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Стат тя містить за галь ну ха рак те ри с ти ку біржо вих до го ворів як різно ви ду 
купівлі-про да жу.
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The general characteristics of stock-exchange agreements as a variation of purchase and 

sale has been given in the Article. 
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Всі договори, які укладаються в сучасній комерційній практиці, можна
поділитинатакі,щоукладаютьсянаорганізованихінеорганізованихринках.Але
організовані ринки сьогодні відіграють настільки суттєву роль,що визначають
весьринковийпроцес.

Біржоваторгівля,якоднаізсхеморганізаціїринку,усвітовійпрактицінабу-
ваєвсебільшогозначення,чогонеможнасказатипроУкраїну,дебіржовийринок
перебуваєлишенастадіїстановлення.

Незважаючинате,щовУкраїніфункціонуютьдекількабірж(Українськафон-
довабіржа,Українськаміжбанківськавалютнабіржа,Українськааграрнабіржа,
Київська універсальна товарна біржа, Вінницька товарна універсальна біржа,
Одеськатоварнабіржа,Придніпровськафондовабіржа,Волинськааграрно-про-
мислова біржа,Херсонська товарно-сировинна біржа «Кристал» та ін.), актив-
ністьторгівлінаукраїнськомубіржовомуринку(упорівняннізіншимикраїнами)
доволінизька.

Затакихобставинпостаєзакономірнезапитання:вчомупричинатакогостану
речей:можливоправове регулювання відповідних суспільних відносин є недо-
сконалим,абожтутспрацьовуютьекономічнічинники,ібіржовідоговорипросто
невигідноукладати?

Надругучастинузапитаннякваліфікованувідповідьможутьдатиекономісти.
Пошуквідповідінапершучастинузапитанняєметоюданоїстатті.

Економічнііправовіпроблемибіржовоїторгівлівивчалисьбагатьманауков-
цями (ФритцемА.Вінером,Є.А.Павлодським,С.В.Сарайкіним,Д.В.Сидоро-
вим,В.Л.Чесноковим,О.В.Чуркіним,Н.Б.Шеленковоютаін.).Протевнауковій
літературідомінуєвисвітленнясамеекономічнихаспектівдіяльностібіржвціло-
муівчиненнябіржовихправочинівзокрема.Насампередцестосуєтьсявітчизня-
нихдосліджень,що,впринципі,неєдивним,враховуючидостатньообмежену
кількістьдоговорів,якіукладаютьсянабіржахУкраїни.

Незважаючи на існування певної кількості нормативно-правових актів, які
містять норми, що стосуються біржових договорів, правове регулювання
відповідних суспільних відносин в Україні не можна визнати досконалим,
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оскількивітчизнянезаконодавствоневизначаєєдинийбіржовиймеханізм,який
бивідповідавсвітовимстандартамбіржовоїторгівлі.

ЯкщовзятиЦивільнийкодексУкраїни(далі–ЦКУкраїни)1,товіннемістить
будь-яких спеціальних приписів щодо укладення, виконання та припинення
біржовихдоговорів,а§4Глави30ГосподарськогокодексуУкраїни2(ст.278-282)
хоча і називається «Біржова торгівля», але містить лише певні положення,що
стосуютьсятоварнихбірж,фондовібіржіуньомунавітьнезгадуються,абіржові
договори практично не регулюються. Якщо ж взяти інші нормативно-правові
акти,товонистосуютьсяабоокремихаспектівпевнихвидівбіржовихдоговорів,
аболишевизначаютьзагальніпоняття.

Так,наприклад, ЗаконУкраїнивід10 грудня1991р. «Про товарнубіржу»3
міститьлишеодну статтю (ст. 15), присвяченубіржовимправочинам, згідно із
якоюбіржовоюоперацієювизнаєтьсяправочин,щовідповідаєсукупностізазна-
ченихнижчеумов:а)якщовінявляєсобоюкупівлю-продаж,поставкутаобмін
товарів,допущенихдообігунатоварнійбіржі;б)якщойогоучасникамиєчлени
біржі;в)якщовінподанийдореєстраціїтазареєстрованийнабіржінепізніше
наступногозаздійсненнямправочинудня.

