірингової діяльності як діяльності із визначення зобов’язань, 

що підлягають виконанню за правочинами, підготовки документів та інформації 

для проведення розрахунків, передбачивши її виключний характер та 

неможливість її поєднання  з іншими видами діяльності, зокрема діяльністю з 

проведення грошових розрахунків за правочинами або діяльністю банківської 

установи. При цьому, діяльність Центрального контрагента передбачатиме 

набуття взаємних прав та обов’язків сторін правочинів щодо цінних паперів, 

зобов’язання за якими допущені до клірингу, а також створення системи гарантій 

з виконання зобов’язань за правочинами. 

3. Скасування монополії на забезпечення здійснення грошових розрахунків 

за правочинами щодо цінних паперів та монополії на провадження клірингової 

діяльності. 
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4. Забезпечення досягнення основних функціональних, технологічних та 

регуляторних передумов для консолідації існуючих депозитаріїв (НБУ та НДУ).  

5. Забезпечення на законодавчому рівні доступу ЦД до Системи електронних 

платежів НБУ з метою забезпеченням ним проведення грошових розрахунків за 

правочинами щодо цінних паперів.  

Таким чином, необхідною є побудова універсальної моделі розрахунків, 

здатної обслуговувати всі біржові ринки України (фондовий, ф’ючерсний, 

товарний, валютний), а не моделі на базі депозитаріїв, які обслуговують 

виключно фондовий ринок. Заходи щодо диверсифікації ризиків внаслідок 

виокремлення установ, які забезпечують функції обліку та клірингу, 

використання коштів на рахунку в центральному банку відповідають 

особливостям побудови міжнародних систем клірингу та розрахунків [61; 62]. 

 

1.2 Поняття, ознаки та види депозитарної та клірингової діяльності 

Дослідження сутності та характерних ознак депозитарної та клірингової 

діяльності, як видів господарської діяльності, обумовить хід подальших 

господарсько-правових досліджень, правотворчої та правозастосовної діяльності 

у цій сфері. 

Визначенню поняття та дослідженню змісту господарської діяльності 

приділяли увагу представники науки господарського права О.А. Беляневич, 

О.М. Вінник, В. М. Гайворонський, Г.Л. Знаменський, В. К. Мамутов, 

Г.В. Пронська, В.С. Щербина та інші вчені.  

На підставі законодавчих визначень  [63; 64; 65; 66] та з урахуванням праць 

вчених – господарників  [67, с. 10; 68, с. 14] можна виділити наступні ознаки 

господарської діяльності: 

1.   особлива сфера здійснення – сфера суспільного виробництва; 

2.   особливий суб’єктний склад – господарська діяльність здійснюється 

суб’єктами господарювання; 



   41  

3.   зміст господарської діяльності – виробництво та реалізація продукції, 

виконання робіт та надання послуг не для особистих потреб виробника, а для 

задоволення потреб інших осіб - споживачів;  

4.   вартісний характер результатів господарської діяльності, що мають 

цінову визначеність (реалізуються за плату, функціонують як товар); 

5.   професійні засади здійснення; 

6.   нерозривне поєднання майнового та організаційного елементів; 

7.   поєднання приватних інтересів виробника та публічних інтересів 

(державних, суспільних) [69, с. 10; 70, с. 14; 67, с.9; 71, c.17; 72, с. 55]. 

Вказані загальні риси господарської діяльності набувають додаткового 

специфічного забарвлення в кожній конкретній галузі чи сфері національної 

економіки. Не є винятком в цьому сенсі й сфера професійної діяльності на 

фондовому ринку.  

Професійна діяльність на ринку цінних паперів – це діяльність акціонерних 

товариств і товариств з обмеженою відповідальністю з надання фінансових  та 

інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку  прав на цінні 

папери та прав за цінними паперами, управління активами інституційних 

інвесторів, що відповідає вимогам, установленим до такої діяльності 

законодавством (ст. 16 Закону України від 23.02.2006 року «Про цінні папери та 

фондовий ринок»)[73]. В Законі України від 02.03.2015 року «Про ліцензування 

видів господарської діяльності», одним із видів господарської діяльності, що 

підлягає ліцензуванню визнається професійна діяльність на ринку цінних паперів 

[74]. 

В. І. Полюхович пропонує визначати професійну діяльність на фондовому 

ринку як підприємницьку діяльність спеціалізованих юридичних осіб та банків з 

надання послуг з розміщення та обігу цінних паперів та їх похідних, обліку прав 

та здійснення розрахунків за ними, управління активами, що має виключний 

характер та здійснюється на підставі ліцензії у порядку встановленому 

законодавством [ 75 , с. 619]. 
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Закони «Про цінні папери та фондовий ринок» (ст. 16) та Закон України від 

30.10.1996 року «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (ст. 

4) [ 76] до видів професійної діяльності на фондовому ринку відносять 

депозитарну та клірингову діяльність. 

Визначення поняття «депозитарна діяльність» наведено в п. 5 ст. 1 Закону 

України від 06.07.2012 року «Про ДСУ» як діяльність професійних учасників 

депозитарної системи України та Національного банку України щодо 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 депозитарних 

установ, емітентів, депозитаріїв-кореспондентів, осіб, які провадять клірингову 

діяльність, Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових 

ринках, депонентів, а також надання інших послуг, які відповідно до Закону 

мають право надавати професійні учасники депозитарної системи України [41]. 

У наукових працях депозитарна діяльність визначається як надання послуг зі 

зберігання сертифікатів цінних паперів, що супроводжується обліком прав 

власників на цінні папери та обтяження їх зобов’язаннями, а також фіксацією 

факту переходу прав до нового власника [ 77, с. 16; 78, с. 20]. 

С.І. Брус зазначає, що депозитарна діяльність в інфраструктурному 

середовищі ринку цінних паперів України спрямована на надання депозитарних 

послуг відповідними установами при обслуговуванні потреб клієнтів (учасників 

ринку) щодо гарантування прав власності на цінні папери [59, с. 20].  

Термін “кліринг" (від англ. clearіng) було введено в обіг в середині XVІІІ 

століття у Великій Британії для позначення  порядку розрахунків, заснованого на 

заліку взаємних вимог. Першим одержав поширення кліринг грошових 

зобов'язань. У той період в умовах швидкого розвитку виробництва і 

багаторазового зростання торгівлі нерідко виникала нестача реальних платіжних 

засобів – металевих грошей. Щоб виключити зайві переміщення реальних грошей 

у 1760 році була створена Лондонська розрахункова палата [79]. 
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Клірингова діяльність передбачає визначення взаємних зобов’язань з метою 

зменшення кількості платежів і поставок цінних паперів по угодам, що 

укладаються членами біржі, і відповідно, ризиків неплатежів/не поставок [16, с. 

68]. 

В ст. 1 Закону України від 05.04.2001 р. «Про платіжні системи та переказ 

коштів в Україні» кліринг визначено як механізм, що включає  збирання,  

сортування, реконсиляцію та проведення взаємозаліку зустрічних вимог 

учасників платіжної системи,  а також обчислення за кожним із них  сумарного 

сальдо  за визначений період часу між загальними обсягами вимог та зобов'язань. 

У п. 10-1 ч. 1 ст. 1 Закону «Про ДСУ» передбачено, що кліринг – це 

визначення взаємних зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів та інших 

фінансових інструментів, у тому числі шляхом неттінгу.  

В ст. 19-1 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» законодавець 

визначає клірингову діяльність як діяльність з визначення зобов'язань, що 

підлягають виконанню за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових 

інструментів, підготовка документів (інформації) для проведення розрахунків, а 

також створення системи гарантій з виконання зобов'язань за правочинами  щодо  

цінних паперів та інших фінансових інструментів. 

Погоджуємось з думкою О. В. Кологойди відносно того, що аналіз 

законодавчого визначення клірингової діяльності  (ст. 19-1 Закону «Про цінні 

папери та фондовий ринок») свідчить про його неповноту та неточність через 

відсутність у ньому предмету клірингової діяльності – здійснення клірингу за 

договорами щодо цінних паперів РЦ, ЦД та кліринговими установами, 

проведення РЦ грошових розрахунків за результатами клірингу та функцій: 

виконання РЦ функцій центрального контрагента, облік прав та зобов’язань за 

правочинами щодо цінних паперів, інформації про кошти, цінні папери, що 

заблоковані для виконання цих правочинів, внесків учасників клірингу до 

гарантійного фонду [80, с. 559]. 

У юридичних наукових дослідженнях фондових правовідносин як синоніми 

вживаються терміни «кліринг» та «клірингова діяльність». В економічній 
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літературі кліринг визначають як певну систему, форму розрахунків [81, с.773-

774; 82, с. 435; 83, с. 214]. Сформований у міжнародних працях підхід до 

розуміння клірингу дозволяє характеризувати його як процес, який триває певний 

проміжок часу – період між укладенням угоди та здійсненням розрахунків [84, с. 

18; 85, с. 27] або як етап «операційного ланцюга» реалізації угоди [86, с. 29-30;  

87, с. 38; 88, с. 26].  

Так, у «Глосарії термінів, які вживаються в платіжних та розрахункових 

системах» Банку міжнародних розрахунків та у Рекомендаціях Групи 30 

(неурядової групи експертів з питань міжнародної фінансової системи) кліринг 

визначається як здійснюваний перед розрахунком процес передачі, узгодження і, 

в деяких випадках, підтвердження платіжних доручень або інструкцій 

(розпоряджень) з передачі цінних паперів, включаючи неттінг та встановлення 

остаточних позицій для розрахунків [89, с. 133; 90, с. 13].  

На думку Л. В. Панової, під клірингом слід розуміти послугу по визначенню 

взаємних зобов’язань у договорах предметом яких є грошові кошти, цінні папери 

та інші інструменти фінансового ринку, їх взаємозалік, створення гарантійних 

фондів для зниження ризику невиконання зобов’язань та забезпечення 

завершення розрахунків за договорами [91, с. 240]. 

Ю. В. Ващенко розглядає кліринг як спосіб розрахунків, який полягає у 

припиненні обов’язків або зобов’язань учасників розрахунків шляхом заліку 

однорідних зустрічних або послідовних вимог [92, с. 4].  

Ширше вказане поняття визначає С.Я. Вавженчук, який вважає клірингом 

сукупність дій, що здійснюються кліринговою установою на підставі договору 

клірингу та полягають у веденні клірингових рахунків, підготовці розрахункових 

документів, зборі, аналізі інформації про правочини щодо цінних паперів, а також 

виокремлення відповідних зобов’язань, припинення таких зобов’язань шляхом 

зарахування зустрічних однорідних вимог, надання розпоряджень та інформації за 

розрахунковими документами уповноваженим особам на виконання операцій по 

цінним паперам і забезпечення виконання виокремлених зобов’язань. Тобто 

фактично ототожнює поняття клірингу та клірингової діяльності [93, с.32]. 
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Вважаємо, що на правову категорію “кліринг” не поширюються ознаки 

клірингової діяльності, зокрема, щодо суб’єкта, державного та нормативно-

правового регулювання, професіоналізму здійснення тощо. Тобто поняття 

клірингу слід трактувати як певний механізм, процес, алгоритм дій під час 

виконання операцій на клірингових рахунках, а клірингова діяльність являє собою 

передбачену законом господарську діяльність спеціальних суб’єктів, направлену 

на приведення цього механізму у дію з метою забезпечення розрахунків між 

учасниками клірингу, забезпечення гарантій виконання обов’язків сторін на 

фондовому ринку.  

Аналіз норм чинного законодавства України, загально-теоретичних 

досліджень ознак господарської діяльності та спеціальних ознак професійної 

діяльності на фондовому ринку дозволяє виділити наступні ознаки депозитарної 

та клірингової діяльності, що визначають їх господарсько-правовий характер [94, 

с. 36-40]: 

1)   сфера здійснення. Сферою здійснення депозитарної та клірингової 

діяльності є фондовий ринок, як сегмент фінансового ринку, що являє собою 

сукупність різноманітних відносин щодо випуску, обігу цінних паперів та їх 

похідних, захисту прав та законних інтересів учасників фондового ринку, 

здійснення регулювання професійної діяльності на фондовому ринку [95, с. 429; 

80, с. 25, с. 59].    

В. Л. Яроцький у єдиному комплексі емісійно-посвідчувальних 

правовідносин умовно виділяє депозитарні відносини, що виникають щодо цінних 

паперів (поряд з відносинами власності на документарні цінні папери та 

правовими зв’язками, що виникають з приводу здійснення посвідчених цінними 

паперами майнових прав) [96, с.с. 9, 13, 271]. 

Таким чином, депозитарні відносини можна визначити як 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 
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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. 

Слід зазначити, що правове регулювання клірингової діяльності в Україні 

переважно концентрується в межах регулювання діяльності біржових інститутів 

на ринку цінних паперів [91, с. 239]. Щодо здійснення клірингу в інших сегментах 

фінансового ринку слід навести норми  Закону України «Про платіжні системи та 

переказ коштів в Україні», зокрема, п. 1.16 ст. 1 де міститься  визначення клірингу 

[97].   

2)   зміст депозитарної та клірингової діяльності. У теорії 

господарського права визначають, що зміст господарської діяльності полягає у 

виробництві та реалізації продукції, виконанні робіт, наданні послуг, що 

відбувається не для власних потреб виробника, а для задоволення потреб інших 

осіб – споживачів [67, с. 9; 68 , с. 14].  

Відмінною рисою всіх інститутів інфраструктури фондового ринку є 

належність до сфери нематеріального виробництва. Їх економічна спеціалізація – 

це надання різного роду господарських/підприємницьких послуг (business 

services): торгово-посередницьких, фінансових, консультаційних, інформаційних. 

Елементи інфраструктури депозитарно-клірингової діяльності відрізняються від 

інших суб’єктів економіки тим, що надають послуги щодо створення необхідних 

умов для укладання угод між суб’єктами ринкових відносин і виконання 

досягнутих угод, визначення зобов’язань, забезпечення їх виконання і 

закріплення права власності на цінні папери, що стали предметом угод [98, с. 269-

270].  

Так, в основі процесів, пов’язаних із наданням послуг у сфері депозитарної 

діяльності, лежить діяльність по наданню 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 
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у цінних паперах депозитарних установ, емітентів, депозитаріїв-кореспондентів, 

осіб, які провадять клірингову діяльність, РЦ, депонентів, а також надання інших 

послуг, які відповідно до законодавства мають право надавати професійні 

учасники депозитарної системи України. 

Провадження клірингової діяльності передбачає надання учасникам клірингу 

послуг з визначення зобов’язань, що підлягають виконанню за правочинами щодо 

цінних паперів та інших фінансових інструментів, з підготовки документів для 

проведення розрахунків, а також послуг зі створення системи гарантій виконання 

зобов’язань  за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових 

інструментів, та, як наслідок, зниження кількості операцій щодо оплати та 

поставок цінних паперів по угодам.  

Важливою ознакою змісту господарської діяльності є її спрямованість на 

задоволення суспільних потреб, під якими розуміються не власні потреби 

суб’єкта господарювання, а потреби інших осіб – споживачів у широкому 

розумінні (громадян як кінцевих споживачів, суб'єктів господарювання та 

різноманітних організацій, що використовують зазначені блага для задоволення 

своїх господарських чи інших потреб) [67, с. 9]. На суспільно-корисному 

характері господарської діяльності наголошує В. С. Щербина [ 68 , с. 14].  

С.І. Брус зазначає, що вітчизняні депозитарні інститути розвиваються як 

елементи сфери фінансових послуг, здійснюють депозитарні операції та надають 

депозитарні послуги, виробляючи певний нематеріальний продукт, корисність 

якого обумовлюється відповідними економічними потребами учасників угод з 

цінними паперами [59, с. 10]. 

Такими потребами при здійсненні депозитарної та клірингової діяльності 

виступають потреби учасників депозитарної системи 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. Результатом ефективного провадження 
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депозитарної та клірингової діяльності є покращення інфраструктури фондового 

ринку, підвищення його ліквідності, зберігання цілісності. 

Наприклад, змістом депозитарної діяльності депозитарної установи є 

операції з 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; додаткові послуги при проведенні загальних зборів 

акціонерного товариства, зокрема, виконання функції реєстраційної комісії або 

лічильної комісії [99],  підготовка та надання емітенту довідково-аналітичних 

матеріалів про ринок цінних паперів, консультування з питань обліку та/або обігу 

цінних паперів, послуги щодо управління його рахунком у ЦД, посвідчення 

довіреностей від фізичних осіб - депонентів [100], надання переліку осіб, які 

мають право на отримання дивідендів та брати участь у загальних зборах [101] та 

направлення акціонерам корпоративних повідомлень через депозитарну систему 

[102; 103], інші послуги, не заборонені законодавством, щодо цінних паперів, 

випущених емітентом, зокрема з реалізації прав за цінними паперами [41; 104; 

105; 106].  Так, Законом України "Про акціонерні товариства" (ч. 5 ст. 30) 

передбачено для акціонерного товариства можливість вибору порядку здійснення 

виплати дивідендів: самостійно або через депозитарну систему України [107].  

Депозитарними активами для депозитарної установи є емісійні цінні папери, 

зараховані ЦД та/або НБУ на рахунок у цінних паперах такої депозитарної 

установи. 

Депозитарна діяльність НБУ полягає у провадженні депозитарного обліку та 

обслуговування обігу облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик 

України, цільових облігацій внутрішніх державних позик України, казначейських 

зобов’язань України та облігацій місцевих позик, а також боргових цінних 

паперів, що посвідчують відносини позики органів місцевого самоврядування, які 

були розміщені за межами України, та обслуговування корпоративних операцій 

емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів у порядку, встановленому НБУ за 

погодженням з НКЦПФР.  
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3)   особливий суб’єктний склад. Закон «Про ДСУ» учасниками 

депозитарної системи визнає: професійних учасників депозитарної системи 

України – ЦД та депозитарні установи; НБУ, РЦ, депозитарії-кореспонденти, 

фондові біржі, клірингові установи, емітентів, торговців цінними паперами, 

компанії з управління активами, депонентів (пп. 22 ч. 1 ст. 1). 

24.11.2018 року набирає чинності Закон № 6141 «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних 

інвестицій», який  передбачає введення в українське правове поле концепції 

номінального утримувача [108]. Цей інститут дозволяє глобальним фінансовим 

установам, що надають послуги з обслуговування активів в усьому світі 

(глобальним кастодіанам), відкривати в Україні рахунки номінального 

утримувача в цінних паперах для іноземних інвесторів, які бажають вкласти 

гроші в українську економіку. Імплементація закону важлива для забезпечення 

сприятливого інвестиційного клімату. Його прийняття стало важливим кроком 

для реформування інфраструктури фондового ринку України.  

Суб’єктами депозитарної діяльності є лише професійні учасники 

депозитарної системи України – ЦД та депозитарні установи, а також НБУ.  

Особами, які здійснюють клірингову діяльність, визначено клірингові 

установи  та  РЦ (ст. 19-1 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок»). ЦД та 

НБУ можуть провадити клірингову діяльність з урахуванням вимог, встановлених 

законодавством. 

Клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, укладеними на 

певній ФБ, може провадити лише одна особа, яка має ліцензію на провадження 

клірингової діяльності. 

Суб’єкти депозитарної та клірингової діяльності, поряд із загальними 

ознаками суб’єктів господарювання (господарська правосуб’єктність, наявність 

відокремленого майна, необхідного для здійснення своєї статутної діяльності, 

відповідальність за зобов'язаннями у межах закріпленого майна, створення у 

визначеному законом порядку та ін. [109, с. 11-16]), наділені додатковими 

(спеціальними) ознаками, у тому числі і спеціальною господарською 
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правосуб’єктністю. Обсяг та зміст спеціальної господарської правосуб’єктності 

суб’єктів депозитарної та клірингової діяльності визначається цілями та 

завданнями їх діяльності, які зафіксовані у нормативно-правових актах, 

установчих документах: відповідних статутах, положеннях, правилах. 

Відповідно до ч. 2 ст. 9, ч. 1 ст.14 Закону «Про ДСУ» та  з ч. 6 ст. 19-2 Закону 

«Про цінні папери та фондових ринок» ЦД,  депозитарні та клірингові установи є 

юридичними особами. Проте, закон не визначає організаційно-правову форму 

таких суб’єктів. 

Перелік учасників відносин у сфері господарювання містить ст. 2 ГК 

України. Відповідно до ст. 55 ГК України суб’єктами господарювання є учасники 

господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи 

господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають 

відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах 

цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. Ч. 2 ст. 55 ГК України 

серед суб’єктів господарювання виділяє господарські організації; громадян 

України, іноземців та осіб без громадянства, які здійснюють господарську 

діяльність. 

Господарські організації можуть створюватись та діяти в різних 

організаційно-правових формах. 

В.С. Щербина серед суб’єктів господарювання виділяє підприємства-

товаровиробники, виробничі кооперативи, фінансові установи, господарські 

об’єднання, громадян-підприємців і неприбуткові організації [109, с. 244]. Вчений 

також зауважує, що фінансові установи, як і всі інші суб’єкти господарювання, 

які не є підприємствами, по суті, обслуговують підприємства, створюючи їм 

належні умови для здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної та 

іншої господарської діяльності [109, с. 54]. 

Визначення поняття «фінансова установа» в ГК України відсутнє, хоча 

вказаний термін згадується у статтях ГК України для позначення одного із видів 

суб’єкта господарювання, поряд із підприємствами і організаціями (наприклад ч.7 

ст. 111; ч. 3 ст. 279; п.3 ч.1 ст. 287 ГК України). 
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Поняття «фінансова установа» визначає ст. 1 Закону «Про фінансові послуги 

та державне регулювання ринків фінансових послуг» як юридичну особу, яка 

відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші 

послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо 

визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом 

порядку.  

До фінансових установ належать юридичні особи, виключним видом 

діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених 

законом, - інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг.  

Ст. 4 Закону від 12.07.2001р. «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг» одним з видів фінансових послуг 

визначає професійну діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає 

ліцензуванню.  

Перелік видів професійної діяльності на ринку цінних паперів визначено у 

ст. 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», серед яких 

зазначено депозитарну та клірингову діяльність.  

Згідно зі ст. 125 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС від 27.06.2014 р., 

розрахункові та клірингові послуги щодо фінансових активів, включаючи цінні 

папери, похідні продукти та інші кредитно-грошові документи, а також послуги 

депозитаріїв щодо зберігання активів, зокрема, цінних паперів, вважаються 

фінансовими послугами [ 110]. 

Отже, не зважаючи на відсутність прямого посилання закону на статус 

фінансової установи щодо професійних учасників депозитарної системи та 

клірингових установ, вони належать до фінансових установ, виключним видом 

діяльності яких є надання фінансових послуг – депозитарних та клірингових 

послуг. 

4)   здійснення на професійних засадах.  

На думку Дроздової Н.В., послуга вважається вчиненою на професійних 

засадах, якщо надається систематично або з наміром її постійного вчинення з 
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метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів 

[111, c.10 ].  

Вважаємо наведену характеристику не повною, оскільки слово 

«професіоналізм» походить від слова «професія», тобто етимологія поняття 

вказує на певний рівень спеціалізації суб’єктів провадження господарської 

діяльності. 

Професіоналізм депозитарної та клірингової діяльності полягає у 

необхідності здійснення її спеціальними суб’єктами з використанням спеціальних 

навичок та знань. Законодавством передбачено спеціальні вимоги та механізми 

забезпечення професійного рівня суб’єктів депозитарної та клірингової діяльності 

[106].  

Депозитарна та клірингова діяльність на фондовому ринку здійснюється 

виключно на підставі ліцензії, що видається НКЦПФР (крім депозитарної 

діяльності ЦД та НБУ, які мають спеціальну правосуб’єктність, визначену 

законодавством і діяльність яких не підлягає ліцензуванню) [106;105]. В процесі 

ліцензування встановлюються організаційно-установчі, майнові, кваліфікаційно-

персоніфіковані, внутрішньо-організаційні, техніко-технологічні, інформаційні 

вимоги до суб’єктів депозитарної та клірингової діяльності [112, с. 55], що в 

кінцевому підсумку забезпечує професійні засади їх діяльності та, як наслідок, 

підвищує якісні показники надання відповідних депозитарних та клірингових 

послуг. 

Крім того, запроваджено інститут сертифікації фахівців фондового ринку 

[113; 105], що передбачає не тільки необхідність працівника мати відповідну 

кваліфікацію, підтверджену сертифікатом установленого зразка, та відповідати 

кваліфікаційним вимогам, а й заборону одночасного працевлаштування в інших 

професійних учасниках фондового ринку та в інших підрозділах ліцензіата, які 

здійснюють інші види професійної діяльності. 

Сприяє розвитку професіоналізму депозитарної діяльності і така умова її 

здійснення як обов’язкова участь у щонайменше одному об’єднанні професійних 

учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівної організації [105; 73].  
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Слід звернути увагу, що згідно з  ч. 4 ст. 16 Закону «Про цінні папери та 

фондовий ринок» до переліку осіб, на які не поширюється вимога обов’язкової 

участі у професійних об’єднаннях, відносяться депозитарії. Однак вказаний 

термін вживався в Законі України «Про Національну депозитарну систему та 

особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», який втратив чинність 

11.04.2014 р. Станом на даний час у чинному законодавстві з питань регулювання 

фондового ринку відсутнє визначення та застосування терміну «депозитарій».  

Пропонуємо внести зміни до ч. 4 ст. 16 Закону «Про цінні папери та 

фондовий ринок» шляхом включення до переліку осіб, на які не поширюється 

вимога обов’язкової участі у професійних об’єднаннях ЦД, РЦ та НБУ.  

5)   виключний характер депозитарної та клірингової діяльності 

визначається неможливістю їх поєднання з іншими видами діяльності, за 

винятком випадків, прямо передбачених законом [114, c. 89]. Вказана ознака 

опосередковано пов’язана з попередньою, оскільки виключний характер 

діяльності стимулює розвиток професіоналізму суб’єктів депозитарної та 

клірингової діяльності через спрямування та консолідацію їх активності у 

конкретній сфері  фондових правовідносин.  

Закон «Про ДСУ» передбачив виокремлення клірингової діяльності як 

самостійного виду професійної діяльності РЦ, з виключенням розрахунково-

клірингових функцій для НДУ та депозитарних установ та обмеженням права ФБ 

щодо здійснення клірингу та розрахунків лише за угодами з фінансовими 

інструментами, іншими, ніж цінні папери (ст.16, 20, ч. 2 ст. 26 Закону «Про цінні 

папери та фондовий ринок», ст. 4 Закону «Про державне регулювання ринку 

цінних паперів»).   

Розмежування депозитарних та клірингових функцій, обумовлено тим, що 

клірингові операції несуть у собі значні ризики, які недоречно покладати на 

депозитарну установу, яка має бути безризиковою.  

Рекомендації Групи 30-ти (1989 рік) не забороняють суміщення клірингу та 

зберігання цінних паперів у ЦД, але передбачають, що центральний депозитарій 

та клірингова установа, як правило, є окремими юридичними особами. Аналіз 
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існуючих моделей взаємодії клірингових, платіжних та депозитарних систем, 

здійснений у вересні 2008 року в Рекомендаціях для центральних контрагентів 

(Технічний комітет IOSCO та Комітет з платіжних та розрахункових систем, Банк 

міжнародних розрахунків) засвідчив, що суміщення клірингу в ЦД скоріше 

виняток, ніж правило.  

Однак, Законом «Про ДСУ» визначено, що депозитарна діяльність як ЦД, так 

і НБУ може поєднуватись з кліринговою діяльністю (ст. 3), тому питання 

розмежування суб’єктів провадження депозитарної та клірингової діяльності є 

важливим сегментом подальшого реформування депозитарної системи України.  

Виключний перелік випадків можливого поєднання депозитарної та 

клірингової діяльності з іншими видами професійної діяльності на фондовому 

ринку передбачено Законом «Про ДСУ», відповідно до якого ЦД може 

здійснювати окремі банківські операції на підставі ліцензії на здійснення окремих 

банківських операцій, отриманої у порядку, визначеному НБУ (ч. 9 ст. 9). 

Депозитарна діяльність депозитарної установи може поєднуватися з діяльністю з 

торгівлі цінними паперами та (або) банківською діяльністю (в ч. 2 ст. 3). 

Поєднання видів депозитарної діяльності з іншими видами професійної діяльності 

на фондовому ринку можливе за умови їх провадження окремими структурними 

підрозділами депозитарної установи в порядку, встановленому НКЦПФР. 

Погоджуємося з думкою В.І. Полюховича щодо доцільності запровадження 

принципу заборони поєднання діяльності інфраструктурних учасників та 

діяльності інвестиційних посередників [245, с. 150]. Заборона поєднання 

професійної діяльності депозитарної установи з діяльністю з торгівлі цінними 

паперами гарантуватиме захист прав та інтересів емітентів і інвесторів, а також 

фінансову стабільність учасників депозитарної та клірингової діяльності.  

6)   результати діяльності мають вартісний характер та цінову 

визначеність. Депозитарні послуги є результатом виконання операцій в процесі 

здійснення депозитарної діяльності професійними учасниками ринку цінних 

паперів в інтересах клієнтів з метою отримання прибутку, збереження вартості і 

обліку прав власності на фінансові активи [59, с. 9]. 
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Вартісний характер депозитарних та клірингових послуг означає наявність в 

них споживчої вартості – здатності задовольняти потреби споживачів – учасників 

депозитарної та клірингової діяльності [ 115, с. 81-82].  Що стосується цінової 

визначеності, то вона характеризує мінову вартість відповідних послуг. Разом 

споживча та  мінова вартість забезпечують здатність депозитарних та клірингових 

послуг бути включеними у господарський оборот в якості товару.  

Емітенти та депозитарні установи оплачують послуги ПАТ «НДУ» згідно з 

договором про обслуговування випусків цінних паперів або депозитарним 

договором відповідно до затверджених Рішенням Правлінням ЦД тарифів, що 

діють на момент надання послуг [116]; 

7)   поєднання майнового та організаційного елементів.  

Г.Л. Знаменський звертає увагу, що господарська діяльність пов’язана з тією 

стороною суспільного виробництва, в якій знаходять своє відображення 

використання майна, де реалізується право власності та інші майнові права, а 

також те, що вона є діяльністю, що організовує виробництво. Тобто по суті 

господарська діяльність – це діяльність організаційно-майнова, в якій 

організаційний та майновий елементи органічно поєднуються [69 , с.13].   

Депозитарна та клірингова діяльність нерозривно пов’язана з використанням 

необхідного для цього майна. Організаційні і мінімальні майнові вимоги для 

суб’єктів, які здійснюють депозитарну та клірингову діяльність, встановлюються 

законом та рішеннями НКЦПФР [105].  

До організаційних елементів депозитарної та клірингової діяльності 

відносяться вимоги щодо складу учасників та максимально можливої їх частки у 

статутному капіталі, підконтрольності та підзвітності, порядку створення, 

порядку надання відповідних послуг. До майнових елементів слід віднести як 

мінімальний статутний капітал суб’єктів провадження діяльності, необхідне 

нерухоме майно – приміщення, так і інформаційно-комунікативні технології та 

засоби їх реалізації: комп’ютери, інша організаційна техніка, інформаційно-

телекомунікаційні мережі, обладнання, програмне забезпечення тощо (п.п. 1, 4, 8, 
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11 гл. 1 р. ІІ та п.п. 5, 6 р. ІІІ Ліцензійних умовах провадження депозитарної та 

клірингової діяльності).  

Нерозривне поєднання майнового та організаційного елементів забезпечує 

ефективне здійснення депозитарної та клірингової діяльності та досягнення 

економічних та соціальних результатів; 

8)   поєднання приватних інтересів учасників депозитарної та клірингової 

діяльності і публічних інтересів. З аналізу положень статей 42, 52 ГК України 

слідує, що метою як комерційної, так і некомерційної господарської діяльності є 

досягнення економічних та соціальних результатів. Метою комерційної діяльності 

також визначено одержання прибутку. Задоволення матеріальних, економічних і 

соціальних потреб є об’єктом як публічних, так і приватних інтересів.  

Як зауважує О.М. Вінник, приватні та публічні інтереси взаємопов’язані, 

взаємозалежні і є сторонами одного й того самого явища – суспільного життя 

[117, с. 32]. Лише шляхом реалізації публічного інтересу – суспільної потреби в 

наданні якісних депозитарних та клірингових послуг, суб’єкт депозитарної та 

клірингової діяльності має можливість задовольнити свої приватні інтереси. 

Об’єктами публічних інтересів є чисельні соціально-економічні ефекти, які 

мають бути досягнуті унаслідок задоволення найважливіших загальносуспільних 

потреб [118, с. 57]. 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 учасників депозитарної та клірингової діяльності 

полягають в максимізації прибутку, а також в отриманні певних технологічних, 

організаційних переваг і вигод для подальшого розвитку у конкурентному 

середовищі [119, с. 120]. Тобто приватний економічний інтерес суб’єкта 

депозитарної та клірингової діяльності виявляється у його прагненні здобути 

економічну вигоду (дохід) як безпосередньо, так і опосередковано – шляхом 

самоінвестування, заінтересованості у підвищенні якості надання послуг, 
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використання у виробничому процесі новітніх технологій, зниження 

трансакційних витрат, формування ефективних партнерських відносин; 

9)   значний рівень державного (включаючи й нормативно-правове) 

регулювання, що зумовлено попередньою ознакою (приватні інтереси суб'єктів 

депозитарної та клірингової діяльності задовольняються за рахунок суспільних 

інтересів - необхідності задоволення потреб учасників ринку у певних видах 

послуг). 

Згідно із статтею 3 Закону «Про ДСУ» видами депозитарної діяльності є: 

 1) депозитарна діяльність ЦД;  

2) депозитарна діяльність НБУ;  

3) депозитарна діяльність депозитарної установи;  

4) діяльність із зберігання активів ІСІ;  

5) діяльність із зберігання активів ПФ [41].  

Вважаю, що законодавчо закріплену класифікацію видів депозитарної 

діяльності проведено з порушенням підстави класифікації, а тому вона потребує 

уточнення. Так, діяльність із зберігання активів ІСІ та діяльність із зберігання 

активів ПФ провадиться депозитарною установою після отримання відповідних 

ліцензій [120], а діяльність із зберігання активів ПФ, створеного НБУ 

корпоративного недержавного ПФ провадиться НБУ [121]. 

Враховуючи викладене, пропоную виділяти, залежно від суб’єктів її 

здійснення, тільки перші три види депозитарної діяльності, а діяльність із 

зберігання активів ІСІ та ПФ розглядати як підвиди депозитарної діяльності 

депозитарної установи та НБУ.  

О.М. Дурнов у своїй роботі виділяє три види депозитарної діяльності: 

діяльність депозитарія-зберігача, депозитарія-піклувальника і спеціалізованого 

депозитарія інвестиційного фонду [122, с. 46]. 

Залежно від суб'єкта провадження клірингової діяльності можна виділити 

наступні її види: 

-  клірингова діяльність РЦ [123]; 

-  клірингова діяльність клірингової установи [124];  
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-  клірингова діяльність ЦД; 

-  клірингова діяльність НБУ. 

Слід зазначити, що незважаючи на передбачену законодавством можливість 

провадження клірингової діяльності ЦД та кліринговими установами, а 

депозитарної діяльності – РЦ, вказані установи на даний час не здійснюють 

зазначені види діяльності. Це обумовлено особливостями розвитку та становлення 

української депозитарної системи, а саме виділення клірингової діяльності в 

окремий (від депозитарної) вид професійної діяльності на фондовому ринку та 

провадження її РЦ, у той час як депозитарну діяльність “залишено” за 

Національним депозитарієм України як ЦД. 

Зазначені вище види депозитарної та клірингової діяльності також можна 

класифікувати за критерієм можливості чи неможливості їх поєднання з іншими 

видами діяльності, що дозволило провести їх систематизацію у формі таблиць 

(додаток № 1 та 2). 

 
 

1.3. Основні засади державного регулювання та саморегулювання 

депозитарної та клірингової діяльності в Україні 

Фондовий ринок є одним із найбільш регламентованих та регульованих 

ринків у світі. Важливою умовою успішного функціонування фондового ринку є 

ефективність системи його регулювання, що охоплює всіх учасників фондового 

ринку і забезпечує здійснення ними своєї діяльності відповідно до встановлених 

правил [125, с. 496; 126, c.3]. 

На ринку цінних паперів постійно присутні та активно взаємодіють інтереси 

різних учасників ринку — емітентів цінних паперів, інвесторів, професійних 

учасників ринку (торговців цінними паперами, депозитаріїв, інвестиційних 

фондів і компаній, керуючих їх активами тощо). Ці інтереси можуть вступати в 

протиріччя між собою і для забезпечення стабільності і правового впорядкування 

ринку, регламентування взаємовідносин між усіма його учасниками держава 

впроваджує відповідну систему регулювання. 

Головною дійовою особою на фондовому ринку виступає інвестор. Найбільш 
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численним інвестором на ринку цінних паперів є населення, яке частіше за все не 

володіє спеціальними знаннями у сфері фондового ринку. Без створення надійної 

системи захисту прав та законних інтересів інвесторів на ринку цінних паперів 

неможливо забезпечити подальший розвиток ринку капіталів. Формування і 

постійне вдосконалення такої системи під силу тільки державі. 

На  важливості захисту інтересів інвесторів, забезпеченні ефективного та 

прозорого функціонування ринку цінних паперів та зменшення системних ризиків 

акцентується увага і в міжнародних документах [4, с.3 ].  

Державне регулювання депозитарної та клірингової діяльності залежить від 

моделі державного регулювання фондового ринку в цілому, що сприйнята 

правовою системою відповідної країни та ступеня централізації системи 

державного управління економікою.   

Модель ринку цінних паперів визначають як сукупність принципів, 

інститутів, форм і методів організації ринку і відповідних інструментів у певному 

регулятивному середовищі [127, с. 7].   

На сьогодні існує велика кількість підходів щодо моделей регулювання 

ринку цінних паперів та їх класифікацій. Однак, розглянемо окремі з них. 

С.З. Мошенський в своїй монографії зазначає, що державне регулювання на 

фінансовому ринку має дві складові: перша, – це система нормативних 

документів, що регулюють ринок фінансових послуг; друга, – система 

спеціального нагляду за наданням фінансових послуг. При цьому він виокремлює 

чотири основні моделі спеціального нагляду за діяльністю фінансових установ: 

— традиційна секторна модель (передбачає розподіл повноважень 

регулятивних органів за секторами фінансового ринку – банківського, страхового, 

ринку цінних паперів тощо. Такий спосіб, на його думку, спрощує регулювання 

фінансового ринку, оскільки за кожний сектор ринку відповідає окремий орган, а 

дублювання функцій зводиться до мінімуму; 

— модель мегарегулятора (контроль за будь-якою діяльністю з надання 

фінансових послуг (банками та небанківськими організаціями) проводить єдиний 
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орган. Функції мегарегулятора охоплюють функції тих регулятивних органів, які 

увійшли до його складу); 

— модель перехресного регулювання (так звана Twin-peak model, 

повноваження з пруденційного нагляду передані одному органу, а повноваження з 

регулювання комерційних операцій на фінансовому ринку – іншому); 

— модель регулювання за функціями фінансового ринку (розширений 

варіант перехресного регулювання, коли кількість регулятивних органів 

визначається кількістю функцій фінансового ринку, тобто, для нагляду за 

реалізацією кожної з них створюється окремий орган [128, с. 287 – 288].  

О.В. Кологойда за критерієм суб’єкта, який виконує регулятивні на ринку 

функції поділяє регулювання фондового ринку на: 

— державне регулювання, яке здійснюється спеціально уповноваженими 

органами держави, до компетенції яких належать виконання тих чи інших 

функцій регулювання; 

— саморегулювання, яке здійснюється саморегулівними організаціями 

професійних учасників ринку цінних паперів [27, с. 13]. 

К. В. Муравйов, О. В. Субочев, В. В. Токар у своїй роботі зазначають, що у 

залежності від розподілу функцій контролю за виконанням зобов’язань, вимог 

законодавства й дотримання стандартів роботи на фондовому ринку між 

державою та саморегулівними організаціями розрізняють такі моделі 

регулятивної інфраструктури фондового ринку: 

— централізована (передбачає практично повну концентрацію регулятивних 

повноважень у держави в особі спеціалізованих органів (Комісії з цінних паперів, 

підрозділу Міністерства фінансів, Центрального банку тощо); 

— децентралізована (полягає в повній передачі регулятивних повноважень 

саморегулівним організаціям – добровільним об’єднанням професійних учасників 

фондового ринку; 

— змішана (притаманна більшості розвинутих країн світу, що забезпечує 

збалансоване поєднання регулятивних повноважень державних спеціальних 

органів і саморегулівних організацій [129, с. 22] 
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Н.С. Кузнєцова та І.Р. Назарчук виділяють дві основні моделі регулювання 

державою ринку цінних паперів. Сутність першої моделі, на їх думку, – це коли 

регулювання фондового ринку зосереджується переважно в державних органах. І 

лише невелика частина повноважень щодо нагляду, контролю, встановлення 

обов’язкових правил поведінки передається державою саморегулівним 

організаціям професійних учасників ринку (наприклад, Франція). Друга модель 

характеризується тим, що максимально можливий обсяг повноважень передається 

самоврядним організаціям, значне місце в контролі займають не жорсткі 

нормативні приписи, а переговорний процес, індивідуальні узгодження з 

професійними учасниками ринку, і при цьому держава зберігає за собою основні 

контрольні функції, можливості в будь-який момент втрутитись у процес 

саморегулювання. Прикладом такої моделі є Великобританія. Автори також 

зазначають, що у реальній практиці розвинутих країн ступінь централізації та 

жорсткість державного регулювання ринку цінних паперів коливається між цими 

двома крайніми моделями. Структура державних органів, що регулюють 

фондовий ринок, залежить від моделі ринку, прийнятої в певній країні 

(банкоцентрична, небанківська), ступеня централізації управління в країні та 

автономії регіонів (у країнах з федеративним устроєм частина повноважень 

держави передається територіям, наприклад у США – штатам, у Німеччині – 

землям тощо) [130, с. 147]. 

В Україні модель регулювання фондового ринку поєднує в собі як державне 

регулювання, так і саморегулювання різних сегментів ринку. Якщо 

саморегулювання сприяє розвитку ринкових відносин, то державне регулювання 

захищає права власників цінних паперів. 

Згідно зі ст. 1 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних 

паперів в Україні” державним регулюванням  ринку  цінних  паперів є здійснення 

державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за  

ринком цінних паперів та їх похідних та запобігання зловживанням і порушенням 

у цій сфері.  
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З економічної точки зору, державне регулювання розглядають як вплив 

держави в особі державних органів на економічні об’єкти і процеси та на осіб, які 

беруть у них участь, з метою надати процесам організаційного характеру, 

упорядкувати дії суб'єктів, забезпечити дотримання законів, відстоювати 

державні й суспільні інтереси [131, c. 145]. Н.В. Фаренюк під регулюванням 

фондового ринку розуміє систему методів і заходів, націлену на впорядкування 

діяльності учасників ринку і підтримання балансу їх інтересів [132, с. 15]. 

Н.О. Саніахметова визначає державне регулювання економіки як засновану 

на законодавстві одну з форм державного впливу на економіку, яка здійснюється 

через встановлення і застосування державними органами системи правил, 

спрямованих на корегування економічної діяльності фізичних і юридичних осіб, 

що підтримується можливістю застосування санкцій за їх порушення [133, c. 3].  

В.С. Щербина визначає державне регулювання господарської діяльності як 

здійснення державою в особі її компетентних органів комплексу економіко-

правових, організаційно-правових (управлінських) та юридичних (правових) 

заходів щодо упорядкування діяльності господарських організацій та фізичних 

осіб-підприємців з метою реалізації економічної політики, виконання цільових 

економічних та інших програм і програм економічного і соціального розвитку 

шляхом застосування різноманітних засобів і механізмів такого регулювання [68, 

с. 26]. 

Моделі державного регулювання фінансового ринку в Україні властивий 

прямий державний контроль. Відповідно до ст. 21 Закону «Про фінансові послуги 

та державне регулювання ринків фінансових послуг», в Україні застосовується 

секторна модель державного регулювання фондового ринку, а розмежування 

повноважень щодо регулювання ринків фінансових послуг здійснюється 

наступним чином: 

—   щодо ринку банківських послуг – Національним банком України; 

—   щодо ринків цінних паперів та деривативів – Національною комісією з 

цінних паперів та фондового ринку; 
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—   щодо інших ринків фінансових послуг – Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

Згідно зі ст. 166 ГК України метою державного регулювання ринку цінних 

паперів є реалізація єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних 

паперів, створення умов для ефективної мобілізації та розміщення суб'єктами 

господарювання фінансових ресурсів з урахуванням інтересів суспільства та 

захисту прав учасників фондового ринку [134]. Більш детально мету державного 

регулювання фондового ринку визначає ст. 2 Закону “Про державне регулювання 

ринку цінних паперів в Україні”. 

Виходячи із загальної мети державного регулювання ринку цінних паперів, 

метою державного регулювання депозитарної та клірингової діяльності можна 

визначити: 

- реалізацію державної політики у сфері здійснення депозитарної та 

клірингової діяльності на ринку цінних паперів, де більшою мірою реалізуються 

національні інтереси держави, під якими розуміється комплекс макроекономічних 

і макрополітичних пріоритетів на сучасному етапі розвитку економіки України; 

- захист прав учасників депозитарної системи: гарантування прав власності 

на цінні папери та забезпечення виконання угод за цінними паперами, а також  

забезпечення рівних можливостей для доступу емітентів, інвесторів і 

посередників до депозитарної системи; 

- адаптацію депозитарної системи України до європейської та світової 

системи з урахуванням вимог процесів інтеграції; 

- запобігання монополізації та створення умов розвитку добросовісної 

конкуренції при провадженні депозитарної та клірингової діяльності; 

- забезпечення цілісності та прозорості системи депозитарного обліку,  

розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, відкритості депозитарних та 

клірингових операцій.  

Отже, державне регулювання депозитарної і клірингової діяльності  можна 

визначити як здійснення державою в особі її компетентних органів комплексу 

економічних, організаційних (управлінських) та правових заходів з метою 
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упорядкування, контролю, пруденційного нагляду за  учасниками депозитарної та 

клірингової діяльності, запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері. 

Системний підхід до державного регулювання депозитарної та клірингової 

діяльності забезпечує ефективність формування та функціонування 

постторгівельної інфраструктури та є важливим чинником сталого розвитку 

фондового ринку. 

Державне регулювання депозитарної та клірингової діяльності, з точки зору 

його підстав, можна поділити на загальне, коли держава в особі її органів, 

вирішуючи покладені на неї завдання, виступає від імені народу та у суспільних 

інтересах, і особливе (спеціальне), коли держава виступає власником, управляючи 

належним їй майном, у тому числі часткою у статутному капіталі ЦД і РЦ. 

Зокрема, Законом “Про ДСУ” передбачено, що у статутному капіталі ЦД 

частка держави разом з НБУ повинна становити не менш як 25 відсотків плюс 

одна акція (ст. 9). Органом управління державною часткою в статутному капіталі 

ЦД є НКЦПФР [135]. Крім того, 25% акцій НДУ належать НБУ. У статутному 

капіталі РЦ частка держави в особі  НБУ повинна становити не менш як 25 

відсотків плюс одна акція (ст. 15). Фактично, станом на 06.07.2018 частка НБУ 

складає 83,5% [136]. 

НБУ та НКЦПФР контролюють та управляють частками держави у статутних 

капіталах ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових 

ринках», ПАТ «Національний депозитарій України» та реалізують права 

акціонера в процесі корпоративного управління, зокрема, беруть участь в 

управлінні через участь та голосування на Загальних зборах (визначаючи головні 

напрями діяльності), отримують інформацію про господарську діяльність, беруть 

участь у визначенні напрямків використання прибутку тощо.  

Враховуючи, що ПАТ «НДУ» (як ЦД з відповідними повноваженнями 

контролю за депозитарними установами) та ПАТ «Розрахунковий центр» є 

монопольними структурами у депозитарній системі України, а частка держави у 

їх статутних капіталах є значною (більше 50 % у кожному), держава фактично і 
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безпосередньо здійснює і регулює депозитарну та клірингову діяльності через 

управління своєю часткою власності у цих установах.  

Згідно зі ч. 2 ст. 166 ГК України, ч. 2 ст. 48 Закону “Про цінні папери та 

фондовий ринок”, ст. 28 Закону “Про ДСУ” [41] державне регулювання у 

депозитарній системі України здійснює НКЦПФР, а також НБУ та інші державні 

органи у межах повноважень, визначених законом.  

Правовий статус НКЦПФР, порядок її створення і компетенція закріплені у 

Законі «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та 

Положенні «Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку», 

затвердженому указом Президента України від 23.11.2011 р. № 1063/2011[ 137] . 

Основними повноваженнями НКЦПФР у сфері державного регулювання 

депозитарної та клірингової діяльності [137;170] є:  

-  встановлення вимог до діяльності учасників депозитарної системи України 

та взаємовідносин між ними; 

-  визначення принципів побудови системи депозитарного обліку; 

-  встановлення вимог до порядку відкриття та ведення рахунків у цінних 

паперах, а також порядку проведення операцій та їх видів, що здійснюються ЦД, 

НБУ та депозитарними установами на рахунках у цінних паперах;  

-  встановлення порядку, строків та форм розкриття професійними 

учасниками депозитарної системи України інформації про свою діяльність та 

звітування перед НКЦПФР;  

-  встановлення вимог до змісту внутрішніх документів професійних 

учасників депозитарної системи України; 

-  визначення переліку цінних паперів, що обслуговуються депозитарною 

системою України;  

-  прийняття нормативно-правових актів у межах своїх повноважень. 

Повноваження НБУ визначаються Законом України № 2121-III від 07.12.2000 

“Про банки і банківську діяльність: Закон України” [138]  та законом “Про ДСУ”. 

НБУ виконує наступні повноваження в частині державного регулювання 

депозитарної та клірингової діяльності: 
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 - визначає порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських 

операцій ЦД, РЦ та особою, що має намір отримати статус клірингової установи 

[124;104];  

- погоджує правила клірингу, які клірингова установа, ЦД або РЦ зобов'язані 

зареєструвати в НКЦПФР для провадження клірингової діяльності [105; 139]; 

- видає генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій депозитарними 

установам (для виплати дивідендів в іноземній валюті) [140;106]. 

