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Тема: СУТНІСТЬ БІРЖОВИХ ДОГОВОРІВ (УГОД), ЇХ 

ХАРАКТЕРИСТИКА І КЛАСИФІКАЦІЯ 

Мета: ознайомитися з поняттям біржової угоди, їх характеристиками та 

класифікацією 

Під час біржової діяльності всі зацікавлені учасники ставлять за мету 

укласти угоду, яка б стала відповідним результатом даної діяльності, а відтак 

поняття “біржові угоди” потребує детального з’ясування. 

Поняття “біржові угоди” є досить складною категорією, чим 

пояснюється існування в науці біржового права різних підходів щодо її 

розуміння. 

Так, зокрема, у вузькому розумінні біржові угоди - це торгові угоди, які 

офіційно укладаються між членами біржі або брокерами під час біржових 

зборів у приміщенні біржі, або ж договір (укладання договору) про виконання 

певних зобов’язань. 

У широкому розумінні біржовими прийнято вважати будь- які угоди, що 

укладаються на біржі: між брокерами, що працюють у брокерських фірмах і, 

як правило, зареєстровані на біржах, між біржою й кліринговою організацією, 

біржою і брокером, біржою і депозитарієм, біржою і комерційним банком, що 

обслуговує її, кліринговою організацією й брокером, депозитарієм і брокером 

тощо. 

Норми вітчизняного біржового законодавства визначають біржовою 

операцією угоду, що відповідає сукупності умов: 

а) якщо вона являє собою купівлю-продаж, поставку та обмін 

товарів, допущених до обігу на товарній біржі; 

б) якщо її учасниками є члени біржі; 

в) якщо вона подана до реєстрації та зареєстрована на біржі не 

пізніше наступного за здійсненням угоди дня 
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Але зміст норм Господарського кодексу України свідчить про 

розмежування цих понять як родове і видове поняття. Так, наприклад, у п. 4 

ст. 281 Господарського Кодексу України визначено, що біржові операції 

дозволяється здійснювати тільки членам біржі або брокерам-громадянам, 

зареєстрованим на біржі відповідно до її статуту для виконання доручень 

членів біржі, яких вони представляють, щодо здійснення біржових операцій. 

Таке формулювання закону свідчить про широкий обсяг біржових операцій, на 

відміну від процедури укладання біржових угод. 

Виходячи з вищезазначеного варто було б внести й до інших актів 

біржового законодавства чіткість щодо визначення понять “біржові угоди” й 

“біржові операції”, адже це породжує різне тлумачення цих категорій. 

Отже, біржова угода - це угода про взаємну передачу прав і обов’язків 

стосовно біржового товару, що укладається учасниками біржі на біржових 

торгах у порядку, встановленому біржовим законодавством і правилами 

біржової торгівлі. 

Укладаючи угоди на біржі, необхідно врахувати такі її аспекти: 

− організаційний, вказує на порядок дій і перераховує документи, які 

необхідні для укладання угоди; 

− економічний, вказує на мету угоди (задоволення конкретних потреб, 

реалізація біржового товару, одержання прибутку, спекуляція), її ефективність 

і ризик, які необхідно врахувати при укладанні угоди; 

− правовий, встановлює права і обов’язки сторін угоди і їхню матеріальну 

відповідальність; 

− етичний, відображує суспільне ставлення до угоди, рівень довіри до 

угоди з біржовим товаром і бажання конкретно взятого (індивідуального) 

інвестора вкласти свої кошти в нього. 

Основні умови змісту біржової угоди: 

− місцезнаходження товару; 

− вид контракту (спот, форвард, ф’ючерс); 
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− об’єкт угоди, тобто найменування товару, його якість; 

− обсяг угоди (кількість товару); 

− ціна і форма оплати за куплений товар; 

− термін виконання угоди, умови поставки (розподіл витрат на 

транспортування, зберігання, страхування товару, який є об’єктом 

угоди). 

За Законом України «Про товарну біржу» (ст. 15), угоди, зареєстровані 

на біржі, не підлягають нотаріальному посвідченню. Зміст біржової угоди (за 

винятком найменування товару, кількості, ціни, місця і терміну виконання) не 

підлягає розголошенню. Цю інформацію може бути надано тільки на письмову 

вимогу судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ та 

аудиторським організаціям у випадках, передбачених законодавством 

України. 

Угода вважається укладеною з моменту її реєстрації на біржі. Угода 

вважається укладеною з моменту її реєстрації на біржі. 

Для угод, що укладаються на біржах, характерні такі риси: 

− угода повинна являти собою договір про купівлю-продаж біржового 

товару з негайним постачанням або до визначеного терміну в 

майбутньому; 

− порядок укладання угоди відповідає законодавству про біржову 

торгівлю, а також правилам торгівлі конкретної біржі; 

− учасники біржових угод є учасниками біржових торгів; 

− угода виконується (здійснюється) поза біржами; 

− угода підлягає обов'язковій реєстрації відповідно до встановлених 

правил; 

− біржа є гарантом виконання угод, зареєстрованих на її торгах; 

− біржа вправі застосовувати санкції до учасників біржової торгівлі, які 

здійснюють небіржові угоди; 

− біржові угоди не можуть здійснюватися від імені і за рахунок біржі, 
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укладання угод - це функція учасників біржових торгів, звичайно членів 

біржі і брокерів, які виступають у ролі професійних посередників. 

