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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Зростання економіки України характеризується ба-

гатьма показниками і факторами. Одним з них можна вважати налагоджену си-

стему функціонування ринку цінних паперів та депозитарної системи, яка його 

обслуговує. Даний фактор важливий тим, що без прозорого та контрольованого 

процесу обігу цінних паперів не може проходити цивілізовані та законні процеси 

зміни утримувачів, виникають труднощі у здійсненні довгострокових інвестицій в 

цінні папери для одержання дивідендних доходів, виникають сумніви стосовно 

легітимності приватизаційних процесів, спостерігається деформація напрямів ру-

ху грошових потоків та їх ефективності.  

Для повноцінної роботи ринку цінних паперів необхідна наявність усього 

спектру фахівців з високим рівнем розвитку інфраструктури, на основі якої можна 

здійснювати повноцінну депозитарну діяльність в країні. Також ввесь перелік 

задіяних у депозитарній системі державних органів повинен здійснювати контро-

люючі заходи над діяльністю учасників депозитарної системи, щоб гарантувати 

виконання взятих зобов’язань перед інвесторами, а також контролювати процеси 

змін у формах і правах власності.  

Обравши євроінтеграційний вектор розбудови соціально-економічних про-

цесів Україні варто привести у відповідність ввесь перелік структурних елементів 

фінансово-економічної системи, до європейських положень та стандартів. Зазна-

чене вимагає розв’язання суперечливих моментів які існують на різних стадіях 

державного механізму та впливають на зростання ринку цінних паперів. Здійс-

нення структурних перетворень в економіці України вимагає реалізації ряду захо-

дів для розвитку ринку цінних паперів, що являє собою ефективний механізм тра-

нсформації інвестицій у фінансові ресурси для реального сектору економіки. 

Ефективність цього процесу 

значно залежить від стану конкуренції на ринку та прозорості розбудови ін-

фраструктури українського ринку цінних паперів, функціонування якого забезпе-

чується депозитарною системою.  



Значний внесок у дослідження особливостей організації, функціонування та 

регулювання депозитарної системи зроблений рядом закордонних та українських 

вчених: Арутюнян Р.Р., Калач Г.М., Корнєєва В.В., Кузнєцова Н.С., Леось О.Ю., 

Мозговий О.М., Москвін С.О., Покришка Д.С., Посполітак В.В., Пшик Б.І. Сив-

ченко Г., Скиба М.В., Хоружий С.Г., та інші. Разом з тим, комплексні досліджен-

ня депозитарної системи для вироблення практичних рекомендацій щодо її вдос-

коналення з одночасним покращенням механізмів взаємозв’язку залучених у ри-

нок цінних паперів учасників потребують подальшого вивчення. Важливим 

напрямком постановки ключових завдань по дослідженню депозитарної системи є 

комплексний аналіз активності національної депозитарної системи за сучасних 

умов, виявлення проблем, які гальмують її розвиток та обґрунтування пропозицій 

по їх вирішенню. 

Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних і практичних аспектів 

функціонування депозитарної системи та пошук способів її вдосконалення. 

Відповідно до поставленої мети передбачається вирішення наступних зав-

дань: 

- вивчити сутність та особливості функціонування депозитарної системи; 

- дослідити інформаційне забезпечення депозитарної системи України; 

- здійснити огляд наукових точок зору з проблематики функціонування де-

позитарної системи в Україні; 

- дослідити методику та інструментарій аналізу депозитарної системи; 

- проаналізувати стан та проблеми депозитарної системи України; 

- оцінити ефективність функціонування депозитарної системи України; 

- дослідити зарубіжний досвід функціонування депозитарних систем; 

- сформулювати напрями розвитку депозитарної системи України; 

Об’єктом дослідження є депозитарна система України. 

Предметом дослідження є теоретичні і практичні аспекти функціонування 

депозитарної системи України. 

У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні 

методи: теоретичного узагальнення – для розкриття становлення депозитарної 

системи України; позитивний – для об’єктивного дослідження фактів, явищ і ре-



алій функціонування депозитарної системи; нормативний – для здійснення 

суб’єктивної оцінки за критерієм відповідності принципам функціонування депо-

зитарної системи і постановки цілей та рекомендацій щодо їхнього дотримання; 

статистичний метод – для аналізу динаміки та зміни основних показників 

функціонування депозитарної системи; метод порівнянь – для порівняння націо-

нальних і зарубіжних механізмів функціонування депозитарної системи; стати-

стичні – для проздійснення індексного аналізу. 

Теоретичною і методологічною базою роботи слугували класичні і сучасні 

теорії функціонування депозитарної системи, ринку цінних паперів та активності 

учасників інфраструктури ринку цінних паперів, монографічні дослідження і пуб-

лікації у періодичних виданнях вітчизняних і зарубіжних дослідників з питань 

функціонування депозитарної системи. Інформаційну базу дипломної роботи ста-

новили законодавчі акти, дані Національної комісії з цінних паперів та ринку цін-

них паперів,  Державної служби статистики України та матеріали фінансових ві-

домств зарубіжних країн. 
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