РЦ, який станом на даний час є монополістом щодо провадження клірингової 

діяльності та проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних 

паперів за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", для здійснення 

розрахункових операцій відкриває відповідні рахунки у НБУ. НБУ надає йому 

статус учасника електронних платежів НБУ. Зазначимо, що система електронних 

платежів НБУ є закритою для інших учасників, окрім представників банківської 

системи. Отже, по суті НБУ має повноваження контролю за всіма 

розрахунковими операціями на фондовому ринку України з цінними паперами та 

іншими фінансовими інструментами, укладеними на фондових біржах та поза 

ними, якщо проводяться розрахунки за принципом “поставка цінних паперів 

проти платежу”.  

Крім того, НБУ може підтримати ліквідність РЦ у разі виникнення в нього 

тимчасового дефіциту ліквідних коштів для виконання покладених на нього 

функцій та вичерпання ним можливостей отримання коштів на міжбанківському 

кредитному ринку [141;142].  

Свій вплив на розвиток економічних відносин на фондовому ринку держава 

здійснює завдяки використанню широкого спектру форм, методів і засобів 

державного регулювання [143, с. 70]. 

У теорії господарського права виділяють такі правові форми здійснення 

державного регулювання економіки: нормативне регулювання, державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України, контроль та управління [219, с. 30-35].   



   67  

Нормативне регулювання означає встановлення компетентними органами у 

визначеному законом порядку правил, які регулюють господарську діяльність 

[144, с. 490]. Нормативне регулювання здійснюється як на національному, так і на 

європейському  (для країн-членів ЄС) та світовому фондовому ринках. 

 Нормативне регулювання депозитарної та клірингової діяльності 

здійснюється шляхом визначення правового статусу суб’єктів її провадження, 

правового статусу їх майна, правових засад та правил провадження, порядку 

укладання та виконання договорів, що опосередковують здійснення депозитарної 

та клірингової діяльності, господарсько-правову відповідальність за невиконання 

або неналежне виконання зобов’язань за ними тощо. Провідна роль у цьому 

належить Верховній Раді України, яка, відповідно до Конституції України (ст. 92) 

визначає вищенаведені елементи шляхом прийняття відповідних законів [145]. 

НБУ як суб’єкт державного регулювання депозитарної та клірингової 

діяльності, здійснює свої повноваження, які стосуються розробки нормативно-

правових актів НБУ з питань діяльності НБУ та банківських установ на 

фондовому ринку, що погоджуються з НКЦПФР. 

НБУ визначає порядок ведення діяльності НБУ як учасника депозитарної 

системи, а саме: діяльності з ведення, зберігання, обліку державних цінних 

паперів та облігацій місцевих позик; порядок провадження НБУ діяльності зі 

зберігання активів ПФ [146]; розробляє та погоджує з НКЦПФР  порядок ведення 

НБУ депозитарної діяльності щодо державних цінних паперів та облігацій 

місцевих позик, а саме: порядок обліку цінних паперів, що належать йому на 

правах власності; вимоги до договорів при здійсненні депозитарної діяльності, 

стороною в яких є НБУ та порядок взаємодії учасників депозитарної системи 

щодо обліку емісії державних цінних паперів та облігацій місцевих позик [147]. 

Згідно з міжнародними рекомендаціями [148] надійне і прогнозоване 

функціонування системи розрахунків (включаючи кліринг) з цінними паперами 

залежить, зокрема від наявності спеціального законодавства, що відноситься до 

функціонування самої системи. 
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В даний час фрагментарно регулювання клірингу закріплено в окремих 

законах України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про ДСУ», «Про 

платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про державне регулювання 

ринку цінних паперів в Україні», «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг» [149] тощо. 

Фахівцями фондового ринку розроблено проект закону “Про кліринг і 

клірингову діяльність в Україні”[150], який повинен встановлювати правові 

засади здійснення клірингової діяльності, в тому числі за участю центрального 

контрагента, та заходи щодо забезпечення зобов'язань, вимоги до юридичних 

осіб, що проваджують клірингову діяльність та діяльність центрального 

контрагента, а також засади державного регулювання та державного контролю. 

Вказаний законопроект на даний час не прийнято. Водночас, на розгляді 

Верховної Ради України перебуває законопроект «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо регульованих ринків та деривативів)» за 

реєстр. № 3498, що вносить зміни до ряду кодексів та Законів України, в тому 

числі до Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» [151]. Закон передбачає, 

що до регульованих ринків відносяться ринки капіталу, регульований грошовий 

ринок та регульований товарний ринок. Ринок капіталу в свою чергу поділяється 

на фондовий ринок та ринок деривативів. 

На нашу думку, необхідність комплексного підходу до регулювання 

клірингової діяльності, при якому клірингова система обслуговуватиме всі ринки, 

а не тільки фондовий, потребуватиме прийняття спеціального Закону України 

«Про кліринг і клірингову діяльність в Україні».  

Інтернаціоналізація фондових ринків змушує національні регулюючі органи 

докладати зусиль для розвитку двосторонніх і багатосторонніх офіційних зв`язків 

з іноземними органами нагляду та контролю з метою створення системи 

міжнародного співробітництва у сфері попередження та переслідування 

шахрайств з фінансовими ресурсами, регулювання фондових ринків та 

інвестиційної діяльності на них, розкриття інформації та забезпечення її 

прозорості та достовірності. 
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На вітчизняне законодавство з питань регулювання депозитарної та 

клірингової діяльності у контексті міжнародної інтеграції впливають вимоги та 

рекомендації міжнародних організацій. Необхідним є впровадження єдиних норм 

Європейського Союзу – Acquis communautaire, але з урахуванням принципу 

доцільності [152] з огляду їх впливу на фондовий ринок України.  

Певні функції наднаціонального органу регулювання виконує Міжнародна 

організація комісій з цінних паперів (IOSCO). Україна є членом IOSCO з 18 

вересня 1996 року [153].  

З метою виконання пункту 16 Меморандуму між Україною та Міжнародним 

валютним фондом про економічну і фінансову політику та виконання Україною 

вимог, необхідних для забезпечення приєднання НКЦПФР до Меморандуму 

IOSCO, необхідними є зміни, які полягають у підвищенні інституційної та 

фінансової незалежності НКЦПФР та забезпечені правових умов для здійснення 

міжнародної співпраці НКЦПФР. 

Зазначені зміни направлені в тому числі на виконання підпункту 1.7 пункту 1 

Розділу X "Реформа фінансового сектору" Коаліційної угоди, яким передбачено 

завдання щодо необхідності забезпечення реалізації членства НКЦПФР в 

Міжнародній асоціації регуляторів фондових ринків IOSCO та запровадження її 

принципів щодо регулювання українського фондового ринку [154].  

Проектом Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу" (реєстр. 

№6303 від 06.04.2017 р.) пропонується реформувати державне регулювання 

фондового ринку, зокрема, передбачено закріплення принципів діяльності та 

розширення гарантій незалежності НКЦПФР [155].  

На нашу думку, запропоновані зміни відповідають вимогам Міжнародної 

організації комісій з цінних паперів (IOSCO), якою у  програмному документі 

«Цілі та принципи регулювання фондового ринку» [4] визначено базові принципи 

які стосуються установи, що здійснює регулювання ринку цінних паперів 

(регулятора) та її повноважень по правозастосуванню.  
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Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку є одним 

із основних напрямів економічної політики Української держави і однією з 

правових форм державного регулювання економіки [219, с. 32]. 

Згідно зі ст. 1 Закону України від 23.03.2000 р. «Про державне прогнозування 

та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» державне 

прогнозування економічного і соціального розвитку – науково обґрунтоване 

передбачення  напрямів розвитку країни, окремих галузей економіки, можливого 

стану економіки та соціальної сфери в майбутньому, а також альтернативних 

шляхів і строків досягнення параметрів економічного і соціального розвитку 

[156]. 

Однією з проблем розвитку фондового ринку України з самого початку 

створення була фрагментарність його інфраструктури [157, с. 133; 158]. І хоча 

після проведення депозитарної реформи та з прийняттям Закону “Про ДСУ” у 

цьому напрямку відбулись позитивні зміни, однак модернізація депозитарної 

системи триває в частині, зокрема, створення єдиного центрального депозитарію, 

ліквідації або реорганізації РЦ, створення повноцінних клірингових установ.  

Прийняті в останні роки програмні документи передбачають підтримку 

розвитку та поліпшення депозитарної і клірингової інфраструктури. Так, 

відповідно до проекту Програми розвитку фондового ринку України на 2015-2017 

роки “Європейський вибір – нові можливості для прогресу та зростання” [159] та 

Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року,  

затвердженої Постановою Правління НБУ № 391 від 18.06.2015 (у редакції 

рішення Правління НБУ № 28 від 16.01.2017) [160] запропоновано комплекс 

практичних рекомендацій із вдосконалення нормативно-правового та 

інституційного середовища функціонування фондового ринку України.  

Головною метою Комплексної програми розвитку фінансового сектору 

України до 2020 року є забезпечення сталого розвитку фінансового ринку, у тому 

числі шляхом досягнення рівня та вимог ЄС. Зокрема, передбачено можливість 

створення єдиного ЦД, забезпечення регулятивної та технічної підтримки його 

створення та функціонування; окремим блоком передбачено гармонізацію 
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вітчизняного законодавства з вимогами ЄС у частині забезпечення рівного 

доступу до платіжних та клірингових систем, операторами яких є державні 

установи.  

Серед заходів, спрямованих на розбудову інституційної спроможності 

регуляторів фінансового сектору, передбачено комплекс дій для забезпечення 

інституційної та фінансової незалежності регуляторів, посилення інституційного 

контролю роботи, підвищення ефективності інструментів впливу регуляторів на 

учасників фінансового сектору, налагодження комунікації регуляторів зі 

споживачами та учасниками фінансового сектору, підвищення ефективності 

протидії зловживанням у фінансовому секторі (частина В). 

В рамках вказаної Програми, з метою забезпечення провадження 

депозитарної та клірингової діяльності у відповідності з європейськими 

стандартами, а також з метою забезпечення  консолідації та розвитку біржової, 

розрахункової та клірингової інфраструктур планується імплементувати наступні 

документи: Директиву 98/26/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 

1998 року про остаточний розрахунок в платіжних системах та системах 

розрахунків за цінними паперами; Директиву 2009/44/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради від 6 травня 2009 року, якою вносяться зміни до Директиви 

98/26/ЄС про остаточність розрахунків у платіжних системах та системах 

розрахунків цінними паперами та Директиви 2002/47/ЄС про фінансове 

забезпечення, яке стосується пов'язаних систем і кредитних вимог; Директиву 

Комісії 2010/43/ЄС від 1 липня 2010 року щодо імплементації Директиви 

2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно організаційних вимог, 

конфлікту інтересів, ведення бізнесу, управління ризиками, а також щодо змісту 

угоди між депозитарієм та керуючою компанією; Регламент Європейського 

Парламенту та Ради 909/2014 щодо вдосконалення врегулювання розрахунків і 

цінних паперів в Європейському Союзі та про центральні депозитарії цінних 

паперів.  

Меморандумом про взаєморозуміння стосовно співробітництва у розвитку 

інфраструктури ринків капіталу в Україні від 26.07.2017 між НБУ та НКЦПФР 
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передбачено імплементацію відповідних положень законодавства Європейського 

Союзу: Регламенту 909/2014, Директиви 2004/39/ЄС Європейського Парламенту 

та Ради «Про ринки фінансових інструментів, що вносить зміни в Директиви Ради 

85/611/ЄЕС і 93/6/ЄЕС та Директиву 2000/12/ЄС Європейського Парламенту та 

Ради і припиняє дію Директиви Ради 93/22/ЄЕС» від 21.04.2004 року та 

міжнародних стандартів, зокрема принципів ІОSCО щодо функціонування 

інфраструктури ринків капіталу, та відповідних практик країн – членів ЄС.  

Управління як правова форма державного регулювання економіки передбачає 

прийняття компетентним органом юридично значущих рішень для суб’єктів 

господарювання з оперативних питань господарського життя, які пов’язані із 

застосуванням установлених законом засобів регулюючого впливу держави на 

діяльність суб’єктів господарювання [109, с. 202]. Завдяки цій формі втілюються в 

практичній діяльності суб’єктів положення економічної політики, програм 

економічного й соціального розвитку [161, с. 65]. 

Засобами управління як правової форми державного регулювання 

депозитарної та клірингової діяльності в Україні є погодження правил ЦД та РЦ; 

встановлення вимог та видача ліцензій на здійснення депозитарної та клірингової  

діяльності; призначення державних представників та погодження кандидатури на 

посади керівників ЦД, призначення тимчасово (до двох місяців) керівників 

депозитаріїв; зупинення клірингу та укладення договорів купівлі-продажу цінних 

паперів на фондових біржах на певний строк для захисту інтересів держави, 

інвесторів. 

Наприклад, рішенням НКЦПФР від 01.06.2017 року № 399 та № 257 від 

19.04.2017 року, було зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку 

цінних паперів ТОВ «Волиньбіоресурс» та ПАТ «Білоцерківський агрохімцентр» 

у зв’язку з нерозкриттям товариствами річної фінансової звітності [ 162]. 

Контроль як правову форму державного регулювання у теорії 

господарського права визначають як сукупність організаційно-технічних і 

правових заходів, спрямованих на визначення компетентними органами ступеня 

відповідності фактичних напрямів і результатів діяльності суб’єктів 
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господарського життя встановленим державою правилам, нормам і нормативам, а 

також виявлення порушень в діяльності цих суб’єктів, вжиття заходів щодо їх 

усунення, в тому числі застосування господарсько-правових санкцій [ 163, с. 114]. 

Правові та організаційні засади, основні принципи та порядок здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності  визначено 

Законом України від 05.04.2007 року “Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності” [164]. 

Контроль за депозитарною та кліринговою діяльністю включає виявлення 

порушень вимог законодавства та вжиття заходів по усуненню цих порушень, а 

також відновлення попереднього стану і застосування заходів відповідальності до 

порушників [165].  

Залежно від використаних джерел інформації при здійсненні контрольних 

функцій, контроль за депозитарною та кліринговою діяльністю можна поділити 

на документальний (проводиться за даними первинних документів, облікових 

регістрів, звітності тощо) та фактичний (на підставі, зокрема, комплексного 

аналізу, інвентаризації рахунків, депозитарних розписок, зустрічних перевірок, 

даних фінансового моніторингу [166]).  

За організаційними принципами контроль за депозитарною та кліринговою 

діяльністю  можна поділити на державний (з боку НКЦПФР, НБУ) та  відомчий 

(ЦД – за діяльністю депозитарних установ). 

Проведення НКЦПФР перевірок діяльності депозитарних та клірингових 

установ як один із заходів виконання завдань НКЦПФР відповідно до Закону  

«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» здійснюється 

шляхом проведення планових та позапланових перевірок [167]. 

Згідно аналізу чинного законодавства [124, 105, 104 ], можна виділити 

наступні основні повноваження контролю, які здійснює НКЦПФР з метою 

державного регулювання депозитарної та клірингової діяльності в Україні: 

-  здійснення контролю за достовірністю і розкриттям інформації, що 

надається професійними учасниками фондового ринку, які здійснюють 

депозитарну та клірингову діяльність;  
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-  проведення перевірок та ревізій фінансово-господарської діяльності 

професійних учасників ринку цінних паперів, які провадять депозитарну та 

клірингову діяльність; 

- у разі порушення законодавства про цінні папери, нормативних актів 

НКЦПФР – винесення попереджень, зупинення на термін до одного року дії 

ліцензій, виданих НКЦПФР (як приклад, у 2016 році, внаслідок проведеного 

аналізу дотримання пруденційних нормативів, депозитарній установі винесено 

постанову про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на 

фондовому ринку – депозитарної діяльності [168]);  

- накладення адміністративних стягнень, штрафних та інших санкцій за 

порушення чинного законодавства на юридичних осіб та їх співробітників, аж до 

анулювання ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних 

паперів – депозитарної та клірингової [169]. 

Відомчий контроль за депозитарною діяльністю виконує НДУ як ЦД, який 

згідно зі ст. 30 Закону “Про ДСУ” уповноважений:    

-  встановлювати форму, зміст, строки та порядок надання депозитарними 

установами та іншими клієнтами інформації про свою діяльність ЦД; 

-  контролювати дотримання депозитарними установами співвідношення між 

їх депозитарними активами та правами на цінні папери, зарахованими на рахунки 

у цінних паперах депонентів (депозитарного балансу); 

-  зупиняти проведення операцій депозитарною установою певного випуску 

цінних паперів, щодо якого виявлено порушення депозитарною установою 

депозитарного балансу; 

-  давати депозитарній установі розпорядження про усунення порушення 

депозитарного балансу.  

Додаткові повноваження контролю закріплені в Правилах ЦД [170], зокрема; 

щодо здійснення контролю відповідності інформаційно-телекомунікаційних 

систем клієнтів щодо провадження депозитарної діяльності та/або взаємодії з ЦД 

з метою встановлення їх відповідності вимогам цих Правил, Регламенту та 

Положення про інформаційно-телекомунікаційні системи обробки інформації. 
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Діяльність щодо провадження пруденційного нагляду за депозитарною та 

кліринговою діяльністю є важливим елементом контролю, адже дозволяє виявити 

можливі проблеми у фінансовому стані депозитарної чи клірингової установи на 

ранніх стадіях їх виникнення, що у перспективі сприяє стабільності депозитарної 

та клірингової діяльності в Україні [171; 172; 173, c. 91]. Дані щодо дотримання 

пруденційних нормативів подаються у строки, встановлені рішеннями НКЦПФР 

[174, 175]. 

До ризиків, які можуть виникати при провадженні професійної діяльності на 

фондовому ринку, належать такі їх види: загальний фінансовий ризик (ризик 

банкрутства) - ризик неможливості продовження діяльності; операційний ризик - 

ризик виникнення збитків, які є наслідком недосконалої роботи внутрішніх 

процесів та систем установи, її персоналу або результатом зовнішнього впливу 

[171]. 

Для професійних учасників фондового ринку, що провадять депозитарну 

діяльність, ключовим є операційний ризик [176, с. 102]. Для вимірювання та 

оцінки ризиків діяльності ЦД та депозитарних установ використовуються 

пруденційні нормативи: норматив достатності власних коштів; коефіцієнт 

покриття операційного ризику. 

Пруденційне регулювання діяльності депозитарних установ є складовою 

пруденційного нагляду за діяльністю професійних учасників фондового ринку. 

Для його удосконалення необхідно: розробити уніфіковані правила обліку і 

регламентного забезпечення системи управління ризиками депозитарної 

діяльності; посилювати контроль за дотриманням ЦД та депозитарними 

установами пруденційних нормативів; використовувати сегреговані рахунки [176, 

с. 102].  Функції пруденційного нагляду покладено на Департамент регулювання 

депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності НКЦПФР [177]. 

ПАТ «Національний депозитарій України», який має статус ЦД цінних 

паперів в Україні, відповідає встановленим вимогам щодо нормативу достатності 

власних коштів та вимогами щодо коефіцієнту покриття операційного 

ризику[168].  
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За даними проведеного аналізу дотримання пруденційних нормативів, ПАТ 

«Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» 

відповідає встановленим вимогам щодо нормативного значення коефіцієнта 

покриття зобов’язань учасників клірингу, який є показником для оцінки здатності 

особи, що провадить клірингову діяльність, гарантувати проведення розрахунків 

за зобов'язаннями [171].  

Засоби державного регулювання господарської діяльності – це встановлені 

законом економічні, організаційні і правові інструменти (знаряддя) регулюючого 

впливу держави в особі уповноважених органів на діяльність суб’єктів 

господарювання [219, c. 37]. Адекватність обраних правових засобів характеру 

суспільних відносин, що підлягають урегулюванню, забезпечує ефективність 

правового впливу на ті чи інші групи суспільних відносин [ 178, с.  59]. 

Перелік основних засобів регулюючого впливу держави на діяльність 

суб’єктів господарювання передбачено у ч. 2 ст. 12 ГК України та не є вичерпним 

[179].  

Засоби державного регулювання відносин на фондовому ринку визначають 

як передбачені законом інструменти регулюючого впливу держави на фондові 

відносини, спрямовані на встановлення правил або обмежень у здійсненні 

господарської діяльності на фондовому ринку, порушення яких тягне за собою 

застосування адміністративно-господарських санкцій, економічну підтримку та 

забезпечення зацікавленості учасників фондового ринку у здійсненні 

господарської діяльності та операцій на фондовому ринку з використанням 

цінних паперів та похідних фінансових інструментів, забезпечення оптимального 

поєднання державного регулювання та саморегулювання відносин на фондовому 

ринку [143, с. 77]. 

Поточне управління депозитарною та кліринговою діяльністю здійснюється з 

використанням наступних засобів державного регулювання [180, c. 44-45]: 

1. Ліцензування депозитарної та клірингової діяльності на фондовому ринку 

[105;106]. Ліцензування є однією з форм дозвільного способу регулювання, що 

застосовується в разі потреби забезпечення захисту суспільних інтересів, коли 
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«автономність» поведінки суб’єктів права може суперечити цим інтересами [181, 

с. 119; 182, с. 75-76, 362].  

В. І. Полюхович визначає ліцензування професійної діяльності на фондовому 

ринку як вид організаційно-господарських правовідносин, що виникають у 

зв’язку та у процесі надання дозволу на здійснення видів професійної діяльності 

на ринку цінних паперів шляхом видання уповноваженим органом державної 

влади ліцензіату спеціального документу – ліцензії [183, с. 397].  

Ліцензування професійної діяльності передбачає виконання визначених 

законодавством ліцензійних умов [105], що мають організаційно-установчий, 

майновий, внутрішньо-організаційний, кваліфікаційний та технічний характер 

[80, c. 125]. 

Відповідно до ст. 4 Закону України “Про державне регулювання ринку 

цінних паперів в Україні” депозитарна діяльність депозитарної установи, 

діяльність  із  зберігання активів  інститутів спільного інвестування, діяльність  із  

зберігання активів пенсійних фондів та клірингова діяльність підлягає 

ліцензуванню НКЦПФР у визначеному НКЦПФР порядку [106; 105]. При цьому, 

депозитарна діяльність ЦД та НБУ ліцензуванню не підлягають (ч.1 ст. 29 Закону 

«Про ДСУ»).  

2. Державна реєстрація є дозвільним засобом державного регулювання, 

юридичним фактом, який підтверджує легітимність функціонування організації, 

виникнення, зміну та припинення конкретних правовідносин, посвідчення 

фактичних обставин [184, с. 68]. 

Державній реєстрації підлягають юридичні особи, які здійснюють 

депозитарну та клірингову діяльність, їх установчі документи та зміни до них. 

Загальна процедура державної реєстрації суб’єктів господарювання, що є 

учасниками депозитарної системи, здійснюється в порядку, визначеному Законом 

України від 15.05.2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» [185]. 

Набуття статусу суб'єкта господарських відносин, на думку О.М. Вінник, 

зазвичай є завершальною стадією процесу створення господарської організації і 
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пов'язується з їх державною реєстрацією, яка може здійснюватися в загальному 

та/або в спеціальному порядку [ 186, с. 59]. 

З моменту державної реєстрації професійний учасник фондового ринку 

виникає як суб’єкт права [187, с. 232], однак для набуття правосуб’єктності, 

необхідної для здійснення окремого виду професійної діяльності на фондовому 

ринку, необхідно вчинити ще ряд дій, які охоплюються постреєстраційною 

стадією легітимації.  

Пропонуємо внести зміни до ч. 2 ст. 83 ГК України, доповнивши її реченням 

наступного змісту: Для набуття правосуб’єктності, необхідної для здійснення 

вказаних видів господарської діяльності, необхідним є включення господарських 

товариств до відповідного реєстру юридичних осіб.  

Елементом спеціальної легітимації для професійних учасників депозитарної 

системи можна вважати включення їх до державного реєстру фінансових установ, 

які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, який веде НКЦПФР 

[188]. Вказаний реєстр включає у себе також  фондові біржі, торговців цінними 

паперами, емітентів, зберігачів та компанії з управління активами [189]. Окремий 

перелік депозитарних установ ведеться ПАТ «НДУ» [190], відповідно до якого 

депозитарну діяльність в Україні здійснюють в основному банки.  

Однак банки не включаються до державного реєстру фінансових установ, які 

надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (п. 1 р. 1 Порядку 

формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають 

фінансові послуги на ринку цінних паперів). Відомості про банки підлягають 

внесенню до Державного реєстру банків, який ведеться НБУ [138; 191]. 

Крім державної реєстрації учасників депозитарної системи реєстрації також 

підлягають правила (та зміни до них) ЦД  [47], його статут (та зміни до нього), 

внутрішні документи.  

Для провадження клірингової діяльності клірингова установа, ЦД або РЦ 

зобов’язані зареєструвати в НКЦПФР такі внутрішні документи: 

1)  правила клірингу, погоджені НБУ; 
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2) документ, що визначає порядок організації та здійснення внутрішнього 

аудиту (контролю); 

3)  документ, що визначає систему управління ризиками та гарантій із 

зазначенням видів ризиків, методики їх розрахунку, заходи зниження ризиків, 

порядок та умови їх застосування. 

3. Засоби, пов’язані з ліквідацією учасників депозитарної та клірингової 

діяльності. Наприклад, звернення НКЦПФР до суду з позовом до депозитарної чи 

клірингової установи з підстав, визначених п. 31-1 ст. 8 Закону України «Про 

державне регулювання фондового ринку». 

4. Застосування дозвільного (погоджувального) порядку, який стосується, 

зокрема, набуття або збільшення інвестором істотної участі у депозитарній чи 

кліринговій установі [192]; погодження порядку здійснення грошових  

розрахунків  за операціями з цінними паперами в ЦД (пп. 45 п. 3 Положення про 

НКЦПФР). 

5. Установлення вимог, критеріїв і стандартів провадження депозитарної та 

клірингової діяльності на фондовому ринку (пп. 52 п. 3 Положення про 

НКЦПФР), у тому числі обмеження щодо суміщення з іншими видами 

професійної діяльності на ринку цінних паперів [170; 73 ;105]. 

Зокрема, встановлено вимоги щодо здійснення та обліку операцій на ринку 

цінних паперів [41; 104; 193]; вимоги до договорів на здійснення депозитарної та 

клірингової діяльності на фондовому ринку  [ 194; 195; 196; 197;198 ];  

особливості здійснення депозитарної діяльності з державними облігаціями та 

казначейськими зобов'язаннями (пп. 44 п. 3 Положення про НКЦПФР); вимоги до 

порядку відкриття та ведення рахунків у цінних паперах,  порядку проведення 

операцій та їх видів, що здійснюються ЦД, НБУ та депозитарними установами на 

рахунках у цінних паперах; вимоги до змісту внутрішніх документів професійних 

учасників депозитарної системи України; вимоги до порядку зарахування цінних 

паперів до системи депозитарного обліку при емісії, а також списання цінних 

паперів у зв’язку з їх погашенням та/або анулюванням. 
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6. Установлення вимог до розкриття інформації: інвесторами у разі набуття 

або збільшення істотної участі у професійному учаснику депозитарної системи 

або системи клірингу [192]; подання учасниками депозитарної та клірингової 

діяльності даних про свою діяльність [199] (передбачено обов’язок забезпечення 

цілодобового доступу до річної фінансової звітності та річної консолідованої 

фінансової звітності разом з аудиторським висновком); надання адміністративних 

даних професійними учасниками депозитарної системи України та НБУ [ 200; 

201]; захист інформації в системах обліку Національної депозитарної системи.  

Під розкриттям інформації О. В. Кологойда розуміє забезпечення її 

доступності всім зацікавленим особам, незалежно від цілей отримання інформації 

за процедурою, що гарантує її знаходження і отримання [80, с. 304]. 

Загальні засади розкриття інформації закладені стандартами розкриття 

інформації Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO) [202], 

Законом «Про цінні папери та фондовий ринок» (ст.ст. 40, 41), ч. 5 ст. 152 ЦК 

України, Принципами корпоративного управління, затвердженими рішенням 

НКЦПФР №955 від 22.07.2014 р. [203], розробленими з урахуванням принципів 

корпоративного управління ОЕСР, Концепцією розкриття інформації на 

фондовому ринку, затвердженою рішенням НКЦПФР від 26.04.2012 р. № 645 

[204], рішенням НКЦПФР «Про затвердження Положення про розкриття 

інформації емітентами цінних паперів» від 3 грудня 2013 року № 2826 [205], 

Методичними рекомендаціями щодо доступу акціонерів та інших заінтересованих 

осіб до інформації про АТ, затвердженими рішенням ДКЦПФР від 26 січня 2005 

р. № 27 [206]. Форми, способи і підстави розкриття інформації учасниками 

фондового ринку визначені Законами «Про цінні папери та фондовий ринок» (р. 

V), «Про державне регулювання ринку цінних паперів», рішеннями та наказами 

НКЦПФР, що визначають опис XML-файлів електронної форми адміністративних 

даних.  

Згідно з вимогами міжнародних стандартів і на базі використання 

міжнародних систем нумерації цінних паперів встановлено порядок обміну 
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інформацією на умовах гарантованої конфіденційності між учасниками 

депозитарної системи України ( пп. 51 п. 3 Положення про НКЦПФР). 

7. Сертифікація фахівців депозитарних та клірингових установ  [113;105]  та  

встановлення вимог до керівників та головних бухгалтерів [207]. Зокрема, 

встановлення переліку посад та робіт, виконуваних працівниками учасників 

депозитарної системи  України та державних органів, що здійснюють контроль за 

діяльністю депозитарної системи України, які зобов'язані щороку подавати 

НКЦПФР відомості про цінні папери, що є у власності цих працівників та членів 

їх сімей (пп. 53 п. 3 Положення про НКЦПФР). 

8. Формування та ведення інформаційної бази даних про ринок цінних 

паперів, до якої включається, зокрема, інформація про депозитарні установи 

(включаючи дані про перелік правопорушень на ринку цінних паперів) та про 

об’єднання професійних учасників депозитарної системи, у тому числі 

саморегулівні організації [208]. Інформаційна база даних учасників депозитарної 

системи створюється та утримується Державною установою «Агентство з 

розвитку інфраструктури фондового ринку України» на базі сайта Агентства 

(http://smida.gov.ua) шляхом об’єднання інформації в єдиному центрі.  

Крім того, актуальний перелік депозитарних установ міститься на 

офіційному веб-сайті НКЦПФР [ 209]. 

9. Технічне регулювання: встановлення вимог до програмного забезпечення 

автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, 

призначених для здійснення депозитарної та клірингової діяльності на фондовому 

ринку [210].   

10. Застосування нормативів: встановлення обов'язкових нормативів 

достатності власних коштів та інші показники і вимоги,  що  обмежують ризики 

по операціях з цінними паперами в ході здійснення депозитарної та клірингової 

діяльності; встановлення пруденційних нормативів: вимог щодо нормативу 

достатності власних коштів та вимог щодо коефіцієнту покриття операційного 

ризику для ЦД та депозитарних установ; нормативного значення коефіцієнта 

покриття зобов’язань учасників клірингу – для РЦ.   
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11. Встановлення цін та тарифів на послуги депозитарних та клірингових 

установ. Максимальні та мінімальні розміри тарифів на оплату послуг ЦД 

встановлюються ЦД за погодженням з НКЦПФР та АМК України (п. 5 р. ІІ 

Рішення НКЦПФР від 06.08.2013 р. № 1413 «Про затвердження Вимог до 

договору про обслуговування випусків цінних паперів між емітентом і ЦД»). 

Тарифи на послуги РЦ затверджуються правлінням РЦ, розміщуються на 

веб-сайті РЦ та використовуються при нарахуванні та сплаті послуг РЦ клієнтом 

самостійно шляхом безготівкового перерахування коштів або шляхом здійснення 

РЦ договірного списання коштів з поточного або кореспондентського рахунку на 

підставі відповідного договору [211]. 

Принцип конкурентного ціноутворення порушується в діяльності 

монополістів на фондовому ринку – ЦД та РЦ [212]. 

У 2016 році Асоціація «Українські фондові торговці» та окремі члени 

асоціації як користувачі послуг РЦ − ТОВ "ФК "КУБ" та ТОВ "ФОНДОВА 

КОМПАНІЯ "ФІНЕКС-УКРАЇНА" − звернулись до НКЦПФР, АМКУ, Мінфіну, 

НБУ із заявами щодо необґрунтованої вартості послуг РЦ. 21.06.2016 р. АМКУ 

порушив справу щодо економічної обґрунтованості тарифів ПАТ "Розрахунковий 

центр" за заявою ТОВ "ФК "КУБ"[213]. Метою проведення АМКУ  дослідження 

питання економічної обґрунтованості тарифів на клірингові послуги є визначення 

наявних проблемних питань у взаємовідносинах ПАТ «Розрахунковий центр» з 

торговцями цінними паперами під час отримання останніми клірингових послуг, 

які перешкоджають розвиткові конкуренції, забезпечення контролю за 

дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції та підготовка за 

результатами дослідження пропозицій щодо здійснення заходів, спрямованих на 

розвиток конкуренції [214]. 

Враховуючи монопольне становище ЦД на ринку депозитарних послуг ЦД та 

РЦ на ринку клірингових послуг максимальний розмір тарифів на послуги ЦД та 

РЦ має визначатись за погодженням з НКЦПФР та АМК України. З цією метою 

пропоную доповнити ч. 1 ст. 8 Закону «Про державне регулювання ринку цінних 

паперів» пунктом 5-5 наступного змісту: «5-5) встановлювати за погодженням з 
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Антимонопольним комітетом України максимальні розміри тарифів на оплату 

депозитарних послуг Центрального депозитарію та клірингових послуг 

Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках 

України».  

12. Запобігання монополізму та захист економічної конкуренції на 

фондовому ринку (ст. 25 ГК України, ст. 4 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», ст. 2 Закону «Про державне регулювання ринку цінних 

паперів»). 

Внаслідок реформи депозитарної системи України, на ринку цінних паперів 

виникло два монополіста – НДУ та РЦ. І якщо створення ЦД на ринку 

депозитарних послуг є виправданим та відповідає світовій практиці (це саме та 

сфера фондового ринку, в якій конкуренція між її окремими складовими 

елементами системи може гальмувати розвиток ринку, а не стимулювати [16, с. 

64]), то існування на ринку РЦ як іншого штучного монополіста є суперечливою 

та не має аналогів у світі.  

В розроблених рекомендаціях Міжнародною організацією комісій з цінних 

паперів наголошується на необхідності розвитку конкуренції в сегменті клірингу 

та розрахунків, оскільки за відсутності монополії ринкові сили мають самостійно 

забезпечити стимули для контролю над витратами (Банк міжнародних 

розрахунків, Міжнародна організація комісії з цінних паперів, 2001 р. 

(рекомендація 5). Вважається за необхідне передбачати ретельний контроль 

регулюючих органів за монополізацією систем розрахунків за цінними паперами 

[215]. 

Враховуючи різноманітність способів управління ризиками, необхідність 

підвищення гнучкості та зручності в діяльності клірингових установ, надання їм 

самостійності, з метою створення конкурентного середовища, доцільно дозволити 

кліринговим установам розробляти власні правила здійснення клірингової 

діяльності, які повинні містити умови допуску до участі у клірингу, порядок 

виконання клірингових процедур, створення та використання клірингових фондів, 

використання інших процедур з мінімізації ризиків [216]. 
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Концентрація в руках держави в особі РЦ клірингових та розрахункових 

операцій з цінними паперами не відповідає засадам конкурентного ринку. А тому 

необхідним є здійснення дерегуляції клірингової діяльності з метою забезпечення 

її демонополізації зі встановленням однакових вимог до осіб, що здійснюють 

клірингову діяльність та для скасування невиправданих вимог щодо 

обов’язкового поєднання такої діяльності з банківською діяльністю. 

Правові форми державного регулювання економіки реалізуються за 

допомогою певних способів впливу на поведінку суб’єктів господарювання. Такі 

передбачені законодавством способи впливу держави на поведінку суб’єктів 

господарського життя з метою отримання необхідного суспільству результату  

можна визначити як методи державного регулювання економіки [217, с. 365]. 

Розрізняють чотири основні методи правового регулювання господарських 

відносин, у тому числі відносин, які виникають при провадженні депозитарної та 

клірингової діяльності [218, c. 15; 219, c. 94; 220, c. 149; 219, c. 96]: 

-  метод приписів (наприклад, НКЦПФР для захисту інтересів держави та 

інвесторів може зупиняти внесення змін до системи депозитарного обліку, 

зупиняти кліринг та укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів на 

певний термін); 

- метод автономних рішень (наприклад, Загальні збори ЦД можуть приймати 

рішення про розміщення акцій, розподіл прибутків і збитків тощо); 

-  метод координації (наприклад, укладання договорів, що опосередковують 

здійснення депозитарної ̈та клірингової діяльності); 

-  метод рекомендацій (наприклад, особливості виконання окремих 

депозитарних операцій можуть визначатись окремими правилами, стандартами, 

регламентом ЦД). 

Фінансова криза, що розпочалась у США та у 2008 р. охопила весь світ 

обумовила пошук оптимальної системи регулювання фондового ринку на засадах 

поєднання державного регулювання та саморегулювання. У регулюванні ринку 

цінних паперів США важлива роль належить саморегулівним організаціям 
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професійних учасників ринку, найбільша з них – Служба регулювання галузі 

фінансових послуг (Financial Industry Regulatory Authority, FINRA) [221, с. 39]. 

Кологойда О. В. визначає саморегулювання фондового ринку як нормативне 

регулювання ринкових відносин на фондовому ринку на локальному рівні СРО 

професійних учасників фондового ринку шляхом прийняття правил, стандартів 

здійснення учасниками такої організації певного виду професійної діяльності на 

фондовому ринку і операцій з цінними паперами та контроль за їх дотриманням 

[222, c. 110]. 

Саморегулювання депозитарної та клірингової діяльності забезпечують: 

1)  національні організації (ринкові регулятори, саморегулятори) - 

об’єднання професійних учасників фондового ринку, СРО, що здійснюють 

нормативно-правове, локальне регулювання відносин на фондовому ринку з 

метою задоволення суспільних потреб, представництва та захисту інтересів їх 

членів [223, c. 101-102]. До СРО, що здійснюють саморегулювання депозитарної 

діяльності депозитарної установи, як ліцензованого виду діяльності на фондовому 

ринку України (ч. 1, 6 ст. 14 Закону «Про ДСУ» ), належать дві 

організації: Асоціація "Українські Фондові Торговці [224], створена 12.03.2009 р. 

шляхом консолідації трьох СРО (СРО «Регіональний Фондовий Союз», СРО ВАТ 

"Київська Міжнародна Фондова Біржа", СРО ЗАТ "Українська Фондова 

Біржа") та Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів – ПАРД 

(раніше - Професійна асоціації реєстраторів та депозитаріїв) [225].  

Подвійний правовий статус СРО було визначено О. В. Кологойдою, яка 

розглядає СРО, як 1) суб’єкта господарювання - некомерційну господарську 

організацію – господарське об’єднання; 2) суб’єкта організаційно-господарських 

повноважень, що реалізуються СРО щодо суб’єктів господарювання – 

професійних учасників фондового ринку [226, c. 101-102 ]. 

Підхід щодо визнання СРО неприбутковою господарською організацією 

[227, с. 40; 228, с. 11] та неприбутковим об’єднанням професійних учасників 

ринку [229, с. 164] поширений і в спеціальній науковій літературі. 

Ознаками СРО є неприбуткові засади створення та діяльності, принцип 
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членства за ознакою єдності галузі підприємництва або виду професійної 

діяльності [230, с. 9], подвійна мета, що полягає у задоволенні приватних 

інтересів членів СРО та споживачів, а у випадках делегування СРО публічно-

владних повноважень – і публічного інтересу, здійснення нормотворчої, 

контрольної, представницької та штрафної функцій стосовно членів СРО, що 

передбачено локальними корпоративними актами [ 231 с. 5; 232, с. 114], наявність 

розроблених і затверджених стандартів та правил підприємницької або 

професійної діяльності [233]; наявність спеціалізованих органів контролю за 

дотриманням стандартів і правил; наявність механізму індивідуальної або 

колективної відповідальності членів СРО [234, с. 10], набуття статусу СРО 

шляхом включення до ЄДР СРО [235] або шляхом отримання дозволу від 

уповноваженого державного органу [236, с. 40–41; 226, c. 102]. 

Метою діяльності СРО є забезпечення умов провадження діяльності 

професійними учасниками фондового ринку – членами СРО, розробка і 

затвердження правил, стандартів професійної поведінки та провадження 

відповідного виду професійної діяльності, захист інтересів професійних учасників 

фондового ринку, встановлення правил і стандартів проведення операцій з 

цінними паперами [237, с.200]. 

Професійна  діяльність  учасників  фондового  ринку, крім фондових  бірж  

та  депозитаріїв,  здійснюється  за умови членства щонайменше  в одному 

об'єднанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або СРО, що об'єднує 

професійних учасників  ринку  цінних  паперів за відповідним видом професійної 

діяльності (ч. 4 ст. 16 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок»). 

Обов’язковість членства в СРО прирівнюється до наслідків одержання ліцензії як 

елемента набуття спеціальної правосуб’єктності юридичної особи на зайняття 

ліцензованими видами діяльності [238, с. 33], визнається додатковим до 

державної реєстрації спеціальним елементом (процедурою) легітимації [239, 

с. 64]. Виключення, зазначене в ч. 4 ст. 16 Закону «Про цінні папери та фондовий 

ринок», в частині депозитаріїв стосується НДУ та НБУ – монополістів на 

фондовому ринку, для яких членство у об'єднанні професійних учасників ринку 
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цінних паперів та/або СРО не є умовою здійснення депозитарної діяльності ЦД та 

депозитарної діяльності НБУ (ч. 1 ст. 3, ст. 9, ст. 13 Закону «Про ДСУ»).   

Відповідно до ст. 48 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок», п.п. 2, 4 

ч. 1 р. ІІІ Положення про об’єднання професійних учасників фондового ринку, 

затвердженого рішенням НКЦПФР від 12 грудня 2012 р. № 1925 [233], одне 

об’єднання може набути статусу СРО за одним або кількома видами професійної 

діяльності. При цьому СРО повинна об’єднувати більше 75 % професійних 

учасників фондового ринку за одним із видів професійної діяльності.  

Професійні учасники фондового ринку з відповідного виду (видів) 

професійної діяльності можуть бути членами одночасно кількох об’єднань 

професійних учасників ринку цінних паперів, зареєстрованих за таким видом 

професійної діяльності [233]. Вказана норма, яка закріплює можливість вибору 

об’єднання, не тільки сприяє розвитку професіоналізму при провадженні 

депозитарної діяльності, а забезпечує конкуренцію як між депозитарними 

установами, так і між самими об’єднаннями професійних учасників. Адже тільки 

при наявності кількох об’єднань може бути забезпечено демократичне 

саморегулювання в кожному із них. Одночасно, множинність об’єднань 

професійних учасників обмежує можливості державного органу чинити тиск на 

окремих учасників фондового ринку, що в нашому інституціональному 

середовищі має особливо важливе значення для забезпечення справжньої свободи 

підприємництва [ 240, с. 19].  

Отже, цілком законною є ситуація, яка склалась на вітчизняному фондовому 

ринку, коли статус СРО з депозитарної діяльності мають дві організації - 

 Асоціація "Українські Фондові Торговці  та  Професійна асоціація учасників 

ринків капіталу та деривативів (ПАРД) [241]. Практично у жодній державі 

кількість СРО не обмежено; визнано правомірність різних моделей 

саморегулювання; формування СРО є еволюційним процесом, результатом чесної 

конкуренції [242, с. 397; 243, с. 3].  

Шляхом узгодження дій СРО, створення ними робочих груп, обміну 

інформацією під контролем державного регулятора  можна досягти однакових 
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стандартів на фондовому ринку [244, с. 10]. Конкуренція між різними СРО може 

мати позитивний ефект не тільки у сфері регулювання, але й для вирішення 

основних питань розвитку фондового ринку. 

Спірною є точка зору В.І. Полюховича щодо створення спеціалізованої 

саморегулівної організації або ж розширення компетенції ПАРД з огляду на 

виділення клірингової діяльності як окремого виду депозитарної діяльності [245, 

с.151]. Клірингові установи на даний час не створені, єдиним суб’єктом, який 

монопольно здійснює клірингову діяльність на фондовому ринку наразі є РЦ, 

тому заснування СРО, що об’єднуватиме учасників клірингової діяльності наразі 

є передчасним. 

2) Міжнародні установи та організації інфраструктури фондового ринку, 

створені з метою гармонізації платіжних систем ЄС з їх подальшою інтеграцією в 

єдиний фінансовий ринок.   

Україна є членом Міжнародної організації (IOSCO); Міжнародної асоціації з 

питань обслуговування цінних паперів (ISSА); Асоціації національних агентств з 

кодифікації цінних паперів (ANNA); Асоціації європейських центральних 

депозитаріїв (ECSDA);  Асоціації центральних депозитаріїв Євразії (АЦДЕ).  

Міжнародні організації впливають на регулювання пост-торговельної 

діяльності за допомогою так званого «м'якого права», - сюди належать, 

наприклад, рекомендації Комітету по платежах і платіжних системах у співпраці з 

Міжнародною організацією комісій з цінних паперів, Завдання і принципи 

регулювання цінних паперів Міжнародної організації комісій з цінних паперів, 

План дій Групи 30 щодо глобального клірингу і розрахунків, «Європейський 

кодекс поведінки у клірингу та розрахунках» від 7 листопада 2006 р. [246] тощо.  

Продумане і раціональне застосування вищезазначених засобів, методів та 

форм державного регулювання та саморегулювання депозитарної та клірингової 

діяльності сприятиме системній розбудові функціональних елементів 

депозитарної та клірингової систем та збільшенню ринкових саморегулівних 

процесів у цій сфері.  
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1.4. Міжнародні стандарти регулювання депозитарної та клірингової 

діяльності та їх застосування в Україні 

Адаптація національного законодавства України до міжнародного 

законодавства є пріоритетною складовою процесу інтеграції України як до 

Європейського Союзу (далі ЄС) та і до світової спільноти, що в свою чергу є 

пріоритетним напрямом  української зовнішньої політики.  

У міжнародному законодавстві звертається увага на системне значення для 

функціонування ринків цінних паперів центральних депозитаріїв і центральних 

контрагентів, які сприяють підтримці постторговельної інфраструктури, 

захищають фінансові ринки та надають учасникам ринку впевненість, що операції 

з цінними паперами будуть виконані належним чином [127, с. 4, 13].  

Необхідним є дослідження міжнародних стандартів регулювання 

депозитарної та клірингової діяльності, стан їх імплементації в законодавство 

України, визначення перспектив подальшої координації, з метою приведення 

правового регулювання у відповідність до міжнародних стандартів та 

вдосконалення вітчизняного правового регулювання у цій сфері.  

Стандарт в широкому розумінні можна визначити як зразок, еталон, модель, 

які приймаються за вихідні для порівняння з ними інших подібних об'єктів.  

Термін міжнародний стандарт використовується в двох значеннях – як 

документ [247] і як окреме правило (принцип) [248, с. 136] побудови і 

функціонування певної інституції, ринку тощо. Тобто під стандартами 

депозитарної діяльності слід розуміти певні єдині вимоги і правила побудови 

депозитарних систем, які є прикладом найкращої світової практики та закріплені 

у відповідних нормативно-правових актах.  

Міжнародний стандарт регулювання депозитарної та клірингової діяльності 

можна визначити як прийнятий міжнародною організацією документ, 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 
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цінними паперами, забезпечення розбудови стабільної і надійної пост-

торгівельної інфраструктури  фондового ринку. 

Розробка міжнародних стандартів є результатом діяльності відповідних  

міжнародних та регіональних організацій, таких як: Міжнародна організація 

комісій з цінних паперів (International Organization of Securities Commissions - 

IOSCO); Комітет із платіжних і розрахункових систем Банку міжнародних 

розрахунків (Committee on Payment and Settlement Systems of Bank for International 

Settlements – CPSS of BIS); Група Тридцяти (The Group of Thirty - G30); 

Міжнародна асоціація з питань обслуговування цінних паперів (Іnternational 

Securities Services Association – ISSА); Асоціація європейських центральних 

депозитаріїв (Association of European Central Securities Depositories, ECSDA); 

Комітет європейських регуляторів ринків цінних паперів (Committee of European 

Securities Regulators, CESR); Асоціація центральних депозитаріїв Євразії (АЦДЕ); 

Парламент та Рада Європейського Союзу та інші.   

Впровадження міжнародних стандартів з питань провадження депозитарної 

діяльності належить до виключної компетенції ЦД [249].  

Серед основних документів, які містять міжнародні стандарти для платежів, 

клірингових і розрахункових систем, слід виділити: «Принципи для 

інфраструктур фінансового ринку» Комітету з платіжних і розрахункових систем 

Банку міжнародних розрахунків та Технічного комітету Міжнародної організації 

комісій з цінних паперів [250], Цілі та Принципи регулювання ринків цінних 

паперів Міжнародної організації комісій з цінних паперів IOSCO [4], План дій 

Групи 30 щодо глобального клірингу і розрахунків від 2003 року (Global Clearing 

and Settlement: A Plan of Action) [251]; Рекомендації Міжнародної асоціації з 

питань обслуговування цінних паперів (ISSА); Директиву 98/26/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 1998 року про остаточність 

розрахунків у платіжних системах та системах розрахунків за цінними паперами 

[252]; Директиву 2009/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 06 травня 

2009 року, якою вносяться зміни до Директиви 98/26/ЄС про остаточність 

розрахунків у платіжних системах та системах розрахунків цінними паперами та 
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Директиви 2002/47/ЄС про фінансове забезпечення, яке стосується пов’язаних 

систем і кредитних вимог [253]; Директиву 2002/47/EC про фінансове 

забезпечення [254], Директиву 2003/71/ЕС про проспекти емісії цінних паперів 

[255]; Директиву 2004/39/ЕС про ринки фінансових інструментів [256]; 

Директиву 2004/109/ЕС про узгодження вимог щодо прозорості інформації про 

емітентів, чиї цінні папери допускаються до продажу на регульованому ринку 

[257]; Регламент № 909/2014 Європейського парламенту і ради від 23 липня 2014 

року про вдосконалення розрахунків за цінними паперами в Європейському 

Союзі та центральні депозитарії цінних паперів (далі – Регламент №909/2014) 

[258].  

