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Тема: ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІРЖ В 

УКРАЇНІ 

Мета: ознайомитися з основними правовими положеннями 

функціонування бірж в Україні 

Для залучення до біржової торгівлі великої кількості як продавців, так і 

покупців необхідний певний механізм, який забезпечував би дотримання 

інтересів усіх її учасників. 

Регулювання біржової діяльності являє собою певне упорядкування 

діяльності бірж і укладання біржових угод на основі встановлених правил і 

вимог. Діяльність біржі потребує чіткого механізму державного регулювання. 

Вона регламентується актами та контролюється державними й громадськими 

комісіями. 

Залежно від рівня державного впливу на роботу біржового ринку 

виділяють такі моделі функціонування бірж. 

Американська модель біржі – самостійне об’єднання  професійних 

посередників з внутрішньобіржовим регулюванням діяльності. Відповідний 

державний орган – Комісія з товарної ф’ючерсної торгівлі США – виконує в 

основному спостережні функції, координує діяльність усіх біржових ринків, 

здійснює юридичну експертизу всієї біржової документації, щоб забезпечити 

рівні умови для розвитку конкуренції. 

Англійська модель біржі характеризується поєднанням значного 

впливу державних установ з широким членством бірж і брокерів у неурядовій 

і некомерційній організації, що координує діяльність біржового ринку, - 

Управлінні з цінних паперів і ф’ючерсів. 

Французька модель біржі передбачає визначальну функцію держави з 

контролю за діяльністю біржових структур і ринку. 
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Східноєвропейська модель біржі має скоріше міжнаціональний, аніж 

національний характер; притаманна країнам з перехідною економікою, 

передусім для східноєвропейських. Характеризується відсутністю чіткого 

правового поля для діяльності бірж і жорстким і непослідовним регулюванням 

ринкових процесів з боку державних структур. 

В Україні прийнято американську модель державного регулювання 

біржових ринків, яка передбачає співпрацю професійних посередників і 

значне внутрішньобіржове регулювання. 

Виокремлюють внутрішнє регулювання біржової діяльності, яке 

здійснюється власними нормативними документами, і зовнішнє регулювання 

біржової діяльності за допомогою нормативно-правових актів держави, 

міжнародних угод (рис. 1). 

 

Рис. 1. Види регулювання біржової діяльності 

 

Діяльність біржі здійснюється відповідно до чинного законодавства, 

Статуту біржі, Правил біржової торгівлі та біржового арбітражу. 

Український біржовий ринок регулюється такими основними 

нормативно-правовими актами: 

- Закон України “Про товарну біржу” від 10.12.1991 р., який визначає 

правові умови створення та діяльності товарних бірж на території України; 
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- Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 р., 

який 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; 

- Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991 

р., який регулює всі види зовнішньоекономічної діяльності в Україні; 

- Закон України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних 

цінностей” від 21.09.1999 р., який регулює відносини, пов’язані з вивезенням, 

ввезенням і поверненням культурних цінностей, придбаних на біржових 

аукціонних торгах, і спрямований на охорону національної культурної 

спадщини та розвиток міжнародного співробітництва України у сфері 

культури; 

- Господарський кодекс України від 16.01.2003 р., який встановлює 

відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності 

(господарювання), яка ґрунтується на різноманітності суб’єктів 

господарювання різних форм власності. Господарський кодекс України має на 

меті забезпечити зростання ділової активності суб’єктів господарювання, 

розвиток підприємництва і на цій основі підвищення ефективності суспільного 

виробництва, його соціальну спрямованість відповідно до вимог Конституції 

України, утвердити суспільний господарський порядок в економічній системі 

України, сприяти гармонізації її з іншими економічними системами; 

- Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., який регулює особисті 

немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), основані на юридичній 

рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їхніх учасників, 

зокрема біржових учасників торгівлі; 

- Постанова Кабінету Міністрів України “Про активізацію діяльності 

біржового ринку продукції агропромислового комплексу та необхідних для 

його потреб матеріально-технічних ресурсів” від 19.10.1999 р. з внесеними 

змінами від 01.12.2012 р.; 
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- Положення “Про функціонування фондових бірж” від 22.11.2012 р., 

яким визначаються основні засади та вимоги до функціонування фондових 

бірж в Україні;  

- інші нормативно-правові акти. 

