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БіржовийБіржовий дресдрес--кодкод::
КожнаКожна біржабіржа маємає правоправо рекомендуватирекомендувати своїмсвоїм брокерамброкерам колірколір
торговоїторгової курткикуртки. . ТакТак, , нана ЛондонськійЛондонській біржібіржі лишелише кількакілька роківроків
томутому відмовилисьвідмовились відвід традиційнихтрадиційних піджаківпіджаків уу жовтожовто--чорнучорну
смужкусмужку. . АА нана СМЕСМЕ брокериброкери досідосі носятьносять червонічервоні жакетижакети..

ДоДо речіречі, , яскравіяскраві костюмикостюми брокерівброкерів, , щощо єє
символамисимволами корпоративноїкорпоративної приналежностіприналежності
їхїх власниківвласників, , вплинуливплинули нана діловуділову модумоду вв
країнахкраїнах СНДСНД уу 9090--тіті рокироки. . 

РозквітРозквіт біржібіржі уу колишньомуколишньому РСРС
спровокувавспровокував модумоду нана кольоровікольорові піджакипіджаки, , аа
малиновиймалиновий бувбув обранийобраний представникамипредставниками
тодішньоїтодішньої ““бізнесбізнес--елітиеліти”” якяк найбільшнайбільш
неймовірнийнеймовірний длядля чоловічогочоловічого одягуодягу уу
радянськірадянські часичаси. . ІншимІншим ““діловимділовим””
кольоромкольором тодітоді бувбув бірюзовийбірюзовий..
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ЖінкиЖінки нана біржібіржі::

ДослідженняДослідження WCM WCM ((канадськаканадська асоціаціяасоціація Women in Capital Women in Capital 
Markets)Markets) показалопоказало, , щощо співвідношенняспіввідношення чоловіківчоловіків іі жінокжінок, , 
професійнопрофесійно працюючихпрацюючих нана фінансовихфінансових ринкахринках складаєскладає 4:1.4:1.

АА вв країнахкраїнах СхідноїСхідної ЄвропиЄвропи тата СНДСНД кількістькількість жінокжінок, , щощо
працюютьпрацюють нана фондовомуфондовому ринкуринку абоабо займаютьсязаймаються йогойого
аналізоманалізом, , нене перевищуєперевищує 55--10%.10%.
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БіржоваБіржова мовамова жестівжестів
ВікторВіктор НідерхоферНідерхофер уу своїйсвоїй книжцікнижці ““УніверситетиУніверситети біржовогобіржового

спекулянтаспекулянта. . ПроПро природуприроду ігорігор”” порівнюєпорівнює брокерівброкерів уу процесіпроцесі
біржовоїбіржової торгівліторгівлі зз зібраннямзібранням загубленихзагублених душдуш уу пекліпеклі..

ОстаннійОстанній судсуд. . 
КартинаКартина ІєронімаІєроніма БосхаБосха

ВсерединіВсередині NYSENYSE. . 
ФотоФото 1992 1992 рокуроку
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ПроцесПроцес біржовихбіржових торгівторгів::

 
 

Уся процедура проведення торгів відбувається з участю центральної і 

додаткової служби управління торгами. 

Додаткові служби здійснюють обслуговування клієнтів на місцях 

(приймання замовлення, реєстрація і передача центральній службі). 

Спеціалістами додаткових служб є брокери з приймання заявок та 

оформлення замовлень. 



Центральні служби знаходяться у головній будівлі, де проводяться торги. 

Сюди належать: біржовий операційний зал, головні адміністративні центри 

брокерських фірм, реєстраційне бюро та інформаційна служба. 

Операційний зал може бути поділений на окремі секції. Кількість секцій 

визначається керівництвом біржі, залежно від асортименту цінних паперів та 

виду біржі. 

До залів та секцій є відповідні вимоги : 

> просторі кімнати або зал, де можуть вміститися десятки, а іноді й 

сотні брокерів; 

> здійснення торгів в одній секції не повинно утруднювати роботу у 

іншій; 

> інформація про укладені угоди повинна бути відкритою і доступною 

для всіх присутніх. 

Секції або зали повинні бути високими, для розміщення табло. 

Операційна зала або її секції збудовані так, щоб максимально полегшити 

учасникам торгів здійснювати процедуру укладання угод. Спеціальні секції 

на біржах називають «ямами» (США). 