Аналіз норм та принципів, закріплених у документах вищенаведених 

організацій, дозволяє  виділити такі ключові принципи (міжнародні стандарти), 

дотримання яких є необхідним для функціонування надійної та ефективної 

облікової та розрахунково-клірингової системи [259, c. 105]: 

1.   Централізація системи надання депозитарних послуг. У міжнародній 

практиці функціонування фондових ринків Центральний депозитарій є ключовим 

інститутом депозитарної системи.  

Поштовхом до розвитку та поширення ідеї створення центральних 

депозитаріїв в світі стала доповідь Групи тридцяти («G30») щодо системи 

клірингу і розрахунків на світових ринках цінних паперів, опублікована в 1989 

році. Так, згідно з рекомендацією № 3 вказаної доповіді, кожна країна повинна 

мати до 1992 року розвинений та ефективно діючий Центральний депозитарій 

цінних паперів [260]. На момент публікації рекомендацій у 1989 році у світі вже 

існувало приблизно 20 центральних депозитаріїв [ 261, с. 242].  

У 1999 році, коли International Securities Services Association (ISSA) 

опублікувала оновлені рекомендації G30 [262], рекомендацію № 3 було уточнено і 

розширено, зокрема, щодо можливості існування на одному ринку декількох 

клірингово-розрахункових депозитаріїв, які повинні діяти на основі сумісних 

правил та звичаїв з метою зменшення ризику при розрахунках та уможливлення 

ефективного використання коштів і взаємних гарантій [263]. 
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Порівняльний аналіз функціонування зарубіжних депозитарних систем 

свідчить про перехід від фрагментарної до консолідованої депозитарної системи в 

різних країнах світу [59, с. 13]. Централізація розрахунково-клірингової та 

депозитарної інфраструктури фондових ринків йде шляхом створення 

Центральних депозитаріїв та спеціалізованих клірингових центрів, що 

здійснюють комплексне обслуговування всіх груп учасників: емітентів, 

інвесторів, професійних учасників, реєстраторів та кастодіальних депозитаріїв 

[127, c. 13; 264, с. 52]. Тенденції до централізації системи надання депозитарних 

послуг є об’єктивним проявом необхідності поліпшення інвестиційного клімату, 

забезпечення прозорості обліку і підтвердження прав власності на цінні папери, 

мінімізації трансакційних витрат учасників ринку, уніфікації процесів, пов’язаних 

з наданням депозитарних послуг. 

Наявність єдиного депозитарію, який обслуговує професійних учасників ринку, 

мінімізує ризики, пов’язані з вчасною поставкою цінних паперів проти платежу, а 

також гарантує нормальний режим взаємодії учасників ринку з різних країн в єдиній 

глобальній мережі [17, c. 23].  

Вжиття заходів щодо запровадження консолідації депозитарного обліку 

цінних паперів закріплено у Комплексній програмі розвитку фінансового ринку 

України до 2020 року та у проекті Програми розвитку фондового ринку України 

на 2015-2017 роки «Європейський вибір – нові можливості для прогресу та 

зростання», де передбачено законодавче забезпечення здійснення передачі цінних 

паперів, віднесених Законом України «Про ДСУ» до компетенції НБУ, на 

депозитарне обслуговування до ЦД.  

2.   ЦД повинен мати належні правила та процедури, що дають змогу 

забезпечувати цілісність випусків цінних паперів, мінімізувати й управляти 

ризиками, пов’язаними зі зберіганням і передачею цінних паперів (принцип № 11 

у Принципах для інфраструктур фінансового ринку).  

В Україні з метою обмеження ризиків при провадженні депозитарної та 

клірингової діяльності, вказані вище принципи відображені у Положенні щодо 

пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до 
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системи управління ризиками [171], яке, зокрема, визначає основні ризики 

депозитарної та клірингової діяльності, встановлює перелік та порядок 

розрахунку пруденційних показників, визначає вимоги щодо запобігання та 

мінімізації впливу ризиків на діяльність суб’єктів депозитарної та клірингової 

діяльності.  

3.   ЦД повинен обліковувати цінні папери в іммобілізованому або 

дематеріалізованому виді для їх бездокументарної передачі.  

В умовах щорічного збільшення як обсягу торгів, так і ризиків, пов’язаних з 

постійною зміною місць зберігання та обліку цінних паперів створення 

центрального депозитарію обумовило необхідність переходу до бездокументарної 

форми та обліку цінних паперів та прав на них. Зі збільшенням обсягів операцій з 

цінними паперами пропускна здатність сертифікатної системи швидко досягає 

своєї межі. Так сталось в 70-х роках ХХ ст., зокрема, в США, де зі збільшенням 

обігу цінних паперів на американському фондовому ринку сертифікатна система 

почала розвалюватися [265].  

Емісія та реєстрація випуску цінних паперів у бездокументарній формі є 

важливим кроком на шляху до підвищення ефективності розрахунків та 

забезпечення цілісності випуску цінних паперів, особливо в контексті збільшення 

складності методів зберігання і передачі. З міркувань безпеки розрахунків за 

цінними паперами Регламент № 909/2014 [258] передбачив реєстрацію у 

бездокументарній формі в системі ЦД всіх цінних паперів, допущених до торгів 

або які обертаються на торгових майданчиках, регульованих відповідно до 

Директиви 2014/65/EU Європейського Парламенту та Ради [266]  і Регламенту 

(EU) № 600/2014 Європейського Парламенту і Ради [267], а також загальний 

розрахунковий період за транзакціями з цінними паперами, які здійснюються на 

торгових майданчиках, що регулюються відповідно до Директиви 2014/65/EU та 

Регламенту (EU) № 600/2014, - не пізніше, ніж на другий робочий день після 

здійснення торгівлі.  

В Україні дематеріалізація емісійних цінних паперів стала важливим етапом і 

необхідною умовою централізації депозитарної системи України. Іменні емісійні 
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цінні папери існують виключно у бездокументарній формі (ч. 4 ст. 3 Закону «Про 

цінні папери та фондовий ринок» в  редакції  від 06.07.2012 р.). Порядок дій 

емітента та професійних учасників депозитарної системи України щодо 

забезпечення існування у бездокументарній формі цінних паперів, випуски яких 

не були переведені у таку форму до набрання чинності Законом України "Про 

ДСУ" (12.10.2013), встановлюється відповідними рішеннями НКЦПФР [ 268; 193; 

269 ;193 ]. Ст. 21 та п. 9 Прикінцевих та перехідних положень Закону «Про ДСУ» 

передбачають обов’язок емітента протягом трьох місяців з дня реєстрації 

НКЦПФР Правил ЦД здійснити дематеріалізацію випуску емісійних цінних 

паперів.  

Депозитарними активами для Центрального депозитарію є, зокрема, 

глобальний/тимчасовий глобальний сертифікат випуску цінних паперів – для 

цінних паперів бездокументарної форми існування, свідоцтва про знерухомлення 

іменних цінних паперів, які тимчасово зберігаються в Центральному депозитарії 

до моменту дематеріалізації або анулювання випуску цінних паперів  [270].  

Отже, проведення в Україні депозитарної реформи дозволило забезпечити 

знерухомлення і дематеріалізацію цінних паперів.  

4.   Режим розрахунків за принципом «поставка проти платежу» (DVP – 

Delivery Versus Payment), згідно з рекомендацією № 5 Групи 30 [271], повинен 

застосовуватись як метод розрахунку за всіма угодами з цінними паперами.  

Відповідно до Звіту Комітету з платіжних і розрахункових систем (1992 р.), 

виділено три моделі DVP [272, с. 4]:  

1.   виконання доручень окремо щодо кожної угоди («угода за угодою», 

«grosssettlement»); 

2.   переведення цінних паперів за кожною операцією та перерахування 

коштів з використанням неттінгу; 

3.   виконання доручень з використанням неттінгу щодо цінних паперів та 

грошових коштів[80, с. 555-556].  

Правила клірингу РЦ передбачають можливість використання кожної з цих 

моделей.   
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Водночас, вказаний принцип в Україні реалізується не повною мірою, 

оскільки не всі правочини щодо цінних паперів вчиняються за принципом 

«поставка цінних паперів проти оплати». Розрахунки за правочинами щодо 

цінних паперів, вчиненими поза фондовими біржами, можуть проводитися як з 

дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», так і без 

дотримання зазначеного принципу. 

Необхідним є забезпечення повноцінного функціонування вказаного 

принципу, закріпивши у ч. 6 ст. 20 Закону «Про ДСУ» норму, згідно з якою 

розрахунки за всіма операціями за цінними паперами повинні бути здійснені на 

умовах DVP (“поставка проти платежу”). 

DVP у рекомендаціях Групи 30 визначається таким чином: одночасний, 

остаточний, безвідкличний і негайний обмін цінних паперів та коштів на 

безперервній основі протягом дня. Згідно з Глосарієм термінів, використовуваних 

у платіжних та розрахункових системах Комітету з платіжних та розрахункових 

систем Банку міжнародних розрахунків, DvP - зв'язок між системою переказу 

цінних паперів та системою переказу коштів, яка забезпечує поставку тільки в 

тому випадку, якщо буде виконано платіж [273, с. 20 ] . 

Згідно з визначенням, наведеним у п. 18 ч. 1 ст.1 Законі України «Про ДСУ», 

розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» - це механізм 

розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, під час якого переказ цінних 

паперів та/або переказ прав на цінні папери та прав за цінними паперами 

відбувається відразу після відповідного переказу коштів.  

Тобто, українське законодавство трактує цей принцип так, що переказ цінних 

паперів має відбуватися не одночасно, а відразу після переказу коштів. 

Остаточність розрахунків (або остаточний розрахунок), згідно з Принципами 

для інфраструктури фінансових ринків, повинне мати саме юридичне визначення 

(принцип 1: Правова основа) [250, с. 22]. Момент остаточності розрахунків за 

правочинами щодо цінних паперів, облік яких здійснює ЦД, визначено у ч. 1 ст. 

20 Закону «Про ДСУ», а облік яких здійснює НБУ – п. 60 гл. 5 р. І Постанови 

НБУ від 21.12.2017  № 140.  
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Особливістю реалізації в Україні принципу DVP є монополія РЦ, чиєю 

виключною компетенцією є проведення грошових розрахунків за правочинами 

щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчинених на фондовій 

біржі та поза фондовою біржою, якщо проводяться розрахунки за принципом 

«поставка цінних паперів проти оплати». 

Вказане не узгоджується з вимогами ч. 2 ст. 34 Директиви 2004/39/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради «Про ринки фінансових інструментів, що 

вносить зміни в Директиви Ради 85/611/ЄЕС і 93/6/ЄЕС та Директиву 2000/12/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради і припиняє дію Директиви Ради 93/22/ЄЕС» 

від 21.04.2004 року, відповідно до якої регульовані ринки на території держав-

членів зобов’язані надавати всім учасникам право  визначати систему  

розрахунків  за  угодами  щодо  фінансових  інструментів [256].  

Розрахункові функції, які в Україні покладені на Розрахунковий центр, у 

всьому світі виконуються центральними депозитаріями та центральним банками. 

Позбавлення ЦД можливості провадити розрахунки через власний рахунок в НБУ 

та наявність такого посередника як РЦ деформує механізм розрахунків за 

принципом "поставка цінних паперів проти оплати" (DVP). А згідно з 

міжнародними стандартами такий депозитарій не можна визнати 

повнофункціональним центральним депозитарієм, здатним взаємодіяти з 

аналогічними утвореннями інших країн. 

Враховуючи викладене, вважаємо за доцільне зосередження розрахункових 

функцій на ринку цінних паперів у Центральному депозитарії, шляхом відкриття 

рахунку в НБУ та надання ЦД статусу учасника Системи електронних платежів. 

Усі звірки угод між усіма безпосередніми учасниками ринку повинні 

виконуватись на день Т+0, а остаточне виконання угод має відбуватися не пізніше 

ніж у день Т+3 (рекомендації 1 та 7 Групи 30; рекомендації 2 та 3 для систем 

розрахунків за угодами щодо цінних паперів Комітету з платіжних і 

розрахункових систем Банку міжнародних розрахунків) [ 274].  

Дані стандарти реалізовано у законодавстві України: розрахунки за 

правочинами щодо цінних паперів та відповідний інформаційний обмін між ЦД 
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та РЦ здійснюється лише протягом відкритого операційного дня ЦД [270]; 

розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондових 

біржах, проводяться за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» не 

пізніше 3-го робочого дня з дня вчинення правочину (ст. 20 Закону «Про ДСУ»). 

5.   Використання центрального контрагента в процесі розрахунків за 

угодами з цінними паперами. Рекомендація № 6 Плану дій Групи 30 є актуальною 

для України: центральні контрагенти сприяють стабілізації фінансового ринку, 

оскільки гарантують виконання зобов’язань, узятих на себе учасниками ринку, і 

по суті, беруть на себе усі ризики. Цей інститут нині використовується всіма 

провідними фондовими біржами світу. 

Це дає змогу учасникам відмовитися від необхідності оцінювати ризики та 

встановлювати один іншому ліміти, що сприяє зменшенню витрат, ринок завдяки 

цьому стає ліквіднішим. Вихід на ринок без центрального контрагента може 

ускладнюватися внаслідок діючих на всіх цивілізованих ринках правил 

фінансового моніторингу: кожний учасник повинен ідентифікувати всіх 

потенційних контрагентів, а за великої кількості учасників попередня перевірка 

контрагентів потребує багато часу і певних витрат, тому на такі ринки 

допускається вузьке коло учасників.  

В Україні єдиною установою, яка здійснює кліринг, нині є РЦ. Однак РЦ не 

можна вважати повноцінним, з точки зору міжнародного досвіду, центральним 

контрагентом з огляду на непровадження ним операцій за деривативами 

(технологію централізованого клірингу за деривативами реалізовують фондові 

біржі). Крім того, РЦ зараз діє як банк, а центральний контрагент має свою 

специфіку роботи та функції, які не поєднуються з банківською діяльністю та не 

повинні з нею перетинатися.  

Реформування українського законодавства з метою повноцінного 

впровадження інституту центрального контрагента є одним з ключових напрямків 

подальшої депозитарної реформи України.  

6.   Коди та структура повідомлень для документообігу по операціях з 

цінними паперами повинні відповідати вимогам міжнародних стандартів SWIFT 
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Securities Messages, Міжнародної Організації по Стандартизації (the International 

Organization for Standardization - ISO). Крім того, країни повинні використовувати 

систему нумерації цінних паперів ISIN у відповідності із стандартом ISO 6166 

[275]. 

На виконання однієї з рекомендацій ISSA щодо дотримання міжнародної 

системи нумерації випусків цінних паперів, Україна прийняла стандарти 

Міжнародної організації зі стандартизації для документообороту по операціям з 

цінними паперами, а також використовує систему нумерації цінних паперів ISIN 

(відповідно до стандарту ISO 6166). Проведення транснаціональних операцій з 

цінними паперами та функціональна взаємодія з іноземними депозитаріями 

забезпечується системою обробки інформації S.W.I.F.T., до якої ПАТ «НДУ» 

приєднався у 2008 році.  

7.   Принцип взаємодії і зближення систем обслуговування цінних паперів 

на транснаціональному рівні, у випадку, якщо це сприяє усуненню операційного 

ризику, зниженню витрат і підвищенню ефективності функціонування ринку. 

На підставі договорів про кореспондентські відносини НДУ, як клієнт 

іноземних депозитарно-клірингових установ, веде депозитарний облік цінних 

паперів, випущених або розміщених за межами України. ЦД України має 

кореспондентські зв’язки з трьома міжнародними установами [276]. Так, НДУ 

відкрив рахунок в Міжнародному центральному депозитарії цінних 

паперів Clearstream Banking Luxembourg (Міжнародний центральний депозитарій 

цінних паперів – ICSD) у 2010 році, в Центральному депозитарії Російської 

Федерації – НКО ЗАТ  «Національний розрахунковий депозитарій» у  2013 році та 

в ЦД Республіки Білорусь – Республіканському унітарному підприємстві 

«Республіканський центральний депозитарій цінних паперів» (РУП «РЦДЦП») в 

2012 році [277]. Очевидно, що для повноцінної міжнародної інтеграції цього 

замало.   

Встановлення ефективних кореспондентських зв’язків повинно бути одним із 

пріоритетних напрямків депозитарної діяльності ЦД: необхідно розширити 

перелік іноземних депозитаріїв цінних паперів, з якими НДУ укладені договори 
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про кореспондентські відносини, що значно спростить доступ іноземних 

інвесторів до українського фондового ринку.  

У Комплексній програмі розвитку фінансового сектору України до 2020 року  

одним з напрямків реформування (А.13 (ііі)) закріплено вжиття заходів для 

скасування обмеження для здійснення розміщення та/або обігу цінних паперів 

іноземних емітентів на території України, у тому числі цінних паперів 

українських емітентів, що розміщені на іноземних фондових ринках.  

Обіг іноземних цінних паперів в Україні за загальним правилом не 

здійснюється, а депозитарна система зберігає іноземні цінні папери на рахунках 

нерезидентів без можливості зміни права власності на них (цінні папери 

заблоковані) [104, п.п. 3,4 гл. 2 р.V]. Цінні папери можуть бути розблоковані 

лише після отримання ЦД рішення НКЦПФР про допуск цінних паперів 

іноземного емітента до обігу на території України в порядку, визначеному 

рішенням НКЦПФР № 1692 від 22.11.2012 “Про затвердження Положення про 

допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України” [278].  

Слід зазначити, що допуск до обігу та обліку в депозитарній системі України 

у випадку іноземних цінних паперів фактично надається не власне цінному 

паперу (оскільки перший власник врахований в обліковій системі країни 

емітента), а певному депозитарному активу. Для забезпечення обігу в Україні 

цінних паперів іноземних емітентів Національна депозитарна система повинна 

захищати права власників (як цінних паперів, так і відповідних депозитарних 

активів) – як шляхом впровадження відповідних технологічних заходів, так і 

внаслідок прийняття відповідних нормативно-правових актів, що регулюють 

особливості депозитарного обліку для випадку обслуговування обігу цінних 

паперів іноземних емітентів.  

8.   Дотримання підвищених технічних та технологічних вимог. У  

Регламенті № 909/2014 наголошується на необхідності для ЦД мати надійну 

систему програмного забезпечення, підтримувати використання відповідних ІТ-

інструментів, які забезпечують високий ступінь безпеки та операційної 

надійності, і мають достатній потенціал. ІТ-інструменти повинні адекватно 
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відповідати складності, розмаїтості і типу послуг та діяльності, що здійснюються 

таким чином, щоб забезпечити високі стандарти безпеки, цілісність і 

конфіденційність інформації, що зберігається.  

Вимоги до програмного забезпечення, що використовує ЦД України, 

встановлюються ним у своїх внутрішніх документах (п. 13 р. ІХ Положення про 

депозитарну діяльність). Оскільки технічне та програмне забезпечення є 

ключовим у гарантуванні надійного депозитарного обліку прав власності на цінні 

папери та при виконанні інших функцій, доцільно закріпити більш детальні 

вимоги до ІТ-інструментів не лише у внутрішніх документах, а й на рівні закону 

або положення. 

Програмне забезпечення ЦД та депозитарних установ повинно забезпечувати 

виконання депозитарних функцій та операцій, зокрема: відокремлене ведення всіх 

рахунків у цінних паперах одночасно; забезпечення формування депозитарного 

балансу; роздрукування виписок, довідок з рахунків у цінних паперах; захист 

інформації з обмеженим доступом, що міститься у системі депозитарного обліку; 

можливість видачі інформації про стан рахунків у цінних паперах, інформації про 

операції на рахунках у цінних паперах та іншої інформації, передбаченої 

законодавством, за останні п'ять років. 

ЦД повинен мати основний і резервний комплекси програмно-технічних 

засобів, які повинні належати ЦД на праві власності. Комплексна система захисту 

інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, повинна відповідати 

вимогам та виконувати функції, визначені пп. 2 р. ІХ Положення про депозитарну 

діяльність, адже можливість несанкціонованого доступу до інформації у системі 

депозитарного обліку та подальше її використання як товару може бути значним 

недоліком депозитарної системи.  

Згідно з вимогами Регламенту № 909 / 2014, всі записи про надані послуги та 

свою діяльність Центральний депозитарій цінних паперів повинен зберігати не 

менше 10 років, щоб дозволити компетентному органу здійснювати моніторинг за 

дотриманням відповідних вимог законодавства.  

В Україні для ЦД передбачено строк зберігання 5 років для документів на 
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паперовому носії (п. 11 гл. 3 та п. 5 гл. 1 р. V Положення про провадження 

депозитарної діяльності). Вважаємо, що строк зберігання вказаних документів 

слід збільшити до 10 років, у відповідності з європейськими рекомендаціями.  

Обов’язок дотримуватись підвищених технічних вимог покладено і на РЦ, 

який зобов’язаний використовувати сучасні комп’ютерні технології одержання, 

зберігання, обробки й аналізу інформації; використовувати потужне, збалансоване 

та надійне обчислювальне середовище; використовувати технологічне 

обладнання, що відповідає міжнародним стандартам тощо (п. 13 р. VI Положення 

про клірингову діяльність). 

9.   Використання єдиних стандартів звітності та обміну інформацією.  

Законодавством України передбачено, що професійні учасники депозитарної 

системи складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність, а 

також розкривають інформацію про свою діяльність за міжнародними 

стандартами фінансової звітності [279; 280].  

Міжнародні стандарти фінансової звітності (International Financial Reporting 

Standards) – набір прийнятих Радою з міжнародних стандартів фінансової 

звітності (IASB) документів (стандартів і коментарів), що визначають стандарти, 

які регламентують правила складання фінансової звітності, необхідної зовнішнім 

користувачам для прийняття ними економічних рішень стосовно підприємства 

[281]. 

У Комплексній програмі розвитку фінансового сектору України до 2020 року 

з цією метою передбачено імплементацію наступних актів законодавства: 

Директиви Ради ЄС 86/635/ЄЕС від 08 грудня 1986 року про річну звітність та 

консолідовану звітність банків та інших фінансових установ; Директиви 

2001/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 вересня 2001 року про 

внесення змін до Директив 78/660/ЄЕС, 83/349/ЄЕС та 86/635/ЄЕС про правила 

перевірки річної і консолідованої звітності певних видів компаній, банків та 

інших фінансових установ та страхових компаній.  

Базовим регуляторним актом ЄС у сфері бухгалтерського обліку є  

Директива 2013/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 
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року про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та 

пов’язані звіти різних видів підприємств, що вносить зміни до Директиви 

2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради і скасовує Директиви Ради 

78/660/ЄЕС та 83/349/ЄЕС (далі – Директива 2013/34/ЄС) [282].  

Директивою встановлено, що фінансова звітність вважається єдиним цілим і 

для всіх підприємств складається як мінімум з балансу, звіту про прибутки та 

збитки та приміток до фінансової звітності. 

Обов’язок дотримуватись вимог інформаційного характеру для РЦ та ЦД 

передбачає необхідність : 

- спеціального захисту інформації (в трьох аспектах: конфіденційність 

інформації, що міститься на рахунках у цінних паперах, забезпечення надійного 

зберігання документів, які належать до системи депозитарного обліку, 

забезпечення резервного копіювання та зберігання системи депозитарного обліку 

в порядку та строки, що встановлені НКЦПФР (ч. 3 ст. 16 Закону «Про ДСУ»; р.р. 

14-15 Правил РЦ; р. VI Положення про клірингову діяльність); 

-   особливого порядку розкриття інформації; 

-   спеціальної звітності – надання адміністративних даних [ 283;174]. 

З метою приведення нормативно-правових актів, які регулюють порядок 

звітування ЦД до вимог Директиви 2013/34/ЄС, вважаємо за необхідне змінити 

підпункт 6 п. 4 Порядку оприлюднення ЦД інформації про результати своєї 

діяльності та структуру власності [284], виклавши його в наступній редакції: 

6)  річний звіт Центрального депозитарію, що включає звіт про фінансовий 

стан (баланс); звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (звіт про 

фінансові результати); звіт про зміни у власному капіталі (звіт про власний 

капітал); звіт про рух грошових коштів; примітки. 

А також доповнити п. 4 Порядку оприлюднення Центральним депозитарієм 

цінних паперів інформації про результати своєї діяльності та структуру власності 

підпунктами наступного змісту:  

7) управлінський звіт та звіт про корпоративне управління; 
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8) аудиторський висновок, наданий офіційним аудитором або аудиторською 

фірмою.  

Також слід доповнити п.6 Порядку та умов надання статусу Центрального 

депозитарію цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 16.04.2013 №  

597, абзацом 10, згідно з яким Правила ЦД повинні передбачити окремий розділ, 

присвячений формуванню та поданню звітної інформації, порядку розкриття та 

оприлюднення інформації про діяльність ЦД [47].  

Порядок подачі та перелік звітності для РЦ, як банку, передбачений 

нормативним актом НБУ [ 285], Правилами ПАТ «РЦ» (п. 6.5; п. 17.5 Правил РЦ) 

[286], загалом відповідає вимогам п. 10 Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку 1 (МСБО 1) [287] та вимогам до фінансової звітності Директиви 

2013/34/ЄС.  

Оскільки у вітчизняному законодавстві, на відмінну від європейського, не 

передбачено в обов’язковому порядку надавати управлінський звіт і звіт про 

корпоративне управління, вважаємо за необхідне доповнити п. 17.11 Правил ПАТ 

“РЦ” підпунктом наступного змісту: 17.11.13. управлінський звіт та звіт про 

корпоративне управління. 

У Директиві 2013/34/ЄС застосовуються визначення «суб’єкт суспільного 

інтересу» (public-interest entity), що означає підприємства, які, зокрема, визначені 

державами-членами як суб’єкти суспільного інтересу, наприклад підприємства, 

що мають особливе суспільне значення через характер їхньої діяльності, їхній 

розмір чи чисельність їхнього персоналу (пп. (d) п. 1 ст. 2). До вказаної категорії 

підприємств повинні застосовуватись додаткові вимоги до розкриття інформації.  

Очевидно, що ПАТ «Національний депозитарій України», з часткою 

державної власності станом на кінець 3 кварталу 2018 року – 95,9 % [288] та ПАТ 

«Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» з 

часткою держави – 93,2 % [289], які займають монопольне становище та є 

ключовими учасниками депозитарної системи, забезпечуючи стабільність пост-

торгівельної інфраструктури фондового ринку, підпадають під наведену 

характеристику. Подальше упровадження зазначених додаткових вимог до 
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розкриття інформації у відповідності до вимог статей 17-18 Директиви 

2013/34/ЄС є необхідним з метою повноцінного впровадження принципу щодо 

дотримання єдиних стандартів звітності та обміну інформацією.  

Ст. 30 Директиви 2013/34/ЄС присвячена вимогам до оприлюднення 

інформації протягом розумного строку, який не повинен перевищувати 12 місяців 

від дати балансу. Для ЦД термін оприлюднення звітів встановлений у 4 місяці 

[47], а для РЦ – місяць (п. 17.4 Правил РЦ), що є набагато меншим, ніж в 

більшості країн Європи, де цей період становить 7 місяців (Чехія, Іспанія, 

Фінляндія, Франція, Норвегія) [290 , с. 8]. 

10.   Центральний банк виконує функцію розрахункового банку при 

виконанні зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів.  

Згідно з Принципами інфраструктури фінансових ринків Міжнародної 

організації комісій з цінних паперів (IOSCO) та Банку міжнародних розрахунків 

(BIS) (принцип №9), інфраструктурні організації повинні мати прямий доступ до 

розрахунків через платіжну систему центрального банку [ 291, с. 67].  

Вказані вимоги деталізовано у  Регламенті ЄС № 909/2014, відповідно до 

якого ЦД повинен здійснювати грошові виплати у системі розрахунків за цінними 

паперами через рахунки, відкриті в центральному банку, а також повинен тримати 

свої фінансові активи в центральних банках. 

Міжнародні рекомендації щодо зниження ризиків розрахунків наголошують, 

що у разі, якщо розрахунковим банком при виконанні зобов’язань за наслідком 

біржових торгів є не центральний банк країни, то така система вважається надто 

ризикованою (Рекомендації для систем розрахунків по цінним паперам, Банк 

міжнародних розрахунків, Міжнародна організація комісії з цінних паперів, 2001 

р.: рекомендація 10). 

Важливим є чітке відмежування клірингової діяльності від розрахунків у 

цінних паперах та розрахунків у грошових коштах. Адже розрахунки у цінних 

паперах є частиною депозитарної діяльності і повинні здійснюватися виключно в 

депозитарній системі, а розрахунки у грошових коштах є частиною банківської 
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діяльності (у тому числі в рамках платіжних систем) і повинні проводитися 

виключно в рамках платіжних систем. 

В Україні РЦ забезпечує виплату доходу за цінними паперами, номінальної 

вартості при погашенні цінних паперів та при здійсненні емітентом інших 

корпоративних операцій, у тому числі за тими цінними паперами, що розміщені 

та обертаються за межами України [292], при цьому ЦД повинен відкрити 

грошовий рахунок у РЦ для подальшого переказу коштів з цього рахунка на 

рахунки отримувачів. 

Міжнародна практика та рекомендації широко використовують моделі 

розрахунків з використанням “грошей на рахунку центрального банку”. В якості 

можливої моделі інтеграції в міжбанківську платіжну систему є модель, коли 

функції Розрахункового банку, які в СЕП виконує НБУ, виконує центральний 

банк (або інший, наприклад, державний банк), а розрахунки між банками, в яких 

відкритий грошовий кліринговий рахунок виконуються в межах залишків на 

субкореспондентських рахунках, відкритих ними в НБУ. При цій моделі 

неплатоспроможність будь-якого з банків не призведе  до  кредитних ризиків та 

ризиків ліквідності інших банків та кліринговій системи в цілому. 

З огляду на це регулятори запропонували реформувати інфраструктуру 

розрахунків, поступово відмовившись від використання послуг РЦ: Розрахункові 

функції РЦ пропонується передати НДУ, здійснення розрахунків 

провадитиметься через прямий рахунок в НБУ, а кліринг – кліринговими 

установами; буде консолідовано депозитарний облік державних та корпоративних 

цінних паперів [293;62]. 

11.   Забезпечення надійної системи управління ризиками.  

Асоціація центральних депозитаріїв Євразії рекомендує центральним 

депозитаріям країн-учасниць створювати системи управління ризиками, що 

мають оцінювати надійність контрагентів, фінансову стійкість, вимоги до 

ліквідності, організовувати процедури оцінки, моніторингу та вимірювання 

ризиків депозитарної діяльності; за умови виникнення надзвичайних ситуацій – 

забезпечувати плани відновлення діяльності [294, с. 20]. Також рекомендовано 
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Центральним депозитаріям включати розділ, присвячений контролю і 

управлінням ризиками, у щорічний звіт. 

М. Ясус розглядає інститут “центрального депозитарія” у першу чергу як 

елемент управління ризиками, поряд з суб’єктами клірингової діяльності, 

зважаючи на несинхронізоване у часі виконання зобов’язань за договорами по 

цінним паперам, які є предметом клірингу та депозитарного обліку одночасно 

[295, с. 89-91]. 

Правилами ЦД передбачено, що оцінювання ризику клієнта в ЦД 

здійснюється за критеріями, визначеними Правилами проведення фінансового 

моніторингу в ЦД. Однак вказані Правила досі не прийняті. Щорічні звіти ПАТ 

“НДУ” також не містять детальних даних щодо системи управління ризиками.  

Загалом система управління ризиками депозитарної діяльності в Україні 

перебуває на досить низькому рівні. Це пов’язано як з відсутністю детальної 

законодавчої бази так і небажанням депозитарних установ відволікати власні 

активи на створення спеціалізованих резервних фондів для покриття збитків 

клієнтів, або, як у випадку хеджування, відсутністю досвіду здійснення операцій з 

похідними фінансовими інструментами [296, с. 71].  

Пріоритетними методами управління ризиками в зарубіжних депозитарних 

установах є хеджування за допомогою похідних фінансових інструментів та 

самострахування за рахунок створення депозитарною установою спеціалізованих 

резервних фондів для покриття збитків клієнтів [297, с. 101; 298 ; 299; 300; 301]. 

Необхідним є розроблення політики з управління ризиками при провадженні 

депозитарної діяльності з описом і обґрунтуванням типових угод хеджування, 

вимогами до страхування, а також скласти спеціальні аналітичні матеріали і 

розрахунки, які підтверджують ефективність вказаних заходів.  

Згідно зі Статутом (п. 4.14), ЦД формує резервний капітал для покриття 

збитків у розмірі 15 % розміру статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань 

від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку. 

Хоча правилами та статутом ЦД передбачено наявність резервного капіталу, 

зазначені види ризиків (фінансовий, технічний, операційний ризик, ризик втрати 
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ділової репутації) та заходи щодо їх попередження, вважаємо що правове 

регулювання управління ризиками повинно здійснюватися на рівні законодавства, 

з врахуванням міжнародних передових практик.  

Потребує конкретизації у відповідних документах ЦД і вимоги ЄС щодо 

сегрегації рахунків, а саме необхідність здійснювати реєстрацію та вести облік, 

які дозволяють будь-якому учаснику відділяти цінні папери учасника від цінних 

паперів клієнтів учасника. Виділяють зведену (утримання в одному рахунку у 

цінних паперів цінні папери, які належать різним клієнтам одного учасника ) та 

індивідуальну (можливість відокремити цінні папери будь-якого з клієнтів 

учасника) сегрегацію клієнтів [258]. 

Запровадження обов’язкової сегрегації активів клієнтів від активів 

депозитарної установи є дієвим методом забезпечення збереження активів та 

протидія ризикам, пов'язаним з некоректним припиненням діяльності 

депозитарних установ або банкрутства контрагентів [302, с. 70-71].  

Іноземні центральні депозитарії підтримують систему кредитування цінними 

паперами з метою гарантування розрахунків за укладеними договорами та 

виступають як третя сторона, що гарантує виконання умов договорів, по 

заставних операціях, договорах тристороннього РЕПО та в інших необхідних 

випадках. Однак якщо на розвинених фондових ринках операції кредитування 

цінними паперами практикуються досить активно, то український фондовий 

ринок характеризується слаборозвиненою системою кредитування цінними 

паперами та відсутністю розроблених механізмів кредитування на етапі 

виконання угод [303, с. 101]. 

Вимога ст. 34 Директиви 2013/34/ЄС щодо забезпечення проведення 

аудиторської перевірки фінансової звітності знайшла своє відображення в 

українському законодавстві: відповідно до ч. 12 ст. 9 Закону «Про ДСУ», ЦД  

зобов’язаний проводити щорічний аудит своєї діяльності відповідно до 

міжнародних стандартів аудиту та вимог, встановлених НКЦПФР  [304].   
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Вивчення та аналіз міжнародних стандартів депозитарної та клірингової 

діяльності дозволяє зробити висновок про те, що, незважаючи на часткове їх 

запровадження у вітчизняне законодавство, наявна неповна імплементація 

задекларованих у них принципів, що стримує ефективне функціонування пост-

торгівельної інфраструктури. Подальша адаптація міжнародних стандартів в 

частині зокрема, повної централізації депозитарного обліку та запровадження 

діяльності інституту центрального контрагента забезпечить повноцінний вихід 

українських інвесторів на міжнародні ринки капіталів, знизить рівень ризиків при 

укладанні угод, дозволить залучити іноземних інвесторів на внутрішній фондовий 

ринок та сприятиме притоку іноземного капіталу в Україну.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

1.   Проведені у законодавстві зміни дозволили удосконалити 

інфраструктуру фондового ринку, частково подолати роздробленість 

депозитарного обліку, уніфікувати облік прав власності на цінні папери 

незалежно від форм їх випуску, забезпечити дотримання при здійснення 

розрахунків принципу “поставка проти оплати”. Завдяки новим механізмам 

швидкість розрахунків збільшилася в кілька разів. 

2. Централізація депозитарної системи України спрямована на вирішення 

таких основних проблем: удосконалити інфраструктуру фондового ринку у сфері 

депозитарної діяльності; уніфікувати облік права власності на цінні папери, 

незалежно від форми їх випуску; забезпечити дотримання при здійсненні 

розрахунків принципу «поставка проти платежу» та інтеграцію національної 

депозитарної системи у міжнародну шляхом налагоджування кореспондентських 

відносин з ЦД інших країн.  

3. Ознаками депозитарної та клірингової діяльності, що визначають їх 

господарсько-правовий характер, є наступні: сфера здійснення; зміст 

депозитарної та клірингової діяльності; особливий суб’єктний склад; здійснення 

на професійних засадах; виключний характер діяльності; вартісний характер та 

цінова визначеність результатів діяльності; поєднання майнового та 
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організаційного елементів; поєднання приватних інтересів учасників депозитарної 

та клірингової діяльності і публічних інтересів; значний рівень державного 

(включаючи й нормативно-правове) регулювання.  

4. Гармонізація українського законодавства з нормами європейського і 

міжнародного права в частині, зокрема, провадження депозитарної та клірингової 

діяльності, сприятиме ефективному функціонуванню пост-торгівельної 

інфраструктури і, як наслідок,  всього фондового ринку України, у відповідності 

до європейської практики.  

5. Державне регулювання депозитарної і клірингової діяльності – це  

здійснення державою в особі її компетентних органів комплексу 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. 

6. Саморегулювання депозитарної та клірингової діяльності забезпечують як 

національні організації (ринкові регулятори, саморегулятори), так і міжнародні 

установи та організації інфраструктури фондового ринку, створені з метою 

гармонізації платіжних систем ЄС з їх подальшою інтеграцією в єдиний фінансовий 

ринок.   

7. Враховуючи монопольне становище ЦД на ринку депозитарних послуг ЦД 

та РЦ на ринку клірингових послуг максимальний розмір тарифів на послуги ЦД 

та РЦ має визначатись за погодженням з НКЦПФР та АМК України. З цією 

метою доцільно 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». 

 

  



   110  

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ДЕПОЗИТАРНОЇ ТА 

КЛІРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1. Правовий статус професійних учасників депозитарної системи 

України. 

Якість виконання фондовим ринком покладених на нього завдань залежить 

від сучасного стану функціонування елементів його інфраструктури. 

Інфраструктуру фондового ринку утворюють інститути, які забезпечують його 

функціонування, створюють необхідні умови для обігу цінних паперів на 

біржовому чи позабіржовому ринках, сприяють укладанню угод щодо цінних 

паперів між учасниками ринку [305, с. 385].  

Саме тому наявність суб’єктів із спеціальним статусом, які на професійній 

основі можуть задовольняти потреби учасників фондового ринку у депозитарних 

та клірингових послугах є обов’язковою умовою нормального функціонування 

депозитарної системи, як складової інфраструктури фондового ринку України. 

Професійними учасниками депозитарної системи України законодавець 

визначає Центрального депозитарія та депозитарні установи (пп. 15 ч.1 ст. 1 

Закону України «Про ДСУ»). Центральним депозитарієм в Україні є ПАТ 

"Національний депозитарій України" [306]. 

В умовах подальшого реформування депозитарної системи України 

дослідження правового статусу цих суб’єктів є надзвичайно актуальним, адже 

дозволить комплексно вирішити питання удосконалення їх правового статусу та  

наближення їх регулювання до європейських стандартів, що сприятиме 

прискореній інтеграції українського фондового ринку до європейського та 

світового. 

Особливості правового становища суб’єктів господарського права 

встановлюються законом залежно від їх виду, організаційної (організаційно-

правової) форми, обсягу та характеру господарської компетенції, галузі (сфери) 

господарювання тощо [307, c. 244]. 

Аналіз загальнотеоретичних досліджень ознак суб’єктів господарського 
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права представників науки господарського права Г.В. Пронської, В.С. Щербини, 

Г.Л. Знаменського, О.М. Вінник,  особливих ознак фінансових установ, виділених 

В.С. Щербиною [109, с.143-144] та ознак професійних учасників фондового 

ринку, визначених  О.В. Кологойдою [112, с. 55], В.В. Рєзніковою [308, с. 223] та 

А.В. Поповою [309, с.11], дозволяє виділити наступні загальні та спеціальні 

ознаки, що характеризують правовий статус ЦД та депозитарних установ: 

1.   Є суб’єктами депозитарної діяльності на фондовому ринку.   

ЦД та депозитарні установи безпосередньо здійснюють господарську 

діяльність, а саме депозитарну діяльність, 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, які 

відповідно до законодавства мають право надавати професійні учасники 

депозитарної системи України.  

Окремо слід зупинитися на подвійному правовому статусі ЦД, який полягає 

у тому, що ЦД з одного боку є суб’єктом господарювання, а з іншого – суб’єктом 

організаційно-господарських повноважень [310, c. 94].   

До господарської компетенції ЦД, як суб’єкта господарювання, належать: 

1) зарахування цінних паперів у систему депозитарного обліку, їх облік та 

зберігання, а також списання цінних паперів у зв’язку з їх погашенням та/або 

анулюванням; 

2) ведення обліку зобов’язань емітента за цінними паперами власних 

випусків стосовно кожного випуску цінних паперів на підставі депонування 

глобального сертифіката та/або тимчасового глобального сертифіката; 

3) зберігання глобальних сертифікатів та тимчасових глобальних 

сертифікатів; 

4) здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до 

міжнародних норм, ведення реєстру кодів цінних паперів (міжнародних 

ідентифікаційних номерів цінних паперів); 
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5) обслуговування корпоративних операцій емітента, зокрема, складення 

реєстрів власників іменних цінних паперів (крім цінних паперів, віднесених до 

компетенції НБУ), організація та проведення загальних зборів акціонерів;  

отримання доходів та інших виплат за операціями емітентів (у тому числі тих, що 

розміщені та обертаються за межами України) на рахунок ЦД, відкритий у РЦ, 

для їх подальшого переказу отримувачам; 

6) відкриття та ведення рахунків у цінних паперах емітентів, НБУ, 

депозитарних установ, депозитаріїв-кореспондентів, клірингових установ, РЦ;  

ведення рахунка депозитарної установи, що припинила  депозитарну діяльність 

або якій анульовано відповідну ліцензію; 

7) передача інформації щодо обліку та обігу цінних паперів, обслуговування 

корпоративних дій емітентів та іншої інформації, яка вноситься до системи 

депозитарного обліку; 

8) здійснення окремих банківських операцій на підставі ліцензії на 

здійснення окремих банківських операцій, отриманої у порядку, визначеному 

НБУ. 

ЦД зобов’язаний дотримуватись депозитарного балансу, що складається за 

результатами проведення депозитарних операцій на кінець кожного операційного 

дня, організувати та забезпечити постійний контроль за проведенням 

депозитарних операцій; дотримуватися пруденційних нормативів (ч. 3 ст. 27 

Закону «Про цінні папери та фондовий ринок»); проводити щорічний аудит своєї 

діяльності відповідно до міжнародних стандартів аудиту та вимог, встановлених 

НКЦПФР. 

Андрущак О.Л. у своїй роботі стверджує, що ЦД є установою, яка виконує 

публічні функції у здійсненні регулювання ринку акцій, а тому доцільно внести 

зміни до законодавства шляхом закріплення за Центральним депозитарієм статусу 

публічно-правої особи – суб’єкта, який формально не є державним органом, але 

наділений державою можливістю здійснювати владні повноваження [311, с. 97, 

99].  

З наданими характеристиками ЦД важко погодитись з огляду на наступне.  
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У цивільному праві є інститут юридичної особи публічного права, відповідно 

до ст. 81 ЦК України, якою закріплено поділ юридичних осіб на юридичні особи 

приватного та публічного права [312].  

До ознак юридичних осіб публічного права в цивілістиці відносять наступні: 

створення особи на підставі розпорядчого акта, публічний характер цілей (мета – 

реалізація публічних інтересів); наявність владних повноважень та визначення 

порядку їх створення, організаційно-правових форм і правового становища 

публічними законами [318, с. 11; 313, с. 7-8; 314, с. 183-185; 315, с. 215-216]. До 

юридичних осіб публічного права, серед інших, належать і юридичні особи 

приватного права, яким делеговано здійснення публічно-правових функцій [316; 

с.4, 6]. 

У науці господарського права серед суб’єктів господарських відносин 

виділяють суб’єктів господарювання та суб’єктів організаційно-господарських 

повноважень [109, с. 25; 317, с. 51;67, с. 60-61].  

Тобто, незважаючи на існування в українському законодавстві двох різних 

доктринальних підходів до видів та організаційно-правових форм учасників 

відносин у сфері господарювання (цивілістичного та господарського) [109, с. 5; 

318, с. 4], в жодній з правових доктрин немає поняття публічно-правова особа. 

Якщо визначення суб’єкта господарювання міститься у ст. 55 ГК України, то 

норма, яка б чітко визначала коло суб’єктів організаційно-господарських 

повноважень, зміст останніх та критерії віднесення учасників відносин у сфері 

господарювання до суб’єктів організаційно-господарських повноважень, в 

законодавстві України відсутня [109, с. 234].  

На думку І. М. Кравець, суб’єкт організаційно-господарських повноважень – 

це суб’єкт господарських правовідносин (орган державної влади, орган місцевого 

самоврядування, господарська організація, громадянин, іноземець, особа без 

громадянства), який здійснює управління господарською діяльністю суб’єктів 

господарювання та/або її регулювання (складовою яких є контроль) при наявності 

для цього правових підстав та фактичних можливостей [317, с. 46- 47]. 
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Аналізуючи основні ознаки суб’єктів організаційно-господарських 

повноважень [317, с. 46; 67, с. 81-82; 125, с. 213], приходимо до висновку про їх 

наявність в правовому статусі ЦД:  

1)   обов’язковий учасник господарських відносин з організації 

(управління та/або регулювання) господарської діяльності. ЦД є обов’язковим 

учасником депозитарних відносин з регулювання депозитарної діяльності на 

фондовому ринку, забезпечує формування та функціонування системи 

депозитарного обліку цінних паперів. ЦД діє в інтересах всіх учасників 

депозитарної системи, реалізуючи публічний інтерес (п. 5.7 Статуту ПАТ 

«НДУ»); 

2)   прямо або опосередковано здійснює управління господарською 

діяльністю суб’єктів господарювання (визначає мету, предмет господарської 

діяльності, склад і компетенцію органів управління, правовий титул майна 

господарських організацій) та/або регулювання господарської діяльності суб’єктів 

господарювання. ЦД наділений повноваженнями з регулювання депозитарної 

діяльності суб’єктів господарювання в Національній депозитарній системі 

України. 

І.М. Кравець визначає регулювання господарської діяльності як 

встановлення уповноваженими законом суб’єктами умов здійснення 

господарської діяльності господарськими організаціями всіх форм власності та 

індивідуальними підприємцями з метою гарантування свободи підприємництва, 

обмеження монополізму і захисту економічної конкуренції з одночасним 

здійсненням контролю за дотриманням встановлених правил, норм і застосування 

відповідальності за їх порушення [317, с. 36]. 

Перелік виключних повноважень закріплено у п.8 ст. 9 Закону «Про 

депозитарну систему», серед яких до регулюючих можна віднести наступні 

повноваження: встановлення єдиних уніфікованих правил (стандартів) 

відображення та передачі інформації щодо обліку та обігу цінних паперів, 

обслуговування корпоративних дій емітентів та іншої інформації, яка вноситься 
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до системи депозитарного обліку; впровадження міжнародних стандартів з питань 

провадження депозитарної діяльності; 

3)   здійснює контроль по відношенню до суб’єктів господарювання, 

щодо яких реалізує свої повноваження. ЦД здійснює контроль за клієнтами 

(депозитарними установами) в частині провадження ними депозитарної 

діяльності в порядку та межах, установлених Законом України «Про ДСУ».  

Так, клієнт зобов’язаний надати документи щодо ідентифікації юридичної 

особи згідно вимог цих Правил ЦД та Регламенту на першу вимогу Центрального 

депозитарію у вказаний у вимозі строк, а якщо клієнтом вказану інформацію не 

надано, ЦД має право призупинити проведення депозитарних операцій за 

розпорядженнями клієнта. ЦД має  також право тимчасово припинити виконання 

розпоряджень клієнта у випадку виявлення порушення таким клієнтом вимог 

Положення про систему обробки інформації та Регламенту. 

Повноваження ЦД з контролю за системою депозитарного обліку 

передбачені у ст. 30 Закону «Про ДСУ» та Правилах ЦД [170]. 

За порушення умов провадження депозитарної діяльності ЦД уповноважений 

застосовувати відповідні санкції, а саме: не виконувати розпорядження 

депозитарної установи: відмовити у виконанні розпорядження на проведення 

депозитарної операції на рахунку у цінних паперах. Крім того, ЦД може зупинити 

виконання операцій за рахунком у цінних паперах депозитарної установи: 

відмовити у відкритті рахунку у цінних паперах, відмовити у обслуговуванні 

операцій з цінними паперами, випущеними або розміщеними за межами України 

або відмовити у наданні реєстру власників іменних цінних паперів; 

4)   юридичними підставами  виникнення суб’єктів організаційно-

господарських повноважень є нормативно-правові акти. Акціонерне товариство 

набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в 

установленому порядку Правил ЦД [47], які визначають загальний порядок 

надання послуг, пов’язаних із провадженням депозитарної діяльності, проведення 

операцій у системі депозитарного обліку, здійснення контролю за депозитарними 

установами, порядок укладення депозитарного договору з депозитарними 
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установами. Подальші зміни, що вносяться до Правил ЦД, також  підлягають 

реєстрації у НКЦПФР. 

Крім того, Законом «Про ДСУ» (ст. 11) передбачено державну реєстрацію 

статуту (змін до статуту) ЦД, яка здійснюється в установленому законом порядку 

після його погодження з НКЦПФР [319]. Порядок обчислення нормативу 

адекватності капіталу ЦД, мінімальний розмір регулятивного капіталу ЦД, інші 

обмеження його діяльності також визначаються НКЦПФР. 

Отже, підставою набуття правового статусу ЦД є розпорядчий акт, а порядок 

створення, організаційно-правова форма і правове становище визначено законом.   

Юридичним підставами виникнення ЦД, як суб’єкта організаційно-

господарських повноважень є Закон «Про ДСУ», установчі документи – Статут і 

Правила, які підлягають затвердженню НКЦПФР, а фактичними підставами – 

наділення Центрального депозитарію організаційно-господарськими 

повноваженнями з регулювання та контролю депозитарної діяльності суб’єктів 

господарювання.  

Таким чином, аналіз теоретичних положень та норм чинного законодавства 

свідчить про подвійний правовий статус Центрального депозитарія, як суб’єкта 

господарського права: ЦД є суб’єктом  організаційно-господарських повноважень 

та суб’єктом господарювання.  

2. Створення у визначеному законодавством порядку.  