Посутібезпосереднімрегуляторомвідносинщодовчиненнябіржовихправо-
чинівєПравилабіржі,якізатверджуютьсябіржовоюрадою(біржовимкомітетом)
та реєструються в установленому законодавством порядку. Так, наприклад,
торгівлянафондовійбіржіздійснюєтьсязаПравиламифондовоїбіржі,якізатвер-
джуються біржовою радою та реєструються Державною комісією з цінних
паперівтафондовогоринку4.Вонивизначаютьпорядок:організаціїтапроведен-
нябіржовихторгів;лістингутаделістингуціннихпаперів;допускучленівфон-
довоїбіржітаіншихосіб,визначенихзаконодавством,добіржовихторгів;коти-
руванняціннихпаперівтаоприлюднення їхбіржовогокурсу;розкриття інфор-
маціїпродіяльністьфондовоїбіржітаїїоприлюднення;розв’язанняспорівміж
членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у
біржовихторгахзгідноіззаконодавством;здійсненняконтролюзадотриманням
членами фондової біржі та іншими особами, які мають право брати участь у
біржових торгах згідно із законодавством, правил фондової біржі; накладення
санкційзапорушенняправилфондовоїбіржі(ст.25ЗаконуУкраїнивід23люто-
го2006р.«Процінніпаперитафондовийринок»)5.

Правове регулювання вчинення біржових правочинів на рівні підзаконних
нормативно-правових актів і практична відсутність відповідних спеціальних
положень в ЦК України викликає здивування, адже за правовою природою
більшість біржових договорів є купівлею-продажем, хоча, звісно, існують й
біржовідоговори,якіістотновідрізняютьсявідкупівлі-продажувїїкласичному
розумінні,зокремацедоговориРЕПО.

Формально«РЕПО»–цесукупністьдвохдоговорівкупівлі-продажу.Проте,
навідмінувідкласичноїкупівлі-продажу,метоюсторін,щовступаютьузазначені
договірнівідносини,єнепродажмайнаувласність,атимчасовенаданняфінан-
совихкоштів«підвідступленняправавласностінамайно»чипідзаставумайна.
Майном,щовикористовуєтьсязасхемоюРЕПО,єцінніпапери.Класичнимпри-
кладом РЕПО є укладення брокером на підставі доручень клієнтів договорів
купівлі-продажуціннихпаперів, розрахунок за якими здійснюється брокером з
використанням грошових коштів чи цінних паперів, наданих ним клієнту з
відстроченням їх повернення (так зване маржинальне кредитування). Таким
чином,міжброкером і клієнтомскладаються відносини,щонагадують заставу
бездокументарних цінних паперів (при цьому предмет застави залишається у
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заставодавця),аленасправдінеєзаставою6.
Біржові операції дозволяється здійснювати тільки членам біржі або іншим

особамвідповіднодозаконодавства,зокремаброкерам.Прицьомузаконодавство
встановлюєчіткивимогиякдочленівбіржі,так ідоброкерів.Так,наприклад,
членамифондовоїбіржіможутьбутивиключноторговціціннимипаперами,які
маютьліцензіюнаправопровадженняпрофесійноїдіяльностінафондовомурин-
ку. Брокерами можуть бути лише фізичні особи, зареєстрованими на біржі
відповідно до її статуту. Їх обов’язки полягають у виконанні доручень членів
біржі, яких вони представляють, щодо здійснення біржових операцій шляхом
підшукуванняконтрактівіподанніздійснюванихнимиопераційдляреєстраціїна
біржі.Кількістьброкерівкожноїбіржівизначаєтьсярадоюбіржі.

Істотнимиумовамибіржовихдоговорів як купівлі-продажу єпредмет, ціна,
строк.

Предметомбіржовогодоговоруяккупівлі-продажуєбіржовийтовар(базовий
актив),якийобов’язковомаєзадовольнятинаступнимвимогам:1)вінмаєродові
ознаки; 2) він піддається стандартизації за кількістю та якістю; 3) він допус-
каєтьсябіржоюдлябіржовоїторгівлівідповіднодовстановленогопорядку.

В Україні біржові договори набули найбільшого поширення при торгівлі
сільськогосподарськоютахімічноюпродукцією,вугіллям,сировиною.

Усвітовійпрактиціякбіржовийтовар(базовийактив)можутьвиступати:на 
нефінан со вих рин ках – базовіметали (мідь,нікель, алюміній,цинк,олово, сви-
нець,золото,срібло);енергоносії;сільгосппродукти(картопля,свинина,барани-
на,соя,зернові(ячмінь,пшениця);кава«Робуста»,какаотаінші«м’які»товари;
фрахт;на фінан со вихрин ках –акції; Індекс FT-SE-100;облігації;кредитніінстру-
менти(казначейськівекселя,комерційнівекселя,депозитнісертифікати);валюта.

Проте, убудь-якомуразі, біржовимє тількитакийтовар,щовключенийдо
котирувальногоспискуконкретноїбіржі. 

Яквжезазначалось,порядізпредметомістотноюумовоюбіржовогодоговору
єціна.Протеуданомувипадкусамепоняття«ціна»потребуєуточнення,оскільки
біржоваторгівляпередбачаєіснуваннякількохцін.