Для того щоб мати єдину правову основу, кожною біржою розроблено 

спеціальні правила, які регулюють відносини між контрагентами з приводу: 

− підготовки угоди; 

− безпосереднього здійснення угоди; 

− оформлення укладання угоди; 

− її виконання; 

− розрахунків по угодах; 

− відповідальності за їхнє виконання і вирішення спорів по угодах. 

Таким чином, законодавчі правила укладання угод є своєрідною 

боротьбою проти торгової (комерційної) несумлінності. 

Підготовка до укладання угоди, як правило, ведеться поза біржею, а її 

здійснення проводиться в процесі проведення біржових торгів відповідно до 

норм і правил, установлених для конкретної біржі. 

Підставою для укладання угоди є усна згода брокера, висловлена ним у 

процесі гласно проведених торгів і зафіксована маклером, який обслуговує 

товарну секцію на біржі. 

Будь-яка угода має принципову схему, що охоплює її життєвий цикл 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Принципова схема організації укладання біржової угоди 

 

Введення заявок до системи біржової 
торгівлі

Укладання угоди (Т)

Звірення параметрів угоди (С)

Взаєморозрахунки (К)

Виконання угоди
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Біржові угоди класифікують за основними ознаками (див. табл. 1). 

Таблиця 1 - Класифікація біржових угод 

Ознака Вид угоди Пояснення 

1. Залежно від 

способу 

укладання угоди 

Затверджені 

угоди 

Угоди, здійснювані в писемній формі, комп'ютерні 

(електронні) і угоди, що мають взаємне 

узгодження умов угоди 

Незатверджені 

угоди 

Угоди, здійснювані усно або по телефону, які 

вимагають додаткового узгодження умов угоди і 

розрахунків по них 

2. Залежно від 

способу 

здійснення 

угоди 

Угоди, укладені 

прямо 

Такі угоди можуть мати місце на стихійному 

ринку, на організованому ринку, коли 

укладаються між дилерами, а також при 

позабіржовому комп'ютерному торзі 

Угоди, укладені 

через 

посередника 

В основному мають місце на біржі (посередники - 

дилери, брокери) 

3. Залежно від 

статусу клієнта 

Оптові угоди Здійснюються за дорученням і для 

інституціональних інвесторів. При укладанні 

таких угод необхідно враховувати ті обмеження, 

які накладаються на інституціональних інвесторів 

Роздрібні угоди Виконуються для фізичних осіб, тобто 

індивідуальних інвесторів 

4. Залежно від 

організації 

укладання 

угод 

Біржові угоди Біржовими або позабіржовими можуть бути як 

угоди, що підлягають негайному виконанню, так і 

строкові 
Позабіржові 

угоди 

5. За об'єктом 

торгу 

Угоди з 

реальним 

товаром 

Об'єкт - реальний товар 

 Угоди без 

реального товару 

Об'єкт - контракт, що надає право на товар або на 

його укладання 
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

Необхідно вірно розподілити  

Основні умови змісту 

біржової угоди 

Риси біржової угоди Спеціальні правила 

укладання  біржової угоди 

? ? ? 

− безпосереднього здійснення угоди; 

− біржа вправі застосовувати санкції до учасників біржової торгівлі, які здійснюють 

небіржові угоди; 

− біржа є гарантом виконання угод, зареєстрованих на її торгах; 

− біржові угоди не можуть здійснюватися від імені і за рахунок біржі, укладання угод - 

це функція учасників біржових торгів, звичайно членів біржі і брокерів, які 

виступають у ролі професійних посередників. 

− вид контракту (спот, форвард, ф’ючерс); 

− відповідальності за їхнє виконання і вирішення спорів по угодах. 

− її виконання; 

− місцезнаходження товару; 

− об’єкт угоди, тобто найменування товару, його якість; 

− обсяг угоди (кількість товару); 

− оформлення укладання угоди; 

− підготовки угоди; 

− порядок укладання угоди відповідає законодавству про біржову торгівлю, а також 

правилам торгівлі конкретної біржі; 

− розрахунків по угодах; 

− термін виконання угоди, умови поставки (розподіл витрат на транспортування, 

зберігання, страхування товару, який є об’єктом угоди). 

− угода виконується (здійснюється) поза біржами; 

− угода підлягає обов'язковій реєстрації відповідно до встановлених правил; 

− угода повинна являти собою договір про купівлю-продаж біржового товару з 

негайним постачанням або до визначеного терміну в майбутньому; 

− учасники біржових угод є учасниками біржових торгів; 

− ціна і форма оплати за куплений товар; 

 