Загальна процедура державної реєстрації професійних учасників 

депозитарної системи як суб’єктів господарювання здійснюється в порядку, 

визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». 

Елементами спеціальної легітимації для ЦД можна вважати включення його 

до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на 

ринку цінних паперів та реєстрація Правил ЦД у НКЦПФР. 

Депозитарна діяльність ЦД ліцензуванню не підлягає (ч. 1ст. 29 Закону «Про 

ДСУ»), оскільки процес отримання ліцензії фактично б повторював порядок 

набуття юридичною особою статусу ЦД [47]. Однак ЦД може отримати ліцензію 
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на здійснення окремих банківських операцій та генеральну валютну ліцензію (для 

відкриття рахунків в іноземних фінансових установах – у такому випадку ЦД 

виконує функції агента валютного контролю). 

 Елементами спеціальної легітимації для депозитарних установ є: 

-  отримання окремої ліцензії на провадження кожного виду депозитарної 

діяльності (депозитарної діяльності депозитарної установи; діяльності із 

зберігання активів інститутів спільного інвестування; діяльності із зберігання 

активів пенсійних фондів); 

-  вимога відкрити рахунок у цінних паперах у ЦД протягом місяця з дня 

отримання ліцензії на провадження депозитарної діяльності, невиконання якої є 

підставою для анулювання ліцензії; 

-  умова членства щонайменше в одному об’єднанні професійних учасників 

ринку цінних паперів та/або саморегулівній організації [106]; 

-  включення депозитарної установи (крім банку) до державного реєстру 

фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів [188], 

який веде НКЦПФР. 

3. Вид та організаційно-правова форма.    

Центральний депозитарій та депозитарні установи є фінансовими 

установами.  

Згідно зі ст. 14 Закону «Про ДСУ», депозитарні установи можуть 

утворюватися та функціонувати у формі акціонерного товариства або товариства 

з обмеженою відповідальністю. 

Що стосується ЦД, то закріплена у ст. 9 Закону «Про ДСУ» імперативна 

вимога функціонувати лише у формі публічного акціонерного товариства 

потребує детального дослідження.  

Згідно з вимогами ст. 24 Закону України «Про акціонерні товариства», 

публічне акціонерне товариство зобов’язане пройти процедуру включення акцій 

до біржового реєстру та залишатися у ньому хоча б на одній фондовій біржі в 

Україні [320] . 
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У Положенні про функціонування фондових бірж, затвердженим Рішенням 

НКЦПФР № 1688 від 22.11.2012 р., закріплено, що біржовий реєстр – це складова 

біржового списку, що містить інформацію щодо лістингових цінних паперів (абз. 

6 п. 2 р. І). Лістингові цінні папери - цінні папери, які пройшли процедуру 

лістингу на фондовій біржі, внесені до біржового реєстру як такі, що відповідають 

вимогам відповідного рівня лістингу, згідно з цим Положенням та правилами 

фондової біржі (абз. 20 п. 2 р. І) [321] .  

Лістингові цінні папери можуть мати перший або другий рівень лістингу, 

залежно від відповідності мінімальним вимогам, серед яких, зокрема: розмір 

власного капіталу (не менше одного мільярда гривень для І рівня, та 400 млн. для 

другого), сума річного чистого доходу (який повинен бути не менше розміру 

капіталу), мінімальна частка акцій у вільному обігу (не менше 25% для І рівня; 

для ІІ рівня – не менше 10% за винятком акцій, що належать державі), кількісний 

склад акціонерів емітента (не менше 500 акціонерів для І рівня та не менше 200 – 

для ІІ) (п.3.1 та 4.1 р. ІV Положення про функціонування фондових бірж).  

НДУ не відповідає лістинговим вимогам жодного рівня: статутний капітал 

становить 103 200 000 грн. (п. 4.1. Статут ПАТ «НДУ»), кількісний склад 

акціонерів – 7 осіб (станом на кінець 4 кварталу 2017 року), а згідно з річною 

інформацією ПАТ «НДУ», його діяльність є збитковою [ 322]. Держава, яка 

володіє 95,92 % акцій ПАТ «НДУ», на даний час не вживає заходів щодо відмови 

від контролю і продажу пакету акцій ЦД.  

Зрозуміло, що діяльність ЦД в організаційно-правовій формі ПАТ не 

відповідає вимогам Закону «Про акціонерні товариства», а тому необхідним є 

вжиття заходів до приведення діяльності ЦД у відповідність з вимогами діючого 

законодавства.  

Очевидно, що вибір типу акціонерного товариства залежить передусім від 

цілей, що ставлять перед собою власники. Основними критеріями для поділу 

акціонерних товариств на публічні та приватні є: 
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- здатність акцій вільно обертатись: ПАТ може здійснювати як закрите 

(приватне) розміщення акцій, так і публічне (відкрите) розміщення, а ПрАТ – 

лише закрите розміщення; 

- можливість вільного відчуження акцій: акціонери ПАТ можуть відчужувати 

належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства, при цьому статутом 

ПрАТ може бути передбачено переважне право акціонерів та самого товариства 

на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником до продажу 

третій особі [320]. Вважаємо, що наявність переважного права на придбання акцій 

повинно бути необхідною умовою діяльності ЦД, беручи до уваги його винятково 

важливу роль для функціонування всієї депозитарної системи. 

Варто зауважити, що ЦД при провадженні депозитарної діяльності матиме 

ознаки, характерні для всіх фінансових установ, незалежно від організаційно-

правової форми:  

1)   необхідність перевірки незалежним аудитором. Обов'язковій перевірці 

незалежним аудитором підлягає річна фінансова звітність ПАТ. (ч. 1 ст. 75 Закону 

«Про акціонерна товариства»). Відповідно до ч. 12 ст. 9 Закону «Про ДСУ», ЦД 

також зобов’язаний проводити щорічний аудит своєї діяльності відповідно до 

міжнародних стандартів аудиту та вимог, встановлених НКЦПФР. Аудиторський 

висновок (звіт незалежного аудитора), який подається ЦД при проведенні 

щорічного аудиту своєї діяльності, повинен бути складений відповідно до вимог 

Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг [304]. Аудит можуть проводити відповідні 

аудиторські фірми, які включені до Реєстру аудиторських фірм [323]; 

2)   обов’язкові вимоги до кількості та складу органів управління. Для 

ПрАТ відсутні жорсткі вимоги щодо кількості та складу органів товариства 

(«незалежних директорів» тощо). Однак, відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону «Про 

АТ» наглядова рада ЦД повинна включати щонайменше двох незалежних 

директорів, оскільки у статутному капіталі ЦД більше 50% акцій належить 

державі. Мінімальна кількість членів наглядової ради ПАТ не може бути меншою 

п’яти осіб. Вказане відповідає європейській практиці: ч. 2 ст. 27 Регламенту ЄС № 
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№ 909 / 2014 передбачає, що ЦД повинен мати орган управління, у структурі 

якого щонайменше одна третина, але не менш, ніж два, з його членів є 

незалежними [258]. Наглядова рада ПАТ «НДУ» складається з 7 членів та має 2 

незалежних директорів [324];  

3)   вимоги щодо кумулятивного голосування при обранні членів 

наглядової ради. У ПрАТ не треба застосовувати складну процедуру 

кумулятивного голосування (ч. 10 ст. 53 Закону «Про АТ»). Однак відповідно до 

ч. 1 ст. 12 Закону «Про ДСУ», члени наглядової ради ЦД обираються загальними 

зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування;  

4)   вимоги щодо звітності. ЦД зобов’язаний у порядку та строки, що 

встановлені НКЦПФР, оприлюднювати результати своєї діяльності та структуру 

власності, щороку звітувати про результати своєї діяльності на засіданні 

НКЦПФР, а також подавати інформацію про укладені кореспондентські договори 

з депозитаріями-кореспондентами. Інформація оприлюднюється шляхом її 

розміщення на офіційному веб-сайті Центрального депозитарію в мережі Інтернет 

для  всіх заінтересованих осіб ( ч. 11 ст. 9 Закону, п.п. 4, 7-9 Порядку 

оприлюднення ЦД інформації про результати своєї діяльності та структуру 

власності [325]);  

Вказане відповідає вимогам, встановленим для ПАТ у ч. 3 ст. 78 Закону 

України “Про акціонерні товариства”: ПАТ  зобов'язане мати власний веб-сайт, на 

якому в порядку та строки, встановлені НКЦПФР, розміщується інформація  що 

підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства. Тоді як ПрАТ станом на 

данний час зобов’язані забезпечувати доступ до звітності лише своїм акціонерам;  

5)   особлива організаційна структура. У ЦД система органів управління є 

складною. Дворівнева структура управління включає наявність колегіального 

виконавчого органу та наглядової ради (р. 8,9 Статуту ПАТ «НДУ», р. 10,11 

Статуту ПАТ «РЦ»). Наглядова рада ЦД має включати щонайменше 2 незалежних  

директорів (п. 8.5 Статуту ПАТ «НДУ»).  З метою забезпечення врахування та 

захисту інтересів учасників депозитарної системи статутом ЦД передбачено 
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створення консультативного органу – Ради учасників депозитарної системи (ст. 

12 Закону «Про ДСУ», п. 3.10 Статуту ПАТ «НДУ»).  

Для ПрАТ законом не передбачено необхідності створювати комітети в 

складі наглядової ради. У ЦД обов’язково утворюються комітет з питань аудиту, 

комітет з питань визначення винагороди посадовим особам товариства і комітет з 

питань призначень у відповідності до ч. 1 ст. 56 Закону України “Про акціонерні 

товариства”, яка поширюється також на товариства, у статутному капіталі яких 

більше 50 відсотків акцій належить державі.  

Якщо звернути увагу на міжнародний досвід функціонування ЦД, можна 

побачити, що діяльність ЦД у формі акціонерного товариства (або у формах, 

подібних до АТ відповідно до українського законодавства) є поширеним серед 

інших країн. 

Так, центральний депозитарій (CSD) Німеччини, знаходиться у повній 

власності Франкфуртської фондової біржі (Deutsche Börse), яка є комерційною 

установою в організаційно-правовій формі акціонерного товариства. 

Міжнародний провайдер пост-трейдингових послуг Euroclear діє в організаційно-

правовій формі Plc (public limited company) [16, с. 66]. У формі акціонерних 

товариств діють ЦД Чехії (a joint-stock company) [326], Литви (public company) 

[327], Грузії [328], Росії [329], Латвії [330], Естонії [331] та інших країн.    

Акціонерами ЦД може бути держава, НБУ, учасники фондового ринку, ЦД 

інших країн, міжнародні депозитарно-клірингові установи, а також міжнародні 

фінансові організації, членами яких є Україна. У статутному капіталі ЦД частка: 

одного акціонера разом з пов’язаними особами повинна становити не більш як 5 

відсотків; ЦД інших країн, міжнародної депозитарно-клірингової установи або 

міжнародної фінансової організації, членом якої є Україна, повинна становити не 

більш як 25 відсотків; держави разом з НБУ - не менш як 25 відсотків плюс одна 

акція (ч. 3, 4 ст. 9 Закону «Про ДСУ»). На день реєстрації Правил ЦД у 

статутному капіталі ЦД частка держави разом з НБУ повинна становити не менш 

як 50 %. Органом управління державною часткою в статутному капіталі ЦД є 

КМУ [332].  
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Пунктом 12 Прикінцевих та перехідних положень Закону «Про депозитарну 

систему» передбачено обов’язок Кабінету Міністрів України разом з 

Національним банком України протягом 5 років з дня набрання чинності Законом 

забезпечити зменшення частки держави та НБУ у статутному капіталі ЦД  не 

менше, ніж до 25 відсотків плюс одна акція. 

Присутність представників державних регулюючих органів серед 

засновників ЦД та / або в їх органах управління є особливістю національних 

фінансових ринків, створених на пострадянському просторі [333, с. 298; 334, c. 

18]. Як зазначає А. Сухоруков, інфраструктура більш розвиненого фондового 

ринку Європи та США належить не державі, а учасникам ринку та приватним 

інвесторам [335, с.21]. 

Такий підхід до складу учасників НДУ є характерною рисою 

правосуб'єктного складу депозитарних та клірингових відносин у сфері обігу 

цінних паперів. Такий обмежувальний підхід в цілому зрозумілий, так як вказує 

на високий ступінь спеціалізації даних суб'єктів і їх особливу роль у депозитарній 

системі України. Традиційно засновниками і клієнтами депозитарію можуть бути 

лише професійні учасники ринку цінних паперів, які зберігають у депозитарії 

власні цінні папери та цінні папери своїх клієнтів, зареєстровані на ім'я 

номінального утримувача (street name: ім'я депозитарію або кастодіана) [336, с. 

20]. Р. В. Чикулаєв зазначає, що ЦД стає фігурою з «правоздатністю другого 

порядку» - право його створення надано лише особам, вже володіють статусом 

спеціалізованого суб'єкта [337]; 

Аналізуючи склад власників центральних депозитаріїв цінних паперів 

європейських країн, можна виділити наступні групи:  

-  депозитарії, якими повністю чи частково володіють державні установи. 

Таких у країнах ЄС небагато (наприклад Болгарія, Польща, Мальта, Словенія, 

Румунія ) і здебільшого діють у країнах, які вступили в ЄС після 2004 року.  

-   депозитарії, якими володіють (повністю або частково) центральні банки:  

депозитарії Данії, Польщі, Угорщини.  
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-  депозитарії, які є власністю учасників ринку – user-owned: в Австрії, 

Словенії, Данії.  

-  депозитарії, які повністю або частково належать фондовим біржам, 

наприклад: центральні  депозитарії Латвії, Литви, Естонії, Італії, Чехії, Португалії, 

Греції, Словакії [338, с. 70;  339 ; 340; 341; 342]. 

Різноманітна структура власності і в країнах СНД [343]. Так, 100 %-й 

контроль належить приватному сектору у депозитаріях Росії [344; 345, с. 5], 

Молдови, Вірменії, Киргизстану та Грузії (у Грузії єдиний ЦД, однак 

Національний банк діє як депозитарій державних цінних паперів [346, с. 20]). У 

Центральному депозитарії Казахстану приватний сектор є мажоритарним 

власником (Центральний банк має частку 55 % у статутному капіталі). У 

Білорусії, Азербайджані та Узбекистані Центральний депозитарій повністю 

перебуває у власності держави. 

Прагнення до інтеграції фінансових ринків призвело до появи 

транснаціональних фінансових інститутів, найбільш відомими міжнародними 

депозитарно-кліринговими системами є Euroclear в Бельгії та Clearstream Banking 

в Люксембурзі [173, с. 93], які контролюються недержавними учасниками ринку.  

Таким чином, в міжнародній практиці немає єдиних підходів щодо 

визначення структури власності центральних депозитаріїв, яка, як наслідок, є 

досить фрагментарною. Однак, вплив державних установ прослідковується на 

ринках, де відбувається процес становлення депозитарних систем. 

Для групи країн із розвиненими фондовими ринками на початкових етапах 

становлення організованого ринку домінувало два типи цінних паперів: державні 

облігації та акції компаній, що приватизувалися (яскравими прикладами є ринки 

Польщі та Прибалтійських країн). 

 Таким чином, поряд із розвитком інфраструктури ринку та забезпечення 

його надійності та прозорості, держава сприяла розвитку організованого ринку 

шляхом активної політики управління внутрішнім боргом. Іншим аспектом стало 

проведення приватизації через первинне розміщення частини акцій (IPO) 

підприємств, що продавались, на організованому фондовому ринку. Така 
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поведінка держави, як учасника фондового ринку, була суттєвим фактором появи 

пропозиції привабливих інструментів на ринку та зростання його ліквідності 

ринку [347, с. 10].   

З подальшим розвитком фондового ринку спостерігається тенденція до 

приватизації як депозитарних установ, так і інших інститутів фондового ринку (як 

приклад – приватизація польської біржі Warsaw Stock Exchange після більш ніж 

20 років повного державного корпоративного контролю).  

Крім того, превалювання приватної власності у статутному капіталі ЦД 

спостерігається у країнах з розвиненою економікою: Німеччина, Австрія, 

Нідерланди.  

У США, провідній, з точки зору розвитку фондового ринку, країні роль 

центрального депозитарію по корпоративних паперах виконує єдиний холдинг – 

Депозитарний траст і клірингова корпорація (the Deposіtary Trust&Clearіng 

Corporatіon – DTCC) [348], яка є найбільшою компанією, що здійснює кліринг, 

розрахунки і надання депозитарних послуг по цінним паперам і іншим активам на 

біржовому і позабіржовому фондовому ринку не лише в США, але й у світі. 

Акціонерами DTCC є учасники ринку, а також Нью-Йоркська фондова біржа 

(NYSE). Спостерігається тенденція до цінової конкуренції між торговими 

системами ринку цінних паперів під час укладання угод (чинник ціни), однак з 

централізацією клірингової та депозитарної функцій шляхом злиття відповідних 

організацій [ 349, с. 351]. 

Погоджуємось із думкою Пшика Б.І., Рекової Н.Ю. та інших вчених [356, с. 

136; 357, с. 355] стосовно необхідності збільшення частки приватних власників у 

структурі власності Центрального депозитарію з метою удосконалення 

корпоративного управління та підвищення інвестиційної привабливості 

депозитарію. 

Центральний депозитарій не повинен бути державною структурою, адже 

надання послуг учасникам фондового ринку не є функцією держави. Активна 

участь держави можлива в управлінні та контролі, але держава не може мати 
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повного контролю над ЦД, до якого слід застосовувати ринкові методи 

управління.  

 Збільшення частки приватного інвестора у статутному капіталі ПАТ “НДУ” 

дасть змогу, по-перше, залучити недержавні фінанси для обслуговування 

значного обсягу угод з цінними паперами, що є актуальним в умовах загальної 

збитковості підконтрольних державі підприємств [350; 351; 352]; по-друге, 

забезпечити безперервність роботи в надзвичайних чи складних економічних та 

політичних ситуаціях; по-третє, виділити капітал для оптимізації та подальшого 

розвитку депозитарію не за рахунок бюджетних асигнувань, а за кошти учасників 

ринку, які є найбільш зацікавленими у розвитку депозитарної системи; по-

четверте, політична незалежність ЦД сприятиме збільшенню рівня довіри з боку 

іноземних інвесторів і, як наслідок, прискорену інтеграцію до міжнародних 

фінансових інститутів. 

Однак перебування ЦД повністю у приватній власності має свої ризики, 

зважаючи на комерційний характер його діяльності  (“for profit”). Адже бажання 

власників максимізувати прибуток може суперечити потребам споживачів 

депозитарних послуг отримувати ефективний та безпечний сервіс за мінімальні 

витрати [353, с. 235]. 

Тому вважаємо, що держава повинна мати частку у статутному капіталі у 

розмірі не більше 25%+1 акція, однак вона повинна бути збалансована з 

приватним капіталом, що забезпечуватиме оптимальний баланс інтересів держави 

та приватного сектору.  

4. Наявність відокремленого майна, що має цільове призначення і закріплене 

на визначеному правовому титулі. 

  Майно ЦД та депозитарних установ формується з джерел, не заборонених 

чинним законодавством України (ст. 140 ГК України, п.2.5 Статуту  ПАТ 

«НДУ»).   

ЦД є власником: майна, переданого йому засновниками та акціонерами у 

власність як вклад до статутного капіталу; одержаних в результаті господарської 

діяльності доходів; об'єктів інтелектуальної власності, створених або набутих ЦД, 
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включаючи майнові та немайнові права на ці об'єкти; іншого майна, набутого на 

підставах, не заборонених законом (п. 2.5 Статуту ПАТ «НДУ»).  

Основа майнової бази ЦД формується за рахунок статутного капіталу, 

мінімальний розмір якого визначено у розмірі 100 мільйонів гривень.  

Прибуток ЦД становить дохід з надходжень від послуг щодо здійснення 

депозитарної та інших видів діяльності, передбачених Статутом та 

законодавством.  Станом на кінець звітного періоду за ІІ квартал 2017 року [354] 

прибуток ПАТ “НДУ” склав 8 710 млн. грн.  

Залежно від форми діяльності, а також структури власності, центральні 

депозитарії у світі діють за принципом «not for profіt» або «for profіt» (тобто 

неприбуткові установи та установи, орієнтовані на отримання прибутку від 

депозитарної діяльності). До першої групи належать переважно центральні 

депозитарії цінних паперів, власниками яких є держава в особі міністерства 

фінансів, казначейства і центральних банків, а також нечисленні депозитарії, що 

належать користувачам (учасникам). У другій групі перебуває більшість 

депозитаріїв, що належать користувачам, фондовим біржам і, особливо, третім 

сторонам [ 355, с. 26; 356, с.134; 357,с. 352 ].  

Виходячи з наведеної класифікації, особливістю можна вважати діяльність 

вітчизняного ЦД за принципом „for profіt”, що не є характерним для іноземних 

центральних депозитаріїв, у статутному капіталі яких превалює частка державної 

власності.   

Відповідно до ч. 2 ст. 52 ГК України, некомерційна господарська діяльність 

здійснюється суб’єктами господарювання державного або комунального секторів 

економіки у галузях, в яких відповідно до законодавства забороняється 

підприємництво, на основі рішення відповідного органу державної влади чи 

органу місцевого самоврядування.   

Враховуючи пропозиції щодо зменшення частки держави у капіталі ПАТ 

“НДУ”, вважаємо доцільним продовжувати здійснювати діяльність ЦД за 

принципом „for profіt”, що дозволить звести до мінімуму використання 
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фінансування за рахунок державних коштів, залучити іноземних інвесторів, 

ефективно та вчасно впроваджувати інноваційні технології.  

Одним з ключових факторів динамізації розвитку інфраструктури ринку 

цінних паперів ЄС є перехід більшості інституцій інфраструктури ринку цінних 

паперів у комерційний статус [372, с. 9]. 

Водночас, серед завдань, що виконуються ЦД, захист прав власників цінних 

паперів є пріоритетним, а тому депозитарію не повинно бути надано право 

проводити пов’язані з ризиком операції, такі як: видача кредитів, торгівля 

цінними паперами і валютою.  

Для отримання ліцензії на провадження депозитарної діяльності 

депозитарної установи юридична особа повинна мати сплачений коштами 

статутний капітал у мінімальному розмірі не менш як 7 мільйонів гривень (у 

якому частка іншої депозитарної установи, торговця цінними паперами або 

інституційного інвестора повинна становити не більш як 5 відсотків) ( п.п. 3,4 гл. 

4 р. ІІІ Порядку видачі ліцензії).  

При провадженні діяльності із зберігання активів інститутів спільного 

інвестування встановлені вищі вимоги для статутного капіталу у розмірі не менше 

ніж 25 мільйонів гривень (п. 3 гл. 2 р. ІІ Ліцензійних умов). 

Для провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів 

депозитарна  установа повинна бути банком – юридичною особою, яка на підставі 

банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги та відомості 

про яку внесені до Державного реєстру банків [358]. Мінімальний статутний 

капітал не може бути менше ніж 500 мільйонів гривень (ч. 1 ст. 31 Закону «Про 

банки і банківську діяльність»). 

Відповідно до ч.4 ст. 9 Закону «Про фінансові послуги»,  вимоги щодо 

джерел походження коштів, за рахунок яких формується статутний (складений) 

капітал фінансової установи, встановлюються законом. 

Згідно з ч. 1 ст.27 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» вимоги 

щодо джерел походження коштів, за рахунок яких формується статутний капітал 

професійного учасника фондового ринку, встановлюються цим Законом, іншими 
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законами України, що регулюють провадження окремих видів професійної 

діяльності на фондовому ринку, та нормативно-правовими актами НКЦПФР. 

Водночас, станом на даний час у законодавстві відсутні вимоги щодо джерел 

походження коштів, за рахунок яких формується статутний капітал депозитарної 

установи. Тому слід внести змін до Порядку та умов видачі ліцензії на 

провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 

цінних паперів), переоформлення ліцензії, додавши до пункту 3 глави 4 розділу ІІІ 

Порядку абзац 2 наступного змісту:  

Статутний капітал депозитарної установи формується за рахунок власних 

коштів учасників (засновників/акціонерів). Для формування статутного капіталу 

заборонено використання банківських кредитів, коштів організацій, які за 

статутом не мають права здійснювати комерційну діяльність та отримувати 

прибуток (громадські, релігійні організації, благодійні фонди та ін.), бюджетних 

коштів, якщо вони мають інше цільове призначення, векселів.   

Депозитарна установа протягом строку провадження депозитарної діяльності 

зобов'язана дотримуватись вимог законодавства щодо формування резервного 

капіталу (фонду) товариства та мати власний капітал, у розмірі не меншому, ніж 

мінімальний розмір статутного капіталу [105;106; 359]. 

Депозитарна установа (крім банку) для провадження професійної діяльності 

на фондовому ринку повинна мати у власності або в користуванні нежитлове 

приміщення, яке повинно бути повністю відокремлене від приміщень інших 

юридичних осіб та обладнане охоронною, пожежною сигналізацією та 

забезпечене цілодобовою охороною. Ліцензійними умовами передбачені 

мінімальні вимоги до загальної площі нежитлового приміщення, яка  залежить від 

виду діяльності депозитарної установи (крім банку)( абз. 3-5 п. 1 гл.1 р. II 

Ліцензійних умов).  

5. Наявність спеціальної господарської правосуб’єктності, що має 

виключний характер (ч. 1 ст. 16 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок»).  

У теорії господарського права господарська правосуб’єктність визначається 

як визнана державою за суб’єктом властивість мати і набувати господарські права 
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та нести обов’язки, нести юридичну відповідальність за неналежне здійснення 

прав та виконання обов’язків, захищати свої права та законні інтереси від 

порушень з боку третіх осіб [219, с. 203; 360, с. 519]. Обсяг правосуб’єктності ЦД 

та депозитарних установ визначається законом, статутом та внутрішніми 

документами [361, c.400].  

Перелік виключних повноважень ЦД закріплено у п. 8 ст. 9 Закону «Про 

депозитарну систему», п. 1 – 7 р. 3 Положення про депозитарну діяльність, 

Статуті «ПАТ «НДУ» та частково відповідає компетенції центральних 

депозитаріїв на світових ринках [362, с. 6], зокрема щодо ведення ЦД 

депозитарного обліку емісійних цінних паперів, зберігання глобальних 

сертифікатів та тимчасових глобальних сертифікатів, здійснення нумерації 

(кодифікації) цінних паперів, ведення реєстру кодів цінних паперів тощо. 

Однак в законодавстві відсутні окремі важливі повноваження, які в 

розвинутих країнах Європи та світу виконують саме депозитарії:  

-  здійснення клірингу за правочинами з цінними паперами;  

-  забезпечення можливості використання режиму «поставка проти платежу» 

за договорами, укладеним на неорганізованому ринку цінних паперів; 

-   забезпечення системи розрахунків «правочин за правочином» у режимі 

реального часу, а також системи розрахунків з використанням клірингу протягом 

одного дня з моменту укладання договору або в інший строк, передбачений його 

умовами;  

-  ведення грошових рахунків депонентів у національній та іноземній 

валютах;  

-  проведення/здійснення грошових розрахунків за вчиненими з цінними 

паперами правочинами і виплата доходів по цінних паперах [362, с. 7-8].  

За даними Асоціації європейських центральних депозитаріїв (Association of 

European Central Securities Depositories, ECSDA) 100% діючих у світі установ зі 

статусом Центрального депозитарію (CSD - Central Securitу Depository) є 

розрахунковими депозитаріями, що відповідають за поставку цінних паперів 

проти оплати; 61% - є кліринговими установами [362, с. 8].  
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Виконання функцій клірингу центральними депозитаріями не є обов’язковою 

вимогою міжнародних організацій, а тому для України у процесі подальшого 

реформування депозитарної системи можливими є кілька варіантів: або 

клірингову діяльність провадитиме виключно ЦД , або разом з ЦД існуватимуть 

також інші клірингові установи, або ж ЦД взагалі не здійснюватиме клірингову 

діяльність (яку провадитимуть виключно клірингові установи).   

На нашу думку, клірингова діяльність категорично не сумісна з 

депозитарною діяльністю, оскільки ринок неодмінно зіткнеться з ситуацією, коли 

ризики небагатьох (споживачів клірингових послуг) будуть поширені на всіх 

учасників фондового ринку (споживачів депозитарних послуг). Водночас, і 

надмірне віддалення суб’єктів клірингової та депозитарної діяльності може 

призвести до конфліктів інтересів та уповільнити розвиток післяторгових послуг.  

Цікавим у даному випадку є досвід фондового ринку США, де депозитарій та 

клірингова установа є частинами холдингу.  

В Європі холдинг Euronext - це перша загальноєвропейська біржа, яка 

охоплює Бельгію, Францію, Нідерланди, Португалію та Великобританію, фондові 

біржі цих країн є дочірніми компаніями Euronext [363]. Також Euronext володіє 

Центральним депозитарієм Португалії – Interbolsa [364].  

У свою чергу, Euronext уклала угоди з іншими холдингами: з LCH Group 

Holdings Limited, дочірні компанії якого надають послуги центрального 

контрагенту в ЄС  [365] та з Euroclear plc, який є материнською компанією 

міжнародних та національних центральних депозитаріїв цінних паперів ((I) CSDs) 

[366].  

Пропозиції щодо створення холдингової компанії на вітчизняному 

фондовому ринку висувають і деякі спеціалісти українського фондового ринку 

[367].  

Лукач І.В. звертає увагу, що холдингова компанiя за своєю суттю не може 

бути об’єднанням пiдприємств, оскiльки в американському i англiйському правi 

— це компанiя, яка здiйснює контроль над дочiрнiми компанiями. Отже, за основу 

дослiдження береться розумiння холдингової компанiї як головного суб’єкта 
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господарювання в групi пiдприємств, яку позначено як «холдингова група» [368, 

с. 41].   

ГК України (ч. 5 ст. 126) закріплює дефініцію холдингової компанії як 

публічного акціонерного товариства, яке володіє, користується, а також 

розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) 

двох або більше корпоративних підприємств (крім пакетів акцій, що перебувають 

у державній власності). 

До кола публічних інтересів, що виникають навколо створення холдингових 

об’єднань підприємств, Д.В. Задихайло відносить узгодження та інтеграцію в 

єдиний макроправовий механізм аспектів необхідності забезпечення економічної 

конкуренції на ринку за участю таких об’єднань і в той же час створення умов для 

необхідної за обсягом концентрації активів з метою підтримання світового рівня 

їх конкурентоспроможності [ 369, с. 55]. 

Відповідно до п. а ч. 1 ст. 3 Закону України від 15.03.2006 № 3528-IV «Про 

холдингові компанії в Україні», холдингові компанії можуть утворюватися 

органами, уповноваженими управляти державним майном, державними органами 

приватизації самостійно або разом з іншими засновниками шляхом об'єднання у 

статутному капіталі холдингових корпоративних пакетів акцій [370]. 

Ібрагімова Н.В. у своїй роботі визначила холдингову компанію як 

господарську організацію незалежно від організаційно-правової форми 

господарювання, якщо вона володіє, користується та розпоряджається 

холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток) не менше двох 

корпоративних підприємств [371, с. 9].  

Наразі НДУ та РЦ займають монопольне становище на ринку пост-

трейдингових послуг, а тому формувати інфраструктурний холдинг з НДУ та РЦ є 

доцільним разом з біржею, що підвищить привабливість українського фондового 

ринку для інвесторів.  

Торгові, клірингові та розрахункові послуги не можуть надаватися окремо, 

незалежно одна від одної. Торгові та післяторгові послуги разом створюють 

багатокомпонентний продукт. Звичайно, ні клірингові, ні розрахункові послуги не 
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є обов’язковими факторами, необхідними біржам для забезпечення торгової 

системи.  Скоріше, торгові, клірингові та розрахункові послуги у сукупності 

виступають складовими елементами складного процесу, кожний з яких, як 

правило, повинен бути використаний учасниками ринку або їх агентами для 

укладення та виконання угоди.  

Створення холдингової групи відбувається за одностороннім волевиявленням 

– з боку холдингової компанiї, яке координує дiяльнiсть усiх iнших асоцiйованих 

пiдприємств, оскiльки через її активнi дiї придбавається пакет акцiй або 

набувається переважна участь у загальних зборах дочiрнього пiдприємства [368, 

с. 51]. 

Погоджуюсь з доводами В.М. Жупаненка, відносно того, що в ієрархії 

інститутів торговельної інфраструктури європейського ринку цінних паперів 

центральне місце займають фондові біржі, які акумулюють торговельні, 

лістингові, інформаційно-цінові та розрахункові платежі, забезпечуючи 

ліквідність ринку й ефективну діяльність центральних контрагентів, клірингових 

установ, депозитаріїв цінних паперів, розрахункових установ [372, с. 15].   

На мою думку, в Україні повинна залишитися одна фондова біржа, 

акціонером якої при її заснуванні (реорганізації) має виступити держава. В 

подальшому біржа буде холдинговою компанією – частиною холдингової групи, 

яка поєднає в собі торгівлю, розрахунково-клірингову та депозитарну діяльність. 

Тобто в холдинговiй групi буде присутня вертикальна інтеграція, коли до 

холдингової компанiї послідовно приєднуються підприємства чи отримується 

контроль над компаніями, що об’єднані одним видом бізнесу [368, c. 64]. 

 Частка держави становитиме 25%+1 акція і такий інфраструктурний холдинг 

здатний конкурувати з іншими суб’єктами господарювання – постачальників 

пост-трейдингових послуг на міжнародних ринках капіталу без надання йому 

додаткових преференцій з боку регуляторів або у вигляді пільг і державного 

фінансування.  

Подібна модель залучення держави в побудову інфраструктури ринку 

капіталу була реалізована на польському та російському фондових ринках і 
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виявилась високо результативною, тоді як децентралізована (щодо бірж) 

українська модель виявляється малоефективною. 

ЦД має обмежені засновницькі повноваження. Зокрема, ч. 6 ст. 9 Закону 

«Про ДСУ» передбачає, що ЦД з метою забезпечення виконання покладених на 

нього функцій за погодженням з НКЦПФР може виступати засновником та бути 

учасником (акціонером) юридичних осіб. При цьому, ЦД забороняється 

виступати засновником та бути учасником (акціонером) професійних учасників 

фондового ринку та юридичних осіб, організаційно-правова форма яких 

передбачає повну майнову відповідальність засновника (учасника). 

Для європейських ЦД Регламентом № 909/2014 закріплено обов’язок 

інвестувати свої фінансові ресурси тільки готівкою або у високоліквідні фінансові 

інструменти, що характеризуються мінімальним ринковим і кредитним  ризиком. 

ЦД може мати участь тільки в юридичній особі, діяльність якої обмежується 

наданням послуг ЦД, якщо така участь буде затверджена його компетентним 

органом на підставі того, що це істотно не збільшить профіль ризику [258].  

З огляду на європейський досвід та з метою безпечного, ліквідного 

інвестування і використання ЦД власних активів, слід конкретизувати абзац 1 ч. 6 

ст. 9 Закону «Про ДСУ», виклавши його в наступній редакції: 

Центральний депозитарій з метою забезпечення виконання покладених на 

нього функцій за погодженням з НКЦПФР може виступати засновником та бути 

учасником (акціонером) юридичних осіб, діяльність яких пов’язана з наданням 

послуг Центральним депозитарієм.  

Центральному депозитарію забороняється виступати засновником та бути 

учасником (акціонером) наступних професійних учасників фондового ринку та 

юридичних осіб: 

1) організаційно-правова форма яких передбачає повну майнову 

відповідальність засновника (учасника); 

2) діяльність яких не пов’язана з наданням послуг Центральним 

депозитарієм; 
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3) діяльність яких є збитковою та/або може призвести до загального 

збиткового фінансового результату провадження господарської діяльності 

Центральним депозитарієм. 

Депозитарна установа наділена спеціальною правосуб’єктністю щодо 

здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, яка є її виключним 

видом діяльності, крім випадків її поєднання з іншими видами діяльності у 

випадку, передбаченому ст. 3 Закону «Про ДСУ». 

6. Особливі кваліфікаційні вимоги до членів органів управління та кадрового 

складу. Зокрема, кандидат на посаду керівника депозитарної установи повинен: 

мати стаж роботи на фондовому ринку не менш як три роки та відповідати 

вимогам, визначеним ч. 4 ст. 27 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок». 

Керівник та працівники ЦД, депозитарної установи повинні мати кваліфікацію 

фахівця з депозитарної діяльності з цінними паперами, яка підтверджується 

сертифікатом установленого зразка [113]. 

На працівників, які здійснюють контроль за депозитарною діяльністю та 

виконують депозитарні операції, поширюється заборона на суміщення роботи в 

інших професійних учасників фондового ринку (п. 8 гл. 4 р. ІІІ Порядку видачі 

ліцензії). Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, повинна  

відповідати встановленим НКЦПФР вимогам [373]. 

Передбачені законодавством спеціальні вимоги до членів органів управління 

та кадрового складу забезпечують виконання фахівцями своїх професійних 

обов'язків, на професійних засадах, з використанням спеціальних навичок та 

знань, уникаючи при цьому впливу заінтересованих осіб при провадженні  

депозитарної діяльності.  

7. Особливі вимоги до локального нормативного забезпечення професійної 

діяльності.  

ЦД до початку провадження депозитарної діяльності повинен зареєструвати 

в НКЦПФР Правила ЦД, які визначають порядок надання ЦД депозитарних 

послуг, проведення операцій у системі депозитарного обліку, здійснення 

контролю за депозитарними установами, укладання депозитарного договору між 
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депозитарієм та депозитарними установами [170]; забезпечити ведення журналів 

розпоряджень, депозитарних операцій, реєстрації порушень та спроб 

несанкціонованого доступу до інформації, тощо; розробити та затвердити 

внутрішній документ про інформаційно-телекомунікаційну систему обробки 

інформації ЦД, внутрішні документи із захисту інформації (пп. 7, 8 р. 8 

Положення про депозитарну діяльність). 

Депозитарна установа повинна розробити, затвердити відповідним органом 

управління та використовувати, наступні внутрішні документи:  

- внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи, 

що визначає порядок надання фінансових послуг; 

-  внутрішній документ, що визначає порядок здійснення внутрішнього 

аудиту (контролю) при провадженні депозитарної діяльності; 

- внутрішній документ, що визначає систему управління ризиками при 

провадженні депозитарної діяльності (п. 3 р. 8 Положення про депозитарну 

діяльність). 

8. Відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах закріпленого за ним 

майна. 

Законом закріплено, що ЦД не відповідає за зобов’язаннями акціонерів та 

клієнтів, а акціонери не відповідають за зобов’язаннями ЦД. Тобто до ЦД не 

можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення 

акціонерами або клієнтами протиправних дій.  

За зобов’язаннями Центрального депозитарію як суб’єкта господарювання не 

може бути звернено стягнення на депозитарні активи ЦД: глобальні сертифікати 

цінних паперів і тимчасові глобальні сертифікати цінних паперів, сертифікати 

знерухомлених цінних паперів на пред’явника, а також записи на рахунках у 

цінних паперах ЦД у депозитаріях інших країн та у міжнародних депозитарно-

клірингових установах.  

Правилами ЦД (п. 6 р. І) передбачено, що у випадку невиконання чи 

неналежного виконання зобов'язань перед клієнтом, а саме: за невиконання 

розпорядження (запиту) клієнта, яке прямо передбачено законодавством або 
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відповідним договором; за порушення правил обліку при виконанні своїх 

зобов`язань, за відсутність записів або наявність невірних записів на рахунку у 

цінних паперах клієнта, ЦД несе цивільно-правову відповідальність. 

Відшкодуванню підлягають реальні збитки, підтверджені документально. 

Відповідно до п. 2.8 Статуту ПАТ “НДУ”, ЦД самостійно відповідає за 

своїми зобов’язаннями усім своїм майном [374].  

Депозитарна установа несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки 

своїм майном, а учасники товариства  (акціонери) несуть ризик збитків, 

пов'язаних з діяльністю депозитарної установи, у межах своїх вкладів (акцій). На 

депозитарні активи депозитарної установи не може бути звернено стягнення за 

зобов’язаннями депозитарної установи як суб’єкта господарювання. 

Слід зазначити, що вимога відповідальності депозитаріїв та їх керівників 

перед емітентами і власниками цінних паперів, яка є традиційною для будь-якого 

розвинутого фондового ринку – це важливий засіб забезпечення довіри емітентів 

та інвесторів до ринку цінних паперів взагалі. Ступінь реалізації цієї норми є 

важливою умовою для того, щоб на український фондовий ринок прийшов 

значний капітал, оскільки споживачі матимуть впевненість у захищеності й 

гарантіях держави щодо права власності на цінні папери.  

З огляду на викладене, з метою кращої організації депозитарної діяльності, а 

також зменшення операційних ризиків при виконанні депозитарних та 

клірингових  операцій, пропонуємо внести наступні зміни до Закону “Про ДСУ”:  

-  доповнити ст. 18 частиною 4 такого змісту: Депозитарна установа несе 

відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків по 

договору про обслуговування рахунка в цінних паперах депонента;   

-  доповнити ч. 1 ст. 21 абзацом третім: Інформація, що міститься в проспекті 

емісії цінних паперів, повинна відображати всі обставини, які можуть істотно 

вплинути на прийняття рішення про придбання емісійних цінних паперів. 

Відповідальність за повноту і достовірність зазначеної інформації несе емітент;  

-  доповнити ст. 16 частиною 4 такого змісту: Центральний депозитарій несе 

відповідальність за невиконання розпорядження (запиту) клієнта, яке прямо 
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передбачено законодавством або відповідним договором; за неповноту, 

недостовірність або несвоєчасність зарахування цінних паперів (крім цінних 

паперів, віднесених до компетенції НБУ) у систему депозитарного обліку, 

незабезпечення їх належного обліку та зберігання, а також списання цінних 

паперів у зв’язку з їх погашенням та/або анулюванням; за порушення правил 

ведення обліку зобов’язань емітента за цінними паперами власних випусків (крім 

цінних паперів, віднесених до компетенції НБУ); за неналежне зберігання 

глобальних сертифікатів та тимчасових глобальних сертифікатів. Центральний 

депозитарій не несе відповідальності за неналежне виконання зобов'язань перед 

клієнтом у випадку ненадання та/або надання недостовірної та/або неповної 

інформації депонентами або емітентами; 

-  доповнити ст. 22 частиною 13 такого змісту: ЦД та НБУ несуть 

відповідальність за повноту, достовірність та своєчасність надання реєстру 

власників іменних цінних паперів, крім випадків  ненадання та/або надання 

недостовірної та/або неповної інформації емітентами;  

-  доповнити статтею 27-1 у наступній редакції: Професійні учасники 

депозитарної системи України та НБУ за неправомірне розголошення  та/або 

надання інформації, що міститься у системі депозитарного обліку несуть 

відповідальність у випадках і порядку, передбачених цивільним, 

адміністративним або кримінальним законодавством України. Шкода, заподіяна 

внаслідок неправомірного розкриття інформації, що міститься у системі 

депозитарного обліку, підлягає відшкодуванню в порядку, встановленому 

законодавством.  

9. ЦД є суб’єктом природної монополії.   

Рубен Лі зазначає, що інфраструктура фондового ринку (біржі, центральні 

контрагенти/клірингові центри та центральні депозитарії) повинна забезпечувати 

економію за рахунок масштабу, а інфраструктурні послуги надаються саме 

монополістичними організаціями [ 375, с. 34]. 

М. О. Трофімчук в своїй дисертації  визначає конкурентну структуру ринку 

цінних паперів, яка відповідає монополістичній конкуренції. При цьому вчений 
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зазначає про наявність на ринку цінних паперів чистої монополії в сфері 

депозитарного обслуговування випуску і обігу цінних паперів [376, с. 22]. 

Депозитарні установи в процесі здійснення діяльності з обліку прав власників на 

цінні папери конкурують між собою в процесі залучення клієнтів та надання 

депозитарних послуг. Однак, НДУ не зазнає жодної конкуренції на ринку 

депозитарних послуг ЦД. 

НДУ відіграє ключову роль у депозитарній системі України: у ст. 9 Закону 

України “Про ДСУ” закріплено, що ЦД забезпечує формування та 

функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів, а також веде 

депозитарний облік всіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде НБУ 

відповідно до компетенції, визначеної Законом.  

НБУ як учасник депозитарної системи здійснює депозитарний облік 

державних цінних паперів та облігацій місцевих позик. Проте, такий стан є 

тимчасовим відповідно до Перехідних положень Закону «Про депозитарну 

систему» до передачі державних цінних паперів та облігацій місцевих позик на 

депозитарне обслуговування до ЦД.  

Існування єдиного ЦД дає можливість консолідувати інформацію щодо 

майнових прав власників цінних паперів, полегшує доступ інвесторів до такої 

інформації та посилює прозорість ринку цінних паперів, що є передумовою 

залучення інвесторів та забезпечує розвиток конкуренції на ринку. Вказане 

забезпечує гарантії прав власників цінних паперів,  надійність та якість послуг, 

мінімізує вартість обслуговування учасників ринку, ефективно скорочує 

операційні витрати та сприяє міжнародній консолідації (прискореній комунікації 

між центральними депозитаріями інших країн). Конкуренція у сфері здійснення 

депозитарної діяльності ЦД на ринку цінних паперів є небажаною з об’єктивних 

причин (технологічних особливостей, характеру попиту і пропозиції). Найвища 

ефективність функціонування депозитарної системи забезпечується лише за 

умови наявності єдиного ЦД. 
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Наукові праці зарубіжних вчених свідчать про визнання ЦД суб’єктами 

монополії, акцентуючи уваги, що один ЦД є доцільнішим та бажанішим ніж 

кілька менших та конкурентних депозитаріїв [377, с. 237; 378, с. 4; 379, с. 37, 59].   

Таку позицію підкріплює і судова практика в ЄС. Загальний суд ЄС у 

рішенні від 9 вересня 2009 року по справі T-301/04 Clearstream Banking AG і 

Clearstream International SA v. Commisssion дійшов до висновку, що Clearstream 

Banking AG (Міжнародний центральний депозитарій цінних паперів в 

Люксембурзі) користується монополією на ринку первинних послуг клірингу та 

розрахунків [380, с. 29].  

Відповідно до ст. 9 Закону «Про ДСУ» конкуренція в сфері депозитарної 

діяльності ЦД неможлива, адже передбачено, що в країні може існувати лише 

один ЦД. Встановлення державою адміністративних бар’єрів з метою обмеження 

входу на ринок конкурентів є характерною (хоча і не головною) ознакою 

природніх монополій [381, с. 47, 55].  

У Законі України «Про природні монополії» природна монополія трактується  

як стан товарного ринку, за якого задоволення попиту є більш ефективним за 

умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей 

виробництва (у зв’язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю 

товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що 

виробляються суб’єктами природних монополій, не можуть бути замінені у 

споживанні іншими товарами (послугами) [382].  

Вчені Анохіна І.О. та Кривуцький В.В. звертають увагу на те, що виключне 

монопольне право суб’єкта господарювання виникає не в результаті його 

конкурентної боротьби, а унаслідок визнання державою неефективності 

конкуренції та законодавчого надання виключних прав [383, с. 6; 384, с. 6]. 

Враховуючи вищевикладене, можна виділити основні причини існування 

природних монополій: 1) економічна ефективність концентрації виробництва: 

завдяки уникненню створення дублюючих мереж та забезпеченню значного 

ефекту від економії на масштабах виробництва, що пояснюється специфікою 
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технологічних умов виробництва; 2) законодавче надання виключних прав у 

певних сферах господарської діяльності.  

Однією з основних ознак є те, що природна монополія створюється як 

результат об’єктивного розвитку продуктивних сил у певних сферах економіки 

внаслідок технологічних особливостей виробництва, незалежно від зусиль 

держави чи закону  [381, с. 61; 385, с. 121].  

Яскравим прикладом можна вважати створення учасниками фондового ринку 

у березні 1997 року першого депозитарію цінних паперів – Відкритого 

акціонерного товариства «Міжрегіональний фондовий союз» (МФС) з метою 

створення системи для надання послуг із зберігання та обліку цінних паперів, а 

також здійснення клірингу й розрахунків за угодами. Закон України «Про 

Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних 

паперів в Україні», де було закріплено пропозицію про створення Національного 

депозитарію, було прийнято лише 10.12.1997 року. Тобто депозитарій створено 

раніше, ніж прийнято відповідний закон, що свідчить про об’єктивну необхідність 

існування на ринку депозитарних послуг Центрального депозитарію цінних 

паперів.  

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що ПАТ “НДУ” є суб’єктом 

природної монополії у сфері депозитарної діяльності ЦД. Вважаємо за доцільне 

внести зміни до ст. 5 Закону «Про природні монополії» шляхом доповнення сфер, 

у яких діяльність суб'єктів природних монополій регулюється відповідно до цього 

Закону: депозитарною діяльністю Центрального депозитарію. Крім того, слід 

додати ЦД до переліку суб’єктів природних монополій, який ведеться АМК 

України.  

Підсумовуючи викладене, пропонуємо п. 2 ст. 9 Закону «Про депозитарну 

систему» викласти у наступній редакції: Центральний депозитарій – фінансова 

установа, що утворюється та діє в організаційно-правовій формі акціонерного 

товариства, з урахуванням особливостей, установлених цим Законом, 

характеризується наявністю спеціальної господарської правосуб’єктності, що має 

виключний характер, володіє відокремленим майном, що має цільове 
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призначення і закріплене на праві власності, несе відповідальність за своїми 

зобов’язаннями у межах закріпленого за ним майна. Товариство набуває статусу 

Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку 

Правил Центрального депозитарію. 

 

 

2.2. Особливості правового статусу Національного банку України як 

учасника депозитарної системи України. 

НБУ є центральним банком держави, спеціальним органом державного 

управління банківською системою України, якому держава делегує необхідні для 

цього владні повноваження.  

НБУ є юридичною особою публічного права, а його правовий статус має 

подвійну правову природу; йому надані широкі владні повноваження щодо 

управління грошово-кредитною системою України, він виступає економічно 

самостійним органом, є юридичною особою і може укладати цивільно-правові 

угоди з комерційними банками і державою [386, с. 424].  

Характеризуючи Національний банк України як учасника депозитарної 

системи України слід звернути увагу на особливості його правового статусу як: 

1- органу державного регулювання; 

2- суб’єкта приватного права; 

3- учасника депозитарної системи. 

Правовий статус НБУ як органу державного регулювання у сфері 

депозитарної діяльності детально розглянуто у підрозділі 1.4 розділу ІІ даної 

роботи. 

