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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ 

БІРЖІ В УКРАЇНІ 
(2 години) 

 

1. Основні правові документи, що регулюють діяльність товарних бірж 
України 

 

З розвитком ринкової економіки нашої держави біржі в своєму 
становленні  пройшли ряд етапів: зародження, швидке зростання, спад, 
біржову активність та реорганізацію. в Україні біржа є організованим 
ринком, тобто являє собою форму організації торгівлі товарами за 
заздалегідь встановленими правилами. основними правовими документами, 
що регулюють діяльність  біржову діяльність в України є: 

 Господарський кодекс України встановлює   відповідно   до  
Конституції України правові  основи  господарської  діяльності ,  яка  
базується  на  різноманітності  суб'єктів господарювання різних форм 
власності.(§4 Біржова торгівля) 

Закони України 

 „Про товарну біржу” визначає  правові  умови  створення  та   
діяльності товарних бірж на території України. 
 «Про публічні закупівлі» установлює правові та економічні засади 

здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб 
держави та територіальної громади. 

 „Про державне регулювання ринку цінних паперів   визначає  правові  
засади  здійснення   державного регулювання   ринку  цінних  паперів  та  

державного  контролю  за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних в 
Україні. 

 „ Про національну депозитарну систему та особливості  електронного 

обігу цінних паперів в Україні”  визначає  правові  основи  обігу  цінних 
паперів у національній  депозитарній  системі  та особливості  електронного 
обігу цінних паперів в Україні. 

 "Про оцінку майна, майнових прав і професійну оцінну діяльність в  
Україні"  визначає правові основи здійснення оцінки майна, майнових прав і 
професійної оцінної діяльності в Україні, її державного і суспільного 

регулювання, забезпечення створення системи незалежної оцінки майна з 
метою захисту законних інтересів держави інших суб'єктів правовідносин в 
питаннях оцінки майна, майнових прав і використовування її результатів. 

 „Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської  
діяльності „  визначає правові та організаційні засади реалізації державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності.  

 „Про цінні папери та фондовий ринок” регулює відносини, що 

 виникають під час розміщення, обігу цінних паперів і провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку, з метою забезпечення 
відкритості та ефективності функціонування фондового ринку.  



 

 

2. Засновники та члени біржі 
 

Біржа створюється на основі добровільного рішення засновників без 
обмеження терміну її діяльності. Тому  засновниками біржі вважають членів 
ініціативної групи, що укладають між собою засновницький договір і 
виступають як її організатори.  

Склад засновників залежить від виду біржі. Засновниками товарної 
біржі можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи. Разом з тим ними 
не можуть бути вищі й місцеві органи державної влади та управління, а 
також державні установи, що перебувають на держбюджеті, інвестиційні 
компанії і фонди, суспільні, релігійні й добродійні об'єднання та фонди, 
фізичні особи, які згідно із законодавством не можуть займатися 
підприємницького діяльністю. 
Засновниками фондової біржі можуть виступати тільки професійні учасники 
ринку цінних паперів, а валютної біржі — комерційні банки або фінансові 
установи, які мають ліцензію на право здійснення операцій з валютою. 

Членами біржі вважаються засновники, а також прийняті до складу 
згідно зі статутом біржі вітчизняні та іноземні фізичні і юридичні особи. 
Члени бірж беруть участь у формуванні статутного капіталу біржі та 
розрахунково-клірингових палат, сплачують початкові та щорічні внески, 
мають право голосу при вирішенні основних питань щодо діяльності біржі, 
які вирішуються на загальних зборах. 

На зарубіжних товарних біржах по-різному вирішується питання 
членства. Члени біржі, які мають право здійснювати на ній торговельні 
операції, поділяються на кілька категорій з різними правами та обв’язками. 
Як правило, це повні члени, які купують "місце" на біржах та мають право 
укладати угоди у всіх торговельних секціях біржі, асоційовані члени та 
члени за торговельними інтересами (спеціальне членство), які відповідно 
мають право укладати угоди у декількох або одній із секцій. Зарубіжна 
практика допускає різне ставлення до категорії членства. В одних країнах 
перевагу надають юридичним особам (Японія, Канада), в інших - фізичним 
(США), але у більшості країн Європи такі переваги відсутні. Членство на 
біржі надає певні права та накладає конкретні зобов’язання. До 
найсуттєвіших прав належать допуск до укладання біржових угод та 
зменшення комісійних за ними. Бути членом відомих світових ф'ючерсних та 
фондових бірж престижно. До осіб, які бажають стати членами біржі, 
висуваються певні вимоги як щодо величини власного капіталу та 
платоспроможності, так і щодо моральних якостей фізичної особи або 
керівника корпорації тощо. Не досить мати кошти для купівлі місця на біржі, 
яке на зарубіжних провідних біржах коштує недешево (наприклад,  вартість 
місця на Нью-йоркській фондовій біржі коливається від 280 до 350 тисяч 
доларів США), потрібно мати позитивний імідж на відповідному ринку, який 



