
Організаційна структура та управління біржею 

 

 

1. Створення біржі 
 

Створення біржі — починається з утворення ініціативної групи, члени 
якої надалі входять у число засновників і керівників біржі. Майбутні 
засновники визначають вигляд майбутньої біржі, розробляють концепцію її 
діяльності. На сьогодні майже всі біржі в Україні універсальні, але вже по-

чався процес їх спеціалізації. 
Біржа створюється на засадах добровільного об'єднання зацікавлених 

юридичних та фізичних осіб, яким не заборонена біржова діяльність чинним 
законодавством. Засновниками і членами біржі не можуть бути органи 
державної влади та управлінці, а також державні установи (організації), що 
перебувають на державному бюджеті. 

Спочатку визначається кількість і склад засновників. Залежно від 
правового статусу біржі (акціонерне товариство закритого чи відкритого 
типу, приватне підприємство та ін.) у складі її засновників можуть бути як 
юридичні, так і фізичні особи Чим більше засновників і міцніше їхнє 
фінансове положення, тим більшу підтримку вони можуть надати біржі і тим 
більше зацікавлені у їхньому залученні члени та ініціативна група. Але надто 
велика їх кількість ускладнює керування біржею. 

Після встановлення складу засновників між ними укладається 
засновницька угода, в якій мають бути чітко визначені їхні права й обов'язки, 
сфери і напрями їхньої діяльності, участь сторін у фінансуванні витрат по 
створенню біржі, способи і форми внесків, відповідальність сторін і т. ін. 
Далі здійснюється підготовка установчих документів, визначення статутного 
фонду, проведення підписки на акції та продаж брокерських місць. Величина 
статутного фонду залежить від розмірів і завдань біржі, її обороту і кількості 
учасників. 

Біржа має право випускати акції різних категорій і номінальної 
вартості, що відкриває широкі можливості для вибору найкращого варіанта 
підписки. У вітчизняній практиці найчастіше випускають два види акцій — 

звичайні і привілейовані — однієї номінальної вартості. 
Номінальна вартість акцій різних бірж коливається, і власники кожної з 

них наділяються однаковими правами: участі і управління, ведення 
брокерських операцій, одержання дивідендів, якщо це передбачено 
керівництвом біржі. Можуть застосовуватися і різні варіанти. Наприклад, 
номінал звичайної акції в принципі може складати 100 гривень, а право на 
брокерську діяльність надається за наявності не менше десяти акцій. Тим же, 
хто придбав меншу їх кількість, може бути гарантоване право придбання чи 
оренди брокерського місця на біржі за половину його аукціонної ціни. При 
створенні біржі можна випустити невелику кількість акцій, необхідну лише 
для утворення її мінімального статутного фонду і нормальної організації 



роботи. Основні засоби можна отримати, наприклад, від аукціонного 
продажу брокерських місць. 

Деякі біржі передбачають обмеження при придбанні пакета акцій. Одні 
дають можливість акціонерам купувати акції на суму не більше як 20 
відсотків статутного фонду, інші — 30 відсотків. 

Різними бувають форми та терміни придбання акцій. їх оплата може 
здійснюватися в будь-якій твердій валюті, наданням прав користування 
землею, будинками, устаткуванням, власністю і т. ін. 

Найчастіше засновники створюваних бірж вимагають оплати половини 
номіналу придбаних акцій у термін підписки, а іншої їх частини — протягом 
року. Деякі біржі установлюють більш жорсткі строки — оплата половини 
вартості акцій протягом двох тижнів чи місяця після підписки на них. Успіх 
підписки багато в чому залежить від успішної реклами, вмілої й активної 
роботи з потенційними передплатниками. 

Після проведення підписки й установчих зборів керівні органи біржі 
реєструють її відповідно до чинного законодавства. 

 

2. Ліцензійна діяльність біржі 
 

В різних країнах діяльність біржі здійснюється по-різному. В Україні, 
наприклад після реєстрації необхідно одержати ще ліцензію Держкомітету з 
антимонополь- ної політики і підтримки нових економічних структур. 

Проходження біржами процедури ліцензування не передбачає 
припинення торгів, крім випадків порушення діючими біржами термінів 

подання заяв на право здійснення біржової діяльності, а саме — через три 
місяці з дня державної реєстрації в місцевих органах влади 
(міськвиконкомах). 

Ліцензування біржі — метод державного регулювання комерційної 
діяльності. Для одержання ліцензії необхідно надати в Комітет наступні 
документи: 
•    заповнену за установленою формою заяву; 
•    статут біржі; 
•   установчий договір; 
•    свідчення про державну реєстрацію; 
•    правила торгівлі на біржі; 
•    документ, що підтверджує (на момент надання заяви про видачу ліцензії) 
наявність необхідного мінімального розміру статутного капіталу біржі 
відповідно до порядку, передбаченого для її організаційно-правової форми; 
•    ордер на приміщення для проведення торгів або відповідний договір на 
нього. 