Можливість поєднання публічних функцій НБУ та участі у 

приватноправових відносинах спричинена іншими функціями цього органу, 

відповідно до ст. 7 Закону України «Про Національний банк України», реалізація 

яких потребує здійснення господарської діяльності, зокрема: здійснення 

відповідно до компетенції повноважень у сфері депозитарного обліку; 

забезпечення обліку і зберігання переданих йому цінних паперів та інших 
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коштовностей, що конфісковані (заарештовані) на користь держави та/або таких, 

які визнані безхазяйними, для чого може відкривати рахунки в цінних паперах у 

депозитарних установах. Таким чином, НБУ для виконання названих функцій має 

бути учасником господарських відносин як юридична особа [387, с. 102]. 

НБУ наділений господарською компетенцією щодо зовнішнього впливу на 

господарські відносини (як регулятор відносин), так і господарською 

правосуб’єктністю щодо участі у договірних господарських відносинах, а також 

щодо створення юридичних осіб публічного права (як учасник відносин) [387, с. 

103].  

Не маючи господарської правосуб’єктності у класичному її розумінні, НБУ 

вступає у господарські відносини опосередковано, у тому числі через юридичні 

особи, у яких значна частина капіталу належить НБУ (РЦ та ЦД), через 

можливість підтримання ліквідності РЦ [141] у порядку, визначеному НБУ (п.19 

ч. 1 ст. 42 Закону «Про НБУ») [ 388]. Участь у створенні та регулюванні названих 

суб’єктів депозитарної діяльності є логічним продовженням функції НБУ щодо 

здійснення повноважень у сфері депозитарного обліку. 

НБУ погоджує зареєстровані НКЦПФР правила клірингу особи, що здійснює 

кліринг (ч. 3 ст. 19-3 Закону “Про цінні папери та фондовий ринок”); встановлює 

порядок одержання ліцензії на здійснення окремих банківських операцій - для 

провадження клірингової діяльності РЦ та клірингової установи (абз. 2 п. 3 р. І 

Положення про клірингову діяльність) [124].  

Як юридична особа приватного права, НБУ може виступати стороною у 

відповідних договорах, які укладаються між ним та РЦ, кліринговими 

установами, ЦД, депозитарієм-кореспондентом та фондовими біржами та 

визначають права та обов’язки сторін, регулюють порядок обміну інформацією, 

надання та обробку розрахункових документів, ведення на рахунку в цінних 

паперах депозитарія-кореспондента обліку цінних паперів тощо.  

Державні органи (організації), здійснюючи покладені на них функції, 

забезпечують реалізацію загальних функціональних завдань такого органу 

(організації) [389, c. 162].  
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НБУ як учасник депозитарної системи може здійснювати діяльність 

депозитарію, депозитарної установи, клірингову діяльність, розрахунки за 

правочинами щодо цінних паперів [146;147], діяльність із зберігання активів 

створеного НБУ корпоративного недержавного пенсійного фонду  [390].  

НБУ провадить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу 

облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик України, цільових облігацій 

внутрішніх державних позик України, казначейських зобов’язань України та 

облігацій місцевих позик, а також боргових цінних паперів, що посвідчують 

відносини позики органів місцевого самоврядування, які були розміщені за 

межами України, та обслуговування корпоративних операцій емітента на 

рахунках у цінних паперах клієнтів. 

При провадженні НБУ депозитарної діяльності можна виділити наступні  

особливості: 

-  депозитарій НБУ не має статусу юридичної особи, депозитарні функції 

здійснюють окремі його підрозділи; 

-  обслуговування розміщення, обігу, виплати доходів та погашення 

державних цінних паперів здійснюється на підставі Положення НБУ, а не рішення 

НКЦПФР; 

-  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 біржою, розміщення 

цінних паперів на фондових біржах) здійснюються Розрахунковим центром; 

-  випуск, депозитарний облік і погашення державних облігацій та 

казначейських зобов’язань України є частиною бюджетного процесу і не підлягає 

регулюванню НКЦПФР (ч. 1 ст. 13 Закону «Про ДСУ») [391; 392].  

Депозитарій НБУ під час здійснення депозитарної діяльності виконує 

функції  обслуговування емітентів; обслуговування депозитарних установ; 

обслуговування КУ та РЦ; обслуговування іноземних депозитаріїв; інші функції, 

передбачені нормативно-правовими актами з питань визначення правових засад 
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функціонування депозитарної системи України, розміщення та обігу цінних 

паперів. 

До компетенції депозитарію НБУ належить: 

1) депозитарний облік ЦП - облік ЦП та обмежень прав на рахунках у цінних 

паперах клієнтів; 

2) обслуговування обігу ЦП на рахунках у цінних паперах клієнтів; 

3) обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних 

паперах клієнтів; 

4) зберігання ЦП, віднесених до компетенції депозитарію НБУ, на рахунках у 

цінних паперах його клієнтів та облік прав за цими ЦП; 

5) приймання, зберігання та інвентаризація глобальних сертифікатів та 

тимчасових глобальних сертифікатів; 

6) ведення обліку зобов'язань емітента за ЦП стосовно кожного випуску ЦП 

на підставі депонованого глобального та/або тимчасового глобального 

сертифіката; 

7) здійснення грошового клірингу за операціями з ЦП; 

8) забезпечення розрахунків за правочинами з ЦП; 

НБУ під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи 

виконує наступні функції: 

1) здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи щодо цінних 

паперів, що належать НБУ на праві власності; 

2) здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи для депонентів 

НБУ, обслуговування яких передбачено нормативно-правовими актами з питань 

депозитарної діяльності; 

3) здійснення депозитарної діяльності із зберігання активів пенсійного фонду 

щодо створеного НБУ корпоративного недержавного пенсійного фонду; 

4) інші функції, передбачені нормативно-правовими актами з питань 

провадження професійної діяльності на фондовому ринку, здійснення НБУ 

депозитарної діяльності депозитарної установи. 
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До компетенції НБУ під час здійснення функцій депозитарної установи 

належить: 

1) облік прав на цінні папери та їх обмежень, обслуговування обігу цінних 

паперів та корпоративних операцій емітентів на рахунках у цінних паперах, що 

належить НБУ та/або його депонентам; 

2) відкриття та ведення рахунків у цінних паперах депонентів; 

3) контроль за відповідністю кількості прав на цінні папери, що належать 

Національному банку та/або його депонентам, кількості, що визначається у 

відповідних розпорядженнях на поставку цінних паперів; 

4) надання Національному банку та/або його депонентам виписок з 

відповідних рахунків у цінних паперах; 

5) блокування прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах НБУ та/або 

депонентів у порядку, що визначений законодавством України; 

6) виконання інших операцій, що можуть бути віднесені законодавством 

України до функцій депозитарної установи; 

НБУ здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи щодо 

Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку (п.п. 3 п. 

12 гл. 3 р. І Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності 

НБУ). 

Депозитарій НБУ наділений повноваженнями щодо здійснення клірингової 

діяльності під час розміщення/дорозміщення цінних паперів поза фондовою 

біржею; під час погашення цінних паперів та/або виплати доходу за ними; за 

договорами щодо цінних паперів, укладеними поза фондовою біржею, у яких 

цінні папери використовуються як заставний інструмент - репо без переходу прав 

за цінними паперами, кредитування, у тому числі міжбанківського кредитування, 

під заставу цінних паперів, рефінансування НБУ банків під заставу цінних 

паперів тощо, що виконуються за іншим принципом, ніж "поставка цінних 

паперів проти оплати" . 

НБУ провадить клірингову діяльність за правочинами щодо облігацій 

внутрішніх і зовнішніх державних позик України, цільових облігацій внутрішніх 
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державних позик України, казначейських зобов’язань України та облігацій 

внутрішніх місцевих позик, а також боргових цінних паперів, що посвідчують 

відносини позики органів місцевого самоврядування, які були розміщені за 

межами України.  

Депозитарій НБУ на підставі договору про обслуговування випусків цінних 

паперів забезпечує здійснення грошових розрахунків між Державною 

казначейською службою України і депозитарними установами та іноземними 

депозитаріями за результатами розміщення ОВДП, виплатами доходу за ЦП 

та/або їх погашення, у тому числі шляхом проведення грошового клірингу ( абз. 2 

п. 21 гл. 3 р. І Положення про провадження депозитарної та клірингової 

діяльності НБУ). 

Відповідно до ч. 3 ст. 13 Закону «Про ДСУ», рахунок у цінних паперах 

Національному банку України відкриває Центральний депозитарій.  

Облік цінних паперів на рахунку в цінних паперах НБУ у ЦД, 

функціонування цього рахунку та проведення операцій за ним здійснюються з 

урахуванням наступних особливостей: 

- рахунок у цінних паперах НБУ відкривається ЦД для забезпечення 

діяльності, передбаченої Законом України «Про НБУ», відповідно до Правил ЦД 

та умов депозитарного договору про відкриття рахунку, укладеного НБУ з ЦД; 

- рахунок у цінних паперах НБУ у ЦД відкривається як депозитарній 

установі для здійснення депозитарного обліку цінних паперів, права на які 

належать НБУ та створеному ним корпоративному недержавному пенсійному 

фонду та які обліковуються НБУ на рахунках цих осіб, відкритих в 

установленому НБУ порядку [147], на підставі відповідного депозитарного 

договору (п. 72 гл. 3 р. І Положення про провадження депозитарної та клірингової 

діяльності НБУ);  

- для обліку цінних паперів, що належать йому на праві власності, а також 

обліку прав на ці цінні папери та обмеження таких прав, НБУ відкриває власний 

рахунок у цінних паперах (п. 14 гл. 3 р. І Положення про провадження 

депозитарної та клірингової діяльності НБУ);  
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- для забезпечення обліку і зберігання переданих йому цінних паперів та 

інших коштовностей, що конфісковані (заарештовані) на користь держави та/або 

таких, які визнані безхазяйними, НБУ може відкривати рахунки в цінних паперах 

у депозитарних установах ( п. 22-2 ст. 7 Закону «Про НБУ» ).   

На НБУ як учасника депозитарної системи України поширюються вимоги: 

- щодо звітності, зокрема, ч. 4 ст. 13 Закону «Про ДСУ» передбачено, що 

НБУ надає інформацію до НКЦПФР у строки та у порядку, що узгоджені між ним 

та НКЦПФР, щодо здійснення ним депозитарної діяльності [393];  

- щодо необхідності дотримання вимог щодо захисту інформації: відповідно 

до ч. 3 ст. 17 Закону «Про ДСУ», НБУ забезпечує постійне резервне копіювання 

та зберігання системи депозитарного обліку в порядку та строки, що встановлені 

НБУ за погодженням з НКЦПФР;  

- щодо захисту депозитарних активів, якими для НБУ є глобальні та 

тимчасові сертифікати цінних паперів, облік яких ведеться відповідно до 

компетенції, а також записи на рахунках у цінних паперах НБУ у депозитаріях 

інших країн, у міжнародних депозитарно-клірингових установах та ЦД.  

НБУ заборонено розпоряджатися цінними паперами, облік яких він веде 

відповідно до компетенції, або вчиняти будь-які інші дії з такими цінними 

паперами, крім дій, що вчиняються згідно з укладеними договорами. На 

депозитарні активи не може бути звернено стягнення за зобов’язаннями НБУ.   

Водночас, у законодавстві відсутні вимоги щодо відповідальності НБУ при 

провадженні ним депозитарної діяльності.  

Закріплення у законодавстві норм щодо відповідальності НБУ як учасника 

депозитарної системи є важливим засобом для забезпечення довіри емітентів та 

інвесторів до ринку цінних паперів, зважаючи на монопольне становище НБУ у 

сфері депозитарного обліку державних цінних паперів та облігацій місцевих 

позик.  

 З огляду на викладене, з метою кращої організації депозитарної діяльності, 

впевненості у захисті та гарантіях держави щодо права власності на цінні папери, 

пропонуємо внести наступні зміни до статті 17 Закону “Про ДСУ”, доповнивши її 
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частиною 4 наступного змісту: Національний банк України  несе відповідальність 

за невиконання розпорядження (запиту) клієнта, яке прямо передбачено 

законодавством або відповідним договором; за неповноту, недостовірність  або 

несвоєчасність зарахування цінних паперів, віднесених до компетенції 

Національного банку України у систему депозитарного обліку, незабезпечення їх 

належного  обліку та зберігання, а також списання цінних паперів у зв’язку з їх 

погашенням та/або анулюванням; за порушення правил ведення обліку 

зобов’язань емітента за цінними паперами власних випусків, віднесених до 

компетенції Національного банку України; за неналежне зберігання глобальних 

сертифікатів та тимчасових глобальних сертифікатів. Національний банк України  

не несе відповідальності за неналежне виконання  зобов'язань перед клієнтом у 

випадку ненадання та/або надання недостовірної та/або неповної інформації 

депонентами або емітентами.  

Сьогодні активно обговорюються напрямки створення єдиного центрального 

депозитарію в Україні, шляхом передачі депозитарних функцій від НБУ до ПАТ 

«НДУ», що безумовно змінить правовий статус НБУ як учасника депозитарної 

системи.  

На даний час перелік фінансових інструментів, що обслуговуються 

центральними депозитаріями цінних паперів у різних країнах, розрізняється.  

Є країни, де існує один центральний депозитарій для корпоративних і 

державних цінних паперів (Австрія,  Латвія, Кіпр, Естонія, Італія, Німеччина, 

Мальта, Норвегія).  У кількох країнах ЄС існують два центральних депозитарії 

цінних паперів, один із яких, як правило, займається обслуговуванням 

казначейських паперів, а другий – іншими цінними паперами: Бельгія, Болгарія, 

Греція, Ірландія, Польща, Португалія, Румунія. Є також виключні випадки, 

наприклад в Іспанії діють три центральні депозитарії, що пов’язано з 

регіональними особливостями: наявні депозитарії для провінцій з автономним 

статусом (Каталонії та Басків) [394].  

Повна централізація системи обліку прав на цінні папери та наявність 

центрального депозитарію є ознакою європейської моделі депозитарних систем 
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[17, с. 24]. Необхідність розгляду досвіду зарубіжних країн очевидна, так як у 

світі основні принципи побудови як систем обліку прав власності, так і систем 

виконання угод на ринку цінних паперів вже давно визначені [395, с. 55]. 

Тому, проаналізувавши наукові праці та публікації [17; 396; 397 ;59; 398; 399; 

400] можемо зробити висновок, що існування єдиного центрального депозитарію 

забезпечує надійність (ступінь забезпечення гарантій прав власників цінних 

паперів), технологічність (якість послуг), мінімізує вартість обслуговування 

учасників ринку, ефективно скорочує операційні витрати та сприяє міжнародній 

консолідації (прискореній комунікації між центральними депозитаріями інших 

країн).  

Погоджуємось з думкою, що існування двох депозитаріїв – депозитарію НБУ 

та ЦД – не є доцільним за поточного розміру фондового ринку в Україні і створює 

складності для депозитарних установ, яким доводиться поєднувати різні системи 

депозитарного обліку та консолідувати на своєму рівні подвійні баланси для 

обліку державних та корпоративних цінних паперів [62]. Паралельне існування 

окремих систем депозитарного обліку державних та корпоративних цінних 

паперів призводить до збільшення організаційних, технологічних та грошових 

витрат професійних учасників ринку та власників цінних паперів, посилення 

ризиків у функціонуванні системи, що обумовлює необхідність передачі системи 

депозитарного обліку державних цінних паперів до ЦД. 

Крім того, володіння НБУ власним депозитарієм збільшує бюджетні витрати 

на його утримання і призводить до зниження ліквідності ринку. 

На думку начальника управління депозитарної діяльності НБУ А. Супруна, 

ефективно здійснити передачу державних цінних паперів в НДУ можливо лише за 

виконання двох умов. По-перше, гарантії безперешкодного проведення 

монетарних операцій Національним банком, зокрема операцій з рефінансування 

комерційних банків. По-друге, за умови забезпечення надійності зберігання та 

проведення розрахунків за угодами з державними цінними паперами. Після 

забезпечення цих умов здійснити передачу державних цінних паперів, номінальна 
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вартість яких становить понад 500 млрд грн., можна буде протягом одного року 

[62]. 

Національний банк України не виконуватиме функції Депозитарію, але 

провадитиме діяльність депозитарної установи та функції щодо грошових 

розрахунків за угодами з цінними паперами [401]. 

Вжиття заходів щодо запровадження консолідації депозитарного обліку 

цінних паперів закріплено у Комплексній програмі розвитку фінансового ринку 

України до 2020 року та Меморандумі про взаєморозуміння стосовно 

співробітництва у розвитку інфраструктури ринків капіталу в Україні від 

26.07.2017 між НБУ та НКЦПФР. 

Необхідними передумовами об'єднання функцій ЦД і НБУ є визначення 

цільової моделі інфраструктури ринку і ролі НБУ, впровадження єдиного 

депозитарного балансу, стандартів та методології; міжнародне визнання і рейтинг 

центрального депозитарія; оптимізація витрат на послуги депозитарія (що 

забезпечиться шляхом приватизації частини держави у статутному капіталі ЦД); 

підвищення ефективності корпоративного управління в центральному 

депозитарії. 

Погоджуємось з авторами вищезазначених програм розвитку щодо 

необхідності вжиття активних заходів для об’єднання функцій ЦД і Депозитарію 

НБУ, що сприятиме підвищенню прозорості та ефективності роботи ЦД 

відповідно до міжнародних стандартів та забезпечить доступ до міжнародних та 

іноземних фондових ринків, а також іноземних інвесторів на внутрішній ринок 

України через єдиний канал взаємодії – Центральний депозитарій. 

Наявність в країні єдиного повнофункціонального депозитарію є визнаним 

світовим стандартом, а тому створення єдиної установи з обслуговування цінних 

паперів державного та корпоративного секторів економіки є важливим напрямком 

для розвитку вітчизняної інфраструктури фондового ринку в Україні. 
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2.3. Правовий статус суб’єктів клірингової діяльності 

Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» (ст.19-1) особами, 

які провадять клірингову діяльність, визначено клірингові установи та РЦ. ЦД та 

НБУ можуть провадити клірингову діяльність з урахуванням вимог, встановлених 

законодавством.  

Клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, укладеними на 

певній фондовій біржі, може провадити лише одна особа, яка має ліцензію на 

провадження клірингової діяльності (ч. 1 ст. 19-3 Закону «Про цінні папери та 

фондовий ринок»). Враховуючи, що клірингові установи, передбачені 

законодавством про депозитарну систему, в Україні на даний час не створено, 

провадження клірингової діяльності фактично монополізовано РЦ, через який 

здійснюються біржові операції з цінним  паперами та який виконує функції 

центрального контрагента, має статус банківської установи і  є учасником 

системи електронних платежів [52]. 

Розрахунковому центру, як суб’єкту господарювання, властиві загальні та 

спеціальні ознаки, що характеризують його правовий статус: 

1) безпосереднє здійснення господарської діяльності, а саме: клірингової, 

розрахункової. 

Клірингова діяльність РЦ включає: діяльність з визначення зобов’язань, що 

підлягають виконанню за правочинами щодо цінних паперів; облік прав та 

зобов’язань учасників клірингу, клієнтів учасників клірингу та/або контрагентів 

учасників клірингу та центрального контрагента (якщо кліринг здійснюється за 

участю центрального контрагента) за правочинами щодо цінних паперів, облік 

інформації про кошти, цінні папери, що заблоковані для виконання цих 

правочинів, а також облік внесків учасників клірингу до гарантійного фонду; 

підготовка документів (інформації) для проведення розрахунків; виконання 

функцій центрального контрагента; створення системи гарантій з виконання 

зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів [402].  

З метою забезпечення обліку цінних паперів, що передаються для 

забезпечення та проведення розрахунків, РЦ може здійснювати депозитарну 
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діяльність депозитарної установи у порядку, встановленому НКЦПФР (п. 1.9 

Правил РЦ [286, с.3]). 

Виділяють такі методи клірингу як: двосторонній залік; багатосторонній 

залік та безперервне залікове виконання. Вибір методу клірингу залежить від 

обсягу угод і рівня розвитку самого ринку. Поширеним є використання 

багатостороннього клірингу, який може бути двох видів: неттінг (netting) 

(визначення чистої позиції клієнта по угодам) та новейшн (novation) (переведення 

ризику контрагенту на центрального контрагента).  

Відповідно до п. 4.12.4.4 Правил РЦ, за правочинами щодо державних цінних 

паперів та облігацій місцевих позик, облік яких здійснює НБУ та щодо цінних 

паперів, депозитарний облік яких здійснює ЦД, РЦ здійснює кліринг шляхом 

неттінгу, формує клірингову відомість та передає її до НБУ/ ЦД для перевірки на 

можливість проведення розрахунків за цінними паперами. Правилами РЦ також 

передбачено, що при здійсненні клірингу методом "нетто" - основи 

Розрахунковий центр є особою, яка виконує функції центрального контрагента (п. 

4.13.6) [403]. 

Для забезпечення виконання зобов’язань, допущених до клірингу, РЦ як 

центральний контрагент має право виступати учасником біржових торгів: 

провадити діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку, 

здійснюючи брокерську та дилерську діяльність (п. 3.4 Статуту РЦ) [123].  

Розрахунковий центр виконує функції агента валютного контролю ( п. 1.4 

Правил РЦ) та функцію центрального контрагента (п. 1.7 Правил РЦ) відповідно 

до законодавства України.  

З метою всебічного розкриття особливостей провадження клірингової 

діяльності, слід дослідити поняття та правовий статус центрального контрагента.  

Центральний контрагент (ССР, англ. - a central counterparty) згідно з 

визначенням, закріпленим у Регламенті ЄС № 648/2012 від 04.07.2012 року «Про 

позабіржові деривативи, центральних контрагентів і торгових репозитаріїв» (далі 

– Регламент 648/2012), є юридичною особою, яка займає місце між контрагентами 

контрактів, що торгуються на одному чи декількох фінансових ринках, 
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виступаючи покупцем для кожного продавця і продавцем для кожного покупця 

[267]. 

Так, якщо угода укладається між двома учасниками торгів безпосередньо, 

кожен з них повинен проводити оцінку кредитоспроможності контрагента, 

розраховувати ризик та здійснювати заходи, спрямовані на мінімізацію втрат від 

його дефолту. При зростанні обсягів торгів кількість контрагентів збільшується, а 

тому процедури ризик-менеджменту вимагають все більше часу та ресурсів, 

зростає обсяг документообігу. Перевагою використання ССР є те, що у кожного 

учасника торгів є лише один контрагент. Завдання управління кредитним ризиком 

переходить до ССР  [ 404, c. 148]. ССР бере на себе ризик невиконання 

зобов’язань: саме на нього покладені функції з ризик-менеджменту на строковому 

ринку. 

Важливою перевагою використання центрального контрагента є можливість 

здійснення багатостороннього взаємозаліку (multilateral netting), адже якщо 

сторони укладають угоду безпосередньо, то неттінг можливо провести тільки між 

ними.  

ССР дозволяє виводити чисту позицію по усіх контрактах учасника торгів, 

адже формально ці угоди були укладені виключно з центральним контрагентом. 

Це може бути реалізовано двома шляхами. Першим з них є новація (novation), 

коли укладений між сторонами контракт замінюється двома новими, у кожному з 

яких контрагентом виступає ССР. Інший варіант – це застосування відкритої 

позиції (open-offer system), коли ССР  автоматично і негайно стає контрагентом в 

угоді у момент її укладення покупцем і продавцем угоди (фактично результат 

такий же, як і при новації)  [ 404, c. 150 ].  

Особливості українського законодавства (Цивільний кодекс не допускає 

укладення контрактів, якщо співпадає продавець і покупець (хоча це можуть бути 

різні клієнти одного й того ж торговця) юридично прийнятним роблять тільки 

другий варіант [405, с. 87]. Можна сказати, що основними причинами  

використання ССР в Україні стала можливість уникнення даного обмеження, а 

також забезпечення анонімності торгів.  
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Однак у світі функції ССР  інші: це максимальне зниження ризиків 

розрахунків, здешевлення плати за трансакції і надання додаткових операційних 

можливостей учасникам розрахунків. ССР – це не лише спосіб розрахунків, а 

нормативно врегульована технологія клірингу, послуга клірингової організації (як 

правило, ССР і є клірингової організацією) щодо забезпечення виконання 

зобов'язань за договорами, які укладаються на біржі.  

Перший ССР – London Clearing House, який проводив кліринг по товарним 

угодам, створено у 1888 році в Англії. Поява та розвиток центральних 

контрагентів у першу чергу пов’язані з необхідністю управляти ризиком 

невиконання зобов’язань сторонами угоди на фінансовому ринку. Чим більший 

термін між укладанням контракту та здійсненням розрахунків і поставкою активу, 

тим більшим стає такий ризик.  

Саме тому найбільш активно ССР розвивалися на строковому ринку [ 406, с. 

39; 407, с. 141].  Однак переваги використання центрального контрагента 

призвели до того, що ССР стали обслуговувати не тільки строковий ринок, а й 

ринки акцій, облігацій, РЕПО.  

При реалізації своїх функцій депозитарна інфраструктура фондового ринку 

взаємодіє (або інтегрована) з грошовою розрахунковою системою, що, як 

правило, створюється на базі Центрального банку країни або його дочірньої 

компанії та системою зв’язків із іншими комерційними банками-партнерами CSD. 

Світова практика показує, що можна поділити дві моделі взаємодії  між ЦД (СSD) 

та центральним контрагентом ( ССР):  

— СSD, на базі яких створюється кліринговий центральний контрагент (ССР) 

і відповідно відбувається концентрація ризиків (кредитного, ринкового тощо) 

саме в цій ланці фондової інфраструктури (наприклад: Канада, Перу, Хорватія, 

Угорщина, Маврикій, Китай (Шанхай, Шеньжень, Гонконг), Сінгапур, Таїланд 

тощо). Тому, тут важливо визначитись, хто буде платити при виникненні 

кризових явищ: держава чи бізнес; 

— CSD, що надають класичні післяторгові послуги (post-trade services), 

тобто, кліринг по операціям з цінними паперами (через створення ССР) 
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проводиться на базі фондової біржі або незалежної клірингової організації, потім 

інформація подається до CSD, який завершує торгову операцію проведенням 

кінцевих розрахунків у цінних паперах (відбувається перехід прав власності на 

цінні папери) і, грошових розрахунків через відповідний банк/банки. За такої 

системи ризики залишаються на самих учасниках торгів, а клірингова діяльність 

центрального контрагенту залишається незалежною від депозитарної 

(кастодіальної) діяльності (США, Великобританія, Швейцарія, Німеччина, Італія, 

Бельгія, Нідерланди, Франція, Ірландія, Люксембург, Португалія, Швеція, 

Норвегія, Бразилія (BM & BOVESPA), Мексика, Ізраїль, Австралія, Японія 

(JSCC), Філіппіни, Південна Корея, Тайвань, Індія та інші) [16, с. 65]. 

Окремі країни не використовують в своїй обліково-розрахунковій системі 

механізм центрального контрагента (Болгарія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, 

Ісландія, Словаччина, Словенія, Румунія, Польща, Греція, Данія, Іспанія, 

Фінляндія, Чилі, Колумбія, Уругвай, Венесуела, Коста-Ріка, Єгипет, Марокко, 

Казахстан, Туреччина, Бангладеш, Малайзія, нова Зеландія, Пакистан, Нігерія, 

Південна Африка, Замбія) [408, с.50]. В таких країнах розрахунково-клірингові 

послуги повністю виконуються ЦД або локальними агентами (якщо, в країні 

кілька депозитаріїв (Росія, Бразилія) або відсутній CSD (Чехія)) [16, с. 66 ]. 

Виділяють дві кардинально відмінні структури за участі центральних 

контрагентів, що сформувались впродовж останніх десятиліть:  

- вертикально інтегровані центральні контрагенти, які є частиною біржі або 

входять до складу групи компаній. При цьому забезпечується весь комплекс 

послуг: торгове обслуговування, кліринг та розрахунки. Вертикально інтегровані 

центральні контрагенти зазвичай працюють з метою максимізації прибутку;  

- горизонтально інтегровані центральні контрагенти – обслуговують кілька 

ринків з однаковими або різними видами активів. Як правило, власниками та 

управляючими горизонтально інтегрованих центральних контрагентів є їх 

клієнти, а тому ціни на послуги встановлюються на рівні, близькому до 

собівартості [409, с. 34]. 
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На даний час на українському ринку функціонує вертикально інтегрована 

розрахунково-клірингова інфраструктура.  

Наразі перехід до горизонтальної структури виглядає малоймовірним: в 

Україні інфраструктура фондового ринку залишається доволі фрагментарною: 

наявні два депозитарії, один розрахунковий центр, який не є центральним 

контрагентом для ринку, 10 бірж і кілька сотень учасників.  

Світова практика показує, що доцільним є створення ССР на базі фондової 

біржі або як окремої організації у вигляді допоміжної ланки між біржою та CSD 

[16, с. 68]. На ринках, що розвиваються, спостерігається тенденція до створення 

афілійованих структур, які працюють як центральні контрагенти [410, с. 232].  

Як приклад, у Російській Федерації до 2016 року діяли три ССР: банк 

«Національний кліринговий центр», ПАТ «Кліринговий центр» при Санкт -

Петербурзькій біржі та Розрахунково-депозитарна компанія, яка здійснює кліринг 

на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарній біржі [411, с. 67]. Після внесення 

змін до законодавства, статус центрального контрагента на російському ринку 

уніфіковано: центрального контрагента визнано небанківською кредитною 

організацією, яка має повноваження проводити банківські операції, обсяг який 

встановлено Центральним Банком Росії [412; 413].   

В Україні перший ССР було створено для роботи на Українській біржі у 2009 

році (ТОВ «Український центральний контрагент»[414 ]). Також подібна установа 

зараз працює і на ПФТС (ТОВ «Біржовий центральний контрагент» [415]), 

Перспективі (ПАТ «ФК «Сучасні кредитні технології» [ 416]). 

Законом України «Про ДСУ» 06.07.2012 року доповнено Закон «Про цінні 

папери та фондовий ринок» статтею 19-6, відповідно до якої Центральний 

контрагент визначається як юридична особа, яка провадить клірингову діяльність, 

набуває взаємні права та обов'язки сторін правочинів щодо цінних паперів, 

зобов'язання за якими допущені до клірингу, та стає покупцем для кожного 

продавця і продавцем для кожного покупця.  

Особами, які виконують функції центрального контрагента, є клірингові 

установи та РЦ. За правочинами щодо цінних паперів, зобов’язання за якими були 
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допущені Розрахунковим центром до клірингу, РЦ в момент допуску таких 

зобов’язань до клірингу набуває взаємні права та обов'язки сторін таких 

правочинів щодо цінних паперів, та стає покупцем для кожного продавця і 

продавцем для кожного покупця. За вказаними правочинами щодо цінних паперів 

зобов’язання сторін таких правочинів відносно одна одної вважаються такими, що 

припинені в момент допуску таких зобов’язань до клірингу (п. 4.13.9 Правил РЦ).  

На думку Полюховича В.І., запровадження інституту центрального 

контрагента є  суперечливим у зв’язку зі створенням ще однієї обов’язкової ланки 

в ланцюгу продавець – покупець цінних паперів [417, с. 151].  

Однак в чинному законодавстві відсутні норми щодо обов’язкової участі 

центрального контрагента при укладенні правочинів щодо цінних паперів.  

Уперше норму щодо обов’язковості використання послуг ССР 

запропонували на саміті у Пітсбурзі 26 вересня 2009 р., де лідери «Великої 

двадцятки» домовились, що всі стандартизовані контракти на позабіржові 

деривативи повинні пройти кліринг через центрального контрагента (ЦКА) до 

кінця 2012 р., а про контракти на позабіржові деривативи слід повідомити 

торговим репозитаріям [267]. 

Як наслідок, у ст. 4 Регламенту 648/2012 закріплено обов’язок контрагентів 

проводити кліринг усіх контрактів на позабіржові деривативи, що відносяться до 

певного класу позабіржових деривативів, встановленого Регламентом.  

Однак РЦ не можна вважати повноцінним, з точки зору міжнародного 

досвіду, центральним контрагентом з огляду на непровадження ним операцій за 

деривативами (технологію централізованого клірингу за деривативами фактично 

реалізують фондові біржі).  

Створення та  функціонування повноцінного клірингового агента є 

необхідним для стабільного і надійного функціонування фондового ринку в 

Україні [418, с. 122];  

2) створення у визначеному законодавством порядку: в організаційно-

правовій формі ПАТ.  
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Відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону «Про ДСУ», РЦ – це банк, що функціонує у 

формі публічного акціонерного товариства відповідно до Закону "Про банки і 

банківську діяльність".  

Статутом РЦ закріплено, що він є господарським товариством і має 

організаційно-правову форму акціонерного товариства, а тип акціонерного 

товариства – публічне [123].  

Крім того, у Статуті зазначено (п.1.4.1.) повне найменування Банку: 

Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування 

договорів на фінансових  ринках», що суперечить вимогам статті 15 Закону «Про 

банки і банківську діяльність» щодо необхідної наявності у найменуванні банку 

слова «банк» [419 ]. 

Як банк та особа, що надає клірингові послуги, РЦ є фінансовою установою 

відповідно до Закону “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг” [420].  

Законом передбачено, що в Україні може існувати лише один РЦ, а слова 

"Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" та 

похідні від них має право використовувати лише юридична особа, що набула 

відповідного статусу.  

Для набуття статусу РЦ юридична особа зобов'язана зареєструвати в 

НКЦПФР такі внутрішні документи: правила провадження клірингової 

діяльності; правила клірингу, погоджені НБУ; документ, що визначає порядок 

організації та здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та документ, що 

визначає систему управління ризиками та гарантій із зазначенням видів ризиків, 

методики їх розрахунку, заходи зниження ризиків, порядок та умови їх 

застосування [105].   

РЦ здійснює свою діяльність як банк з дня отримання від НБУ банківської 

ліцензії і генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, та провадить 

клірингову діяльність на підставі ліцензії на провадження клірингової діяльності, 

виданої НКЦПФР.  
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Традиційно у вітчизняній та зарубіжній літературі всі комерційні банки 

поділяють на універсальні та спеціалізовані [421 , с. 51]. Відповідно до ч. 3 ст. 334 

ГК України, до видів спеціалізованих банків належать розрахункові (клірингові) 

банки.   

При цьому спеціалізація впливає на характер діяльності банку, визначаючи 

особливості формування його активів і пасивів, побудову балансу, а також 

специфіку організації роботи з клієнтурою. В силу набуття досвіду роботи у 

певній сфері банківської справи, розробки технічних прийомів і методів реалізації 

операцій підвищується їх якісний рівень, що у свою чергу зумовлює зростання 

дохідності окремих спеціальних операцій комерційних банків, а тому їхня 

діяльність в інших сферах стає необов’язковою [ 422, с. 230].  

О.В. Васюренко до найбільш поширених видів спеціалізованих банків 

відносить інвестиційні, ощадні, іпотечні, зовнішньоекономічні та клірингові [423, 

с. 17]. Однак, ні у законодавстві, ні у літературі немає чіткого визначення та 

критеріїв віднесення банків до спеціалізованих. НБУ регулює діяльність 

спеціалізованих банків через економічні нормативи та нормативно-правове 

забезпечення їх операцій, однак у законодавстві лише визначено критерії 

віднесення спеціалізованих банків до ощадного або довірчого управління [424]. 

Водночас чинним законодавством не визначено особливостей, принципів 

діяльності РЦ, який є спеціалізованим банком з виключною компетенцією.  

На РЦ, як на професійного учасника фондового ринку, поширюються вимоги 

щодо включення до відповідного державного реєстру фінансових установ, що 

надають фінансові послуги на ринку цінних паперів [188]. Однак у реєстрі 

фінансових установ станом на 03.07.2017, який ведеться НКЦПФР, відомості про 

РЦ відсутні [425]. Водночас, РЦ, як банк, включений до Державного реєстру 

банків, який ведеться НБУ [426; 427].  

Для провадження РЦ депозитарної діяльності депозитарної установи та 

діяльності з торгівлі цінними паперами, отримання відповідних ліцензій не 

потрібно.  
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Відповідно до визначення, закріпленого у Розпорядженні Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг України № 41 від 28.08.2003 року, 

фінансова установа – юридична особа публічного права – це фінансова установа, 

яка створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної 

влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого 

самоврядування й уповноважена надавати фінансові послуги (абз. 16 п.2 р. І) [428].  

Поняття “юридична особа публічного права” охоплює широке достатньо 

коло юридичних осіб з доволі відмінним правовим статусом: юридичні особи, які 

можуть здійснювати владні повноваження, так і ті, що не можуть здійснювати 

владних повноважень; які визнаються суб’єктами господарювання і які не 

належать до них; діяльність яких спрямована на одержання прибутку і які не 

мають на меті отримання прибутку [429, с. 49]. Тобто чинне законодавство не 

містить вичерпного переліку та ознак  юридичних осіб публічного права. 

Найпоширенішими критеріями віднесення осіб до юридичних осіб 

публічного права є: порядок їх створення, мета, наявність публічно-владних 

повноважень та інші. Погоджуємося з вченими, які виокремлюють дві ключові 

ознаки юридичних осіб публічного права: розпорядчий порядок створення та 

реалізація і захист публічних інтересів як мета діяльності [430, с. 76-94; 431, с. 

94]. 

Згідно з ч. 2 ст. 15 Закону «Про ДСУ», банк набуває статусу РЦ з дня 

реєстрації в установленому порядку [432] Правил РЦ в НБУ, який є особливим 

центральним органом державного управління. Отже, підставою набуття правового 

статусу РЦ є розпорядчий акт, порядок його створення, організаційно-правова 

форма і правове становище визначено законами.  

Мета діяльності юридичної особи публічного права, а саме – реалізація 

публічних інтересів (завдань, функцій) є однією з ознак юридичних осіб 

публічного права [433, с. 67; 434, с. 304; 435, с. 7-8; 436, с. 38; 437, с. 90-91]. 

Для РЦ 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 РЦ 
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пов’язана з можливістю завдання збитків широкому колу осіб  (наприклад, у 

випадку виконання РЦ функції центрального  контрагента або несвоєчасного 

розкриття публічної інформації). 

РЦ не наділений владними повноваженнями з регулювання клірингової 

діяльності: на сьогодні в законодавстві відсутні норми, якими б визначались 

особливості правовідносин між РЦ та кліринговими установами [171, с. 151].  

Р. Майданик наполягає на включенні до критеріїв поділу юридичних осіб на 

юридичних осіб приватного та публічного права наявність повноважень на 

здійснення елементів державного управління [438, c. 139]. Однак, не всі юридичні 

особи публічного права можуть бути носіями таких повноважень (наприклад, 

комунальні банки, комунальні підприємства), тому зазначений критерій не є 

обов’язковим для характеристики юридичної особи публічного права. 

Отже, проаналізувавши ознаки організаційно-правового статусу РЦ, 

вважаємо, що він є юридичною особою публічного права – фінансовою 

установою.  

У міжнародних рекомендаціях відсутні вимоги щодо обов’язкової форми 

діяльності клірингових установ. Як показує досвід розвинутих країн, клірингова 

установа може бути відділом у межах біржі, для якої вона створена або 

самостійною юридичною особою. Якщо клірингову палату організовано як 

самостійну юридичну особу, вона, як правило, належить біржі або кліринговим 

членам [439, с. 12].  

Діяльність РЦ як банку неодноразово піддавалась критиці з боку 

професійних учасників фондового ринку [440], оскільки центральний кліринговий 

агент має свою специфіку роботи і функції, які не можна порівняти з банківською 

діяльністю і не повинні з нею перетинатися [441, c. 67; 442 c. 5].  

Меморандумом від 26.07.2017 р. між НБУ та НКЦПФР передбачено, що РЦ 

відмовиться від банківської ліцензії та перестане вести банківські рахунки 

учасників розрахунків, натомість забезпечуючи аналітичний облік грошових 

коштів задепонованих для здійснення таких розрахунків, що буде врегульовано на 

рівні законодавства в межах діяльності центрального контрагента (стаття 5). 
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Законодавчо визначена монополія на провадження клірингової діяльності буде 

скасована і наданий доступ до українського ринку іноземним кліринговим 

установам;  

3) особлива корпоративна структура.  

Акціонерами РЦ можуть бути НБУ, професійні учасники фондового ринку, 

міжнародні депозитарно-клірингові установи. У статутному капіталі РЦ частка 

НБУ повинна становити не менш як 25% + 1 акція (ч. 3 ст. 15 Закону «Про ДСУ”). 

На день реєстрації Правил РЦ у статутному капіталі РЦ частка НБУ повинна 

становити не менш як 75 відсотків. 

Пунктом 12 Прикінцевих та перехідних положеннях Закону «Про ДСУ» 

передбачено можливість зменшення частки НБУ у статутному капіталі РЦ до 

розміру не меншого, ніж 25 відсотків плюс одна акція після закінчення 5-річного 

періоду з дня набрання законом чинності (тобто з 12.10.2018).  

Станом на 01.01.2018  – частка НБУ у статутному капіталі РЦ становить 83,6 

% , частка держави в особі КМУ – 6,4 %, держави в особі Міністерства фінансів 

України – 3,2% [443].  

Хоча держава фактично володіє 93,2% акцій, РЦ не є державним банком у 

розумінні ст. 7 Закону «Про банки і банківську діяльність». Згідно з новими 

критеріями розподілу банків на окремі групи на 2017 рік, затвердженими 

рішенням Правління НБУ від 10.02.2017 року № 76-рш, РЦ належить до групи 

банків з державною часткою ( в яких держава прямо чи опосередковано володіє 

часткою понад 75% статутного капіталу ) [444]. 

Більшість CCP зарубіжних країн належать фінансовим установам, банкам, 

страховим компаніям та біржам [445, с. 14].  

У ст. 5 Меморандуму закріплено, що НБУ вийде зі складу акціонерів РЦ в 

результаті обміну належних йому акцій на акції додаткової емісії ПАТ «НДУ» або 

у інший спосіб. Крім того, НБУ та НКЦПФР для уникнення конфлікту інтересів 

мають на меті передати управління корпоративними правами РЦ до інших 

державних органів; 
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4) наявність спеціальної господарської правосуб’єктності, що має 

виключний характер (ч. 1 ст. 16 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок»). 

Обсяг правосуб’єктності РЦ визначається законом, установчим та внутрішніми 

документами. 

РЦ здійснює кліринг, готівкові розрахунки за угодами, ведення касових 

рахунків та клірингових рахунків для відображення цінних паперів та грошових 

коштів, заблокованих для здійснення торгівлі цінними паперами. Статистичні 

дані РЦ [446] свідчать, що з кожним роком зростає кількість рахунків/субрахунків 

учасників клірингу, їх клієнтів, а також кореспондентських рахунків банків-

кореспондентів. 

РЦ відкриває та веде грошові рахунки учасників фондового ринку, 

забезпечує виплату доходу за цінними паперами, номінальної вартості при 

погашенні цінних паперів та при здійсненні емітентом інших корпоративних 

операцій, у тому числі за тими цінними паперами, що розміщені та обертаються 

за межами України (ч. 5 ст. 15 Закону «Про ДСУ»). Крім цього функціями РЦ є: 

проведення грошових розрахунків при первинному розміщенні цінних паперів; 

формування Гарантійного фонду для забезпечення проведення розрахунків; 

функція центрального контрагента.  

У кліринговій системі РЦ учасник клірингу одночасно може провадити 

операції з активами, що обліковуються у трьох облікових системах – ЦД, 

депозитарії НБУ та банківській установі РЦ. Фактично операція у обліковій 

системі депозитарію виконується не за розпорядженням учасника клірингу, а за 

розпорядженням РЦ, що є наслідком проведення операції у кліринговій системі 

РЦ. Таким чином, учасникам клірингу не потрібно для проведення операції 

взаємодії з двома технологічними платформами брати участь у забезпеченні 

грошових розрахунків у технології, які прийняті кожним депозитарієм окремо, 

або конкретною біржою [446]. Необхідне лише одне автоматизоване робоче 

місце, де торговець цінними паперами бачить інформацію щодо заблокованих 

цінних паперів та про наявність чи можливість здійснити на певну суму коштів 

угоди. За результатами даних операцій на фондовій біржі чи поза нею, 
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розрахунки в депозитарії і грошові розрахунки у РЦ проводяться автоматично [24, 

с. 28]. 

Позитивним нововведенням є можливість учасників через РЦ, за умови 

участі в тій чи іншій біржі, здійснити блокування цінних паперів для укладання 

угод чи грошових коштів [24, с. 28]. 

Окрім клірингової діяльності, на РЦ покладено функції розрахункового 

банку для всіх учасників торгів на фондовому ринку.  

Виключною компетенцією РЦ є проведення грошових розрахунків за 

правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчинених 

на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за 

принципом "поставка цінних паперів проти оплати".(ч. 1 ст. 15 Закону «Про 

ДСУ»). 

Для здійснення розрахункових операцій РЦ має статус учасника системи 

електронних платежів НБУ та відкритий кореспондентський рахунок у НБУ. Для 

проведення грошових розрахунків, здійснення виплати доходів за цінними 

паперами та при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій РЦ може 

відкривати та використовувати кореспондентські рахунки в інших банках, в тому 

числі в іноземних ( п. 1.6 Правил РЦ). 

Закон встановлює норму згідно з якою ЦД та решта інфраструктурних 

організацій повинні зберігати свої гроші і гроші своїх клієнтів у РЦ, який, 

займаючись клірингом, бере на себе ринкові ризики. Доцільність зосередження 

розрахункових функцій на ринку цінних паперів в Центральному депозитарії 

обґрунтовано у попередньому підрозділі даної роботи.  

Водночас, на відміну від ЦД, який має обмежені засновницькі повноваження, 

РЦ може бути засновником, учасником чи акціонером інших юридичних осіб, 

засновувати об’єднання  та брати участь в об’єднаннях з іншими особами. 

Враховуючи монопольне становище РЦ щодо надання послуг розрахунку та 

клірингу на фондовому ринку, виконання ним функції центрального контрагента 

і, як наслідок, відповідальність перед учасниками ринку, вважаємо за доцільне 

закріпити за РЦ можливість виступати засновником та бути учасником 
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(акціонером) юридичних осіб за погодженням з НКЦПФР. Крім того, доцільним 

вбачається заборонити РЦ виступати засновником та бути учасником 

(акціонером) професійних учасників фондового ринку та юридичних осіб, 

організаційно-правова форма яких передбачає повну майнову відповідальність 

засновника (учасника);  

5) монопольне становище на ринку розрахункових та клірингових послуг. 

Відповідно до Закону «Про ДСУ» в Україні може існувати тільки один РЦ 

(ст. 15). 

Якщо правовий статус ЦД, яка монополіста, є досить зрозумілим, то 

монопольне становище РЦ не є однозначним [ 310, c. 100].  

Клірингові функції в країнах ЄС провадять CCP (Центральні контрагенти), 

які можуть бути окремими суб’єктами, функціонувати в структурах біржі, або в 

рамках депозитарію цінних паперів [439, с. 12]. У більшості країн ЄС, особливо в 

тих, які вступили в ЄС в 2004 р. і пізніше, клірингові функції здійснюються у 

депозитаріях цінних паперів. Варто також зазначити, що не завжди країна, в якій 

проводиться операція, тотожна країні, в якій проводиться кліринг: наприклад, 

LCH.Clearnet SA, Stockholm Stock Exchange, Eurex Clearing обслуговують кліринг 

угод, укладених в різних країнах [447].  

У зарубіжній науковій літературі консенсусу щодо статусу ССР як суб’єкта 

природної монополії не досягнуто. Деякі вчені вважають, що єдиний та надійний 

ССР зможе максимізувати ефективний ризик-менеджмент для усього ринку [448, 

с. 7], інші зазначають, що модель з щонайменше двома ССР буде більш стійкою у 

разі екстремальної ситуації, ніж єдиний ССР [ 449, с. 171].  

РЦ не є суб’єктом природної монополії, оскільки його діяльність не підпадає 

під основні ознаки природної монополії: відсутні об’єктивні умови для створення 

даного монополіста, конкуренція у сфері клірингу є можливою і навіть бажаною, 

відсутній ефект масштабу тощо. 

До прийняття Закону «Про ДСУ», клірингову діяльність в Україні 

здійснювали депозитарії, біржі (за операціями з деривативами), а також 

депозитарій НБУ (за операціями з облігаціями внутрішньої державної позики), що 
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відповідало практиці західних країн, у яких клірингова діяльність провадиться на 

конкурентних засадах різними учасниками ринку. 

Клірингові установи, передбачені законодавством про депозитарну систему, 

в Україні на даний час не створено, провадження клірингової діяльності  

фактично монополізовано РЦ. Враховуючи те, що для отримання ліцензії 

організаціям потрібно подолати ряд вхідних економічних та адміністративних 

бар’єрів, встановлюються нерівні умови допуску до здійснення клірингової 

діяльності для РЦ та клірингових установ.  

Слід зазначити, що правовий статус Розрахункового центру з моменту його 

створення викликав критику як науковців так і учасників фондового ринку, які 

вважали створення такої установи спробою держави монополізувати послуги 

розрахунку та клірингу на фондовому ринку, що не відповідає засадам 

конкурентного ринку (ст. 25 ГК України, ст. 4 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції») [450, с. 288; 376, с.с. 113, 119; 451, с. 143; 452; 453, 

с. 13-14; 454; 455, с. 21].  

На думку Трофімчука М.О., Розрахунковий центр є штучним монополістом, 

який фактично став регулятором і для фондових бірж, нав’язуючи їм досить 

дискусійні технологічні «інновації»̈, а тому необхідним є провадження 

клірингової діяльності на біржі [376, c. 118]. 

У 2016 році при підготовці Концепції розвитку депозитарної та 

розрахунково-клірингової інфраструктури фінансового сектору, регулятори 

запропонували реформувати інфраструктуру розрахунків та гарантування угод з 

цінними паперами, поступово відмовившись від використання послуг РЦ, 

надавши можливість біржам забезпечувати виконання укладених угод. В 

подальшому в міру розвитку ринку капіталів в Україні його учасники зможуть 

самостійно визначити модель, яка буде застосовуватись для гарантування 

зобов’язань за угодами з цінними паперами та, зокрема, потребу у створені 

вітчизняного або залученні іноземного центрального контрагента [62].  

Меморандумом про взаєморозуміння стосовно співробітництва у розвитку 

інфраструктури ринків капіталу в Україні від 26.07.2017 передбачено 
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функціонування ПАТ «РЦ» як небанківської фінансової установи, яка 

виконуватиме функції «полегшеного центрального контрагента».  