Біржове законодавство – це система законів, які регулюють торгівлю на 

біржах. Основне завдання – запобігання маніпулюванню цінами, захист 

інтересів невеликих фірм і спекулянтів. 

Зарубіжний досвід свідчить, що державний контроль біржової 

діяльності базується на дотриманні принципів: 

- суспільної корисності; 

- гласності й відкритості біржових торгів; 

- довіри; 

- саморегулювання; 

- гарантії прав учасників біржової торгівлі. 

Органами державного регулювання біржової діяльності в Україні є: 

- Міністерство аграрної політики та продовольства України; 

- Міністерство фінансів України; 

- Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; 

- Національний банк України; 

- Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР). 

Найважливішим для визначення правових засад здійснення державного 

регулювання ринку цінних паперів України, державного контролю за 

випуском і обігом цінних паперів і їх похідних став Указ Президента України, 

яким 12 червня 1995 р. утворено Державну комісію з цінних паперів і 

фондового ринку.  

Указом Президента України № 1063/2011 від 23.11.2011 р. з метою 

комплексного правового регулювання відносин, що виникають на ринку 

цінних паперів, забезпечення захисту інтересів громадян України та держави, 

запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері утворено Національну 
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комісію з цінних паперів і фондового ринку, у якій працюють представники 

Міністерства фінансів України, Нацбанку України, Антимонопольного 

Комітету і т. д. 

Місією Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку як 

державного колегіального органу є забезпечення реалізації єдиної державної 

політики щодо цінних паперів і функціонування фондового ринку в Україні, а 

також правове регулювання відносин, що виникають на ринку цінних паперів, 

захист інтересів громадян України та держави, запобігання зловживанням і 

порушенням на фондовому ринку, координація діяльності міністерств та 

інших центральних органів державної виконавчої влади в цій сфері. 

Відповідно до визначеної місії діяльність Комісії спрямована на всебічне 

сприяння розвитку українського ринку цінних паперів як одного з 

найважливіших сегментів вітчизняної економіки. 

Основні завдання Національної комісії з цінних паперів і фондового 

ринку: 

- формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики 

щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів і їх похідних в 

Україні, сприяння адаптації національного ринку цінних паперів до 

міжнародних стандартів; 

- координація діяльності державних органів з питань функціонування в 

Україні ринку цінних паперів і їх похідних; 

- здійснення національного регулювання та контролю за випуском і 

обігом цінних паперів і їх похідних на території України, а також у сфері 

спільного інвестування; 

- захист прав інвесторів шляхом застосування заходів із запобігання та 

припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування 

санкцій за порушення законодавства в межах своїх повноважень; 

- сприяння розвитку ринку цінних паперів; 
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- узагальнення практики застосування законодавства України з питань 

випуску та обігу цінних паперів в Україні, розроблення пропозицій щодо їх 

вдосконалення. 

Державне регулювання біржового ринку має такі цілі: 

- підтримання порядку на біржовому ринку, створення нормальних умов 

для роботи всіх учасників ринку; 

- захист учасників ринку від недбалості й шахрайства окремих осіб або 

організацій, від злочинних організацій і злочинців взагалі; 

- забезпечення рівності прав учасників біржової торгівлі, вільного й 

відкритого процесу біржового ціноутворення на основі концентрації попиту і 

пропозиції; 

- створення ефективного ринку, на якому завжди є стимули для 

підприємницької діяльності, а кожний ризик адекватно винагороджується; 

- створення нових біржових ринків, підтримка біржових структур, 

починань і нововведень; вплив на біржовий ринок з метою досягнення будь-

яких суспільних цілей (наприклад, зниження біржових цін). 

Форми державного управління біржовою діяльністю наведені на рис. 2. 

 

Рис. 2. Форми державного управління біржовою діяльністю 
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На території країни дозволено працювати тільки тим біржам, які 

отримали ліцензію органів влади, виконавши такі вимоги: 

- по-перше, біржа повинна бути юридичною особою і діяти на ринку 

професійно, тобто її діяльність як інфраструктурного елемента повинна бути 

винятковою; 

- по-друге, у штаті біржі повинні бути професіонали, які мають 

кваліфікаційний атестат фахівця біржової роботи. 

Українські біржі також використовують принцип саморегулювання. 

До компетенції самих бірж належать такі питання, як принципи організації 

біржі, організаційна структура біржі, органи управління біржею, права та 

обов’язки засновників біржі та її керівних органів. 