Статут, правила торгівлі та інші документи повинні передбачати 
наступні положення: 
•    укладання угод тільки на біржових зборах і через механізм відкритого 
торгу; 



•   реєстрація угоди, доведення інформації про неї до учасників біржових 
торгів у ході даних біржових зборів; 
•    інформування учасників торгів про ціни біржових угод; 
•    публікація даних про товари (біржові операції, котирування та ін.), 
допущені до біржової торгівлі на даній біржі; 
•    заборона найманим службовцям біржі брати участь у біржових угодах і 
створювати власні брокерські контори; 
•    заборона найманим службовцям біржі прямо або побічно 
використовувати чи передавати службову інформацію іншим особам для 
здійснення біржових операцій. 

Положення Статуту, правил торгівлі та інших документів біржі повинні 
відповідати діючому на території України законодавству. 
Заявник відповідає за вірогідність інформації, наданої для одержання 
ліцензії. 

За необхідності Комітет має право запитувати у міністерств і відомств, 
місцевих органах влади, банків та інших організацій інформацію, що 
підтверджує вірогідність відомостей, які надаються заявником. 
Протягом 30 днів з дня одержання належним чином оформлених документів 
Комітет вивчає і перевіряє надану документацію і приймає обґрунтоване 
рішення про видачу (невидачу) ліцензії. 

Комітет вправі відмовити у видачі ліцензії у разі надання неналежним 
чином оформлених документів, а також невідповідності вимогам діючого 
законодавства і повернути зазначені документи заявнику для 
переоформлення. 

Комітет вправі призупинити дію ліцензії у разі порушення біржових 
вимог. У цьому випадку біржа зобов'язана у 15-денний термін усунути 
виявлені порушення і поінформувати про це Комітет. 
При прийнятті рішень про видачу або призупинення дії ліцензії Комітет 
керується висновками експертної комісії. 

Усі рішення, що стосуються видачі і призупинення дії ліцензії, 
розглядаються на засіданні комісії з обов'язковим запрошенням 
представників біржі, яка ліцензується. 

Зміни в номенклатурі товарних секцій, статутних документах 
підлягають розгляду в Комітеті. Біржа подає відомості про ці зміни протягом 
15 днів після їх прийняття керівними органами біржі. 
Комітет вправі не погодитися з внесеними біржею змінами. У цьому випадку 
в 15-денний термін він офіційно попереджає біржу про необхідність 
приведення документації у відповідність до вимог Комітету. 

Біржа одержує право здійснювати біржову діяльність з моменту видачі 
ліцензії. У разі втрати ліцензії на підставі наявних у Комітеті документів їй 
видається дублікат у порядку, передбаченому даним Положенням і діючими 
нормативними актами, що регулюють біржову діяльність. 
Незважаючи на незначні національні особливості побудови бірж у різних 
країнах, органи управління включають три основні рівні, що відповідають 



повноваженням кожного з них. На вершині піраміди знаходяться загальні 
збори учасників-членів біржі, які є законотворчим органом. 
Виконавчі функції покладені, по-перше, на Біржову раду (чи Раду 
директорів), яка володіє правом контролювати діяльність інших служб і 
розробляти основні напрями діяльності біржі, встановлювати і коригувати 
правила біржової торгівлі. Члени Біржової ради обираються на три роки, 
хоча вибори, перевибори і довибори можуть проводитися щороку. 
Поточне управління здійснює Правління біржі на чолі з президентом, 
призначеним за схваленням Ради директорів. Інші підрозділи включають 
котирувальний, ревізійний, статистичний, навчально-дослідницький комітети 
чи відділи. 

 

3. Організаційно-правовою формою біржової діяльності 
 

Сучасні вітчизняні біржі являють собою поєднання іноземного досвіду, 
і в цьому органи управління біржі відповідають міжнародним стандартам.  

Найбільш поширеною організаційно-правовою формою біржової дія-

льності на сьогодні є товариства з обмеженою відповідальністю та 
акціонерні. 
Вищим органом управління, незалежно від зазначених двох форм, на будь-

якій біржі є загальні збори її членів-учасників. Це законодавчий орган 
внутрішньобіржової діяльності. 
До компетенції загальних біржових зборів входить: 
•    здійснення загального управління діяльністю біржі; 
•    визначення її цілей та стратегії розвитку, правил внутрішнього 
розпорядку; 
•    затвердження, зміна і доповнення установчих документів; 
•    вибори і затвердження Ради чи Біржового комітету в товариствах з 
обмеженою відповідальністю; 
•    вибори ревізійної комісії; 
•    внесення змін і доповнень до персонального складу і структури; 
•    затвердження результатів діяльності і розподіл прибутку; 
•    визначення розміру і порядку виплати дивідендів, умов покриття збитків; 
•    визначення збільшення чи зменшення кількості місць на біржі і 
встановлення квот для членів-учасників; 
•    затвердження рішень Біржової ради про створення і скасування секцій, 
виключення і прийом нових членів-учасників; 
•    прийняття рішень про залучення до майнової відповідальності посадових 
осіб; 
•    затвердження кошторису витрат на утримання Біржової ради і персоналу 
біржі; 
•    затвердження рішень Біржової ради про придбання цінних паперів, вступ 
біржі в пайовики банків, концерни, консорціуми, асоціації та інші об'єднання, 
створення дочірніх підприємств, філій і представництв біржі; 
•    прийняття рішень про припинення діяльності біржі; 