Таким чином, можемо виділити два напрямки реформування РЦ: 

1.   Приведення діяльності РЦ у відповідність до найкращої світової 

практики та повноцінне виконання функції центрального контрагента на ринку 

цінних паперів, закріпивши за РЦ статус небанківської фінансової установи. 

2.   Ліквідація РЦ (або об’єднання його з НДУ для перетворення НДУ у 

повноцінний розрахунковий депозитарій ) та надання на законодавчому рівні 

повноважень біржам провадити клірингову діяльність за договорами з цінними 

паперами та виконувати функції центрального контрагенту.  

Вважаємо, що лібералізацію законодавчого забезпечення регулювання 

діяльності Розрахункового центру слід проводити з урахуванням напрямків 

консолідації біржового ринку, що є актуальним на даний час [ 456; 457; 458].  

Погоджуємось з думкою Тарасюка Д. С. щодо недоцільності передачі біржам 

клірингових функцій в умовах фрагментарності вітчизняного біржового ринку, 

адже це може спричинити підвищення ризиковості та нерегульованості ринку 

[451, с. 144]. Крім того, створення окремих установ потребує від бірж інвестувати 

додаткові кошти, що на фоні їх падаючої  прибутковості є досить 

проблематичним. 

Підтримуємо концепцію реорганізації РЦ та створення повноцінного ССР на 

базі РЦ, який за законодавством вже виконує функцію центрального контрагента 

та технологічні можливості якого дозволяють його реформування.  

 Передача функцій центрального контрагента іншим інституціям не є 

доцільним зважаючи на тенденції консолідації ССР в Європі: як приклад, відомий 

кліринговий холдинг – Euroclear забезпечує кліринг через власну інфраструктуру 

на 44 ринках [459]. Цікавим у даному випадку є дослідження американського 

вченого Рубена Лі, який встановив, що історично конкуренція на ринку 

клірингових послуг є досить рідким явищем і станом на 2009 рік не було жодного 

випадку, коли новий центральний контрагент, з’явившись на ринку, зміг би 
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успішно конкурувати з наявним ССР та зайняти домінуючу позицію з надання 

послуг клірингу на тому ж ринку [460, с.с. 87, 99].  

Якщо концентрація клірингової діяльності в РЦ на наш погляд є доцільною, 

то монополія РЦ на проведення грошових розрахунків за правочинами щодо 

цінних паперів та інших фінансових інструментів, якщо проводяться розрахунки 

за принципом «DVP» не узгоджується ні зі світовою практикою проведення 

розрахунків, ні з засадами конкурентної політики.  

Виключна компетенція РЦ щодо проведення грошових розрахунків за 

правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, якщо 

проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", 

не узгоджується з вимогами ч. 2 ст. 34 Директиви 2004/39/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради «Про ринки фінансових інструментів, що вносить зміни в 

Директиви Ради 85/611/ЄЕС і 93/6/ЄЕС та Директиву 2000/12/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради і припиняє дію Директиви Ради 93/22/ЄЕС» від 21.04.2004 

року, відповідно до якої регульовані ринки  на території держав-членів 

зобов’язані надавати всім учасникам право  визначати систему  розрахунків  за  

угодами  щодо  фінансових  інструментів [461].  

Згідно з Принципами інфраструктури фінансових ринків Міжнародної 

організації комісій з цінних паперів (IOSCO) та Банку міжнародних розрахунків 

(BIS) (принцип №9), інфраструктурні організації повинні мати прямий доступ до 

розрахунків через платіжну систему центрального банку [462, с. 67].  

Розрахункові функції, які в Україні покладені на Розрахунковий центр, у 

всьому світі виконуються центральними депозитаріями та центральним банками. 

Позбавлення ЦД можливості провадити розрахунки через власний рахунок в НБУ 

та наявність такого посередника як РЦ деформує механізм розрахунків за 

принципом "поставка цінних паперів проти оплати" (DVP). Як наслідок, згідно з 

міжнародними стандартами, вітчизняний депозитарій не можна визнати 

повнофункціональним центральним депозитарієм, здатним взаємодіяти з 

аналогічними утвореннями інших країн. 
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На нашу думку, найбільш оптимальним до завершення інфраструктурної 

реформи фондового ринку стане зосередження розрахункових функцій у ЦД 

(надавши Депозитарію доступ до Системи електронних платежів НБУ), а 

клірингових – у Розрахунковому центрі, поступово реформуючи його у 

повноцінний ССР. 

Крім того, слід звернути увагу на можливість використання послуг РЦ на 

товарних ринках та ринку деривативів України, незважаючи на таку його сучасну 

особливість як обмеженість фінансових інструментів та низький рівень їх 

ліквідності. Оскільки на міжнародних ринках прослідковується тенденція до 

використання одного  ССР для клірингу угод щодо різних активів [406, с. 56];  

6) наявність відокремленого майна, що має цільове призначення і закріплене 

на певному правовому титулі.  

Майно РЦ формується з джерел, не заборонених чинним законодавством 

України (ст. 140 ГК України, п. 2.4 Статуту ПАТ «РЦ»).  РЦ є власником: майна, 

переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного 

капіталу; одержаних в результаті господарської діяльності доходів; 

нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, програмних продуктів, 

що створені або набуті у результаті господарської діяльності; іншого майна, 

набутого на підставах, не заборонених законом (п. 2.8 Статуту ПАТ «РЦ»).  

Відповідно до п. 3.1 Статуту ПАТ “РЦ”, банк здійснює свою діяльність з 

метою власного розвитку та отримання прибутку.  

Основа майнової бази РЦ формується за рахунок статутного капіталу. 

Статутний капітал РЦ становить 206 700 000,00 грн. (п. 4.2 Статуту ПАТ «РЦ») та 

складається виключно з простих іменних акцій.   

Статутний капітал РЦ на даний час не відповідає ні вимогам до банківських 

установ в Україні, ні вимогам до центральних контрагентів в Європі. Так, для 

країн – членів ЄС вимоги до капіталу ЦКА закріплено у ст. 16 Регламенту 

№648/2012, відповідно до якої така установа повинна мати постійний та наявний 

первісний капітал у розмірі мінімум 7,5 млн. євро (станом на  10.09.2017 – 232 

млн. грн. згідно курсу НБУ).  
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Згідно зі ст. 31 Закону “Про банки і банківську діяльність”, мінімальний 

розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної особи, яка 

має намір здійснювати банківську діяльність, не може бути меншим 500 мільйонів 

гривень. 

Станом на даний час взагалі відсутні вимоги до статутного капіталу особи, 

яка здійснює кліринг. Так, ч.3 ст. 19-1 Закону “Про цінні папери та фондовий 

ринок”  встановлено, що вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу 

особи, яка провадить клірингову діяльність, а також інші обмеження її діяльності 

визначаються НКЦПФР за погодженням з НБУ.  

НКЦПФР визначила, що при провадженні клірингової діяльності особи, які її 

провадять, повинні мати власний капітал за даними фінансової звітності за рік у 

розмірі не менше, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений для 

особи, яка отримала ліцензію на провадження клірингової діяльності. Розмір 

зареєстрованого статутного капіталу повинен бути не менше, ніж установлений 

законодавством України (п. 5 р. ІІІ Ліцензійних умов [105]).   

Вказане суперечить і загальним вимогам до капіталу фінансових установ, 

закріплених у ч. 1 ст. 9 Закону “Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг”, відповідно до якого мінімальний розмір капіталу 

фінансових установ, необхідний для їх заснування, та загальні вимоги до 

регулятивного капіталу, що необхідний для їх функціонування, визначаються 

законами України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг. 

Отже, необхідним є закріплення вимог до власного капіталу на 

законодавчому рівні, шляхом внесення змін у 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 на рівні 7,5 млн. євро.  

З метою компенсації завданих збитків, забезпечення здійснення розрахунків 

за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів у РЦ 

створюються гарантійні фонди [286];  
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7) трирівнева структура органів управління. Вищим органом управління РЦ 

є Загальні збори (р. 9 Статуту ПАТ “РЦ”), які можуть приймати рішення з будь-

яких питань діяльності РЦ, в тому числі з питань, віднесених до компетенції 

інших органів управління [463]. 

Колегіальним виконавчим органом РЦ, що здійснює поточне управління є 

Правління, яке вирішує всі питання поточної діяльності РЦ, крім тих, що 

віднесені до виключної компетенції Загальних зборів і Ради Банку (р. 11 Статуту 

ПАТ «РЦ»). Правління РЦ підзвітне Загальним зборам і Раді Банку та організовує 

виконання їх рішень [ 464].  

Контроль за діяльністю Правління РЦ, захист прав вкладників, інших 

кредиторів та акціонерів ПАТ “РЦ” здійснює Рада Банку (р. 10 Статуту ПАТ 

“РЦ”). Рада Банку підзвітна Загальним зборам, рішення яких є для неї 

обов’язковими, та подає на затвердження Загальних зборів щорічний звіт про 

свою діяльність. 

На відміну від Наглядової ради ПАТ “НДУ”, що має включати щонайменше 

2 незалежних директорів (п. 8.5 Статуту ПАТ «НДУ»), склад Спостережної ради 

повинен складатися з незалежних членів не менш як на одну четверту (п.4.1 

Положення про Спостережну раду ПАТ “РЦ”)  [465]. 

Відповідно до вимог Регламенту № 648/2012, центральний кліринговий агент 

повинен мати стабільні механізми управління, хорошу репутацію свого вищого 

керівництва, а до складу його ради повинні входити незалежні члени, якою б не 

була структура його власності. Щонайменше третина членів ради, але не менше 

двох, повинні бути незалежними ( ст. 27).  

Враховуючи, що Спостережна рада обирається у кількості 5 осіб, виконання 

вказаного припису є неможливим, тому слід закріпити конкретну кількість 

незалежних членів Спостережної ради у п.10.5 Статуту ПАТ “РЦ”: склад 

Спостережної ради повинен складатися з незалежних членів не менш як на одну 

третину; 

8) особливі кваліфікаційні вимоги до членів органів управління та кадрового 

складу. РЦ, як банк, для отримання банківської ліцензії подає НБУ відомості про 
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професійну придатність та ділову репутацію членів правління, головного 

бухгалтера та керівника підрозділу внутрішнього аудиту; ділову репутацію членів 

спостережної ради (п. 5 ч. 2 ст. 19 Закону «Про банки і банківську діяльність»). 

Керівник та працівники РЦ, як особи, що здійснює кліринг, які 

безпосередньо залучені до клірингової діяльності, повинні мати кваліфікацію 

фахівця з клірингової діяльності, що підтверджується сертифікатом 

установленого зразка та видається в установленому НКЦПФР порядку [124].  

Сертифікація є неодмінним елементом системи забезпечення якості надання 

клірингових послуг, оскільки засвідчує компетентність особи та її спроможність 

здійснювати клірингову діяльність відповідно до встановлених законодавством 

вимог.  

РЦ повинен в посадових інструкціях для своїх працівників, що 

безпосередньо залучені до клірингової діяльності, визначити рівень компетенції, 

необхідний для здійснення клірингу (п. 1 р. VI Положення про клірингову 

діяльність). Необхідність встановлення професійної компетенції для певної 

посади зумовлена функціональною специфікою виконуваних посадових 

обов’язків. Опис спеціальних вимог до компетенцій, зокрема знань і вмінь, 

необхідних для ефективного виконання покладених обов’язків у сфері 

провадження клірингової діяльності дозволить створити об’єктивні передумови 

для успішної діяльності РЦ на ринку цінних паперів. 

Керівник та фахівці особи, яка провадить клірингову діяльність (її 

відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), які 

безпосередньо провадять професійну діяльність, не можуть одночасно працювати 

в інших професійних учасниках фондового ринку та в інших підрозділах 

ліцензіата, які здійснюють інші види діяльності, ніж клірингова діяльність (п.п. 4, 

5 Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної 

діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії; 

п. 7 р. ІІІ Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому 

ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності).  
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Керівник клірингової установи (крім банку) повинен мати стаж роботи на 

фондовому ринку не менше трьох років. Керівник і головний бухгалтер РЦ, як 

банку, мають відповідати вимогам, установленим ст. 42 Закону України «Про 

банки і банківську діяльність» [427], зокрема, керівниками банку мають право 

бути особи, які мають повну вищу освіту в галузі економіки, менеджменту 

(управління) або права; досвід роботи в банківській системі за відповідним фахом 

не менше трьох років; бездоганну ділову репутацію. 

Вказані вимоги до керівника і головного бухгалтера обумовлені тим, що до їх 

посадових обов’язків входить організація і планування як власної діяльності та 

діяльності працівників, які перебувають у підпорядкуванні, так і в цілому РЦ, 

його структурних підрозділів, а також контроль за виконанням функцій для 

досягнення завдань і цілей при провадженні РЦ клірингової діяльності;  

9) особлива внутрішня організаційна структура.  

В РЦ створюється підрозділ внутрішнього аудиту (р. 12 Статуту ПАТ «РЦ»), 

комітет з питань аудиту, комітет з питань призначень та  комітет з питань 

визначення винагороди посадовим особам РЦ (п. 7.6 положення про Спостережну 

раду РЦ  [465]). 

Вимогами ст. 28 Регламенту № 648/2012 передбачено створення комітету із 

ризиків, до складу якого входять представники учасників клірингу, незалежні 

члени ради та представники клієнтів ЦКА. Комітет із ризиків надає раді 

рекомендації щодо аспектів, які можуть вплинути на управління ризиками ЦКА, 

як-от істотні зміни у його моделі ризиків, процедури встановлення 

неплатоспроможності, критерії прийняття учасників клірингу, кліринг нових 

класів інструментів, передача певних функцій для виконання сторонній 

організації.  

На нашу думку, створення комітету з ризиків сприятиме побудові надійної 

системи управління ризиками вітчизняного ЦКА;  

10) особливі вимоги до локального нормативного забезпечення професійної 

діяльності. РЦ, як особа, що здійснює кліринг, повинна розробити та затвердити 

відповідним органом управління: внутрішні положення, що визначають порядок 
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надання фінансових послуг (Правила провадження клірингової діяльності; 

Регламент провадження клірингової діяльності; правила клірингу); документ, що 

визначає порядок організації та здійснення внутрішнього аудиту (контролю); 

документ, що визначає систему управління ризиками та гарантій; внутрішнє 

положення про систему обробки інформації, що використовується для 

клірингової діяльності; внутрішнє положення про систему безпеки клірингової 

діяльності (п. 4 р. VI Положення про клірингову діяльність). 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

1.   Інфраструктуру фондового ринку утворюють інститути, які 

забезпечують функціонування ринку, створюють необхідні умови для обігу 

цінних паперів на біржовому чи позабіржовому ринках, сприяють укладанню 

угод щодо цінних паперів між учасниками ринку Вони забезпечують 

ефективність та своєчасність виконання угод з цінними паперами і є запорукою 

зниження трансакційних витрат учасників ринку, зростання інвестиційної 

привабливості фінансових інструментів. 

2.   Загальними та спеціальними ознаками, що характеризують правовий 

статус ЦД та депозитарних установ є наступні: вони є суб’єктами депозитарної 

діяльності на фондовому ринку; створюються  у визначеному законодавством 

порядку; є фінансовими установами; наявність відокремленого майна, що має 

цільове призначення і закріплене на визначеному правовому титулі; наявність 

спеціальної господарської правосуб’єктності, що має виключний характер; 

особливі кваліфікаційні вимоги до членів органів управління та кадрового складу; 

особливі вимоги до локального нормативного забезпечення професійної 

діяльності; відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах закріпленого за 

ним майна.  

3.   Національний банк України як учасник депозитарної системи України має 

потрійний правовий статус: як орган державного регулювання, як суб’єкт 

приватного права, як учасник депозитарної системи. НБУ як учасник 

депозитарної системи може здійснювати діяльність депозитарію, депозитарної 



   175  

установи, клірингову діяльність, розрахунки за правочинами щодо цінних 

паперів, діяльність із зберігання активів пенсійних фондів та діяльність із 

зберігання активів ІСІ у випадках, визначених законом.   

4.   Необхідним є вжиття активних заходів для об’єднання функцій 

Центрального депозитарію і Депозитарію НБУ, що сприятиме підвищенню 

прозорості та ефективності роботи ЦД відповідно до міжнародних стандартів та 

забезпечить доступ до міжнародних та іноземних фондових ринків, а також 

іноземних інвесторів на внутрішній ринок України через єдиний канал взаємодії – 

Центральний депозитарій. 

5.   Розрахунковому центру, як суб’єкту господарювання, властиві загальні та 

спеціальні ознаки, що характеризують його правовий статус: безпосереднє 

здійснення господарської діяльності, а саме: клірингової, розрахункової; 

створення у визначеному законодавством порядку: в організаційно-правовій 

формі ПАТ; особлива корпоративна структура; наявність відокремленого майна, 

що має цільове призначення і закріплене на визначеному правовому титулі; 

наявність спеціальної господарської правосуб’єктності, що має виключний 

характер; трирівнева структура управління; особливі кваліфікаційні вимоги до 

членів органів управління та кадрового складу; особливі вимоги до локального 

нормативного забезпечення професійної діяльності; монопольне становище на 

ринку розрахункових та клірингових послуг. 

6.   Доцільним вбачається приведення діяльності РЦ у відповідність до 

найкращої світової практики та повноцінне виконання функції центрального 

контрагента на ринку цінних паперів, закріпивши за РЦ статус небанківської 

фінансової установи. Оптимальним до завершення інфраструктурної реформи 

фондового ринку стане зосередження розрахункових функцій у ЦД (надавши 

Депозитарію доступ до Системи електронних платежів НБУ), а клірингових – у 

Розрахунковому центрі, поступово реформуючи його у повноцінний ССР. 
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РОЗДІЛ 3. ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ, ЩО ОПОСЕРЕДКОВУЮТЬ 

ЗДІЙСНЕННЯ ДЕПОЗИТАРНОЇ ТА КЛІРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   

 

3.1. Поняття, ознаки та види господарських договорів, що 

опосередковують здійснення депозитарної та клірингової діяльності 

Актуальність дослідження господарських договорів, що опосередковують 

здійснення депозитарної та клірингової діяльності зумовлена відсутністю чітких 

та обґрунтованих висновків щодо поняття, елементів і правової природи цих видів 

правочинів. 

Чинне законодавство не визначає поняття та ознак господарського договору. 

Аналізуючи зміст ч. 1 ст. 179 ГК України господарський договір можна визначити 

як майново-господарське зобов'язання, яке виникає між суб'єктами 

господарювання або між суб'єктами господарювання і негосподарюючими 

суб'єктами - юридичними особами.  

Господарський договір є збірним поняттям, що охоплює різні договірні види 

(купівлі-продажу, поставки, перевезення, оренди, підряду на капітальне 

будівництво тощо) подібні за принципами нормативної регламентації [466, c. 7]. В 

теорії господарського договірного права та чинному законодавстві термін 

«господарський договір» використовується у трьох значеннях: як угода, 

зобов’язання та юридичний документ, основним з яких є друге значення [67, 

c. 271]. 

Погоджуємось з Ж. А. Білоус, що господарський договір, як одна із підстав 

виникнення прав і обов’язків сторін, формує правила, які внаслідок погодження 

між учасниками господарсько-договірних відносин набувають обов’язковості для 

них і визначають соціальний характер у регулюванні відносин між сторонами 

[467, с. 10].  

У господарсько-правовій науці питання про ознаки господарського договору 

є дискусійним. Господарсько-правова доктрина ознаками господарського 

договору  виділяє: 

-  спрямованість на обслуговування господарської діяльності [ 466, c. 41]; 
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-  поєднання у змісті майнових та організаційних елементів  [466, c. 41]; 

-  особливий суб’єктний склад   [468 , c. 21; 469, c.5 – 6; 470, c. 24 – 42; 471, 

c. 9 – 13; 472, c. 234; 473, c. 150 та ін.]. Щербина В.С. зазначає, що закон обмежує 

коло суб’єктів, які можуть бути суб’єктами господарських договорів [68, с. 300].  

На думку Черешнюка В.М., особливий суб’єктний склад господарського договору 

є найважливішою його ознакою [474, с. 8]. Як зазначає О.А. Беляневич, для 

визнання договору господарським необхідною є наявність у його сторін 

правового статусу суб’єкта господарювання [466, c. 16]; 

-  спрямованість на досягнення господарських (комерційних) результатів [473, 

c. 150; 475, с. 37]. Це виробництво і реалізація за плату продукції, виконання 

робіт, надання послуг. Тобто господарські договори обслуговують безпосередньо 

виробництво та господарський (комерційний) обіг [473, c. 150];  

-  поєднання публічних та приватних інтересів [476, c. 86; 477, c. 151], 

забезпечення загальнонаціональних інтересів [478, c. 13; 479, c. 14; 480, с. 4]; 

-  обмеження договірної свободи у господарських відносинах [466, c. 14;67, 

с. 277; 481, с. 24-26].  

Залежно від економіко-правових результатів, серед різновидів господарських 

договорів вчені виокремлюють, зокрема, договори про надання послуг, які  

покликані «обслуговувати» ринковий обмін майна (у широкому значенні слова) в 

товарній формі, а укладання таких договорів, як правило, зумовлене укладанням 

інших договорів (збутових і на передання майна в користування) [482, c. 79]. 

У науковій літературі наявні різні підходи до визначення договорів про 

надання послуг [483, с. 78; 484, с. 668; 485, с. 9, 14; 486, с. 136; 487, с. 141; 488, 

с. 7].  

Погоджуємось з твердженнями Голіної О.В., що за своєю правовою 

природою договір із надання послуг з таких огляду на такі  критерії, як момент 

виникнення договору, наявність зустрічного зобов’язання та характер розподілу 

прав та обов’язків між сторонами, варто охарактеризувати як консенсуальний (в 

окремих випадках договір про надання послуг може мати природу реального, 
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наприклад договір про надання страхової послуги), оплатний і двосторонній [489, 

с. 103]. 

В.С. Мілаш за ринковими сегментами (підсферами виробничого ринку), які 

утворюють виробничий ринок, з поміж господарських договорів виділяє договори 

у сфері ринку фінансових послуг [482, с. 78]. Договір про надання фінансових 

послуг у науковій літературі розглядається як довірчий (фідуціарний) правочин, 

згідно з яким послугонадавач (фінансова установа або у випадках, встановлених 

законом, інший суб’єкт господарювання) надає за попереднім замовленням 

замовника (клієнта) фінансову послугу на оплатних і професійних засадах [490, 

с.351; 491, с. 5]. 

Оскільки провадження депозитарної та клірингової діяльності є фінансовими 

послугами (відповідно до ст. 4 Закону України від 12.07.2001 р. «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг», ст.  16 Закону 

України від 23.02.2006 р.  «Про цінні папери та фондових ринок», ст. 125 Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄC від 27.06.2014), господарські договори, що 

опосередковують здійснення депозитарної та клірингової діяльності є 

різновидами договорів про надання фінансових послуг. 

Визначити правову природу господарських договорів, що опосередковують 

здійснення депозитарної та клірингової діяльності неможливо без визначення та 

аналізу ознак вказаних договорів.  

Виходячи зі змісту ст.ст. 901-907 ЦК України, ст.ст. 178-180 ГК України,  

норм Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг", рішень НКЦПФР, що визначають вимоги до договорів, які 

опосередковують здійснення депозитарної та клірингової діяльності [492; 493; 

494; 495; 496;497; 498; 499], можна виділити наступні основні їх характеристики:  

1) це двосторонні, консенсуальні договори, що вважаються укладеними з 

моменту досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов договору;  

2) наявність визначеного законом суб'єктного складу вказаної категорії 

договорів - виконавця (послугонадавача) і замовника (клієнта).  
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Сторонами договорів, які опосередковують провадження депозитарної та 

клірингової діяльності, є особи, що уклали чи зобов'язані укласти такий договір. 

Вони визначаються залежно від різновиду послуги, що надаватиметься при 

провадженні депозитарної або клірингової діяльності. 

Послугонадавачами за договорами, які опосередковують провадження 

депозитарної та клірингової діяльності, можуть бути лише фінансові установи – 

професійні учасники депозитарної системи України, НБУ, РЦ та клірингові 

установи.  

З боку замовника послуг (клієнта), залежно від договору, виступають 

учасники депозитарної системи - професійні учасники фондового ринку та 

депоненти: 

-  депозитарій-кореспондент (договір з ЦД про кореспондентські відносини: п. 

3 р. ІІ Рішення НКЦПФР № 1411 від 06.08.2013;  договір з НБУ про 

кореспондентські відносини); 

-  емітент ( договір про обслуговування випусків цінних паперів з ЦД: п. 2 р. 

ІІ Рішення НКЦПФР від 06.08.2013 № 1413; договір з НБУ про обслуговування 

випусків цінних паперів: п.15 гл. 3 р. І Постанови Правління НБУ від 21.12.2017 

№ 140);  

-  фондова біржа (договір про надання клірингових послуг з кліринговою 

установою: п. 2 р. ІІ  Рішення НКЦПФР від 20.08.2013 № 1527);  

-  клірингова установа (договір з РЦ про проведення грошових розрахунків за 

результатами клірингу: п. 2 р. ІІ Рішення НКЦПФР від 20.08.2013  № 1525; 

договір з ЦД про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами 

клірингу: п. 2р. ІІ Рішення НКЦПФР від 20.08.2013  № 1524; договір з ЦД про 

обслуговування клірингової установи:  п. 2 р. ІІ Рішення НКЦПФР від 20.08.2013 

№ 1526; договір з НБУ про проведення розрахунків у цінних паперах за 

результатами клірингу; договір з НБУ про обслуговування клірингової установи);  

-  депозитарна установа (депозитарний договір з ЦД: п. 2 р. ІІ Рішення 

НКЦПФР від 06.08.2013  № 1410;  депозитарний договір із НБУ: п.15 гл. 3 р. І 

Постанови Правління НБУ від 21.12.2017 № 140).  
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-  депонент (договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в 

цінних паперах: п. 2 р. ІІ Рішення НКЦПФР від 06.08.2013  № 1412);  

-  РЦ (договір з ЦД про обслуговування РЦ: п. 2 р. ІІ Рішення НКЦПФР від 

20.08.2013 № 1526; договір з НБУ про здійснення розрахунків у цінних паперах за 

результатами клірингу; договір з НБУ про обслуговування ПАТ “РЦ”); 

3) наявність специфічного об'єкта та предмета договору.  

Майново-господарські зобов'язання між суб'єктами господарювання, які 

виникають на підставі господарських договорів, мають складний предмет, до 

якого входять дії сторін – юридичний об'єкт та майно (речі, права, обов'язки), 

тобто матеріальний об'єкт.  

Голіна О.В. виділяє специфічний об’єкт договорів про надання послуг у 

сфері господарювання, яким є послуга (послуговий продукт) як унікальний товар, 

репрезентований у формі нематеріального блага, що володіє споживною та 

міновою вартістю та специфічний предмет, яким є послуга (комплекс послуг) як 

господарська операція (господарські операції), репрезентована (репрезентовані) 

послідовними діями (діяльністю) замовника, що здійснюється ним на 

професійних засадах (відповідно відбувається збіг предмета та об’єкта договору 

про надання послуг) [489, с. 108-109].  

Предметом договорів, що опосередковують здійснення депозитарної та 

клірингової діяльності, є зобов’язання щодо надання виконавцем замовнику за 

плату депозитарних та клірингових послуг, тобто здійснення професійними  

учасниками депозитарної системи України, НБУ та РЦ відповідних депозитарних 

та клірингових операцій: надання депозитарною установою послуг щодо 

відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах; проведення депозитарною 

установою депозитарних операцій за рахунками у цінних паперах на підставі 

розпоряджень депонента; надання Центральним депозитарієм послуг з 

депозитарного обслуговування випусків цінних паперів та корпоративних 

операцій емітента та інші. Замовник зобов’язується оплачувати депозитарні та 

клірингові послуги, надавати необхідні документи та/або інформацію, 

дотримуватись Правил, Регламенту та вимог внутрішніх документів РЦ і ЦД. 
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Від об’єкта договору про надання послуг слід відрізняти об’єкт самої 

послуги (інакше кажучи, об’єкт впливу дій, що становлять зміст послуги) [489, 

с. 127]. Об’єктами, на які спрямовані депозитарні та клірингові послуги, можуть 

бути глобальні сертифікати цінних паперів і тимчасові глобальні сертифікати 

цінних паперів, сертифікати знерухомлених цінних паперів на пред’явника, а 

також записи на рахунках у цінних паперах ЦД у депозитаріях інших країн та у 

міжнародних депозитарно-клірингових установах; цінні папери, зараховані ЦД 

та/або НБУ на рахунок у цінних паперах депозитарної установи; кошти на 

грошовому рахунку у Розрахунковому центрі; похідні фінансові інструменти 

тощо;  

4) договори мають оплатний характер. Отримання прибутку є характерною 

ознакою підприємницької діяльності (ст. 42 ГК України), що свідчить про 

наявність підприємницького характеру надання фінансової послуги та в 

обов'язковому порядку ґрунтується на оплатності такої послуги.  

Договір про надання фінансових послуг є імперативно-оплатним і не може 

бути безоплатним, оскільки це суперечитиме підприємницькій природі діяльності 

послугонадавача і може створити загрозу фінансовій стабільності останнього, 

іншим послугоотримувачам, відповідному сегменту ринку фінансових послуг в 

цілому [490, с. 1059]. 

Критерій оплатності є правовою особливістю господарських договорів про 

надання послуг, оскільки кваліфікаційною ознакoю гoспoдарської діяльностi 

незалежно від того, про який із її різновидів ідеться, є її вартісний характер. Oтже, 

дoгoвoри, якi опосередковують здiйснення господарської діяльності, змістом якої 

є надання пoслуг, завжди передбaчaють пeвну майнову вiдпoвiдaльнicть  

контрагента [489, с. 103]. 

Оплатний характер договорів, що опосередковують здійснення депозитарної 

та клірингової діяльності, передбачає обов’язок сторони оплачувати послуги 

депозитарної установи, РЦ, ЦД, депозитарію НБУ згідно з умовами, строками, 

передбаченими договором, та тарифами, встановленими депозитарною 

установою, ЦД, РЦ та НБУ;  
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5) укладаються на визначений строк; 

6) надання депозитарних та клірингових послуг за договорами здійснюється 

на професійних засадах, що полягає у необхідності здійснення її спеціальними 

суб’єктами, виключно на підставі ліцензії, що видається НКЦПФР (крім 

депозитарної діяльності ЦД та НБУ); 

7) довірчий (фідуціарний) характер надання депозитарних та клірингових 

послуг, який проявляється у встановленні додаткових вимог до депозитарних 

установ, ЦД, РЦ діяти в інтересах клієнтів. 

 Така спрямованість послуги передбачає дії її виконавця виключно або 

переважно в чужих інтересах (зокрема клієнта), надання послугонадавачем 

інформації, достатньої для своєчасного прийняття замовником рішень в ситуації 

конфлікту інтересів, виникнення загрози його інтересам тощо [490, c. 1059].  

Наприклад, депозитарна установа та ЦД зобов’язані повідомляти депонента 

про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, 

допущеної при виконанні депозитарної операції, відповідно до умов договору; не 

виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать 

депоненту, або інформацію щодо депонента без відповідних розпоряджень 

депонента або керуючого рахунком у цінних паперах депонента, крім випадків, 

передбачених законодавством та договором (пп. 1 п. 4 р. II Рішення НКЦПФР 

“Про затвердження Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних 

паперах”). 

РЦ та клірингові установи зобов’язані вживати заходи, що спрямовані на 

зниження ризиків невиконання або неналежного виконання зобов’язань, що 

виникають за договорами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, 

та застосовувати засоби та механізми забезпечення виконання зобов’язань, 

допущених до клірингу ( п. 1 р. V Положення про клірингову діяльність); 

8) поєднання майнових та організаційних елементів у змісті господарських 

договорів, що опосередковують здійснення депозитарної та клірингової 

діяльності. 
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Майновими є, зокрема, умови щодо порядку оплати за надання депозитарних 

та клірингових послуг, тобто безпосередньо те, що зв’язане з майновим інтересом 

учасників договірних відносин.  

Організаційні ж елементи стосуються визначення порядку виконання 

договору, підстав його дострокового розірвання, порядку розгляду спорів між 

сторонами, тобто те, що потребує уточнення, організації відносин між сторонами, 

визначених передумов для безпосереднього провадження депозитарної та 

клірингової діяльності у відповідних пунктах договору; 

9) поєднання публічних та приватних інтересів.  

Публічні інтереси при укладенні договорів, що опосередковують здійснення 

депозитарної та клірингової діяльності, полягають у забезпеченні успішного 

функціонування фінансового сектору країни через високоякісне обслуговування 

учасників фондового ринку та забезпечення комплексу законних прав та інтересів 

замовників депозитарних та клірингових послуг.  

Приватні інтереси полягають, зокрема, в максимізації прибутку, в отриманні 

певних технологічних, організаційних переваг і вигод для подальшого розвитку 

інфраструктури фондового ринку;   

10) обмеження договірної свободи, з метою підтримання господарського 

правопорядку й забезпечення реалізації публічних інтересів шляхом установлення 

правового режиму відповідного типу, виду депозитарних та клірингових послуг у 

вигляді особливого порядку правового регулювання депозитарних та клірингових 

операцій, y тому числi чeрeз yстановлення змiсту договорiв, що опосередковують 

здійснення депозитарної та клірингової діяльності у рішеннях НКЦПФР, на 

основі примірних і типових договорів.  

Вказана ознака логічно випливає із попередньої. Погоджуємось з думкою 

Ж.А. Білоус, яка зазначає, що специфіка господарських договорів обумовлена 

поєднанням в них приватних та публічних інтересів, і це викликає необхідність 

імперативного впливу на сферу господарсько-договірних відносин. Присутність 

імперативних норм у регулюванні господарсько-договірних відносин цілком 

виправдана, оскільки вони сприяють усуненню негативних наслідків у процесі 
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здійснення господарсько-договірної діяльності, допомагають у формуванні 

чітких, усталених договірних зобов’язань, становленні договірної практики[500, 

с. 10].  

Економічна та юридична свобода укладання господарських договорів далеко 

не завжди співпадають. Сучасні умови господарювання характеризуються 

економічною нерівністю сторін. Як зазначає О.С. Комаров, зміст конкретних 

комерційних договорів визначається не стільки взаємними господарськими 

інтересами контрагентів, скільки можливостями та бажанням сильнішої сторони в 

угоді та необхідністю, яку диктує конкретна ситуація слабкішій стороні [501, c. 

24]. 

Так, монопольне становище, яке займає потенційний договірний контрагент 

на ринку товарів і послуг, а також інші фактори спонукають економічно слабших 

суб’єктів господарювання приймати запропоновані їм умови договорів.  З метою 

захисту законних прав та інтересів економічно слабшої сторони за договором, у 

нормативний порядок укладення господарських договорів вводяться елементи 

імперативності. Це може виявлятися подвійно: як встановленням переліку 

обов’язкових для укладення договорів, так і фіксуванням у законодавстві 

пріоритету інтересів слабшої сторони в процесі укладення договору, визначення 

його змісту, порядку його зміни та розірвання [502, с. 37 ]. 

Наприклад, у Законі “Про цінні папери та фондовий ринок” передбачений 

перелік договорів, обов’язкових для укладення кліринговою установою (ч. 4 

ст.19-2).  

Вимоги щодо змісту договорів, що опосередковують здійснення 

депозитарної та клірингової діяльності, порядку їх зміни та розірвання викладено 

у відповідних рішеннях НКЦПФР [ 492- 499]. Зміст договору, укладеного на 

підставі правового акта органу державної влади, органу влади Автономної 

Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, обов'язкового для сторін 

(сторони) договору, має відповідати цьому акту (ст. 648 ЦК України). 

Законодавець, з метою захисту прав клієнтів, які укладають відповідні 

договори на ринку послуг, застосовує обмеження свободи договору для суб’єкта 
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господарювання, який зобов’язаний відповідно до закону або установчих 

документів надавати такі послуги, шляхом закріплення поняття та особливостей 

застосування публічного договору (ст. 178 ГК України та ст. 633 ЦК України), 

договору приєднання (ст. 634 ЦК України). 

Суть публічного договору полягає у тому, що особа, яка займається 

публічною діяльністю, зокрема – постачальник послуг, зобов’язаний надати 

послуги і не може відмовити клієнту укласти з ним договір або надати відповідні 

послуги. 

Публічний договір є одним із видів договорів, укладення якого є 

обов’язковим хоча б для однієї із сторін, яка, як правило, є монополістом на ринку 

задоволення відповідних потреб. Монопольне становище суб’єкта 

підприємницької діяльності є одним із факторів, що може свідчити про публічний 

характер його діяльності та неможливість клієнтів отримати послуги від іншого 

суб’єкта [503, с. 132]. 

Можна визначити наступні ознаки публічного договору: 

-  особливий суб’єктний склад: наявність зобов’язаної сторони договору – 

суб’єкта господарювання,  діяльність якого носить публічний характер; 

-   суб’єкт господарювання виконує роботи або надає послуги кожному, хто на 

законних підставах звертається до нього. Вчені визначають цю  ознаку як 

універсальність предмета публічного договору, що знаходить вираз у можливості 

кожного отримати послуги, які пропонуються умовами публічного договору [504, 

с. 426]; 

-   публічний договір встановлює однакові умови для всіх клієнтів, крім 

встановлених законодавством випадків; 

-    суб’єкт господарювання не має права відмовити у виконанні  робіт або 

наданні послуг за наявності у нього такої можливості або надати перевагу одному 

споживачеві перед іншим, крім випадків, встановлених законом.  

Зобов'язання суб'єктів депозитарної та клірингової діяльності – ЦД, НБУ та 

РЦ, які забезпечують учасників фондового ринку депозитарними та кліринговими 

послугами, належать до числа публічних зобов'язань, а господарські договори, які 
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укладаються в зазначених сферах, є публічними договорами з огляду на наступне.  

Укладення публічних договорів для суб'єкта господарювання є реалізацією 

його публічних зобов'язань. Згідно зі змістом ст. 633 ЦК України, стороною, яка 

повинна надати виконання за публічним договором, завжди є підприємець. 

Означена стаття не передбачає можливість застосування конструкції договору з 

публічною офертою щодо договірних відносин, де на боці зобов'язаної сторони 

(виконавця послуг) виступає інший суб'єкт. Натомість ГК України безпосередньо 

не зазначає, що публічні зобов'язання можуть встановлюватися тільки щодо 

підприємців. 

Згідно зі ст. 178 ГК України суб'єкт господарювання, який відповідно до 

закону та своїх установчих документів зобов'язаний здійснювати виконання робіт, 

надання послуг або продаж товарів кожному, хто до нього звертається на 

законних підставах, не має права відмовити у виконанні робіт, наданні послуг, 

продажу товару за наявності у нього такої можливості або надавати перевагу 

одному споживачеві перед іншими, крім випадків, передбачених законодавством.  

Термін "споживач" у публічному договорі вживається для протиставлення  

продавцю (товарів, робіт, послуг), тобто стороні, яка на професійній основі надає 

певні послуги (реалізує товари) та є зобов'язаним суб'єктом. Інакше кажучи, 

"споживача" як потенційну сторону публічного договору (договору з публічною 

офертою) слід розуміти у широкому сенсі слова (тобто може йтися не лише про 

особисте споживання) [125, с. 287]. 

Погоджуємось з Голіною О.В., що  основна ознака публічного договору про 

надання послуг, ‒ не стільки масовий та стандартизований характер послуг, що є 

об’єктом такого договору, скільки публічність самої господарської діяльності 

виконавця послуг. Останній, відповідно до закону, інших правових актів та своїх 

установчих документів, зобов’язаний надавати послуги, що становлять зміст його 

господарської діяльності, кожному, хто до нього звернеться на законних підставах 

(за цим договором виконавець фактично виконує публічну функцію). 

Можливість визнання закону та інших правових актів підставами обов’язку 

особи здійснювати господарську діяльність через укладення публічних договорів 
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є очевидною через пряму вказівку цих актів, що наділяють суб’єктів, які 

здійснюють свою професійну діяльність у відповідних сферах, галузях 

суспільного виробництва, статусом суб’єктів публічних зобов’язань. Отже, у 

такому разі йдеться не про публічні послуги (державні і муніципальні послуги, 

що надаються публічним сектором, а також приватним сектором під 

відповідальність публічної влади та за рахунок публічних коштів), а про 

публічний характер видів господарської діяльності, змістом яких є надання 

господарсько-споживчих та / або інфраструктурно- міжгалузевих послуг у сфері 

господарювання [489, с. 105]. 

Аналізуючи ознаки договорів, які укладаються з ЦД, НБУ та РЦ та  

опосередковують провадження депозитарної та клірингової діяльності, 

приходимо до висновку про публічний характер з огляду на наступне: 

1) діяльність виконавців послуг (ЦД, НБУ та РЦ) за договорами, які 

опосередковують провадження депозитарної та клірингової діяльності, носить 

публічний характер;  

2) Замовником послуг (клієнтом) може стати будь-який учасник фондового 

ринку (емітент, фондова біржа тощо), який звернеться до виконавця послуг з 

метою отримання певної депозитарної чи клірингової послуги.  

В.С. Мілаш зазначає, що у сфері, де сконцентровані публічні інтереси, 

реалізацію приватних інтересів може бути обмежено публічними цілями, 

внаслідок чого обидва види господарської правосуб’єктності, поряд з приватною 

компонентою, набувають і публічного контексту [482, с. 124].  

Наприклад, юридична особа, яка не є депозитарною установою, є умовно 

здатною до укладання депозитарного договору з ЦД або НБУ; безумовна 

можливість укладання такого договору виникає у неї тільки з моменту отримання 

в установленому порядку ліцензії на провадження депозитарної діяльності 

депозитарної установи;    

3) договори встановлюють однакові умови для всіх клієнтів, а виконавець 

послуг не може відмовити в укладенні договору. Наприклад, умови депозитарного 

договору між депозитарною установою і ЦД повинні передбачати надання послуг 
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на умовах, однакових для всіх депозитарних установ. ЦД не має права відмовити 

депозитарній установі в укладенні договору за наявності в неї технічної та 

функціональної можливості здійснювати свою діяльність та надання 

депозитарною установою відомостей, передбачених законодавством для 

укладення договору та здійснення депозитарної діяльності (абз. 4-5 п. 4 р. I  

рішення НКЦПФР від 06.08.2013  № 1410). ЦД не має права відмовити емітенту в 

укладенні договору про обслуговування випусків цінних паперів у разі звернення 

емітента до ЦД та надання документів, передбачених законодавством для 

укладення договору та надання послуг (абз. 4 п. 4 р. І рішення НКЦПФР від 

06.08.2013  № 1413). 

До договору про обслуговування рахунку в цінних паперах забороняється 

включати положення, що передбачають, зокрема, умови, які ставлять сторони 

договору у нерівне становище, обмежують чи погіршують права однієї зі сторін у 

порівнянні з визначеними законодавством (п. 8 р. І Рішення НКЦПФР № 1412 від 

06.08.2013).  

НБУ займає монопольне становище щодо здійснення депозитарного обліку 

державних цінних паперів та облігацій місцевих позик та зобов’язаний відкрити 

депозитарній установі рахунок у ЦП протягом трьох робочих днів із дня подання 

депозитарною установою до НБУ документів, визначених нормативно-правовими 

актами НБУ та законодавством України (п. 2.1 Публічної пропозиції НБУ).  

Рішенням Правління НБУ від 13.09.2016 року № 272-рш затверджено 

Публічну пропозицію Національного банку України на укладення депозитарного 

договору (далі - Публічна пропозиція) і зразок Заяви про приєднання до умов 

депозитарного договору, що є додатком до неї та невід'ємною її частиною [505; 

506]. Відповідно до п. 1 р. I Публічної пропозиції НБУ відповідно до статей 638 та 

641 ЦК України оголошує Публічну пропозицію на укладення депозитарного 

договору з метою встановлення з депозитарними установами договірних 

взаємовідносин щодо надання НБУ послуг з відкриття та обслуговування рахунку 

в цінних паперах, зберігання та обліку цінних паперів (далі - ЦП), облік яких 

відповідно до законодавства України належить до компетенції НБУ, права на які 
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та права за якими належать депонентам такої депозитарної установи та самій 

депозитарній установі, обслуговування операцій на цьому рахунку, включаючи 

розрахунки за договорами щодо ЦП, виплату доходів за ЦП та обслуговування 

інших операцій емітента щодо випущених ним ЦП, надання інформації щодо 

рахунку у ЦП на зазначених умовах відповідно до нормативно-правових та 

розпорядчих актів НБУ, НКЦПФР з питань депозитарної та клірингової 

діяльності та законодавства України на обумовлених договором умовах. 

Водночас, п. 4 вказаного документу передбачено, що ця публічна пропозиція 

не є публічним договором у розумінні ст. 633 ЦК України. Публічна пропозиція 

(оферта) є пропозицією укласти публічний договір. 

В.С. Мілаш, аналізуючи зміст ст. 633 ЦК України, приходить до висновку 

про те, що договору як такого ще не існує (ним є домовленість двох або більше 

сторін), а йдеться про один із різновидів оферти - публічну (абстрактну) [482, с. 

81]. 

Згідно з п. 21, Публічна пропозиція, умови надання послуг, тарифи 

Депозитарію НБУ на депозитарні послуги, а також підписані депозитарними 

установами заяви складають єдиний документ – депозитарний договір.  

Вказаний депозитарний договір затверджено в межах повноважень НБУ і для 

нього встановлено режим публічності. Вважаємо, що за своєю правовою 

природою він є публічним договором (ст. 633 ЦК України) та публічним 

зобов’язанням у розумінні ст. 178 ГК України. Прийняттям Публічної пропозиції, 

клієнт безумовно та в цілому приєднується до умов Публічного договору.  

Публічними договорами та зобов’язаннями у розумінні ст. 178 ГК України, 

ст. 633 ЦК України також є договір з ЦД про обслуговування випусків цінних 

паперів [507] та договір з РЦ про клірингове обслуговування [ 508].  

Підсумовуючи проведений аналіз, можна визначити договори, що 

опосередковують здійснення депозитарної та клірингової діяльності, як 

самостійні види господарських договірних зобов’язань про надання фінансових 

послуг, що укладаються між професійними учасниками депозитарної системи 

України, НБУ, РЦ та замовником послуг шляхом приєднання замовника до 
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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). 

Відмежування від інших видів господарських договорів. Господарські 

договори, що опосередковують здійснення депозитарної та клірингової діяльності 

належать до договорів про надання фінансових послуг, які мають специфіку 

обумовлену об’єктом, предметом договору та суб’єктним складом. 

Л. Г. Єфімова всі договори, які обслуговують сферу безготівкових 

розрахунків, в залежності від правової мети, на яку направлені дії сторін 

договору, розділяє на дві категорії: договори, безпосередньо спрямовані на  

здійснення або отримання оплати та договори, метою укладання яких є 

організація майбутніх безготівкових розрахунків і погодження умов таких 

розрахункових операцій. Договори про клірингове обслуговування та депозитарні 

договори вчена відносить до категорії договорів  щодо організації безготівкових 

розрахунків [509 , c. 31].  

Л. М. Саванец визначає договори щодо бездокументарних цінних паперів, які 

укладаються учасниками депозитарної системи при розміщенні цінних паперів у 

депозитарній системі, як “обслуговування операцій по цінних паперах 

бездокументарної форми існування” [510, с. 306].  

На думку В. Л. Яроцького, структура договірних зв’язків у Національній 

депозитарній системі споріднена зі структурою банківської системи [511, с. 178]  .  

Депозитарні операції банків відносять до видів банківських операцій зі 

зберігання [512, с. 50]. 

Аналіз правової природи депозитарного договору, як найбільш поширеного 

договору у сфері провадження депозитарної діяльності, свідчить про можливість 

розглядати його як: 

1)   самостійний вид договору; 

2)   різновид договору про надання фінансових послуг; 
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3)   комплексний договір, який включає у себе елементи договору 

банківського рахунку та  договору зберігання [513 , с. 87]. 

Про наявність спільних рис між депозитарним договором та договором 

банківського рахунка (ст. 1066 ЦК України) свідчать наступні особливості 

депозитарного договору: облік цінних паперів та операцій з ними на спеціально 

відкритих рахунках; здійснення операцій з цінними паперами за 

розпорядженнями депонента (або розпорядників рахунку), у тому числі переказ 

цінних паперів з рахунку одного депозитарію на рахунок іншого; забезпечення 

конфіденційності інформації про рахунки та клієнтів депозитарію.  

Головною відмінністю депозитарного договору від договору банківського 

рахунка слід вважати право банку використовувати грошові кошти клієнта та 

відсутність такого права у депозитарія.  

Так, згідно з ч. 2 ст. 1066 ЦК України, банк має право використовувати 

грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи його право безперешкодно 

розпоряджатися цими коштами.  

Відповідно до ст. 16, 17, 18 Закону “Про депозитарну систему України”,  ЦД 

та НБУ заборонено розпоряджатися цінними паперами, які вони обліковують, або 

вчиняти будь-які інші дії з такими цінними паперами, крім дій, що вчиняються 

згідно з договорами, а депозитарній установі заборонено розпоряджатися цінними 

паперами депонента або вчиняти будь-які інші дії з цінними паперами, крім дій, 

що вчиняються за дорученням депонента у випадках, передбачених договором 

про відкриття рахунка в цінних паперах. 

Договори, що опосередковують здійснення депозитарної діяльності, містять 

елементи складу договору зберігання (ст. 969 ЦК України). Так, до обов’язків ЦД 

за договором про обслуговування випусків цінних паперів належить, зокрема, 

зберігання глобальних сертифікатів та тимчасових глобальних сертифікатів; 

зберігання інформації про осіб, визначених на надання емітенту реєстру власників 

іменних цінних паперів.  
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Відповідно до законодавства Російської Федерації, депозитарною діяльністю 

визнається надання послуг зі зберігання сертифікатів цінних паперів та/або обліку 

і переходу прав на цінні папери [514 ].  

Водночас, згідно з вітчизняним законодавством у сфері депозитарної 

діяльності, діяльність зі зберігання цінних паперів не є депозитарною діяльністю, 

якщо вона не пов’язана також з обліком цінних паперів, обліком і 

обслуговуванням набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за 

цінними паперами. Тому окремо послуги щодо зберігання цінних паперів можуть 

надаватись фінансовими установами за умовами інших договорів, наприклад, за 

договором зберігання цінностей у банку (ч. 3 ст. 969 ЦК України) та 

посвідчуватися видачею іменного документа.  