підтверджується тим, що про майбутнього члена біржі дадуть виключно 
хороші відгуки два авторитетних члена біржі. 
 Члени товарної біржі в Україні мають право:      

 здійснювати біржові операції на біржі  та  одержувати  за  це 

винагороду; 
 брати участь у вирішенні питань діяльності біржі,  обирати  і 

бути обраним до її керівних органів; 
 здійснювати всі управлення, що випливають із сплати  пайового 

або вступного внеску; 
 користуватися всіма послугами біржі. 

Зобов'язання членів біржі полягають У: 
 безумовному виконанні вимог статуту, 

правил біржової торгівлі, рішень загальних зборів біржі та її виконавчих 
органів 

 провадити розрахунки за своїми угодами відповідно  до  правил 

біржової торгівлі та своєчасно інформувати біржовий комітет  (раду 

біржі)  про  зміни  у  своєму  фінансовому  становищі,  що  можуть 

негативно вплинути на виконання  його  зобов'язань  перед  третіми 

особами та біржею; 
 сплачувати членські внески; 
 вести облік здійснюваних угод за формою, визначеною правилами 

біржової торгівлі; 
 подавати необхідну інформацію контролюючим органам біржі; 
 не  розголошувати  конфіденційні  відомості  та    комерційну 

таємницю про діяльність біржі. 
 

 

3. Органи управління біржею 

 

Організаційна структура біржі будується з урахуванням забезпечення її 
високої ліквідності, низького рівня витрат, можливості швидкої та поточної 
інформованості всіх учасників торгівлі й коректування їх дій.  
 Органи управління біржі складаються  з громадської й стаціонарної 
структури. 
 Громадська структура біржі включає загальні збори членів біржі, які 
є вищим органом управління (скликаються щорічно Біржовою радою), і 
виборні органи в особі Біржової ради (комітету) на чолі з Правлінням біржі й 
ревізійною комісією. Стаціонарна структура біржі призначена для ведення 
господарської біржової діяльності. 
Компетенція й функції громадської структури відрізняються й можуть бути 
специфічними на різних біржах. 
Загальні збори: 
- здійснюють загальне керівництво біржею й біржовою торгівлею 

- визначають цілі й завдання біржі, стратегію її розвитку; 



- затверджують і вносять зміни у внутрішньо біржові нормативні документи; 
- формують виборні органи; 
- розглядають і затверджують бюджет біржі, річний баланс, розподіляють 
прибуток; 
- приймають нових членів; 
- затверджують кошторис витрат комітету й персоналу біржі; 
- ухвалюють рішення про припинення діяльності біржі.  

Оскільки збори членів біржі збираються один раз на рік, то для 
оперативного управління біржею обирається Біржова рада (комітет). Вона є 
контрольно-розпорядчим органом поточного управління біржею й вирішує 
наступні питання її діяльності: 
- заслуховує й оцінює звіти правління; 
- вносить зміни в правила торгівлі; 
- готує рішення загальних зборів; 
- установлює розміри всіх внесків, виплат, грошових і комісійних зборів; 
- готує рішення про прийом або виключення членів з біржі; 
- керує торгами; 
- розпоряджається майном; 
- наймає і звільняє персонал біржі та ін. 

Зі складу Ради формується Правління, що здійснює оперативне 
керівництво біржею і що представляє її інтереси в організаціях і установах. 

Порядок дії Біржової ради й Правління визначається статутом і може 
мати особливості на різних біржах. 

Зборами членів біржі одночасно з Біржовою радою обирається і 
ревізійна комісія, яка здійснює контроль за фінансово-господарською 
діяльністю біржі. Вона оцінює правомочність рішень, що приймаються 
органами управління біржі; проводить документальну перевірку до загальних 
зборів; перевіряє стан рахунків, правильність бухгалтерського, статистичного 
обліку й звітності, кошторисів і нормативів; правильність платежів до 
бюджету, стану каси й фондів біржі. 