Цінинабіржіформуютьсявільно.Їхрівеньвизначаєтьсянакоженвидбіржо-
вого товару співвідношенням попиту та пропозиції на даниймомент біржових
торгів.Набіржівикористовуютьсятакіпоняття:цінипродавця(пропозиції),ціни
покупця(попиту),цінибіржовихправочинів,котирувальніціни.Ціноюпродавця
на біржовий товар визнається ціна, що вказана учасником біржових торгів у
заявцінапродаж,атакожназвананимпідчасторгівзметоюстимуляціїпродажу.
Підціноюпокупцярозуміютьціни,щовказаніпокупцемвзаявкахпокупівлі,а
такожті,якіназиваютьсянимбезпосередньопідчасторгівприобговоренніпро-
позиціїпродавця.Ціною біржо во го пра во чи ну(договору)єостаннязтихцін,які
названі покупцем (продавцем) під час біржових торгів на конкретну позицію
товару,щозафіксованабіржовиммаклером.Котирувальнаціна—цеціна,визна-
ченакотирувальноюкомісієюбіржішляхоманалізуцінбіржовихправочинів,цін
продавців, цін покупців на підставі єдиних критеріїв та спеціальних методів
(розрізняють котирування офіційне та позаофіційне (довідкове); воно здійсню-
ютьсявідповіднодоспеціальнихправил).

Головні особливості укладення біржових договорів полягають у тому, що,
по-перше,вираженняофертитаїїакцептздійснюютьсявумовахконкуренціїпро-
давців і покупців, по-друге, відбувається своєрідне «знеособлення» договору,
оскільки виключаються всі безпосередні, особисті відносини між продавцем і
покупцем7.
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Біржовийдоговір,навідмінувіддоговорів,щоукладаютьсяпозабіржою,має
містити додаткові реквізити: печатку біржі; реєстраційний номер, який при-
своюєтьсябіржою;підписипосадовихосіббіржітаін.Вінвважаєтьсяукладеним
змоментуйогореєстраціїнабіржі.

Всібіржовідоговориможнакласифікуватинави ди задекількомаознаками.
Так,наприклад,за леж но від термінуви ко нан нярозрізняютька сові та стро кові
біржовідоговори.Ка со ви ми називаютьсябіржовідоговори,якіпідлягаютьнегай-
ному виконанню (наприклад, на українському фондовому ринку касовим вва-
жаєтьсядоговір,розрахунокзаякимздійснюєтьсявденьйогоукладенняабов
дводеннийстрокзмоментуукладення).Стро ко ви ми називаютьсябіржовідого-
вори,якімаютьфіксованістрокирозрахунку,укладеннятавстановленняціни.

Строковібіржовідоговори,всвоючергу,поділяються:1)заме ханізмом ук ла-
ден ня – напрості або тверді, умовні (ф’ючерси, опціони), пролонгаційні; 2) за
стро ком роз ра хун ку–зрозрахункомнакінецьмісяця,насерединумісяця,через
фіксоване число днів після укладення договору; 3) за мо мен том вста нов лен ня 
ціни–звстановленнямцінинаденьреалізації,наконкретнудату,відповіднодо
поточноїринковоїціни8.

За леж но від умов оз най ом лен ня з біржо вим то ва ромрозрізняютьдоговори,
щоможутьбутиукладенібезпопередньогоознайомленнязтоваром,ідоговори,
щоможуть бути укладені на основі попереднього огляду всієї партії товару та
окремихїїзразків.

Біржовідоговориможнакласифікуватийзаіншимиознаками.Протеретель-
ної уваги заслуговують строкові біржові договори, широке використання яких
можнавизначити,якодну ізхарактернихознаккомерційноїпрактикивумовах
глобалізації.

До істотних особливостей цих договорів можна віднести те,що вони: 1) є
договорами з відкладеним терміном виконання; 2) не спрямовані на набуття
реальноготовару,аобмежуютьсявиплатоюрізниціміжринковою(біржовою) і
договірноюціною.

Зазначенірисивідрізняютьстроковібіржовідоговоривідтакзванихправо-
чинів на реальний товар з негайним постачанням, які називаються спотовими
(spot)абонаявними(фізичнами)правочинами.

Строковібіржовідоговоримаютьйіншуназву–деривативи.
Дериватив (англ. derivative) – це фінансовий інструмент, вартість якого є

похідноюповідношеннюдовартостіактиву,щойогозабезпечує.Узв’язкузцим
деривативиназивають«похіднимифінансовимиінструментами».