«Яма» - це піднята дещо вище від підлоги восьмикутна платформа зі схо-

дами. Таке розміщення ями дозволяє усім бачити одне одного. 

У «ямі» на східцях продавці і покупці розташовуються залежно від місця 

постачання (ф'ючерсна торгівля). Так покупці за розташуванням на східцях 

можуть орієнтуватись за яким видом цінних паперів і в якому місці зали 

будуть здійснені торги. 
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В діловій грі приймають участь:

• Керівник гри

Гота Тетяна Михайлівна

• Маклер

Тарабріна Ганна Михайлівна
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• Клієнти-продавці:
Мотичко Роза Павлівна – продавець
простих акцій компанії ВАТ “Оболонь”

Юрчик Вероніка - продавець
привілейованих акцій компанії
ВАТ“Рошен”

• Клієнти-покупці:
Лешенда Вікторія Вікторівна
Волос Марина Іванівна
Панченко Руслана Миколаївна
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• Брокери продавців:

Бобик Василь Васильович

Григорчук Дмитро Дмитрович

• Брокери покупців

Рішко Ярослав Володимирович

Кузьмик Роман Васильович

Марущак Микола Миколайович
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• Рекламно-інформаційний відділ –

Гольтман Ріта Йосипівна

• Відділ реєстрації угод –

Василинець Інна Вікторівна

• Арбітражна комісія –

Козак Михайло Миколайович
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Експерти по проведенню гри

• Поп Олеся Іванівна

• Ільканинець Тетяна Іванівна

• Біляк Наталія Володимирівна

 
Участь в біржових торгах приймають посередники (брокери продавців 

та покупців). За три дні клієнт дає брокеру замовлення щодо купівлі чи 
продажу цінних паперів у визначеній кількості. Початком їх співпраці є 
укладання договору – доручення. 

ДОГОВІР-ДОРУЧЕННЯ 

м. Київ         2007р. 

Брокер в особі Рішко Я. Брокерської контори № 2, що діє на підставі Статуту Брокерської 
контори, Правил біржової торгівлі та Договору про брокерське обслуговування з біржею, 
іменованого далі Брокер та Клієнт в особі Панченко Р., що діє на підставі доручення №1, 
іменованій далі Клієнт, уклали цю угоду про наступне. 

1. Предмет угоди: надання брокерських послуг Брокера - Клієнту, відповідно до умов цієї 
угоди, з виконання операцій на Українській фондовій біржі для Клієнта з укладання для нього 
біржового контракту (угоди) стосовно купівлі Клієнтом біржового цінного паперу: 
1.1. Вид доручення продаж . 
1.2. Тип майбутньої біржової угоди спот (спот, форвард, ф'ючерс — зазначити). 
1.3. Найменування цінного паперу _____привілейована акція_ 
1.4.Кількість цінних паперів____100__. 
1.5. Термін поставки_________20.12.2007______ 
                                                                          (місяць і рік). 
1.6. Обмежувальна ціна цінного паперу Клієнта для укладання Брокером майбутнього біржового 

контракту становить: не дорожче __90_ грн.. для продажу. 
1.7. Умови оплати за цінний папір __готівка_ 
1.8. Остаточна ціна біржового контракту встановлюється Брокером у результаті біржових торгів 

на біржі під час виконання умов цього Договору-доручення, після чого вираховується вартість 
біржового контракту, вартість оплати послуг біржі (реєстраційний збір) і остаточна вартість 
брокерської винагороди. 

1.9. Вартість біржового контракту (угоди) визначається після його укладання на біржі шляхом 
добутку фактичної ціни цінного паперу, встановленої за результатом біржових торгів, та обсягу 
(кількості) цінних паперів за відповідним біржовим контрактом. 



1.10. Вартість Договору-доручення визначається шляхом добутку обмежувальної ціни цінного 
паперу, обумовленої сторонами в цій угоді, та обсягу (кількості) цінних паперів за цим Договором-
дорученням і становить____9000__ грн. 

1.11. Строк дії Договору-доручення __3___ (днів) з моменту підписання Договору-доручення. 
2. Обов'язки Брокера. Брокер зобов'язується: 

2.1. Провести на біржі операцію з купівлі/продажу зазначеного в Договорі-дорученні біржового 
цінного паперу на визначених Клієнтом умовах, дотримуватись виключно інтересів Клієнта, не 
використовувати надані Клієнтом можливості у власних інтересах та інтересах третіх осіб. 