Ревізійна комісія веде перевірки за дорученням загальних зборів членів 
біржі або з власної ініціативи не рідше за один раз на рік. Результати 
перевірок направляють загальним зборам членів біржі. Під час виникнення 
серйозної загрози може їх скликати. 

Стаціонарна структура біржі необхідна для ведення господарської 
біржової діяльності й ділиться на виконавчі (функціональні) і спеціалізовані 
підрозділи. 

Виконавчі підрозділи — це апарат біржі, який готує й проводить 
біржовий торг. Вони вельми різноманітні й залежать від обсягу біржових 
операцій, кількості членів біржі й брокерів, які на ній працюють. Однак 
обов'язковими є наступні: 
- відділ реєстрації забезпечує реєстрацію біржових посередників, ведення 
обліку реквізитів і кадрового складу біржових посередників, здійснює видачу 
їм паролів, акредитацію брокерів, видачу біржових пропусків і контроль за 
правильністю даної інформації в біржовій базі даних; 



- економічна служба—розрахунковий центр, який проводить взаємні 
розрахунки між біржовими посередниками і біржею; 
- біржовий інформаційний канал цілодобово приймає інформацію від 
біржових посередників і їх клієнтів, готує її до майбутніх торгів і цілодобово 
відповідає на запити брокерів щодо інформації, виставленій на майбутні 
торги; інформаційно-обчислювальний центр здійснює технічне 
обслуговування комп'ютерної техніки й акустичної системи біржового залу, 
програмне забезпечення біржової бази даних; 
- відділ біржової інформації займається розповсюдженням біржової 
інформації; 
- маклерський відділ проводить торги, реєструє операції й оформляє 
результати торгів; 
- ф'ючерсний відділ реєструє біржових посередників, що беруть участь у 
ф'ючерсних торгах; 
- аналітичний відділ розробляє методи аналізу біржової діяльності, збирає та 
обробляє аналітичну біржову інформацію; 
- служба безпеки здійснює дотримання пропускного режиму біржі, підтримує 
порядок в приміщеннях біржі. 
Загальні збори членів біржі 
Ревізійна 

комісія 

Біржова рада (комітет) 
Біржові комітети (ради) 

Спеціалізовані підрозділи — це комісії біржі та її комерційні 
організації. Серед комісій найбільш значними є котирувальна й арбітражна. 
Котирувальна комісія необхідна для того, щоб організувати облік різних 
видів цін (попиту і пропозиції, вищих і нижчих, договірних, початкових і 
заключних) під час укладання біржових угод. На основі узагальнення таких 
цін визначаються котирувальні (довідкові) ціни, які публікуються в біржових 
бюлетенях і розглядаються як біржовий довідник. 
Арбітражна комісія вирішує суперечки між покупцями, продавцями й 
брокерами в ході укладання або виконання угод (третейський суд). Це свого 
роду погоджувальна комісія. 
Також на біржі можуть створюватися: 
- комісія з торгової (ділової) етики, яка виконує функцію журі засідателів з 
внутрішніх дисциплінарних питань біржі; 
- комісія з приймання нових членів біржі. 
Серед комерційних організацій, які можуть створюватися біржею або за її 
участю, можна виділити Розрахункову (Клірингову) палату, біржові склади, 
депозитарії' та інші підрозділи. 
Особливе та важливе місце серед комітетів щодо обслуговування біржового 
обороту посідає Розрахункова палата. Вона може бути внутрішньою 
біржовою структурою, тобто входити до складу біржі, але може перебувати й 
за межами біржі. В останньому випадку її функції може виконувати будь-

який уповноважений банк. Існування розрахункового центру за межами біржі 



сприяє одночасному обслуговуванню кількох бірж. Розрахункова палата 
відповідає за ефективне врегулювання біржових операцій, веденім рахунків, 
проведення клірингових операцій з укладених угод, одержання та ; 
підтримання маржі на необхідному рівні, врегулювання про-  | цесу 
постачання товарів, а також за подання необхідної інформації. Таким чином, 
призначення Розрахункової палати — гарантувати фінансову порядність на 
біржовому ринку. 
На вітчизняних біржах доки ще немає сучасних Розрахункових палат, як то в 
світовій біржовій практиці, їх функції виконують розрахунково-фінансові 
центри.  
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