•    призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу. 
Щоб забезпечити успішне функціонування біржі у період між 

черговими зборами її членів-учасників, створюються постійно діючі органи 
управління, головними з яких у товариствах з обмеженою відповідальністю є 
Біржовий комітет і виконавча дирекція, в акціонерних товариствах — 

Біржова рада і Правління. В акціонерних товариствах іноді, особливо на 
великих біржах, при Правлінні створюється ще й Дирекція. 
Біржовий комітет (Рада), по суті, подібний до наглядацької ради, що 
представляє всіх членів-учасників і забезпечує їхні інтереси. Він здійснює 
поточний контроль за діяльністю біржі і зазвичай щотижня проводить 
засідання. Коротко характеризуючи його функції, можна сказати, що він є 
контрольно-розпорядницьким органом поточного управління, який має право 
вирішувати будь-яке питання, що не входить до компетенції загальних збо-

рів, і повноважний: 
•    заслуховувати звіти виконавчої дирекції (Правління); 
•    вносити поправки до правил торгівлі, підготовляти рішення загальних 
зборів, пропозиції з питань, що входять до його компетенції; 
•    установлювати порядок і терміни додаткових внесків у статутний капітал, 
розміри всіх внесків, виплат, грошових і комісійних зборів; 
•    підготовляти рішення про прийом і виключення членів- учасників, 
створення і припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та 
представництв; 
•    встановлює дні і години біржових торгів та курсових днів; 
•    слідкує за котируванням цін і виданням Біржового бюлетеня та звітів про 
діяльність біржі; 
•    організовує проведення кваліфікаційних іспитів для брокерів, їх 
реєстрацію на біржі. 
Головна відмінність Біржового комітету (Ради) від інших постійно діючих 
структурних підрозділів полягає у тому, що це виборний орган. Він 
складається з повноважних представників членів- учасників, як правило, 
підприємств і установ, а також кваліфікованих фахівців, які не мають статусу 
повноважних представників. Обидві категорії осіб, що входять до Біржового 
комітету (Ради), повинні пройти процедуру виборів на загальних зборах. 
Збори призначають голову виконавчої дирекції (Правління) і його 
заступників, які у свою чергу підбирають кадри для відділів біржі. 
На практиці принцип виборності і назначуваності досить часто поєднуються, 
щоб забезпечити якнайбільшу гнучкість і свободу при визначенні 
персонального складу виконавчих органів. Так, на деяких біржах перевага 
надається призначенню на посаду одного з виконавчих співголів Біржового 
комітету (Ради), що є своєрідним аналогом генерального директора 
виконавчого органу. Таким чином, президентом стає людина, яка пройшла 
горно виборів на загальних зборах і одночасно затверджена на відповідній 
посаді. У деяких випадках президент призначається безпосередньо 
загальними зборами, не є членом біржі і не може, так як співробітники 
дирекції, брати участь у біржових угодах та створювати власні фірми чи 



передавати службову інформацію іншим особам для здійснення біржових 
операцій. 
Поточна організаційно-господарська діяльність включає: 
•    розробку і впровадження конкретних програм біржової діяльності, а 
також правил і процедур біржових торгів; 
•    забезпечення умов і координацію роботи структурних підрозділів; 
•    налагодження постійної взаємодії між членами—учасниками біржі, 
брокерськими фірмами і брокерами; 
•   установлення комерційних та інших зв'язків з партнерами біржі, у тому 
числі з іншими біржами; 
•    ведення фінансового, бухгалтерського і статистичного обліку, 
діловодства, оснащення біржі технічними засобами та надання на їх основі 
платних послуг учасникам біржових торгів; 
•    організація випуску біржової інформації; 
•    контроль за дотриманням правил торгівлі та порядку оформлення угод; 
•    організація роботи з обслуговування Біржового комітету і спеціальних 
(допоміжних) органів біржі; 
•    організація навчання співробітників біржі та учасників торгів. 
Правління в особі його керівника наділене правом самостійного визначення 
чисельності співробітників та її професійно- кваліфікаційної структури, рівня 
оплати праці, прав і обов'язків працівників на підставі посадових інструкцій 
та відповідно до умов трудового договору, а також може виконувати всі інші 
функції, що не входять до компетенції Загальних зборів і Біржового комітету 
(Ради). 

 

 