З урахуванням вищезазначеного, вважаємо 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.  

Аналіз правової природи договору про кліринг та розрахунки за правочинами 

щодо цінних паперів (про надання клірингових послуг) свідчить про наявність в 

ньому елементів наступних договорів:  

1)   договору про розрахункове обслуговування (ч. 5 ст. 341 ГК України); 

2)   договору контокорренту; 

3)   договору рахунка умовного зберігання – ескроу (ст. 1076-1 ЦК України).  

Відповідно до ч. 1, 5 ст. 341 ГК України, розрахункові операції банків 

спрямовані на забезпечення взаємних розрахунків між учасниками господарських 

відносин, а також інших розрахунків у фінансовій сфері. Установи банків 

забезпечують розрахунки відповідно до законодавства та вимог клієнта, на 

умовах договору на розрахункове обслуговування, який повинен містити 

реквізити сторін, умови відкриття і закриття рахунків, види послуг, що надаються 
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банком, обов'язки сторін та відповідальність за їх невиконання, а також умови 

припинення договору. 

За ч. 4 ст. 341 ГК України, усі платежі при безготівкових розрахунках 

провадяться через установи банків двома способами:  

1-   шляхом перерахування належних сум з рахунку платника на рахунок 

одержувача;  

2-   шляхом заліку взаємних зобов’язань і грошових вимог. 

Договори щодо організації безготівкових розрахунків шляхом заліку 

взаємних зобов’язань і грошових вимог характеризуються тим, що розрахунки 

здійснюються не шляхом передачі предмету зобов’язання (майна, щодо якого 

виникло зобов’язання), а за допомогою заліку зустрічних однорідних вимог. 

Крім зарахування зустрічних однорідних вимог з використанням конструкції 

ст. 601 ЦК України, маємо два види договорів, метою яких також є використання 

взаємозаліку: договір контокорренту (від італ. Conto-corrente - поточний рахунок) 

та договір про надання клірингових послуг.  

М.М. Агарков контокоррентом називає договір, за яким сторони взаємно 

зобов’язуються зараховувати на єдиний рахунок свої грошові вимоги один до 

одного з тим, щоб сторона, яка при завершенні рахунку залишиться боржником, 

виплатила іншій стороні різницю, що утворилася [515, с. 53].  

Для того, щоб бути здатними до заліку за контокоррентним договором 

вимоги повинні бути однорідними, тому на єдиний рахунок вносяться тільки 

грошові вимоги і грошові внески. Сторони повинні заносити на єдиний рахунок 

свої вимоги один до одного. Якщо на рахунок вносяться тільки вимоги однієї 

сторони до іншої, а також суми, що вносяться іншою стороною в погашення 

заборгованості, то відсутня конструкція контокоррентного договору.  

Договір контокоррента на практиці відноситься до банківського права та 

найчастіше використовується як підстава для проведення розрахунків між 

сторонами – кредитними установами, які взаємно зобов’язались виконувати 

різного роду платіжні доручення один одного [515, с. 56]. 
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Л. Г. Ефімова договором контокоррентного рахунку називає договір, за яким 

на одну із сторін правовідносин покладається обов’язок вести облік взаємних 

грошових вимог сторін одна до одної з метою формування у встановлений 

договором термін сальдо взаємних вимог [516, с. 187].   

Особливістю правової природи контокоррентного рахунку є заміна 

зобов’язань по конкретній угоді на інше зобов’язання (новація) та неподільність 

цього зобов’язання [517, с.425;  518, с. 508]. 

Ю. Л. Сенін зазначає, що ознаки новації випливають здебільшого зі ст. 604 

ЦК України: 1) це спосіб припинення зобов'язання; 2) вона можлива лише між 

тими самими сторонами (сторонами попереднього зобов'язання); 3) є 

двостороннім правочином (договором); 4) нове зобов'язання пов'язане з 

попереднім; 5) спрямована саме на заміну первісного зобов'язання новим, а не на 

зміну[ 519, с. 4].   

В договорі контокоррентного рахунку використовуються як новація (ст. 604 

ЦК України), так і залік взаємних вимог (ст. 601 ЦК України). Коли грошові 

зобов'язання кожної зі сторін перетворюються в статті обліку за договором 

контокоррентного рахунку, відбувається новація: колишнє грошове зобов'язання 

вважається припиненим (тобто борг - сплаченим), що є підставою виникнення 

відповідної статті на контокоррентному рахунку. При виведенні сальдо цього 

рахунку зустрічні однорідні вимоги припиняються на меншу суму, тобто 

відбувається залік взаємних вимог, а сальдо - його результат. Таким чином, залік 

взаємних вимог - спосіб регулювання контокорентного рахунку.  

Предметом договору про клірингове обслуговування є надання РЦ чи 

кліринговою установою послуг із визначення зобов’язань, що підлягають 

виконанню за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових 

інструментів, підготовка документів (інформації) для проведення розрахунків, а 

також створення системи гарантій з виконання зобов’язань за правочинами щодо 

цінних паперів та інших фінансових інструментів (ч.1 ст. 19-1 Закону України 

«Про цінні папери та фондовий ринок»). 
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Відповідно до п.п. 10-1, 11-1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про депозитарну 

систему України», клірингом є визначення взаємних зобов’язань за правочинами 

щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, у тому числі шляхом 

неттінгу - повного або часткового припинення зобов’язань за правочинами щодо 

цінних паперів та інших фінансових інструментів шляхом заліку зобов’язань або в 

інший спосіб. На момент здійснення неттінгу строк виконання зобов’язань, за 

якими здійснюється неттінг, вважається таким, що настав.  

Залік взаємних вимог по грошовим коштам, в такому випадку є тільки 

частиною клірингового механізму. 

Для виникнення правовідносин за договором про надання клірингових 

послуг достатнім є укладання договору між двома сторонами клірингу та 

кліринговою організацією. Інші учасники  клірингу можуть приєднатися до вже 

укладеного договору. Таке приєднання на практиці оформлюється укладанням 

двостороннього договору між кліринговою організацією і новим учасником 

клірингу, за яким новий учасник клірингу визнає для себе обов’язковими 

внутрішні документи клірингової організації, в яких урегульовано процедуру 

клірингу (наприклад,  відповідно до п. 3.2.1 договору про клірингове 

обслуговування РЦ, учасник клірингу зобов’язаний виконувати вимоги 

внутрішніх документів РЦ). Внутрішні документи РЦ (Правила клірингу; Правила 

провадження клірингової діяльності; Регламент провадження клірингової 

діяльності; Правила РЦ) фактично складають зміст договору про клірингове 

обслуговування, який є договором приєднання.  

Таким чином, спільними рисами між договором контокорренту та договором 

про надання клірингових послуг слід вважати приналежність їх до групи 

договорів щодо організації безготівкових розрахунків шляхом заліку взаємних 

зобов’язань [520, с. 160]. В цьому випадку у кількох сторін відбувається 

постійний, частий і взаємний обмін родовими речами – грошовими коштами . 

Оскільки у договорі бере участь кілька сторін, виділяється окремий учасник 

відносин - РЦ як центральний контрагент, який веде облік взаємних вимог і в 

певний період їх залік. Як і при контокорренті, сторони не здійснюють між собою 
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передачу грошей по кожній конкретній угоді, а лише повідомляють про 

виникнення відповідних зобов'язань в РЦ. Правова основа відносин та ж, що і при 

класичному контокорренті, який можна охарактеризувати як двосторонній 

кліринг, при якому функції клірингового центру виконує сторона, що направляє 

розрахунок.  

У договорі про надання клірингових послуг, як і у багатосторонньому 

договорі контокорренту, ведення контокоррентних рахунків доручено 

спеціалізованій організації – РЦ. 

Водночас, наявні відмінні риси у правовій природі договору про надання 

клірингових послуг, які не дозволяють ототожнювати його з договором 

контокорренту.  

Для здійснення клірингу РЦ забезпечує функціонування системи 

клірингового обліку, складовою частиною якої є клірингові рахунки та клірингові 

субрахунки (4.1. Правил клірингу РЦ).   

При провадженні клірингової діяльності РЦ використовує рахунок у цінних 

паперах РЦ, рахунок у цінних паперах клієнта депозитарію, рахунок у цінних 

паперах учасника клірингу, рахунок у цінних паперах клієнта учасника клірингу, 

рахунок для здійснення розрахунків учасника клірингу (грошовий рахунок) (п. 

3.1.1-3.1.5 Правил провадження клірингової діяльності РЦ).  

Неттінг за договором про надання клірингових послуг відрізняється від 

новації та заліку взаємних вимог за договором контокорренту: 

1-   право на залік зустрічних однорідних вимог передбачено законом (ст. 

601 ЦК України) і не потребує укладання договорів. Для застосування неттінгу 

сторони зобов’язані укласти договір з кліринговою організацією про клірингове 

обслуговування; 

2-   залік зустрічних однорідних вимог припиняє існування вимог, строк 

виконання яких настав. В результаті неттінгу припиняються як вимоги, строк 

виконання яких настав, так і майбутні вимоги; 
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3-   припинення зобов’язання зарахуванням можна застосувати тільки для 

припинення зустрічних двосторонніх зобов’язань. За результатами неттінгу 

можуть припинятися зобов’язання за відсутності зустрічного характеру; 

4-   новація передбачає заміну первісного зобов’язання новим 

зобов’язанням між тими ж сторонами. За результатом неттінгу зобов’язання 

припиняються або виникає нове зобов’язання (наприклад між учасником клірингу 

та Центральним контрагентом);    

5-   для припинення зобов’язання новацією  необхідним є згода сторін (ч. 

2 ст. 604 ЦК України). Зобов’язання учасників клірингу припиняються за 

результатами діяльності клірингової організації, без згоди учасників клірингу.  

Враховуючи викладене, приходимо до висновку, що договір про надання 

клірингових послуг не можна вважати видом договору контокорренту.  

Про наявність спільних рис між договором про надання клірингових послуг 

та договором рахунка умовного зберігання (ескроу) свідчать наступні їх 

особливості: 

1)   обов’язок на договірній основі прийняти та зарахувати грошові кошти  

клієнта для подальшого їх перерахування/видачі у випадках, передбачених 

законодавством України  та договором, або повернення таких коштів клієнту за 

настання підстав, передбачених договором; 

2)   можливість покладення ризику здійснення платежу на третю особу, 

чим забезпечено гарантії для здійснення платежів: обов'язок банку перевірити 

підстави для перерахування коштів бенефіціару або повернення коштів власнику 

ескроу-рахунка ( ч. 3 ст. 1076-3 ЦК України). 

На відміну від договору про надання клірингових послуг, який є договором 

приєднання та діє протягом невизначеного строку з метою клірингу зобов'язань за 

правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчиненими 

на фондовій біржі, та правочинами щодо цінних паперів, вчиненими поза 

фондовою біржею (п. 7.1. Договору про клірингове обслуговування РЦ), договір 

ескроу, як правило є тристороннім договором (або двостороннім, але на користь 
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третьої особи – бенефіціара), укладається одночасно з основним зобов’язанням та 

діє до закінчення встановленого строку (ч. 1 ст. 1076-8 ЦК України).  

Предмет договору про надання клірингових послуг є значно ширшим: на 

клірингову установу покладається обов’язок не лише відкрити рахунок та 

здійснити перерахування коштів за розпорядження клієнта, а й ведення 

клірингових рахунків і клірингових субрахунків, виконання клірингових 

операцій, надання розпоряджень, документів та/або інформації, на підставі яких 

здійснюється кліринг.  

Відповідно до ч. 1 ст. 1076-3 ЦК України, у разі якщо договір ескроу 

передбачає надання банку документів, що підтверджують настання підстав для 

перерахування/повернення грошових коштів, банк перевіряє такі документи на 

відповідність умовам договору ескроу виключно за зовнішніми ознаками, якщо 

інше не передбачено законом або договором рахунка умовного зберігання 

(ескроу). 

Розпорядження, документи та/або інформація, на підставі яких здійснюється 

кліринг, здійснюється засобами Системи дистанційного обслуговування 

клірингових рахунків/субрахунків "Інтернет-кліринг" та надаються учасником 

клірингу Розрахунковому центру виключно у формі електронного документа з 

використанням електронного цифрового підпису (п. 2.4 Договору про клірингове 

обслуговування РЦ).  

Гарантування та забезпечення виконання основного зобов’язання передбачає  

обов’язок учасників клірингу бути членами та сплачувати внески до гарантійного 

фонду клірингової установи, Розрахунковий центр в момент допуску зобов’язань 

до клірингу набуває взаємні права та обов'язки сторін таких правочинів, та стає 

покупцем для кожного продавця і продавцем для кожного покупця, тим самими 

гарантуючи виконання основного зобов’язання.  

Погоджуємось з думкою О.С. Яворської відносно того, що сучасне 

законодавче регулювання договору ескроу мало чим відрізняється від звичайного 

договору банківського рахунка [ 521, с. 279], зважаючи на відсутність вимог до 
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ескроу-агента, інституту ескроу-рахунків та незабезпечення недоторканності 

коштів, розміщених на ескроу-рахунку.  

Застосування механізму розрахунків за принципом "поставка цінних паперів 

проти оплати" за договором про надання клірингових послуг передбачає 

залучення торговцем цінними паперами клірингової установи (зокрема, РЦ), у 

межах чого проводиться попереднє резервування грошових коштів і цінних 

паперів на відповідних рахунках. При цьому існує можливість не відкривати 

окремий рахунок у банку (як у випадку з ескроу), а переказати кошти на 

тимчасовий рахунок торговця.  

Принцип "поставка цінних паперів проти оплати" забезпечує належне 

виконання сторонами своїх зобов'язань, оскільки всі розрахунки проводяться в 

межах клірингу третьою особою, незалежно від волі сторін угоди. 

Отже, вважаємо що договори про кліринг та розрахунки за правочинами 

щодо цінних паперів (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 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. 

Щодо видів господарських договорів, що опосередковують здійснення 

депозитарної та клірингової діяльності, можна виокремити наступні 

класифікаційні критерії.   

За суб’єктним складом договорів (виконавець депозитарної/клірингової 

послуги), можна виокремити договори, які укладаються з: 

1) ЦД: договір про кореспондентські відносини; договір про обслуговування 

випусків цінних паперів; депозитарний договір; договір про обслуговування РЦ; 

2) депозитарними установами: договір про обслуговування рахунку в цінних 

паперах; 
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3) НБУ: договір про кореспондентські відносини; договір про 

обслуговування випусків цінних паперів; договір про проведення розрахунків у 

цінних паперах за результатами клірингу, а також договір про обслуговування 

КУ/РЦ, який укладається у формі депозитарного договору під час обслуговування 

КУ/РЦ; депозитарні договори; 

4) РЦ: договір про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних 

паперів; договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами 

клірингу; договір про проведення грошових розрахунків за результатами 

клірингу. 

Залежно від виду послуг (депозитарних чи клірингових): 

1. Договори, які опосередковують здійснення депозитарної діяльності: 

-  договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, що укладається між 

депонентом та депозитарною установою, відповідно до якого депозитарна 

установа на рахунку у цінних паперах веде облік цінних паперів, що належать 

власникові, співвласникам цінних паперів, у разі зарахування цінних паперів на 

депозит нотаріуса - відповідному кредиторові, а також облік прав зазначених осіб 

на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних паперах, та 

обмеження таких прав; 

-  депозитарний договір, який  укладається між депозитарною установою і ЦД 

або між депозитарною установою і НБУ, відповідно до якого ЦД та/або НБУ веде 

на рахунку у цінних паперах депозитарної установи зберігання та облік цінних 

паперів, права на які та права за якими належать депонентам такої депозитарної 

установи, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному 

кредиторові, та самій депозитарній установі або НБУ за цінними паперами, що 

належать такій депозитарній установі; 

-  договір про обслуговування випусків цінних паперів укладається між 

емітентом і ЦД або між емітентом і НБУ, відповідно до якого ЦД або НБУ 

здійснює обслуговування корпоративних операцій емітента;  

-  договір про кореспондентські відносини укладається між депозитарієм-

кореспондентом і ЦД або НБУ, відповідно до якого ЦД або НБУ веде на рахунку 
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в цінних паперах депозитарія-кореспондента облік цінних паперів, права на які та 

права за якими належать клієнтам (депонентам) депозитарія-кореспондента; 

-  договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів (далі - 

договір про надання реєстру) з депозитарною установою, Центральним 

депозитарієм або НБУ. 

2. Договори, які опосередковують здійснення клірингової діяльності - 

договори про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів (про 

надання клірингових послуг). Доцільно  виділити три групи договорів: про 

клірингове обслуговування, договори про розрахунки за результатами клірингу, 

договори про кліринг і розрахунки з фондовою біржою. 

До договорів про клірингове обслуговування належать: 

-  договір про обслуговування клірингової установи та договір про 

обслуговування РЦ укладаються між такими особами і ЦД, відповідно до якого 

ЦД веде на рахунках у цінних паперах клірингової установи та Розрахункового 

центру облік цінних паперів, які використовуються такою особою для створення 

системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов’язань за договорами 

щодо цінних паперів; 

-  договір про обслуговування Розрахункового центру укладається між ним і 

НБУ, відповідно до якого НБУ веде за погодженням з НКЦПФР на рахунку в 

цінних паперах Розрахункового центру облік цінних паперів, які 

використовуються такою особою для створення системи управління ризиками та 

гарантій з виконання зобов’язань за договорами щодо цінних паперів; 

-  договір про надання клірингових послуг, який укладається кліринговою 

установою із щонайменше однією фондовою біржою (ч. 4 ст. 19-2 Закону “Про 

цінні папери” ). 

Договори  про розрахунки за результатами клірингу:  

-  договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами 

клірингу з кліринговими установами та/або Розрахунковим центром, який 

зобов’язаний укласти ЦД протягом трьох місяців з дня отримання відповідної 
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оферти, для забезпечення виконання правочинів щодо цінних паперів, облік яких 

відповідно до компетенції здійснює ЦД, вчинених на фондовій біржі;  

-  договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами 

клірингу з Розрахунковим центром, який, протягом трьох місяців з дня отримання 

відповідної оферти, зобов’язаний укласти НБУ для забезпечення виконання 

правочинів щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, 

встановленої цим Законом, здійснює Національний банк України, укладеними на 

фондовій біржі та поза фондовою біржею з дотриманням принципу "поставка 

цінних паперів проти оплати"; 

-   договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами 

клірингу, який зобов’язана укласти клірингова установа з ЦД або НБУ протягом 

трьох місяців з дня отримання ліцензії;   

-  договір про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу 

клірингової установи з РЦ, який зобов’язана укласти клірингова установа 

протягом трьох місяців з дня отримання ліцензії; 

До третьої групи договорів належать: 

-  договір про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів з 

особою, яка провадить клірингову діяльність, який зобов’язана укласти фондова 

біржа до подання правил фондової біржі на реєстрацію в НКЦПФР (ч. 3 ст.  24 

Закону «Про цінні папери та фондовий ринок»);  

-  договір про надання клірингових послуг,  який укладається кліринговою 

установою із щонайменше однією фондовою біржою протягом трьох місяців з дня 

отримання кліринговою установою ліцензії (ч. 4 ст. 19-2 Закону “Про цінні 

папери”). 

Наведений поділ договорів, які опосередковують здійснення клірингової 

діяльності, обумовлений особливостями національної депозитарної системи, а 

саме поєднанням в РЦ клірингової та розрахункової функцій. Для характеристики 

договорів, які опосередковують здійснення клірингової діяльності вживатимемо 

єдине інтегроване поняття договору про кліринг та розрахунки за правочинами 

щодо цінних паперів (про надання клірингових послуг).  
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3.2. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів, 

що опосередковують здійснення депозитарної та клірингової діяльності 

Загальний порядок укладання господарських договорів визначається статтею 

181 ГК України. За приписами ч. 1 ст. 181 ГК України та більш загальної правової 

норми ч. 1 ст. 208 ЦК України, господарські договори укладаються у письмовій 

формі, у вигляді єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого 

печатками, або у спрощений спосіб у листах, факсограмах, телеграмах тощо. 

Згідно з вимогами НКЦПФР, договір має складатися у формі єдиного 

документа, підписаного сторонами, або у формі електронного документа 

відповідно до Законів України від 22.05.2003 № 851-IV «Про електронні 

документи та електронний документообіг» [522], від 22.05.2003 № 852-IV «Про 

електронний цифровий підпис» [523], від 03.09.2015 № 675-VIII «Про електронну 

комерцію» [524].  

Загальний порядок укладення господарського договору складається з таких 

стадій: проекту договору; протоколу розбіжностей; безпосереднього 

врегулювання розбіжностей; арбітражного розгляду переддоговірного спору [525, 

с. 217].  

Особливістю порядку укладання договорів, що опосередковують здійснення 

депозитарної та клірингової діяльності як договорів приєднання, є наявність лише 

перших двох стадій укладання договору. Тому, погоджуємось з Черешнюк В.М., 

який зазначає, що укладення господарського договору проходить дві стадії: 1) 

надсилання пропозиції про укладення договору(оферта) та 2) прийняття 

пропозиції про укладення договору (акцепт).  Відсутні підстави виділяти стадію 

протоколу розбіжностей та укладення договору в судовому порядку, оскільки 

вони носять допоміжний характер і договір може бути укладеним без 

проходження цих стадій [474, с. 10]. 

Оферентами, у договорах, які опосередковують здійснення депозитарної та 

клірингової діяльності, є професійні учасники депозитарної системи – ЦД, НБУ,  РЦ, 

депозитарні установи. 

Наслідком оферти, в тому числі і публічної, є те, що, коли конкретний 
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адресат (або невизначене коло адресатів) оферти відізветься і в будь-якій формі 

висловить згоду укласти договір на зазначених в оферті умовах, договір слід 

вважати укладеним [526, с. 108].  

Відповідно до ч.4 ст. 179 ГК України при укладенні господарських договорів 

сторони можуть визначати зміст договору, на основі: 

-   вільного волевиявлення, коли сторони мають право погоджувати на свій 

розсуд будь-які умови договору, що не суперечать законодавству; 

-   примірного договору, рекомендованого органом управління суб’єктам 

господарювання для використання при укладенні ними договорів, коли сторони 

мають право за взаємною згодою змінювати окремі умови, передбачені 

примірним договором або доповнювати його зміст; 

-   типового договору, затвердженого КМУ або іншим органом державної 

влади; 

-   договору приєднання, коли суб’єкти у разі вступу в договір не мають 

права наполягати на зміні його змісту. 

Затвердження типових та примірних договорів із надання послуг окреслює 

перелік істотних умов договору, завдяки чому забезпечується відкритість і 

прозорість його змісту, що має значення передусім для забезпечення реалізації 

публічних інтересів на відповідному сегменті сфери послуг, де вони найбільш 

сконцентровані.  

Типові договори у сфері депозитарної та клірингової діяльності, до 

прийняття Закону України “Про ДСУ”, затверджувались рішеннями НКЦПФР 

[527; 528].    

На думку Голіної О.В., затвердження типових та примірних договорів 

потребують насамперед особливо важливі з погляду економічної безпеки ринкові 

сегменти, у межах яких на системних засадах надаються інфраструктурно-

міжгалузеві послуги, спрямовані на функціонування й забезпечення взаємодії 

практично всіх галузей економічної діяльності [489, c. 65]. 

Наразі, у сфері депозитарної та клірингової діяльності діють вимоги до 

договорів, які затверджені рішеннями НКЦПФР та є обов’язковими для 
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виконання. На практиці саморегулівними організаціями (ПАРД) можуть 

розроблятися проекти договорів у сфері депозитарної та клірингової діяльності, 

які не мають обов’язкового характеру та розроблені з урахуванням  рішень 

НКЦПФР, ст.  6. Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг" [529].  

Примірні договори про обслуговування рахунку в цінних паперах розміщено 

на офіційних інтернет-порталах депозитарних установ [530; 531 ].     

Депозитарій НБУ розробляє та затверджує форми договорів, які 

опосередковують здійснення депозитарної та клірингової діяльності, забезпечує 

оприлюднення затверджених форм договорів на сторінці офіційного Інтернет-

представництва НБУ [146, п. 18 гл. 3 р. І].  

Відповідно до правила ч. 1 ст. 634 ЦК договором приєднання є договір, 

умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних 

формах і котрий може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони 

до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати 

свої умови договору. Таким чином, виключна перевага належить волі однієї із 

сторін. І вона виявляється у тому, що ця сторона диктує свою волю не тільки 

окремому суб'єкту, а й невизначеному колу осіб. Натомість вона зв'язує себе 

зобов'язаннями щодо усіх тих, хто приєднається до неї.  

Головним чином договори приєднання застосовуються у відносинах із 

суб'єктами-монополістами у сфері продажу певних товарів, виконання робіт або 

надання послуг, у тому числі у сфері природних монополій. У цих випадках 

контрагент змушений враховувати відсутність конкуренції, а тому погоджуватись 

на умови, які містяться у формулярі. На відміну від типових та примірних 

договорів, які затверджуються або рекомендуються КМУ чи уповноваженим 

державним органом, стандартна форма договору приєднання розробляється 

стороною, до котрої приєднуються. Саме ця сторона виступає як оферент. Акцепт 

договору приєднання здійснюється шляхом підпису стандартної форми. Оскільки 

проект договору приєднання може бути прийнятий іншою стороною не інакше як 

у цілому, укладення таких договорів відрізняється від загального порядку 
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укладення господарських договорів, встановленого статтею 181 ГК, у тому числі 

виключається можливість врегулювання розбіжностей щодо умов договору [525, 

с. 212].  

Однією із основних договірних форм відносин із надання господарських 

послуг Голіна О.В. вважає договори приєднання на завчасно розроблених 

виконавцем послуги договірних умовах, що зумовлюється стандартизацією 

дій/діяльності, що становлять їх зміст, та подальшим багаторазовим 

застосуванням конфігурації договірних умов (проекту договору) у професійній 

діяльності виконавця послуг [489, с. 105]. Отже, договори приєднання є 

універсальною та зручною формою тиражування численних однотипних 

(стандартизованих) послуг, що дають змогу оптимізувати функціонування самого 

ринку фінансових послуг. 

Спільною і водночас визначальною ознакою договорів приєднання є відсутність 

взаємного волевиявлення сторін при його укладенні. Одна сторона – виконавець 

послуги пропонує свої умови, інша – не може їх змінити, узгодити, а приймає їх 

такими, як їй запропоновано. Вияв волі другої сторони зводиться до погодження із 

запропонованими умовами або відмови від укладення договору на запропонованих 

умовах [532, с. 95]. 

Укладання договорів, які опосередковують здійснення депозитарної та 

клірингової діяльності відбувається шляхом приєднання до запропонованих умов. 

Наприклад, укладання договорів шляхом приєднання передбачено для наступних 

видів договорів: 

-   договір про обслуговування випусків цінних паперів відбувається 

шляхом приєднання емітента до запропонованих ЦД Умов договору про 

обслуговування випусків цінних паперів, текст яких оприлюднено на офіційному 

веб-сайті ЦД [533] (абз. 3 п. 4 р. І рішення НКЦПФР від 06.08.2013 № 1413); 

-   депозитарний договір між депозитарною установою і ЦД за згодою 

депозитарної установи може укладатися шляхом приєднання депозитарної 

установи до запропонованого ЦД договору в цілому (абз. 3 п. 4 р. І рішення 

НКЦПФР від 06.08.2013  № 1410 ); 
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-   договір з ЦД щодо складання та надання депозитарною установою 

Центральному депозитарію звіту про забезпечення направлення акціонерам 

повідомлень через депозитарну систему [534]; 

-   договір про обслуговування рахунку в цінних паперах за згодою 

депонента укладається шляхом приєднання депонента до запропонованого 

депозитарною установою договору в цілому (абз. 3 п. 3 р. І рішення НКЦПФР від 

06.08.2013  № 1412); 

-   договір про клірингове обслуговування з РЦ, для укладення якого 

клієнту необхідно подати на сайті РЦ заявку на укладення договору про 

клірингове обслуговування, яку РЦ обробляє, друкує договір у двох примірниках, 

прошиває та передає на підпис учаснику клірингу способом, вказаним у заявці на 

укладення договору [ 535; 536]; 

-   депозитарний договір між депозитарною установою і НБУ [44]. 

У разі якщо укладення договору відбувається шляхом приєднання до 

запропонованого договору, текст такого останнього та зміни до нього мають бути 

оприлюднені на веб-сайті ЦД, НБУ, РЦ або веб-сторінці депозитарної установи. 

При укладенні договору шляхом приєднання ЦД, НБУ, РЦ або депозитарна 

установа зобов’язані забезпечити інформування клієнта про всі умови, про 

порядок припинення дії, а також про всі зміни до договору.  

Публічна пропозиція НБУ на укладення депозитарного договору  набирає 

чинності з дня її розміщення Депозитарієм на сторінці Офіційного інтернет-

представництва НБУ, а для  депозитарної установи - після підписання нею заяви з 

дати, яка, визначена та вписана в цей розділ відповідальними працівником 

Депозитарію після опрацювання заяви, якщо інше не передбачено умовами 

договору або заявою та діє до прийняття сторонами чи однією зі сторін рішення 

про його розірвання або до дня офіційного оприлюднення НБУ заяви про 

відкликання цієї Публічної пропозиції в цілому чи в частині на сайті НБУ. 

Приєднання депозитарної установи до договору відбувається в цілому, 

депозитарна установа не може запропонувати свої умови договору (п. 6 Публічної 

пропозиції).  
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Згідно із ст. 188 ГК України зміна та розірвання господарських договорів в 

односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом 

або договором.  

Однак, відповідно до п. 12-15 Публічної пропозиції НБУ, депозитарна 

установа погоджується, що НБУ має право в будь-який час в односторонньому 

порядку вносити зміни до договору, повідомляючи про це офіційним 

опублікуванням тексту таких змін на сайті НБУ і з дня набрання чинності зміни 

стають невід’ємною частиною договору та обов’язковими до виконання для 

сторін. Момент здійснення опублікування на сайті НБУ є моментом 

ознайомлення депозитарною установою з текстом таких змін, депозитарна 

установа безумовно бере на себе ризики та обов’язок самостійно відстежувати 

наявність/відсутність повідомлень НБУ про зміну умов договору. 

Вказані зміни вважаються прийнятими та погодженими депозитарною 

установою (відповідно до ч. 3 ст. 205 ЦК України), якщо протягом 7  робочих днів 

із дня набрання ними чинності депозитарна установа не повідомить НБУ про 

розірвання договору.  

Депозитарний договір між депозитарною установою та ЦД набирає чинності 

з дня отримання ЦД заяви про приєднання до Умов договору, підписаної 

уповноваженим представником депозитарної установи та скріпленої печаткою (у 

разі використання).  

Внесення змін до такого договору здійснюється шляхом приєднання 

депозитарної установи до запропонованих ЦД змін до договору), опублікованих 

на офіційному веб-сайті ЦД. Депозитарна установа вважається такою, що 

прийняла та погодилася із запропонованими ЦД змінами у разі не надходження до 

ЦД протягом 15 робочих днів з дня їх опублікування письмових заперечень від 

депозитарної установи.   

Договір про клірингове обслуговування між РЦ та клієнтами набуває 

чинності з моменту його підписання представниками сторін і скріплення 

відбитками печаток (п. 7.1. Договору про клірингове обслуговування). Водночас, 

згідно з ст. 58-1 ГК України, використання суб’єктом господарювання печатки не 
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є обов’язковим, наявність або відсутність відбитка печатки суб’єкта 

господарювання на документі не створює юридичних наслідків. 

Внесення змін до цього договору здійснюється за взаємною згодою сторін 

шляхом укладення додаткових договорів, які набирають чинності з моменту їх 

підписання уповноваженими представниками сторін і скріплення відбитками 

печаток, та є невід'ємними частинами цього договору [535]. 

Відповідно до ч. 4 ст. 6 Закону “Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг”, підстави, порядок та правові наслідки 

припинення дії договорів про надання фінансових послуг визначаються 

цивільним законодавством, законами з питань регулювання окремих ринків 

фінансових послуг, а також укладеними відповідно до них договорами. 

Умови дострокового припинення договорів, які опосередковують 

здійснення депозитарної або клірингової діяльності. Аналіз норм чинного 

законодавства України дозволяє визначити наступні підстави припинення 

зобов’язань:  

1)   закінчення строку його дії (припинення виконанням, проведеним 

належним чином ст. 203 ГК України). Слід зазначити, що у депозитарному 

договорі між депозитарною установою і ЦД (абз. 1 п. 9 р. ІІ рішення НКЦПФР від 

06.08.2013 р. № 1410) та у договорі про обслуговування випусків цінних паперів 

між емітентом і ЦД (абз. 1 п. 9 р. ІІ рішення НКЦПФР від 06.08.2013 р. № 1413) в 

обов’язковому порядку має зазначатися, що Договір укладається на невизначений 

строк.  

2)   достроково на вимогу однієї з сторін (ст. 206 ГК України); 

3)    у разі неможливості його виконання внаслідок виникнення обставин, за 

які жодна з його сторін не відповідає, якщо інше не передбачено законом (ч. 1 

ст. 205 ГК України). Так, зобов’язання за депозитарним договором між 

депозитарною установою і ЦД  припиняється у разі нездатності іншої сторони 

виконувати зобов’язання за цим договором, якщо така нездатність не була 

виправлена протягом строку, визначеного договором (абз. 4 п. 9 р. ІІ рішення 

НКЦПФР від 06.08.2013 р. № 1410 ); 
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4)   у разі ліквідації однієї із сторін, якщо не допускається 

правонаступництво (ч. 3 ст. 205 ГК України; абз. 6 п. 9 р. ІІ рішення НКЦПФР від 

06.08.2013 р. № 1410);  

5)   банкрутство суб’єкта господарювання (ч. 4 ст. 205 ГК України; абз. 5 

п. 9 р. ІІ рішення НКЦПФР від 06.08.2013 р. № 1410 та абз. 5 п. 9 р. ІІ рішення 

НКЦПФР від 06.08.2013 р. № 1413); 

6)   у разі істотного порушення умов договору (ч. 2 ст. 651 ЦК України). 

Істотним вважається таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої 

цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона 

розраховувала при укладенні договору, тобто йдеться про таке порушення 

договору однією із сторін, яке тягне для другої сторони неможливість досягнення 

нею цілей договору.  

Як приклад, у рішенні Господарського суду м. Києва від 14.12.2016 у справі 

№910/19764/16 про визнання договору про відкриття та обслуговування рахунку 

цінних паперів розірваним у зв'язку з істотним порушенням умов договору, суд 

дійшов висновку, що позовні вимоги про розірвання договору про відкриття та 

обслуговування рахунку в цінних паперах є обґрунтованими та підлягають 

задоволенню, оскільки відповідачем (депозитарною установою) не виконано 

умови договору щодо надіслання позивачеві (депоненту) повідомлення про 

розірвання цього договору та необхідності закриття рахунку в цінних паперах 

протягом 30 календарних днів, а також відсутні будь-які докази здійснення 

передачі ЦД іменних акцій, які були передані відповідачеві на зберігання за 

договором про відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах [551]. 

Оскільки в договорах приєднання друга сторона не може пропонувати свої 

умови, то порушується баланс інтересів. А тому сторона, що приєднується, 

повинна мати законодавчі гарантії своїх інтересів при укладенні договору 

приєднання. Такими гарантіями є передбачені ст. 634 ЦК України правила про те, 

що договір приєднання може бути змінений або розірваний на вимогу сторони, 

яка приєдналася, якщо вона позбавляється прав, які звичайно мала, а також, якщо 

договір виключає чи обмежує відповідальність другої сторони за порушення 
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зобов’язання або містить інші умови, явно обтяжливі для сторони, яка 

приєдналася [532 , c. 95]. 

Розірвання депозитарного договору між НБУ та депозитарною установою 

відбувається в порядку, визначеному в гл. 5 р. ІІ Публічної пропозиції НБУ. 

Зокрема, договір може бути розірваний тільки за умови відсутності цінних 

паперів на рахунку депозитарної установи із закриттям такого рахунку або після 

передавання баз даних, архівів баз даних та документів, визначених відповідними 

нормативно-правовими актами, уповноваженому на зберігання/депозитарній 

установі – правонаступнику, або після закриття депозитарною установою всіх 

рахунків у цінних паперах, що обслуговувалися депозитарною установою на 

підставі відповідних договорів.  

Договір може бути розірваний на підставі письмової заяви про розірвання 

договору, направленої депозитарною установою до НБУ (якщо немає 

заборгованості депозитарної установи за договором), або з ініціативи НБУ  в 

односторонньому порядку шляхом направлення відповідного письмового 

повідомлення депозитарній установі у випадках, передбачених договором.  

На відміну від Публічної пропозиції НБУ, порядок розірвання договору між 

ЦД та депозитарною установою врегульовано більш детально у запропонованих 

ЦД Умовах договору про обслуговування випусків цінних паперів. Так, договір 

може бути розірваний шляхом подання депозитарною установою до ЦД заяви про 

припинення дії договору у випадку:  

- неможливості однією зі сторін з об’єктивних причин виконувати 

зобов’язання за цим договором, якщо обставини, що викликали таку 

неможливість, продовжують існувати більше, ніж протягом 40 днів з моменту 

письмового повідомлення іншої сторони про таку неможливість; 

- визнання однієї зі сторін банкрутом та призначення органу, 

уповноваженого проводити розрахунки з кредиторами та дебіторами сторони; 

- прийняття уповноваженим органом сторони рішення про реорганізацію 

шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення чи перетворення; 
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- анулювання, зупинення ліцензії або прийняття судом або уповноваженим 

органом сторони рішення про ліквідацію однієї зі сторін (п. 6.4 Умов договору 

про обслуговування випусків цінних паперів). 

Умовою дострокового припинення (розірвання) дії договору є відсутність на 

рахунку у цінних паперах депозитарної установи (для договору про 

обслуговування випусків ЦП - на рахунку в цінних паперах емітента цінних 

паперів) цінних паперів з наступним закриттям такого рахунку. 

Вищий господарський суд України у постанові від 17.08.2016 року у справі 

№ 910/32898/15 за позовом про розірвання договору про відкриття рахунку в 

цінних паперах дійшов до висновку про відсутність передбачених договором 

підстав для розірвання договору, оскільки на рахунку в цінних паперах депонента 

обліковуються акції товариств, що свідчить про недоведеність позивачем 

наявності усіх умов для розірвання договору, визначених частиною 2 ст. 652 ЦК 

України [551]. 

Крім того, договір може бути розірваний в односторонньому порядку ЦД у 

випадку відсутності протягом 6 місяців на рахунку у цінних паперах депозитарної 

установи цінних паперів із закриттям такого рахунку. В даному випадку ЦД 

зобов’язаний повідомити депозитарну установу про дату припинення дії договору 

не пізніше, ніж за 20 календарних днів до дати припинення.  

Розірвання договору про клірингове обслуговування може здійснюватися за 

взаємною згодою сторін; на вимогу однієї із сторін у випадках, передбачених 

договором та законодавством України (сторона, яка бажає розірвати договір, 

надсилає іншій стороні письмове повідомлення не менш ніж за 10 робочих днів до 

передбачуваної дати розірвання); в односторонньому порядку РЦ  у випадках, 

передбачених законом та договором. 

Учасник клірингу має право вимагати розірвання договору в будь-який час та 

повинен: виконати вимоги внутрішніх документів РЦ щодо закриття всіх 

клірингових рахунків та клірингових субрахунків, відкритих учаснику клірингу та 

клієнтам учасника клірингу і погасити усю існуючу на момент розірвання 

договору заборгованість перед РЦ.   
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Договором про клірингове обслуговування РЦ передбачено також  випадки, 

коли РЦ має право вимагати розірвання цього договору (п. 7.5) та право в 

односторонньому порядку розірвати договір (п. 7.6).   

Таким чином, поряд із загальними правилами, порядок укладання, зміни та 

розірвання господарських договорів, що опосередковують здійснення 

депозитарної та клірингової діяльності регулюється і спеціальними нормами, 

встановленими щодо вказаних видів договорів.  

 

 

3.3. Зміст господарських договорів, що опосередковують здійснення 

депозитарної та клірингової діяльності. 

Виходячи із змісту ч. 1 ст. 180 ГК України, ст. 628 ЦК України, зміст 

господарського договору становлять умови, визначені угодою сторін, 

спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов’язань, 

які погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов’язкові умови 

договору відповідно до законодавства.  

Наявність на доктринальному рівні класифікації умов договору на істотні, 

звичайні і випадкові є спірною.   

Так, деякі вчені вважають, що підстав для подібного виокремлення немає, 

оскільки «жодних інших умов, крім істотних, у договорі бути не може» [537, с. 

302]. Так, звичайні умови, під якими розуміються ті, що закріплені в 

диспозитивних нормах [538, с. 78], за своєю суттю нічим не відрізняються від 

імперативних, доки сторони не включать у договір інший варіант, передбачений 

диспозицією такої норми. У свою чергу, умова, якою змінено варіант 

диспозитивної норми, чи та, яка на рівні законодавства взагалі не закріплена, 

разом становлять групу, пойменовану науковцями як умови випадкові [539, с. 34], 

яка є не чим іншим, як результатом ініціативи однієї зі сторін, яка вважає 

необхідним їх включення в договір; отже, вони є істотними умовами договору. 

Відповідно до ч. 2 ст. 180 ГК України та ч. 1 ст. 638 ЦК України істотними 

умовами договору, окрім визнаних такими за законом, є також ті, “які необхідні 
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для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї з сторін 

повинна бути досягнута згода”.   

В науці господарського права існує точка зору, що зміст господарського 

договору, як правової форми і засобу організації господарських зв’язків, 

складають взаємні права та обов’язки його сторін у галузі господарської 

діяльності [466, c. 41, 59].  

Права та обов’язки сторін договорів, які опосередковують здійснення 

депозитарної або клірингової діяльності визначаються Вимогами до таких 

договорів, затвердженими рішеннями НКЦПФР.  

Зміст господарського договору становлять умови договору, визначені угодою 

його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських 

зобов'язань (ч. 1 ст. 180 ГК України).  

Розглядаючи ст. 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг", слід зазначити, що зміст договору про 

надання фінансових послуг складається з необхідних (істотних) для господарсько-

правового договору умов, зокрема, найменування фінансової операції; розмір 

фінансового активу, зазначений у грошовому виразі; строк дії договору; порядок 

зміни і припинення дії договору; права та обов'язки сторін, відповідальність 

сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору тощо. 

Господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у 

передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних 

умов (ч.2 ст.180 ГК України, ч.1 ст.638 ЦК України). Істотними є умови, визнані 

такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо 

яких, на вимогу однієї із сторін, повинна бути досягнута згода. Відповідно до ч. 3 

ст. 180 ГК України при укладенні господарського договору сторони зобов’язані у 

будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.       

Сукупність істотних умов договорів, які опосередковують провадження 

депозитарної та клірингової діяльності, визначає зміст конкретного договору.  

Предмет господарських договорів, що опосередковують здійснення 

депозитарної та клірингової діяльності є центральним елементом у структурі 
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істотних умов: від визначення предмета договору залежать інші істотні умови.  

Майново-господарські зобов'язання між суб'єктами господарювання, що 

виникають на підставі господарських договорів, мають складний предмет, до 

якого входять дії сторін, тобто юридичний об'єкт, та майно (речі, права, 

обов'язки), що є об'єктом матеріальним [525, c. 214], тобто має місце подвійність 

предмету господарського договору [540, с. 289; 541, с. 103]. 

Погоджуємось з Є.О. Сухановим про те, що обумовлення предмета договору 

індивідуалізує предмет виконання, а нерідко зумовлює характер самого договору 

[ 542, с. 234].  

Умови про предмет у господарському договорі повинні визначати 

найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), 

а також вимоги до їх якості (ч. 4 ст. 180 ГК України).  

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 6 Закону «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг» договір про надання фінансових послуг 

повинен містити  найменування фінансової операції. 

Аналіз норм ГК та ЦК України, а також рішень НКЦПФР свідчить, що 

предметом договорів, що опосередковують провадження депозитарної та 

клірингової діяльності є надання професійними учасниками депозитарної 

системи, НБУ та РЦ відповідно депозитарних, клірингових та розрахункових 

послуг. 

На думку Мілаш В.С., виразною тенденцією трансформації договірного 

права стала поява нових комплексних конфігурацій зі складників предмету 

(об’єктів та дій) різних договірних форм. Відповідно, предмет договору про 

надання фінансових послуг може утворюватися з різних за своїм фактичним 

змістом дій, вчиненням яких досягається потрібний для замовника корисний 

результат [482 , с. 195]. 

Вказану позицію у своїй роботі підтримує Голіна О.В., яка стверджує, що 

однією з особливостей договірної конструкції, що опосередковує надання послуг 

у сфері господарювання, є ускладнення договірного об’єкта. У такому разі 

йдеться не про використання конструкції змішаного договору, а про договірну 
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конструкцію, де єдиним множинним об’єктом виступає комплекс послуг – 

«послуговий продукт» як самостійний економічний продукт [489, с.103]. 

Прикладом господарського договору про надання послуг у сфері 

депозитарної та клірингової діяльності, предметом якого виступає не окрема 

послуга, а послуговий продукт як комплекс послуг, є договір з ЦД про 

кореспондентські відносини (п. 4 р. ІІ рішення НКЦПФР від 06.08.2013 № 1411), 

предметом якого є надання депозитарію-кореспонденту послуг щодо відкриття та 

ведення рахунку в цінних паперах депозитарію-кореспонденту, обліку на цьому 

рахунку цінних паперів, права за якими та права на які належать клієнтам 

(депонентам) депозитарію-кореспондента, та здійснення ЦД депозитарних 

операцій на підставі розпоряджень депозитарію-кореспондента, а також надання 

ЦД інших послуг у процесі провадження депозитарної діяльності у комплексі, а 

не порізно за окремими договорами.  

Також, законодавством передбачено можливість емітента не укладати 

договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, якщо умови та 

порядок надання реєстру передбачені у договорі про обслуговування випусків 

цінних паперів, укладеним з ЦД [543, п. 2 р. І ].  

Можемо говорити про різноманітність предмету господарського договору, 

що опосередковує здійснення депозитарної та клірингової діяльності, залежно від 

конкретного його виду. 

Так, предметом договору про обслуговування випусків цінних паперів між 

емітентом і ЦД є надання ЦД послуг з депозитарного обслуговування випусків 

цінних паперів та корпоративних операцій емітента, у тому числі надання послуг 

щодо забезпечення погашення емітентом боргових цінних паперів, а також 

виплати доходів за цінними паперами відповідно до компетенції щодо обліку 

цінних паперів, встановленої Законом України «Про ДСУ», шляхом зарахування 

коштів, переказаних емітентом на рахунок ЦД, відкритий у РЦ, для їх подальшого 

переказу отримувачам (п. 3 р. ІІ рішення НКЦПФР від 06.08.2013 № 1413).  

 Договори, які опосередковують здійснення клірингової діяльності (договір 

про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу, договір 
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про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу та договір про 

кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів (про надання 

клірингових послуг) встановлюють умови щодо порядку розкриття інформації, 

яка відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом: 

-  предметом договору про проведення грошових розрахунків за результатами 

клірингу є обмін між РЦ та кліринговою установою інформацією, необхідною для 

здійснення грошових розрахунків за результатами клірингу на рахунках для 

здійснення розрахунків клієнтів РЦ з метою забезпечення виконання правочинів 

щодо цінних паперів, вчинених на фондовій біржі та поза фондовою біржою з 

дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати»;  

-  предметом договору про проведення розрахунків у цінних паперах за 

результатами клірингу є обмін між особою, що здійснює кліринг, та ЦД 

інформацією, необхідною для здійснення розрахунків у цінних паперах за 

правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі та поза 

фондовою біржою з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти 

оплати», за результатами клірингу на рахунках у цінних паперах клієнтів ЦД та 

депонентів клієнтів ЦД; 

-  предметом договору про надання клірингових послуг є обмін між особою, 

що здійснює кліринг, та фондовою біржою інформацією, необхідною для 

забезпечення виконання укладених на фондовій біржі правочинів щодо цінних 

паперів (п.3 р. ІІ рішення НКЦПФР від 20.08.2013 № 1527). 

Ціна у господарському договорі визначається в порядку, встановленому ГК 

України. Відповідно до статей 189-191 ГК України у господарських зобов'язаннях 

можуть застосовуватися такі види цін: вільні ціни (встановлюються за 

погодженням сторін і віддзеркалюють закріплений у ст. 627 ЦК України принцип 

свободи договору) та державні регульовані ціни.  

Умови договору щодо ціни мають відповідати вимогам антимонопольно-

конкурентного законодавства. У разі визнання погодженої сторонами в договорі 

ціни такою, що порушує такі вимоги, антимонопольний орган має право вимагати 

від сторін зміни умови договору щодо ціни (ч. 6 ст. 180 ГК України). 
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У попередніх розділах роботи обґрунтовано необхідність регулювання цін на 

надання послуг РЦ та ЦД, які є монополістами на ринку депозитарних послуг, а 

саме закріплення обов’язку ЦД та РЦ погоджувати максимальні та мінімальні 

розміри тарифів на оплату послуг з НКЦПФР та Антимонопольним комітетом 

України.  

Згідно з Вимогами до договору про обслуговування випусків цінних паперів 

між емітентом і ЦД (п. 5 р. ІІ рішення від НКЦПФР від  06.08.2013 № 1413), 

договір має містити інформацію про вартість послуг ЦД, яка встановлюється у 

розмірі, передбаченому тарифами ЦД, або вказівку на те, що емітент 

погоджується з тарифами, встановленими ЦД на дату укладення договору. 

Зокрема, зазначаються порядок, строки та форма оплати послуг: тривалість 

розрахункового періоду надання послуг; порядок здійснення емітентом 

попередньої (авансової) та/або наступної оплати; умови, періодичність та порядок 

надання емітенту актів та розшифровок нарахованої до оплати суми за надані 

послуги (окремо за кожним видом послуг); порядок розрахунків у разі 

припинення дії договору. Крім того, у договорі зазначається порядок повернення 

емітенту невикористаних коштів у разі ненадання замовлених послуг, у разі 

відмови від попередньо оплачених послуг, які він не отримав, надання послуг 

неналежної якості або надання послуг, які емітент не замовляв, та в інших 

випадках, визначених законодавством.  

