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Олексій АЛТУХОВ
(Старобільськ, Україна)

УСТАВ ОДЕСЬКОЇ БІРЖІ 1870 Р. ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ

Важливим джерелом із становлення біржової справи в Україні у ХІХ ст. є Уста-
ви, в яких визначаються головні умови функціонування цих фінансових інституцій. 
Зокрема, особливості діяльності бірж можна дослідити спираючись на офіційне ві-
дання «Уставы торговый, фабричной и заводской промышленности и ремесленный» 
[1], в якому, серед всього іншого, зібрані Устави біржових установ Російської імпе-
рії, які діяли на час публікації зібрання, тобто у 1870 рр.

У виданні приведені Устави біржових установ, серед яких були і розташовані на 
території України, зокрема, Одеської. 

Устав Одеської біржі встановлював внутрішній розпорядок діяльності організа-
ції, визначав функції та повноваження місцевого біржового комітету, який був ке-
рівним органом організації.

Розглянемо спочатку статті Уставу, які регламентували внутрішній розпорядок 
та організовували діяльність Одеської біржі. У документі наголошується, що «кур-
сові дні в Одесі бувають щотижня, два рази: по понеділкам та п’ятницям, тобто у 
дні відправлення екстра-пошти, з 12 до 2 годин пообіді». Єдиною причиною, пере-
несення курсових днів Одеської біржі, згідно з її Уставом, було перенесення днів 
відходу експрес-пошти. У такому випадку керівний орган закладу – Біржовий комі-
тет мав звернутися до місцевої влади із проханням про публікацію змін у розкладі 
роботи у офіційному виданні «Одеський Вісник». Інформація про зміну курсових 
днів відправлялася також у департамент зовнішньої торгівлі Російської імперії. 

Наступні статті Уставу регламентували правила участі у торгах на Одеській бір-
жі. Зокрема, наголошувалося, що «особи усіх чинів, які відвідують Одеську біржу 
самі, або які діють через уповноважених мають щорічно вносити до біржового ко-
мітету для підтримання біржової будівлі або інших потреб, чотирнадцять рублів 
сріблом» [1, 326]. Від цієї виплати були звільнені мешканці міста та іноземні кон-
сули, які не займалися торгівлею та усіх відвідувачів закладу, які приходили сюди 
із цікавості. 

Оскільки біржовий рік у Одесі починався 1 березня кожного року, то усі охочі 
відвідувати засідання мали письмово попередити про це Біржовий комітет. 

Значна частина статей Уставу присвячена висвітленню функцій, прав та обов’яз-
ків Біржового комітету. Згідно з документом, цей орган мав здійснювати догляд за 
«благочинием» біржових зборів, виступати посередником під час виникнення супе-
речок у торгових справах, здійснювати нагляд за біржовим будинком а також забез-
печувати «правильну та законну торгівлю на Одеській біржі» [1, 327]. Також саме 
комітет мав проводити відбір та обирати на посаду надійних біржових та «корабель-
них» маклерів. 

Окрім того комітет вступав у відносини з представниками влади зокрема і з 
Новоросійським та Бессарабським генерал-губернатором [1, 328]. В Уставі регла-
ментується порядок подання різних документів до державних установ Зокрема, до-
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несення до департаменту зовнішньої торгівлі, військового губернатора, Одеського 
комерційного суду підписувалися двома членами комітету. Різні письмові докумен-
ти на ім’я Новоросійського та Бессарабського генерал-губернатора підписувалися 
усіма членами Біржового комітету [1, 328]. Для документів які подавалися у різні 
міські установи достатньо було одного підпису. Для ведення документообігу, комі-
тет мав печатку із зображенням державного гербу та надписом «печать Одесскаго 
биржеваго комитета» [1, 328].

Біржовий комітет складався з трьох членів які обиралися виключно місцевими 
купцями першої гільдії які займалися біржовими справами. Один з трьох членів 
комітету обирався його головою. Склад керівного органу обирався строком на три 
роки. Якщо голова зосереджувався у діяльності на веденні біржової документації 
та канцелярії, то його помічники брали на себе функцію скарбників, здійснювали 
господарські завдання а також виступали заступниками голови у випадку його від-
сутності. У разі необхідності комітет санкціонував обрання двох-трьох заступників 
для виконання різних доручень з числа постійно діючих на біржі маклерів. 

У випадку незгоди із рішеннями Біржового комітету незадоволений мав право 
підготувати скаргу у відділення Комерційної ради і навіть на ім’я Новоросійського 
та Бессарабського генерал-губернатора.

У свою чергу комерсанти – члени біржі мали право пропонувати власні пропо-
зиції стосовно внутрішнього устрою, біржових зборів, способу укладення угод та 
вносити їх на розгляд Біржового комітету. У випадках особливої важливості біржове 
купецтво мало право вимагати від Біржового комітету підготувати подання на ім’я 
міністра фінансів із попереднім розглядом генерал-губернатором. 

Найвищим правопорушенням, як вказувалось у Уставі було «незаконне маклер-
ство яке наносить шкоду торгівлі та підриває дохід біржевих маклерів» На Біржовий 
комітет було покладено функцію запобігання цьому виду злочину. У випадку вияв-
лення таких дій комітет мав доповісти про них у комерційний суд. Якщо провина 
доводилася, то першого разу винуватець мав заплатити штраф. У випадку повтор-
ного зловживання, нечистий на руку маклер виганявся з біржі. Якщо ж він таки 
наважувався з’явитися у закладі, то підлягав арешту строком від трьох до семи днів 
та виплачував великий штраф у розмірі 300–600 рублів сріблом [1, 328]. 

Підлягав покаранню і комерсант, який користувався в торгівельних справах по-
слугами незаконного маклера. Він також був зобов’язаний сплатити штраф на ко-
ристь «пристарілих біржових маклерів».

Таким чином, Устав Одеської біржі 1870 р. дозволяє зрозуміти сутність діяль-
ності цієї фінансової установи, з’ясувати існуючи тоді правила торгівлі, структур-
ну організацію закладу. Також у документі визначаються повноваження керівного 
органу Одеської біржі – Біржового комітету, специфіка його відносин із місцевою 
та центральною владою. У наступних наукових статтях розглядатимуться різні за 
походженням джерельні документи, у яких висвітлюється розвиток біржової справи 
в Україні у ХІХ ст. 
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