Усвітовійкомерційнійпрактицінабіржовомуринкуздійснюєтьсяобігдвох
основнихвидівдеривативів:стандартизованихф’ючерснихконтрактів,стандар-
тизованихопціоннихконтрактів.Позабіржамиздійснюєтьсяобігтакихдерива-
тивів,як:форвардніконтракти,позабіржовіопціони,варанти,свопи,угодипро
майбутнюпроцентуставку(FRA),угодипромаксимальнупроцентуставку(caps),
угоди про мінімальну проценту ставку (collars), угоди про максимальну і
мінімальнупроцентніставки(floors)таін.

Чинне вітчизняне законодавство України відносить до деривативів свопи,
опціони,форварди таф’ючерси.Легальне визначеннядеривативу тайого види
закріпленівст.14ПодатковогокодексуУкраїни9(доприйняттяівведенняйогов
діювідповідніположеннямістилисявЗаконіУкраїнивід28грудня1994р.«Про
оподаткування прибутку підприємств» (в редакції ЗаконуУкраїниN 283/97-ВР
від22.05.9710),якийвідносивдодеривативів:форварднийконтракт,ф’ючерсний
контракт,опціон).

Найбільшерозповсюдження в світовійпрактиці біржової торгівлі отримали
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ф’ючерсніконтракти.Так,наразінапровіднихтоварнихбіржахЄвропи96-98%
становлять саме ф’ючерсні контракти. Для порівняння: сьогодні кількість
ф’ючерсних контрактів, що укладаються на біржах України, становить лише
близько1-2%від загальної кількостіукладенихбіржовихдоговорів.Надумку
експертів,основнимипричинамибезуспішностізаходівзапровадженнявУкраїні
такогореволюційногомеханізмудосконалоїконкуренції,якф’ючерснаторгівля,
євідсутністьрозуміннясутіф’ючерсноїторгівліпредставникамизаконодавчоїта
виконавчоївлади,відсутністьнеобхіднихконцептуальнихтанауковихрозробок,
слабкість ринків реальних товарів, тінізація торгівлі, незацікавленість її учас-
никівустрахуванніціновихризиків,плутанинаудіючомузаконодавстві11.

Усвітовійпрактицілишеблизько5%ф’ючерснихконтрактіввиконуються
шляхом реальної поставки базисних активів, інші 95 % закриваються шляхом
вчиненняофсетних(протилежних)правочинів.Цеєсвідченнямтого,щоупере-
важнійбільшостівипадківметоюукладеннявідповіднихдоговорівєнепоставка
певноготовару,ахеджуванняпозиційучасників,гранарізниціцін.

Особливовідчутнірезультатитакоїспекуляціїнавалютнихринках,оскільки
світовийвалютнийриноквціломупрацюєцілодобово,знеспівпадаючимипере-
рвамив часі наНью-Йоркській,Лондонській іТокійськійбіржах.Придбані на
однійізбірж«короткі»грошіможутьмиттєвопопастинаіншузметоюотриман-
ня«премії»зарахунокрізницівпроцентнихставках.

Правове регулювання вчинення біржових правочинів в Україні значною
міроювідрізняєтьсявіданалогічнихположеньзарубіжногозаконодавства.Іцене
дивно,оскількибіржовийринокУкраїни,якзазначалосьвище,покищоєнероз-
виненим, а розвиток законодавства, у першу чергу, стимулюється потребами
практики.

Хоча єнадія,що зазначенапроблемабудевирішенанапротязінайближчих
декількохроків.Так,держававжезробилапевнікрокинашляхурозвиткувітчиз-
няногобіржовогоринку.ОднимізтакихкроківможнавважатирозробкуПрогра-
мирозвиткуфондовогоринкуУкраїнина2011–2015роки12.

МетоюданоїПрограми єпідвищеннязахиступравінвесторівтаформування
конкурентоспроможногонаціональногофондовогоринкунаосновіпоступового
зменшення спекулятивної складової ринку з одночасним зростанням інвес-
тиційно спрямованого сегменту в умовах фінансової глобалізації, зростаючого
рівняінтернаціоналізаціїсвітовоїекономікитавиконаннянимосновноїфункції,
якаполягаєузабезпеченнівільноготашвидкогоперетокуінвестиційногокапіта-
лу через створення відповідних пра во вих, інституційних, технологічних та
організаційнихумов.

Середзазначенихправовихумовгіднемісцемаєпосістивирішенняпитання
щодо визначення єдиного загального біржового механізму, який би відповідав
світовимстандартамбіржовоїторгівлі,ізокремарозв’язанняпроблемиправового
регулюваннябіржовихдоговорів.Вивченняцьогопитанняможебутипредметом
подальшихдослідженьвокресленійсферінауковихінтересів.
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