Кожна біржа має свої внутрішньобіржові нормативні акти, які є основою 

її діяльності. До них належать Засновницький договір; Статут; Правила 

торгівлі.  

У Засновницькому договорі біржі перераховано склад її засновників, їх 

права і обов’язки, визначено мету створення біржі, первісний розмір 

статутного фонду, поділ його на секції і порядок розподілу їх між учасниками, 

порядок розподілу прибутку і створення резервного фонду; викладено умови 

призупинення діяльності біржі; вказано місцезнаходження та реквізити біржі. 

Статут біржі включає загальні положення; розмір періодичних 

(щорічних) внесків засновників біржі; розмір, порядок створення й зміни 

статутного капіталу та фондів біржі, прибуток біржі та його розподіл; права й 

обов’язки членів біржі; управління біржою; облік і звітність біржі. 

Правила торгівлі на біржі передбачають порядок проведення торгів; 

порядок виставлення і зняття з торгів біржового товару; види, порядок 

реєстрації, оформлення та розірвання біржових угод, розв’язання спорів та 

санкції за порушення правил біржової торгівлі. 
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Контрольні питання (мах 12 балів) 

Знайдіть відповідність визначень 

Поняття Визначення 

1. Американська модель 

біржі 

а. характеризується поєднанням значного впливу 

державних установ з широким членством бірж і 

брокерів у неурядовій і некомерційній організації, що 

координує діяльність біржового ринку 

2. Англійська модель біржі б. передбачає визначальну функцію держави з контролю 

за діяльністю біржових структур і ринку 

3. Французька модель 

біржі 

в. характеризується відсутністю чіткого правового поля 

для діяльності бірж і жорстким і непослідовним 

регулюванням ринкових процесів з боку державних 

структур 

4. Східноєвропейська 

модель біржі 

г. американська, яка передбачає співпрацю професійних 

посередників і значне внутрішньобіржове 

регулювання 

5. Прийнята в Україні 

модель державного 

регулювання біржових 

ринків 

д. перераховано склад її засновників, їх права і 

обов’язки, визначено мету створення біржі, первісний 

розмір статутного фонду, поділ його на секції і 

порядок розподілу їх між учасниками, порядок 

розподілу прибутку і створення резервного фонду; 

викладено умови призупинення діяльності біржі; 

вказано місцезнаходження та реквізити біржі 

6. У Засновницькому 

договорі біржі 

е. загальні положення; розмір періодичних (щорічних) 

внесків засновників біржі; розмір, порядок створення 

й зміни статутного капіталу та фондів біржі, прибуток 

біржі та його розподіл; права й обов’язки членів біржі; 

управління біржою; облік і звітність біржі 

7. Статут біржі включає ж. порядок проведення торгів; порядок виставлення і 

зняття з торгів біржового товару; види, порядок 

реєстрації, оформлення та розірвання біржових угод, 

розв’язання спорів та санкції за порушення правил 

біржової торгівлі 

8. Правила торгівлі на 

біржі передбачають 

з. власними нормативними документами 

9. внутрішнє регулювання 

біржової діяльності 

здійснюється  

и. за допомогою нормативно-правових актів держави, 

міжнародних угод 

10. зовнішнє регулювання 

біржової діяльності 

здійснюється 

к. забезпечити зростання ділової активності суб’єктів 

господарювання, розвиток підприємництва і на цій 

основі підвищення ефективності суспільного 

виробництва, його соціальну спрямованість відповідно 

до вимог Конституції України, утвердити суспільний 

господарський порядок в економічній системі 



Біржова діяльність 

Максютенко І.Є. 

irikmax@gmail.com 

України, сприяти гармонізації її з іншими 

економічними системами 

11. Господарський кодекс 

України має на меті 

л. забезпечення реалізації єдиної державної політики 

щодо цінних паперів і функціонування фондового 

ринку в Україні, а також правове регулювання 

відносин, що виникають на ринку цінних паперів, 

захист інтересів громадян України та держави, 

запобігання зловживанням і порушенням на 

фондовому ринку, координація діяльності міністерств 

та інших центральних органів державної виконавчої 

влади в цій сфері 

12. Місією Національної 

комісії з цінних паперів і 

фондового ринку є 

м. самостійне об’єднання  професійних посередників з 

внутрішньобіржовим регулюванням діяльності 

 

 

 

 

 


