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Анотація. Розглянуто особливості переходу до бездокументарного ринку цінних паперів, досліджено 
особливості організації обліку цінних паперів Національної депозитарної системи України як системи обліку права 
власності на цінні папери. 

 

Аннотация. Рассмотрены особенности перехода на бездокументарный рынок ценных бумаг, исследованы 
особенности организации учета ценных бумаг Национальной депозитарной системы Украины как системы 
учета прав собственности на ценные бумаги. 

 

Annotation. The peculiarities of transition to uncertified market of securities, and also the features of organization of 
securities accounting are studied, National depositary system of Ukraine is considered as a system of accounting of 
ownership rights of securities. 
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На даному етапі розвитку економіки в Україні недостатньо розвинута інфраструктура для організації 
повноцінного обігу фондового ринку, зважаючи на це, автор детально розглядає, які зміни відбуваються на ринку 
цінних паперів. Це дозволить краще зрозуміти роль, яку відіграють цінні папери в діяльності суб’єктів 
господарювання, оскільки розподіл і перерозподіл фінансових ресурсів, капіталів відбувається на ринках фінансових 
ресурсів та фондовому. 

Дослідженням цього питання займалися провідні фахівці з обліку цінних паперів: Таращанська О. Б., Козоріз 
М. А., Шитко О. П., Кірєєв О. І., Бланк І. О., Ч. Вулфел [1], Д. Клінгебель, 
С. Клессенс та багато інших. 

Мета дослідження – обґрунтування напрямів удосконалення депозитарного обліку цінних паперів. 
Завдання дослідження – визначення особливостей переходу до бездокументарного ринку цінних паперів. 
Об’єктом дослідження є фондовий ринок. 
Предмет дослідження – особливості обігу ринку цінних паперів. 
Відносини щодо обліку права власності на цінні папери та прав за цінними паперами в Україні в даний час 

регулюються Законом України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних 
паперів в Україні. Законодавчо Національна депозитарна система (далі – НДСУ) складається з двох рівнів:  

нижній рівень – це зберігачі, які ведуть рахунки власників цінних паперів, та реєстратори власників іменних 
цінних паперів; 

верхній рівень – це Національний депозитарій України, клірингові депозитарії, що ведуть рахунки для 
зберігачів та здійснюють клірингові розрахунки за договорами щодо цінних паперів, а також депозитарії цінних 
паперів, що ведуть рахунки для зберігачів без здійснення клірингу і розрахунків [2].  

Учасники НДСУ поділяються на прямих та опосередкованих: 
прямі учасники – депозитарії, зберігачі, реєстратори власників іменних цінних паперів;  
опосередковані учасники – організатори торгівлі цінними паперами, банки, торговці цінними паперами та 

емітенти. Обслуговування обігу державних цінних паперів, у тому числі депозитарну діяльність щодо цих паперів, 
здійснює Національний банк України (далі – НБУ). 

Покласти край використанню реєстраторів у рейдерських схемах, правопорушенням з обліку цінних паперів, а 
також маніпулюванням з реєстрами акціонерів підприємств мають положення Закону України "Про акціонерні 
товариства", які зобов’язують здійснити переведення документарного обігу цінних паперів у бездокументарний. 

Автор вважає, що для переходу до бездокументарної системи обігу іменних цінних паперів потрібно 
запровадити систему електронної форми документообігу. Також потрібна централізація системи обліку прав 
власності на цінні папери. У свою чергу, Шевченко Г. Н. вважає, що проблему "подвійних реєстрів" можна розв’язати 
шляхом утворення єдиного центрального депозитарію як суб’єкта, що вестиме реєстр власників іменних цінних 
паперів [3]. Має бути уніфікована діяльність учасників депозитарної системи (реєстраторів, утримувачів) з 

обов’язковою умовою технологічної консолідації з центральним депозитарієм .  
В основу депозитарного обліку покладається облік цінних паперів, випущених у бездокументарній формі, або 

знерухомлених цінних паперів, що "трансформувалися" у записи на рахунках, аби надати більшої мобільності та 
захищеності такому фінансовому інструменту, як цінний папір у паперовій формі [4]. Саме зміна записів на рахунку у 
цінних паперах спричиняє передачу прав власності на цінні папери. 

Важливо зауважити, що зараз обіг (укладання та виконання угод) цінних паперів здійснюється відповідно до 
великої кількості законодавчих і підзаконних актів, що регулюють майнові відносини. З одного боку – загальне 

законодавство (ЦКУ, закони України "Про господарські товариства", "Про нотаріат" тощо) та низка підзаконних актів,  
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а з другого – спеціальне законодавство.  

Створення чітко зрозумілої і прозорої системи законодавчого регулювання гарантуватиме інвестору, що в 
Україні його права власності захищені. Для вирішення проблем обліку прав власності на цінні папери потрібна 
спеціально розроблена законодавча база. 

Вaжливим eлeмeнтoм пeрexoду дo бeздoкумeнтaрнoгo oбігу цінниx пaпeрів є cтвoрeння cиcтeми зaxиcту 
влacників бeздoкумeнтaрниx цінниx пaпeрів, зoкрeмa рoзрoбкa cтрaxoвoгo прoдукту caмe для дeпoзитaрниx установ 
[3]. Для цьoгo мoжнa викoриcтaти дocвід рoзвинутиx крaїн, які здійcнили пeрexід cтрaxoвиx прoгрaм, рoзрoблeниx 

для бaнківcькиx інcтитуцій, дo іншиx учacників фінaнcoвoгo ринку, в тoму чиcлі і депoзитaріїв. 
На думку автора, пeрexід дo бeздoкумeнтaрниx випуcків цінниx пaпeрів в Укрaїні мoжe пoтeнційнo привecти 

дo тaкиx пoзитивниx нacлідків: збільшeння бaзи цінниx пaпeрів для тoргівлі нa oргaнізoвaнoму ринку цінниx пaпeрів; 
приcкoрeння oбігу цінниx пaпeрів; зрocтaння ліквіднocті втoриннoгo ринку (як нacлідoк пoпeрeдньoгo); ліквідaція 
витрaт, пoв'язaниx з oбcлугoвувaнням пaпeрoвиx ceртифікaтів; змeншeння ризику oпeрaцій із цінними пaпeрaми 
чeрeз викoриcтaння тaкиx прoцeдур як "пocтaвкa прoти плaтeжу" тa кліринг; зрocтaння мoжливocті бeзпeрeшкoднoї 
рeaлізaції прaв влacнocті нa цінні пaпeри. 

Oтжe, пeрexід дo виключнo бeздoкумeнтaрнoгo oбігу цінниx пaпeрів є oдним із якіcнo нoвиx eтaпів рoзвитку 
нaціoнaльнoгo ринку цінниx пaпeрів Укрaїни, який нece бaгaтo пoзитивниx нacлідків, тaкиx, як, нaприклaд, 
приcкoрeння oбігу цінниx пaпeрів тa зрocтaння ліквіднocті втoриннoгo ринку, збільшeння бaзи цінниx пaпeрів, 
змeншeння ризикoвocті oпeрaцій із цінними пaпeрaми тoщo. 
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