Г.Ф. Шершеневич зазначав, що гроші складають істотну умову договору, а 

ціна завжди має бути визначеною [ 544, с. 120]. Погоджуємось з думкою 

О. Н. Величко, що ціна – це розмір зустрічного задоволення контрагента за 

договором на виконання ним своїх договірних зобов’язань [545, с. 22]. 

Відповідно до вимог п. 6 ч. 1 ст. 6 Закону “Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг”, договір про надання 

фінансових послуг повинен містити, зокрема,  умови взаєморозрахунків.  

Якщо розглядати умову про ціну договору як істотну (підставою для такого 

тлумачення є назва статті 180 ГК України «Істотні умови»...), то недодержання 

сторонами вказаного обов'язку відповідно до норми ч. 8 ст. 181 ГК повинно 
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тягнути за собою визнання договору неукладеним (таким, що не відбувся) і 

застосування відповідних правових наслідків. Ціна визначається як істотна умова 

договору і в ч. 2 ст. 189 ГК  [525, c.215].  

Водночас, серед істотних умов деяких господарських договорів, що 

опосередковують провадження депозитарної та клірингової діяльності, не 

передбачено обов’язковість визначення ціни договору [492; 494; 499]. 

Враховуючи викладене, слід доповнити п. 1 р. ІІ рішення НКЦПФР від 

20.08.2013  № 1524, п. 1 р. ІІ рішення НКЦПФР від 20.08.2013 № 1525 та п. 1 р. ІІ 

рішення НКЦПФР від 20.08.2013 № 1527 положенням про те, що договір повинен 

містити умову про порядок розрахунків.  

Строки дії договорів, що опосередковують здійснення депозитарної та 

клірингової діяльності законодавством не регламентовані і визначаються за 

згодою сторін. 

Винятком є депозитарні договори між депозитарною установою і ЦД (п. 9 р. 

ІІ рішення НКЦПФР від 06.08.2013 № 1410)  та договори про обслуговування 

випусків цінних паперів між емітентом і ЦД (п. 9 р. ІІ рішення НКЦПФР від 

06.08.2013 № 1413), у яких в обов’язковому порядку має зазначатися, що договір 

укладається на невизначений строк. Відповідно до п. 32 Інформаційного листа 

Вищого господарського суду України від 07.04.2008 № 01-8/211 «Про деякі 

питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів 

України», строк дії договору, який сторони зобов'язані погодити, не обмежений 

будь-яким максимальним строком [546].  

Додаткові вимоги до договорів, які опосередковують провадження 

депозитарної та клірингової діяльності, встановлюються НКЦПФР. Такими 

умовами, залежно від виду договору, є: 

1) порядок отримання інформації, необхідної для здійснення операцій на 

рахунках у ЦП (пп. 1 п. 4  р. ІІ Рішення НКЦПФР № 1525; абз. 1 пп. 1 п. 4 р. ІІ 

Рішення НКЦПФР № 1524); 

2) процедура надання послуг ЦД емітенту з організації та проведення 

загальних зборів акціонерів (абз. 1 пп. 1 п. 4 р. ІІ Рішення НКЦПФР № 1413); 
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3) порядок надання інформаційних та консультаційних послуг щодо 

кон'юнктури ринку, умов обігу цінних паперів та з інших питань, якщо їх 

потребує та запитує емітент для реалізації ним своїх прав та обов'язків (абз. 2 

пп. 1 та абз. 2 пп. 3 п. 4 р. ІІ Рішення НКЦПФР № 1413); 

4) право фондової біржі отримувати від особи, що здійснює кліринг, 

інформацію 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 і 

розрахунків тощо (пп. 1 п. 4 р. ІІ Рішення НКЦПФР № 1527); 

5) передбачення призначення керуючого (керуючих) рахунком у цінних 

паперах (абз. 1 пп. 4 п. 4 р. ІІ Рішення НКЦПФР № 1412); 

6) процедура внесення змін до тарифів ЦД, за умови обов’язкового 

повідомлення про такі зміни клірингової установи та РЦ в установлені договором 

спосіб та термін (абз.3 пп. 1 п. 4 р. ІІ Рішення НКЦПФР № 1526).  

 

3.4. Господарсько-правова відповідальність за невиконання або 

неналежне виконання зобов’язань за договорами, що опосередковують 

здійснення депозитарної та клірингової діяльності 

Відповідальність у господарському праві (господарсько-правова 

відповідальність) – це комплексний правовий інститут, який має свій особливий 

предмет регулювання – суспільні відносини, що виникають у зв'язку з вчиненням 

господарського правопорушення [547, с. 10].  

Підставою господарсько-правової відповідальності учасника господарських 

відносин (підставою застосування господарських санкцій) є вчинене ним 

правопорушення у сфері господарювання [118, с. 378]. 

Залежно від юридичної підстави (тобто, які юридичні норми порушені) 

В.С. Щербина розрізняє договірні та недоговірні правопорушення. 
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За договорами, що опосередковують здійснення депозитарної та клірингової 

діяльності, можна виділити наступні підстави господарсько-правової 

відповідальності (склади договірних господарських правопорушень) [548, с. 54]: 

1) порушення строків виконання зобов’язань за договорами (несвоєчасне 

надання депозитарних та клірингових послуг; затримка або несплата вартості 

послуг ЦД/ РЦ (ст. 220 ГК України, ст.ст. 612, 625 ЦК України). 

Зокрема, за депозитарним договором між ЦД та депозитарною установою ЦД 

несе відповідальність за порушення терміну відкриття рахунку у цінних паперах 

депозитарній установі; порушення термінів та порядку перерахування грошових 

коштів щодо виплати доходів та погашення цінних паперів.  

Відповідальність депозитарної установи за депозитарним договором з ЦД 

передбачена за: порушення строків та порядку оплати послуг ЦД, передбачених 

договором та тарифами ЦД [534 ].  

Відповідальність РЦ за договором про клірингове обслуговування 

передбачена за: порушення строку відкриття клірингових рахунків та клірингових 

субрахунків; порушення строку виконання клірингових операцій, встановленого 

внутрішніми документами РЦ [508];  

2) неподання, або подання неповної чи недостовірної інформації та/або 

документів, що передбачені законодавством як обов'язкові для подачі або 

необхідні для виконання дій, передбачених умовами договору; порушення 

конфіденційності при наданні інформації.  

За депозитарним договором між ЦД та депозитарною установою ЦД несе 

відповідальність за ненадання інформації або надання недостовірної інформації, 

та/або порушення термінів надання інформації, яку ЦД зобов'язаний надати 

депозитарній установі за договором; порушення терміну та/або ненадання, або 

передача недостовірної інформації, отриманої від емітента, випуск якого 

обслуговує ЦД на підставі договору про обслуговування емісії цінних паперів/про 

обслуговування випусків цінних паперів, або від депозитарію іноземної держави 

або міжнародної депозитарно-клірингової установи стосовно цінних паперів, які 

обліковуються на рахунку у цінних паперах ЦД в депозитарії іноземної держави 
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або міжнародній депозитарно-клірингової установі та які обліковуються на 

рахунку у цінних паперах депозитарної установи в ЦД; порушення цілісності, 

доступності, спостережності та/або конфіденційності інформації, яка 

обробляється в інформаційно-телекомунікаційній системі, майнові права 

власності на елементи якої належать ЦД. 

Відповідальність депозитарної установи за депозитарним договором з ЦД 

передбачена за:  

-   неподання, або подання до ЦД неповної чи недостовірної інформації 

та/або документів, що передбачені законодавством як обов'язкові для подачі або 

необхідні ЦД для виконання дій, передбачених умовами договору;  

-   неподання та/або порушення терміну подання інформації до ЦД про 

зміни у своїх реквізитах або документів, що потрібні для відкриття та ведення 

рахунку у цінних паперах;  

-   порушення цілісності, доступності, спостережності та/або 

конфіденційності інформації, яка обробляється в інформаційно-

телекомунікаційній системі, майнові права власності на елементи якої належать 

депозитарній установі [534 ].  

Відповідальність РЦ за договором про клірингове обслуговування 

передбачена за ненадання та/або порушення строку надання виписок про стан 

клірингових рахунків та клірингових субрахунків, виписок про операції на 

клірингових рахунках та клірингових субрахунках. 

Учасник клірингу несе відповідальність за договором про клірингове 

обслуговування у разі: ненадання або надання недостовірних документів та/або 

інформації, надання яких передбачено законодавством України, договором та 

внутрішніми документами РЦ [508]. 

3) невиконання розпоряджень учасника клірингу/ депозитарної установи.  

За депозитарним договором між ЦД та депозитарною установою ЦД несе 

відповідальність за невиконання розпоряджень депозитарної установи, які прямо 

передбачені договором, Правилами, Регламентом та законодавством [534].  
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Відповідальність РЦ за договором про клірингове обслуговування 

передбачена за невиконання розпоряджень учасника клірингу, які передбачені 

внутрішніми документами РЦ, крім випадків, передбачених договором. [508]. 

4) недотримання Правил, Регламенту та Положення про СОІ; вимог 

внутрішніх документів РЦ.  

За депозитарним договором між ЦД та депозитарною установою ЦД несе 

відповідальність за:  

- порушення порядку здійснення обліку цінних паперів на рахунку у цінних 

паперах депозитарної установи;  

- порушення терміну здійснення операцій з ведення рахунку у цінних 

паперах, що обумовлений Правилами, Регламентом, Положенням про СОІ та 

законодавством України в межах своєї вини;  

- порушення правил здійснення депозитарних операцій при виконанні своїх 

зобов'язань по цьому договору, наявність невірних записів на рахунку у цінних 

паперах депозитарної установи  

- порушення порядку повідомлення про зміни до договору, Правил, 

Регламенту, Положення про СОІ та тарифів ЦД. 

Відповідальність депозитарної установи за депозитарним договором з ЦД 

передбачена за недотримання Правил, Регламенту та Положення про СОІ [534 ]. 

Учасник клірингу несе відповідальність за договором про клірингове 

обслуговування у разі недотримання вимог внутрішніх документів РЦ в частині 

взаємодії учасника клірингу та РЦ  [508]. 

Правовим засобом господарсько-правової відповідальності (формою 

реалізації відповідальності і одночасно мірою відповідальності) є штрафні санкції 

(ч. 2 ст. 217, ст. 230–234 ГК України), відшкодування збитків (ч. 2 ст. 217, ст.224 – 

229 ГК України) та оперативно-господарські санкції (ч. 2 ст. 217, ст. 235 – 237 ГК 

України), що застосовуються до учасників господарських відносин за 

невиконання або неналежне виконання організаційно-господарських зобов'язань, 

а також адміністративно-господарські санкції (ч. 3 ст. 217, ст.238 – 250 ГК 

України), що застосовуються до суб'єктів господарювання за порушення ними 
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правил здійснення господарської діяльності і є за своїм характером публічно-

правовими [547, с. 10]. 

Виходячи із змісту ст. 216 – 218 ГК України, порушення сторонами 

зобов'язань за договорами, що опосередковують здійснення депозитарної та 

клірингової діяльності є підставою застосування до порушника наступних 

господарських санкцій: 

Відшкодування збитків. Відповідно до ст. 224 ГК України  учасник  

господарських вiдносин, який порушив господарське зобов'язання або  

установленi вимоги щодо здiйснення господарської дiяльностi, повинен 

вiдшкодувати завданi цим збитки суб'єкту, права або законнi iнтереси якого 

порушено. Пiд збитками розумiються витрати, зробленi управненою стороною, 

втрата або пошкодження її майна, а також не одержанi нею доходи, якi управнена 

сторона одержала б у разi належного виконання зобов'язання або додержання 

правил здiйснення господарської дiяльностi другою стороною. Це відображує 

один з принципів відповідальності – принцип повного відшкодування.  

Так, згідно з п. 5.2. Договору РЦ про клірингове обслуговування,  у разі 

невиконання або неналежного виконання однією з сторін своїх зобов’язань, 

передбачених цим договором або законодавством України, винна сторона несе 

відповідальність за завдані реальні збитки, які підтверджені документами. 

Аналогічна вимога  закріплена в п. 5.1 запропонованих ЦД Умов Договору про 

обслуговування випусків цінних паперів. 

Штрафні санкції. Відповідно до ст. 230 ГК України штрафними санкціями 

визнаються господарськi санкцiї у виглядi грошової суми (неустойка, штраф, 

пеня), яку учасник господарських вiдносин зобов'язаний сплатити у разi  

порушення ним правил здiйснення господарської діяльності, невиконання або 

неналежного виконання господарського зобов’язання.  

Відповідно до ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова 

сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі 

порушення боржником зобов'язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у 

відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання (ч. 2 ст. 
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549 ЦК України). Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми 

несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення 

виконання (ч. 3 ст. 549 ЦК України). Умовою застосування неустойки визнається 

наявність двох елементів господарського правопорушення – протиправної 

поведінки та вини порушника [219, c. 201]. Відповідно до ч. 1 ст. 550 ЦК України 

право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, 

завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов’язання. Кредитор не 

вправі вимагати сплати неустойки (штрафу, пені), якщо боржник не відповідає за 

порушення зобов’язання згідно із ст.617 ЦК України.  

Якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється 

договором або актом цивільного законодавства (ч. 2 ст. 551 ЦК України).  

Відповідно до Закону України від 22 листопада 1996р. ”Про відповідальність за 

несвоєчасне виконання грошових зобов’язань” [549] максимальний розмір пені за 

несвоєчасне виконання грошових зобов’язань встановлений на рівні подвійної 

облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від суми 

несвоєчасно виконаного зобов’язання за кожен день прострочки. Натомість ч.2 

ст..551 ЦК України передбачає, що розмір неустойки, встановлений законом, 

може бути збільшений у договорі. 

В.А. Ойгензихт називає наступні риси, характерні для неустойки: а) 

визначається наперед в договорі; б) її розмір залежить від значення 

забезпечуваного нею зобов'язання за договором та від ступеня виконання 

зобов'язання; в) неустойка застосовується в процесі виконання договору за 

порушення кожного зобов'язання, умови договору, а не за невиконання договору 

в цілому; г) сплата неустойки не звільняє від обов'язку виконати  договір; д) 

сплата неустойки, як правило, не позбавляє права на відшкодування збитків; є) 

при грубому порушенні договору неустойка може бути підвищена; ж) для 

стягнення неустойки встановлений скорочений строк позовної давності [550, c. 

50].  

Неустойка є однією з найбільш поширених санкцій, що обумовлено 

наступними практичними перевагами: по-перше, вона застосовується незалежно 
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від заподіяння збитків; по-друге, для її застосування достатньо доведення факту 

порушення зобов'язання (протиправної поведінки); по-третє, розмір неустойки в 

багатьох випадках дозволяє поновити майнові втрати, якщо вони мали місце.    

У договорах, що опосередковують здійснення депозитарної та клірингової 

діяльності, цей вид санкцій застосовується при порушенні строків сплати 

платежів, а також при невиконанні чи неналежному виконанні інших зобов’язань 

за договорами. Неустойка виступає в даному випадку і як засіб забезпечення 

виконання зобов'язання, і як форма господарсько-правової відповідальності в разі 

невиконання або неналежного виконання зобов’язань за договором.   

Рішенням Господарського суду міста Києва від 25.07.2016 р., залишеним без 

змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 09.11.2016 р. у 

справі № 910/8201/16  задоволено позов ПАТ “НДУ” до ТОВ "Классік-Ассістанс" 

про стягнення заборгованості за надані НДУ депозитарні послуги, штрафу та 3 % 

річних за договором на обслуговування емісії цінних паперів  та договором про 

обслуговування випусків цінних паперів [551].  

Згідно з п. 5.6. Умов Договору ЦД про обслуговування випусків цінних 

паперів, у випадку прострочення виконання грошового зобов’язанням за цим 

договором більш, ніж на два місяці, винна сторона повинна сплатити іншій 

стороні штраф у розмірі 50 відсотків від суми заборгованості. Виплата штрафних 

санкцій не звільняє сторони від виконання обов’язків за цим договором. 

Згідно з п. 5.3. Договору РЦ про клірингове обслуговування, РЦ несе 

відповідальність за кожен із нижчезазначених випадків у вигляді штрафу у 

розмірі 100,00 грн., який підлягає сплаті РЦ на користь учасника клірингу 

впродовж 5 робочих днів з дня отримання відповідної вимоги від учасника 

клірингу, а саме:  

- за порушення строку відкриття клірингових рахунків та клірингових 

субрахунків; 

- за порушення строку виконання клірингових операцій, встановленого 

внутрішніми документами РЦ 
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- за невиконання розпоряджень учасника клірингу, які передбачені 

внутрішніми документами РЦ, крім випадків, передбачених договором;  

- за ненадання та/або порушення строку надання виписок про стан 

клірингових рахунків та клірингових субрахунків, виписок про операції на 

клірингових рахунках та клірингових субрахунках.  

Відповідно до п. 5.4. Договору РЦ про клірингове обслуговування, учасник 

клірингу несе відповідальність за кожен із нижчезазначених випадків у вигляді 

штрафу у розмірі 100,00 грн., який підлягає сплаті на користь РЦ впродовж 5 

робочих днів з дня отримання відповідної вимоги від РЦ, а саме:  

-   за ненадання або надання недостовірних документів та/або інформації, 

надання яких передбачено законодавством України, договором та внутрішніми 

документами РЦ; 

-   за недотримання вимог внутрішніх документів РЦ в частині взаємодії 

учасника клірингу та РЦ; 

 У разі порушення учасником клірингу передбачених договором обов’язків 

щодо сплати клірингових послуг, РЦ має право застосувати до учасника клірингу 

штраф у розмірі 25 відсотків від суми заборгованості за надані клірингові послуги 

(п. 5.5. Договору РЦ про клірингове обслуговування).  

Депозитарій НБУ під час здійснення своєї діяльності має право 

застосовувати відповідно до депозитарного договору штрафні санкції до 

депозитарних установ у разі порушення ними вимог Положення, розпоряджень 

депозитарію Національного банку та ненадання належної інформації (ч. 4 п. 22 гл. 

3 р. І Постанови Правління НБУ від 21.12.2017 № 140).  

Оперативно-господарські санкції. Деякі вчені під санкціями розуміють 

тільки заходи відповідальності, тобто, розуміючи відповідальність як реалізацію 

санкції, допускають ототожнення реалізації з відповідальністю [552, c. 85]. Як 

всю систему засобів примусу розуміє санкції С.С. Алексєєв [553, c. 378]. На 

думку, В.А. Ойгензіхта [550, c. 61], реалізацією санкцій, але не відповідальністю, 

є оперативні заходи (заходи оперативного впливу), що застосовуються в 

односторонньому порядку управненою стороною – безпосередньо стороною 



   228  

договору. До них належать: відмова від договору, переведення на іншу форму 

розрахунків, відмова від простроченого або неправильного виконання, затримка 

зустрічного виконання тощо [554, c. 50-54; 555, c. 186; 556, c. 65 – 67]. Коли ж 

оперативні заходи здійснюються під впливом примусу, вони виступають 

особливою формою відповідальності. 

Відповідно до ст. 235 ГК України за порушення господарських зобов'язань 

до суб’єктів господарювання та інших учасників господарських вiдносин можуть 

застосовуватися оперативно-господарськi санкцiї – заходи оперативного впливу 

на правопорушника з метою припинення або попередження порушень 

зобов’язання, що використовуються самими сторонами зобов’язання в 

односторонньому порядку. Оперативно-господарськi санкцiї застосовуються 

незалежно вiд вини суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання. 

В.П. Грибанов визначає наступні особливості вказаних заходів, які він 

називає видом правових гарантій, спрямованих на забезпечення виконання, 

шляхом надання права оперативного впливу: 1) направлені на охорону прав та 

інтересів уповноваженої особи, тобто є правоохоронними; 2) застосовуються 

тільки при порушені прав; 3) в основному мають запобіжне значення; 4) 

знаходять вираження у вчиненні односторонніх дій стороною договору; 5) є 

специфічними для різних договорів; 6) не виключають права іншої сторони в 

оспорюванні правомірності їх застосування; 7) тягнуть виникнення невигідних 

наслідків для іншої сторони; 8) мають забезпечувальну спрямованість [555, c. 

187]. Для застосування цих заходів достатньо одного елемента складу 

господарського правопорушення - факту порушення (протиправної поведінки). Ці 

санкцiї застосовуються незалежно вiд вини порушника. 

Відповідно до ч. 2 ст. 215 ГК України до суб'єкта, який порушив 

господарське зобов'язання, можуть бути застосованi лише тi оперативно-

господарськi санкцiї, застосування яких передбачено договором.  

Невичерпний перелік видів оперативно-господарських санкцiй, що можуть 

застосовуватись сторонами у господарських договорах, визначаються ст. 236 ГК 

України. Порушення зобов'язань за договорами, що опосередковують 
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провадження депозитарної та клірингової діяльності, є підставою для 

застосування наступних спеціальних  оперативно-господарських санкцій: 

1. Припинення/ призупинення надання послуг. ЦД уповноважений 

припинити надання послуг депозитарній установі та/або здійснення відключення 

депозитарної установи від СОІ (п. 2.2.9 та п. 5.8 Умов Договору про 

обслуговування випусків цінних паперів); призупинення виконання операцій по 

рахунку у цінних паперах депозитарної установи  п. 2.2.7 Умов Договору про 

обслуговування випусків цінних паперів) – у разі порушення депозитарною 

установою умов депозитарного договору з ЦД, у тому числі строків та порядку 

оплати послуг. 

НБУ має право призупиняти виконання операцій за рахунком у ЦП 

депозитарної установи у випадках, передбачених договором, нормативно-

правовими актами НБУ та законодавством України, зокрема, у разі невиконання 

або невчасного виконання депозитарною установою зобов’язань щодо оплати 

послуг за договором (п. 2.2.13.1. Публічної пропозиції НБУ). 

РЦ має право призупиняти надання учаснику клірингу клірингових послуг 

(на строк до усунення підстав такого призупинення) у випадку, зокрема несплати 

учасником клірингу клірингових послуг (п. 3.3.8.1. Договору РЦ про клірингове 

обслуговування); невиконання учасником клірингу у строки, визначені РЦ, вимог 

РЦ з погашення заборгованості, що виникла внаслідок використання учасником 

клірингу додаткового грошового ліміту, отриманого від РЦ (п. 3.3.8.6. Договору 

РЦ про клірингове обслуговування).  

2. Невиконання/ зупинення виконання договірних зобов’язань, в т.ч. операцій 

по рахунку, розпоряджень.   

Ч. 6 ст.183 ГК України встановлено, що зобов'язана сторона має право 

відмовитися від виконання зобов'язання у разі неналежного виконання другою 

стороною обов'язків, що є необхідною умовою виконання, у тому числі щодо 

внесення оплати за надані послуги. 

ЦД може відмовити у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні 

депозитарної операції – у разі несплати клієнтом ЦД депозитарних послуг за 
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умови, якщо це передбачено відповідним договором (зокрема, договором про 

обслуговування випуску цінних паперів) (абз. 15 п. 12 гл. 3 р. 5 Положення про 

провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР №735 

від 23.04.2013).   

Зокрема, у постанові Вищого господарського суду України від 03.07.2017 р. у 

справі № 910/18806/16 за позовом ТОВ "Классік-Ассістанс" до ПАТ “НДУ”, треті 

особи, без самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: 

Антимонопольний комітет України, НКЦПФР, про визнання недійсним договору, 

суд визнав правомірність дій ПАТ “НДУ” щодо припинення надання частини 

депозитарних послуг, а також щодо вимоги оплати за надання депозитарних 

послуг [557].   

Депозитарна установа має право відмовити у проведенні відповідної операції 

у випадку несплати емітентом послуг депозитарної установи, якщо інше не 

передбачено договором з емітентом (абз. 6 п. 6 р. V Рішення НКЦПФР від 

22.01.2014  № 47 “Про затвердження Положення про порядок забезпечення 

існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі” [268]; абз. 7 пп. 3  п. 

 4 р. II Рішення НКЦПФР № 1412 від 06.08.2013). 

3. Розірвання договору в односторонньому порядку. Рішенням НКЦПФР 

№771 від 09.06.2015 р. передбачено можливість розірвання депозитарною 

установою договору з емітентом (наприклад, у разі несплати емітентом послуг 

депозитарної установи) в односторонньому порядку, незалежно від обрання 

емітентом нової депозитарної установи та наявності на обслуговуванні у 

депозитарної установи рахунків власників [558]. 

Таким чином, чинне законодавство у цьому випадку, окрім можливості 

застосування до порушника заходів господарсько-правової відповідальності у 

формі відшкодування збитків, передбачає також спеціальну підставу для 

розірвання договору на вимогу депозитарної установи. У даному випадку постає 

питання про те, чи може бути кваліфіковане розірвання договору як 

господарсько-правова санкція. 
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На думку І.О. Решетник, маючи своєю підставою порушення договору 

(невиконання чи неналежне виконання зобов’язання), поняття “відповідальність” 

і “розірвання договору” не є тотожними, а розірвання договору не може бути 

кваліфіковано як санкція тому, що не тягне за собою для порушника визначеного 

роду позбавлення (майнового чи немайнового характеру [559, c. 15]. 

На нашу думку, в даному випадку, розірвання договору виступає нічим 

іншим, як оперативно-господарською санкцією, оскільки є заходом економічного 

впливу депозитарної установи на господарюючого суб’єкта-емітента, 

спрямованим на попередження або зменшення своїх втрат від порушень 

боржника.  

Зазначену тезу підтверджує й той факт, що розірвання договору, як вид 

господарсько-організаційних санкцій, має усі властиві їм ознаки [219, c. 203]: 

застосування лише в господарсько-договірних відносинах; застосування на розсуд 

кредитора; передбачається законом або договором; мета застосування – захист 

інтересів кредитора; є заходом організаційного характеру.  

4. Договірне списання грошових коштів з рахунку боржника.  

Відповідно до ч. 2 ст. 1071 ЦК України та п. 5.1 Інструкції про безготівкові 

розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою Правління 

Національного банку України 21.01.2004 № 22 [560], кошти можуть бути списані 

з рахунку клієнта без його доручення на підставі рішення суду, а також у 

випадках, установлених законом. Однак Інструкція передбачає також розділ, 

присвячений договірному списанню. Відповідно до п. 6.1 Інструкції, банк 

обумовлює своє право на здійснення договірного списання за дорученням 

платника з його рахунку в договорі банківського рахунку або іншому договорі 

про надання банківських послуг. Отримувач для здійснення договірного списання 

оформляє платіжну вимогу, яку подає до банку, що обслуговує платника (п. 6.3).  

У разі ненадходження оплати від депозитарної установи (банку) протягом 

місяця з дня надання НБУ акта, НБУ без додаткового погодження  може 

здійснити договірне списання суми заборгованості з кореспондентського 

(консолідованого кореспондентського) рахунку депозитарної установи (банку) 
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згідно з актом про виконані роботи або надіслати платіжну вимогу до 

обслуговуючого банку депозитарної установи (не банку) для списання суми 

заборгованості згідно з актом (п. 2.2.8. Публічної пропозиції НБУ). 

Таким чином, наведені правові засоби господарсько-правової 

відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за 

договорами, що опосередковують здійснення депозитарної та клірингової 

діяльності, спрямовані на забезпечення  всебічного захисту прав та інтересів 

учасників Національної депозитарної системи.  
 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

1.   Правовою формою зв’язків учасників депозитарної та розрахунково-

клірингової систем виступають відповідні господарські договори, що 

опосередковують здійснення депозитарної та клірингової діяльності. Договори, 

що опосередковують здійснення депозитарної та клірингової діяльності, можна 

визначити як  консенсуальні, двосторонні угоди, згідно з якими професійні 

учасники депозитарної системи, НБУ, Розрахунковий центр та клірингові 

установи за попереднім замовленням клієнта надають депозитарні або клірингові 

послуги на визначений договором строк, на оплатних та професійних засадах. 

2.   За договорами, що опосередковують здійснення депозитарної та 

клірингової діяльності, одна сторона (виконавець, послугонадавач) –  професійні 

учасники депозитарної системи України, НБУ, РЦ та клірингові установи, які, 

відповідно до закону та своїх установчих документів є суб’єктами публічних 

зобов’язань, зобов’язуються в межах провадження своєї господарської діяльності 

за завданням другої сторони (замовника)  надати депозитарну чи клірингову 

послугу (комплекс послуг) вартісного характеру. 

3.   До ознак договорів, що опосередковують здійснення депозитарної та 

клірингової діяльності, віднесено: консенсуальний характер договорів; наявність 

визначеного законом суб'єктного складу вказаної категорії договорів; наявність 

спеціального об'єкта та предмета договору; оплатний характер; укладення на 

визначений строк; притаманність довірчого (фідуціарного) характеру при наданні 

депозитарних та клірингових послуг; надання депозитарних та клірингових 
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послуг здійснюється на професійних засадах; поєднання майнових та 

організаційних елементів у змісті договору.  

4.   Юридичну природу договорів, що опосередковують здійснення 

депозитарної та клірингової діяльності, визначають елементи складу 

зобов’язання, такі як: суб'єкти, об'єкт та зміст. Особливий суб'єктно-об'єктний 

склад договорів, спрямованість на досягнення господарських (комерційних) 

результатів, поєднання в договорі майнових та організаційних елементів 

визначають господарсько-правову природу договорів, що опосередковують 

здійснення депозитарної та клірингової діяльності.  

5.   Предметом договорів, що опосередковують провадження депозитарної 

та клірингової діяльності є надання професійними учасниками депозитарної 

системи, НБУ та РЦ відповідно депозитарних та клірингових послуг. Дисертантка 

прийшла до висновку про різноманітність предмету господарського договору, що 

опосередковує здійснення депозитарної та клірингової діяльності, залежно від 

конкретного його виду, що зумовлено комплексністю посттрейдингової 

інфраструктури, наявністю різних видів депозитарної та клірингової діяльності, 

необхідністю забезпечення та захисту широкого спектру прав учасників 

фондового ринку 

6.   Спеціальні підстави зміни, припинення та дострокового розірвання 

договорів, що опосередковують здійснення депозитарної та клірингової 

діяльності, містяться у відповідних рішеннях НКЦПФР, що обумовлює їх 

використання поряд із загальними нормами ГК України та ЦК України про 

порядок зміни, припинення та дострокового розірвання договору з урахуванням 

специфіки підстав, визначених Законами ”Про депозитарну систему України” та 

“Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”. 

7.   Особливістю господарсько-правової відповідальності за невиконання 

або неналежне виконання зобов’язань за договорами, що опосередковують 

здійснення депозитарної та клірингової діяльності, є різноманітність, 

ексклюзивність та широке коло санкцій, зокрема, оперативно-господарських 

санкцій, що застосовуються до порушника.  
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ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження дозволило обґрунтовувати низку положень науково-

теоретичного та практичного характеру, у тому числі рекомендації щодо внесення 

змін до законодавства у сфері провадження депозитарної та клірингової 

діяльності. У висновках сформульовано найбільш важливі теоретичні та 

практичні результати дослідження, основними серед яких є такі:  

- Метою централізації депозитарної системи України є, зокрема: 

удосконалення інфраструктури фондового ринку у сфері депозитарної діяльності; 

уніфікування обліку права власності на цінні папери, незалежно від форми їх 

випуску; забезпечення дотримання при здійсненні розрахунків принципу 

«поставка проти платежу» та інтеграція національної депозитарної системи у 

міжнародну шляхом налагоджування кореспондентських відносин з ЦД інших 

країн.  

- Ознаками депозитарної та клірингової діяльності, що визначають їх 

господарсько-правовий характер, є наступні: сфера здійснення; зміст 

депозитарної та клірингової діяльності; особливий суб’єктний склад; здійснення 

на професійних засадах; виключний характер діяльності; вартісний характер та 

цінова визначеність результатів діяльності; поєднання майнового та 

організаційного елементів; поєднання приватних інтересів учасників депозитарної 

та клірингової діяльності і публічних інтересів; значний рівень державного 

(включаючи й нормативно-правове) регулювання.  

-  Гармонізація українського законодавства з нормами європейського і 

міжнародного права в частині, зокрема, провадження депозитарної та клірингової 

діяльності, сприятиме ефективному функціонуванню пост-торгівельної 

інфраструктури і, як наслідок,  всього фондового ринку України, у відповідності 

до європейської практики.  

- Державне регулювання депозитарної і клірингової діяльності – це  

здійснення державою в особі її компетентних органів комплексу економічних, 

організаційних (управлінських) та правових заходів з метою упорядкування, 
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контролю, пруденційного нагляду за  учасниками депозитарної та клірингової 

діяльності, запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері. 

- Саморегулювання депозитарної та клірингової діяльності забезпечують як 

національні організації (ринкові регулятори, саморегулятори), так і міжнародні 

установи та організації інфраструктури фондового ринку, створені з метою 

гармонізації платіжних систем ЄС з їх подальшою інтеграцією в єдиний фінансовий 

ринок.   

- Інфраструктуру фондового ринку утворюють інститути, які забезпечують 

функціонування ринку, створюють необхідні умови для обігу цінних паперів на 

біржовому чи позабіржовому ринках, сприяють укладанню угод щодо цінних 

паперів між учасниками ринку Вони забезпечують ефективність та своєчасність 

виконання угод з цінними паперами і є запорукою зниження трансакційних 

витрат учасників ринку, зростання інвестиційної привабливості фінансових 

інструментів. 

- Загальними та спеціальними ознаками, що характеризують правовий статус 

ЦД та депозитарних установ є наступні: вони є суб’єктами депозитарної 

діяльності на фондовому ринку; створюються  у визначеному законодавством 

порядку; є фінансовими установами; наявність відокремленого майна, що має 

цільове призначення і закріплене на визначеному правовому титулі; наявність 

спеціальної господарської правосуб’єктності, що має виключний характер; 

особливі кваліфікаційні вимоги до членів органів управління та кадрового складу; 

особливі вимоги до локального нормативного забезпечення професійної 

діяльності; відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах закріпленого за 

ним майна.  

- Національний банк України як учасник депозитарної системи України має 

потрійний правовий статус: як орган державного регулювання, як суб’єкт 

приватного права, як учасник депозитарної системи. НБУ як учасник 

депозитарної системи може здійснювати діяльність депозитарію, депозитарної 

установи, клірингову діяльність, розрахунки за правочинами щодо цінних 

паперів, діяльність із зберігання активів пенсійних фондів та діяльність із 
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зберігання активів ІСІ у випадках, визначених законом.   

- Необхідним є вжиття активних заходів для об’єднання функцій 

Центрального депозитарію і Депозитарію НБУ, що сприятиме підвищенню 

прозорості та ефективності роботи ЦД відповідно до міжнародних стандартів та 

забезпечить доступ до міжнародних та іноземних фондових ринків, а також 

іноземних інвесторів на внутрішній ринок України через єдиний канал взаємодії – 

Центральний депозитарій. 

- Розрахунковому центру, як суб’єкту господарювання, властиві загальні та 

спеціальні ознаки, що характеризують його правовий статус: безпосереднє 

здійснення господарської діяльності, а саме: клірингової, розрахункової; 

створення у визначеному законодавством порядку: в організаційно-правовій 

формі ПАТ; особлива корпоративна структура; наявність відокремленого майна, 

що має цільове призначення і закріплене на визначеному правовому титулі; 

наявність спеціальної господарської правосуб’єктності, що має виключний 

характер; трирівнева структура управління; особливі кваліфікаційні вимоги до 

членів органів управління та кадрового складу; особливі вимоги до локального 

нормативного забезпечення професійної діяльності; монопольне становище на 

ринку розрахункових та клірингових послуг. 

- Доцільним вбачається приведення діяльності РЦ у відповідність до 

найкращої світової практики та повноцінне виконання функції центрального 

контрагента на ринку цінних паперів, закріпивши за РЦ статус небанківської 

фінансової установи. Оптимальним до завершення інфраструктурної реформи 

фондового ринку стане зосередження розрахункових функцій у ЦД (надавши 

Депозитарію доступ до Системи електронних платежів НБУ), а клірингових – у 

Розрахунковому центрі, поступово реформуючи його у повноцінний ССР. 

- Правовою формою зв’язків учасників депозитарної та розрахунково-

клірингової систем виступають відповідні господарські договори, що 

опосередковують здійснення депозитарної та клірингової діяльності. Договори, 

що опосередковують здійснення депозитарної та клірингової діяльності, можна 

визначити як  консенсуальні, двосторонні угоди, згідно з якими професійні 
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учасники депозитарної системи, НБУ, Розрахунковий центр та клірингові 

установи за попереднім замовленням клієнта надають депозитарні або клірингові 

послуги на визначений договором строк, на оплатних та професійних засадах. 

- За договорами, що опосередковують здійснення депозитарної та 

клірингової діяльності, одна сторона (виконавець, послугонадавач) –  професійні 

учасники депозитарної системи України, НБУ, РЦ та клірингові установи, які, 

відповідно до закону та своїх установчих документів є суб’єктами публічних 

зобов’язань, зобов’язуються в межах провадження своєї господарської діяльності 

за завданням другої сторони (замовника)  надати депозитарну чи клірингову 

послугу (комплекс послуг) вартісного характеру. 

- До ознак договорів, що опосередковують здійснення депозитарної та 

клірингової діяльності, віднесено: консенсуальний характер договорів; наявність 

визначеного законом суб'єктного складу вказаної категорії договорів; наявність 

спеціального об'єкта та предмета договору; оплатний характер; укладення на 

визначений строк; притаманність довірчого (фідуціарного) характеру при наданні 

депозитарних та клірингових послуг; надання депозитарних та клірингових 

послуг здійснюється на професійних засадах; поєднання майнових та 

організаційних елементів у змісті договору.  

- Юридичну природу договорів, що опосередковують здійснення 

депозитарної та клірингової діяльності, визначають елементи складу 

зобов’язання, такі як: суб'єкти, об'єкт та зміст. Особливий суб'єктно-об'єктний 

склад договорів, спрямованість на досягнення господарських (комерційних) 

результатів, поєднання в договорі майнових та організаційних елементів 

визначають господарсько-правову природу договорів, що опосередковують 

здійснення депозитарної та клірингової діяльності.  

- Предметом договорів, що опосередковують провадження депозитарної та 

клірингової діяльності є надання професійними учасниками депозитарної 

системи, НБУ та РЦ відповідно депозитарних та клірингових послуг. Дисертантка 

прийшла до висновку про різноманітність предмету господарського договору, що 

опосередковує здійснення депозитарної та клірингової діяльності, залежно від 
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конкретного його виду, що зумовлено комплексністю посттрейдингової 

інфраструктури, наявністю різних видів депозитарної та клірингової діяльності, 

необхідністю забезпечення та захисту широкого спектру прав учасників 

фондового ринку 

- Спеціальні підстави зміни, припинення та дострокового розірвання 

договорів, що опосередковують здійснення депозитарної та клірингової 

діяльності, містяться у відповідних рішеннях НКЦПФР, що обумовлює їх 

використання поряд із загальними нормами ГК України та ЦК України про 

порядок зміни, припинення та дострокового розірвання договору з урахуванням 

специфіки підстав, визначених Законами ”Про депозитарну систему України” та 

“Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.  

- Особливістю господарсько-правової відповідальності за невиконання або 

неналежне виконання зобов’язань за договорами, що опосередковують здійснення 

депозитарної та клірингової діяльності, є різноманітність, ексклюзивність та 

широке коло санкцій, зокрема, оперативно-господарських санкцій, що 

застосовуються до порушника. 

У роботі пропонуються зміни до законодавства, які викладені у Додатку 4 до 

цієї дисертації.  
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Додаток 1. Виключний перелік видів депозитарної діяльності, випадки їх 

поєднання з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку 

 
          
          Види 
          депозитарної   
           діяльності 
 
 
 
 
 
 
 
Суб’єкти 
провадження  
 

Депозитарна 
діяльність 
депозитарної 
установи 

Клірингова  
діяльність  

Зберігання 
активів ІСІ  

Зберігання 
активів 
ПФ 

Торгівля 
цінними 
паперами та/або 
банківська 
діяльність. 
 

Депозитарна 
діяльність ЦД 

– + – – –/+ 

Депозитарна 
діяльність НБУ 

+ + + + –/+ 

Депозитарна 
діяльність 
депозитарної 
установи 

+ – + + + 
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Додаток 2. Поєднання видів депозитарної та клірингової діяльності 

 
 Депозитарна 

діяльність 
депозитарної 
установи 

Клірингова  
діяльність  

Зберігання 
активів ІСІ  

Зберігання 
активів ПФ 

Торгівля 
цінними 
паперами та/або 
банківська 
діяльність 

 
депозитарна 
діяльність 
ЦД  

 
Не здійснює 
(ч. 2 ст. 3 
Закону «Про 
депозитарну 
систему 
України» 
(далі в 
таблиці – 
Закон)) 

 
  Депозитарна 
діяльність 
ЦД може 
поєднуватися 
з 
кліринговою 
діяльністю у 
випадках, 
встановлених 
НКЦПФР (ч. 
2 ст. 3 
Закону) 
 

 
Не  
здійснює  
(ч. 2 ст. 3 
Закону) 

 
Не здійснює 
(ч. 2 ст. 3 
Закону) 

 
ЦД може 
здійснювати 
окремі 
банківські 
операції на 
підставі ліцензії 
на здійснення 
окремих 
банківських 
операцій, 
отриманої у 
порядку, 
визначеному 
НБУ (ч. 9 ст. 9 
Закону) 

Депозитарна 
діяльність 
НБУ  

виконує 
функції 
депозитарію 
та 
депозитарної 
установи (ч.2 
ст. 3 та ч. 1 
ст. 13 
Закону; п. 1 
р.ІІІ 
Положення 
про 
депозитарну 
та 
клірингову 
діяльність 
НБУ) 

провадить 
клірингову 
діяльність 
(ч.2 ст. 3 та 
ч. 1 ст. 13 
Закону; п. 1, 
п.10 р.ІІІ 
Положення 
про 
депозитарну 
та 
клірингову 
діяльність 
НБУ) 

може 
поєднуватис
я (ч.2 ст. 3 та 
ч. 3 ст. 19 
Закону) 

може 
поєднуватися 
(ч.2 ст. 3 
Закону) 
 
 

НБУ здійснює 
банківську 
діяльність   
 

Депозитарна 
діяльність 
депозитарної 
установи 

Здійснює 
(ч.1 ст. 3 та 
ст. 18 
Закону) 

Не здійснює 
(ч. 2 ст. 3 
Закону) 

може 
поєднуватис
я  (ч. 2 ст. 3 
та ст. 19 
Закону) 

може 
поєднуватися 
(ч. 2 ст. 3 та 
ст. 19 Закону) 

може 
поєднуватися з 
діяльністю з 
торгівлі цінними 
паперами та/або 
банківською 
діяльністю (ч. 2 
ст. 3 Закону) 
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Клірингова 
діяльність 
РЦ  

 
Передбачено 
можливість 
провадження  
(ч. 2 ст. 29 
Закону та 
абз. 7, 8 п.2 
р. І 
Положення 
про  
провадження 
депозитарної 
діяльності; п. 
3.3.3 Статуту 
ПАТ 
«Розрахунко
вий центр»), 
однак 
фактично не 
здійснюється
.  

 
може 
провадити 
професійну 
діяльність 
на 
фондовому 
ринку - 
клірингову 
діяльність у 
порядку, 
встановлено
му 
законодавст
вом (ч. 6 ст. 
15 Закону). 
 

 
Не здійснює 

 
Не здійснює 

 
може виступати 
учасником 
біржових торгів 
без ліцензії на 
провадження 
діяльності на 
фондовому 
ринку - 
діяльності з 
торгівлі цінними 
паперами (п. 9 
р.І Положення 
про клірингову 
діяльність та п. 
2.12.4 та п.3.3.17  
Статуту ПАТ 
«Розрахунковий 
центр») 

Клірингова 
діяльність 
клірингової 
установи 

Передбачено 
можливість 
провадження  
(ч. 2 ст. 29 
Закону та 
абз. 7, 8 п.2 
р. І 
Положення 
про  
провадження 
депозитарної 
діяльності), 
однак 
фактично не 
здійснюється
.  

Здійснює  Не здійснює Не здійснює може виступати 
учасником 
біржових торгів 
без ліцензії на 
провадження 
діяльності на 
фондовому 
ринку - 
діяльності з 
торгівлі цінними 
паперами (п. 9 
р.І Положення 
про клірингову 
діяльність) 
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Додаток 4. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов’язані з 

провадженням професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних 

паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності» 

I.   Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1.   У Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 31, ст. 268 із наступними змінами): 

частину четверту статті 16 викласти в такій редакції:  

 «Професійна діяльність учасників фондового ринку, крім фондових бірж, 

Центрального  депозитарію та Розрахункового центру з обслуговування договорів 

на фінансових ринках, здійснюється за умови членства щонайменше в одному 

об’єднанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівній 

організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів за 

відповідним видом професійної діяльності»; 

частину 3 статті 19-1 доповнити реченням такого змісту: «Мінімальний 

розмір регулятивного капіталу особи, яка провадить клірингову діяльність не 

може бути меншим за суму еквівалентній 7,5 млн. євро. за  офіційним курсом 

грошової одиниці України, визначеним Національним банком»;   

частину 2 статті 19-6 доповнити реченням такого змісту: «Мінімальний 

розмір регулятивного капіталу особи, яка виконує функцію центрального 

контрагента не може бути меншим за суму еквівалентній 7,5 млн. євро. за 

офіційним курсом грошової одиниці України, визначеним Національним банком». 

2.   У Законі України «Про депозитарну систему України» (Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2013, № 39, ст.517 із наступними змінами): 

частину другу статті дев’ятої викласти в такій редакції:  

«Центральний депозитарій – фінансова установа, що утворюється та діє в 

організаційно-правовій формі акціонерного товариства, з урахуванням 
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особливостей, установлених цим Законом, характеризується наявністю 

спеціальної господарської правосуб’єктності, що має виключний характер, 

володіє відокремленим майном, що має цільове призначення і закріплене на праві 

власності, несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах закріпленого 

за ним майна. Товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня 

реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального 

депозитарію»; 

абзац перший частини шостої статті дев’ятої викласти в такій редакції:  

«Центральний депозитарій з метою забезпечення виконання покладених на 

нього функцій за погодженням з НКЦПФР може виступати засновником та бути 

учасником (акціонером) юридичних осіб, діяльність яких пов’язана з наданням 

послуг Центральним депозитарієм.  

Центральному депозитарію забороняється виступати засновником та бути 

учасником (акціонером) наступних професійних учасників фондового ринку та 

юридичних осіб:1) організаційно-правова форма яких передбачає повну майнову 

відповідальність засновника (учасника);2) діяльність яких не пов’язана з 

наданням послуг Центральним депозитарієм;3) діяльність яких є збитковою 

та/або може призвести до загального збиткового фінансового результату 

провадження господарської діяльності Центральним депозитарієм; 

статтю 16 доповнити частиною 4 такого змісту:  

«Центральний депозитарій несе відповідальність за невиконання 

розпорядження (запиту) клієнта, яке прямо передбачено законодавством або 

відповідним договором; за неповноту, недостовірність або несвоєчасність 

зарахування цінних паперів (крім цінних паперів, віднесених до компетенції НБУ) 

у систему депозитарного обліку, незабезпечення їх належного обліку та 

зберігання, а також списання цінних паперів у зв’язку з їх погашенням та/або 

анулюванням; за порушення правил ведення обліку зобов’язань емітента за 

цінними паперами власних випусків (крім цінних паперів, віднесених до 

компетенції НБУ); за неналежне зберігання глобальних сертифікатів та 
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тимчасових глобальних сертифікатів. Центральний депозитарій не несе 

відповідальності за неналежне виконання зобов'язань перед клієнтом у випадку 

ненадання та/або надання недостовірної та/або неповної інформації депонентами 

або емітентами»; 

статтю 17 доповнити частиною 4 наступного змісту:  

«Національний банк України  несе відповідальність за невиконання 

розпорядження (запиту) клієнта, яке прямо передбачено законодавством або 

відповідним договором; за неповноту, недостовірність  або несвоєчасність 

зарахування цінних паперів, віднесених до компетенції Національного банку 

України у систему депозитарного обліку, незабезпечення їх належного  обліку та 

зберігання, а також списання цінних паперів у зв’язку з їх погашенням та/або 

анулюванням; за порушення правил ведення обліку зобов’язань емітента за 

цінними паперами власних випусків, віднесених до компетенції Національного 

банку України; за неналежне зберігання глобальних сертифікатів та тимчасових 

глобальних сертифікатів. Національний банк України  не несе відповідальності за 

неналежне виконання  зобов'язань перед клієнтом у випадку ненадання та/або 

надання недостовірної та/або неповної інформації депонентами або емітентами»;  

статтю 18 доповнити частиною четвертою такого змісту:  

«Депозитарна установа несе відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання своїх обов’язків по договору про обслуговування рахунка в цінних 

паперах депонента»;   

частину 1 статті 21 доповнити абзацом третім наступного змісту:  

«Інформація, що міститься в проспекті емісії цінних паперів, повинна 

відображати всі обставини, які можуть істотно вплинути на прийняття рішення 

про придбання емісійних цінних паперів. Відповідальність за повноту і 

достовірність зазначеної інформації несе емітент»;  

статтю 22 доповнити частиною 13 такого змісту: 
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«ЦД та НБУ несуть відповідальність за повноту, достовірність та 

своєчасність надання реєстру власників іменних цінних паперів, крім випадків  

ненадання та/або надання недостовірної та/або неповної інформації емітентами»; 

 доповнити статтею 27-1 такого змісту: 

«Стаття 27-1. Відповідальність учасників депозитарної системи за 

неправомірне розголошення  та/або надання інформації, що міститься у системі 

депозитарного обліку 

 Професійні учасники депозитарної системи України та НБУ за неправомірне 

розголошення  та/або надання інформації, що міститься у системі депозитарного 

обліку несуть відповідальність у випадках і порядку, передбачених цивільним, 

адміністративним або кримінальним законодавством України. Шкода, заподіяна 

внаслідок неправомірного розкриття інформації, що міститься у системі 

депозитарного обліку, підлягає відшкодуванню в порядку, встановленому 

законодавством».  

3.   Частину  першу статті 5 Закону України «Про природні монополії» 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 30, ст.238 із наступними 

змінами) доповнити абзацом наступного змісту: «депозитарна діяльність 

Центрального депозитарію».  

4.   Частину  першу статті 8 Закону України «Про державне регулювання 

ринку цінних паперів» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 51, 

ст.292 із наступними змінами) доповнити 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». 
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Додаток 5. Довідка Комітету з питань фінансової політики і банківської 

діяльності Верховної Ради України №04-37/10-245 від 20.08.2018 
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