2.2. Обов'язково інформувати клієнта про стан виконання його доручення одразу після 
проведення біржових торгів у письмовій формі або усно з наступним надсиланням письмового 
повідомлення обумовленими засобами зв'язку. 

2.3. У разі неналежного укладання біржового контракту для Клієнта (з порушенням умов цього 
Договору-доручення і письмово підписаних наказів Клієнта) сплатити Клієнту штраф у розмірі 5% 
вартості Договору-доручення та вартість понесених ним збитків, а у разі відмови Клієнта від 
виконання такого біржового контракту — за власний рахунок забезпечити його анулювання або 
продаж відповідно до Правил біржових торгів. 

3. Обов'язки клієнта. Клієнт зобов'язується: 
3.1. Надати Брокеру для укладання відповідного біржового контракту потрібні 
супроводжувальні документи, обумовлені правилами біржових торгів. 

3.2. Виконати належним чином умови укладеного Брокером для Клієнта обумовленого 
біржового контракту (після його реєстрації на біржі): у разі купівлі цінного паперу (як покупець) 
оплатити вартість біржового контракту за ціною, зафіксованою в біржовому контракті у 
відповідному порядку. 

3.3. Оплатити протягом 5 банківських днів після отримання і повідомлення Брокера про 
укладання біржового контракту послуги біржі в розмірі реєстраційного збору, що становить 0,15% 
суми біржового контракту. 

3.4. Оплатити протягом 5 банківських днів після отримання і повідомлення Брокера про 
укладання біржового контракту послуги Брокера (брокерську винагороду) в розмірі___15___ % 
вартості Договору-доручення, що становить __1350___ грн. 

3.5. Оплатити протягом 5 банківських днів після отримання повідомлення Брокера про укладання 
біржового контракту додаткову брокерську винагороду Брокеру (крім основної), якщо Брокер 
купив цінний папір за ціною, що нижче від зазначеної Клієнтом, або продав цінний папір Клієнта за 
ціною, що вище від зазначеної ним у цьому Договорі-дорученні, у розмірі __5__ % вартості 
отриманої різниці цього Договору-доручення та вартості біржового контракту (виходячи з 
обмежувальної ціни, зазначеної Клієнтом, і більш вигідної ціни, за якою Брокер уклав біржовий 
контракт). 

3.6. Забезпечити гарантію біржі щодо виконання біржового контракту шляхом перерахування до 
початку біржових торгів на спеціальний банківський рахунок біржі заставної суми в розмірі 10% 
вартості Договору-доручення, що становить _900_ грн, яка може бути використана біржею без 
згоди Клієнта тільки в разі невиконання або неналежного виконання з його сторони укладеного 
біржового контракту лише на оплату біржового збору, компенсації збитків та штрафу. У разі 
належного виконання Клієнтом біржового контракту заставна сума повертається Клієнту або може 
бути використана Клієнтом за його рішенням під час проведення взаєморозрахувань з Біржею, 
Контрагентом або Брокером. 

3.7. Забезпечити Брокеру гарантію щодо виконання Договору-доручення шляхом сплати на 
банківський рахунок Брокера до початку біржових торгів заставної суми (або надання Брокеру 
простого чи переказного векселя) на суму в розмірі 10% Договору-доручення, що становить _900_ 
грн, яка є заставою і може бути використана Брокером лише в разі невиконання Клієнтом своїх 
зобов'язань для відшкодування понесених збитків та штрафу. 

4. Права Брокера. Брокер має право: 
4.1. Вимагати від Клієнта належного виконання умов Договору-доручення та укладеного для 

Клієнта біржового контракту. 



4.2. Не укладати біржовий контракт для Клієнта лише у випадках: 
а) надання Клієнтом Брокеру до укладання біржового контракту на біржових торгах клієнтського 

наказу в письмовій формі (завіреного його підписом) про відміну його доручення на укладання 
Брокером на біржі відповідного біржового контракту; 
б) у разі відсутності належних умов у процесі біржових торгів, які б задовольняли обумовлені 

Клієнтом у цьому Договорі-дорученні умови укладання для нього біржового контракту. 
5. Права Клієнта. Клієнт має право: 

5.1. Своєчасно надавати Брокеру додаткові письмові накази, завірені його підписом, щодо зміни 
умов укладання для нього біржового контракту або анулювання Доручення на його укладання. 

5.2. Вимагати від Брокера належного виконання умов Договору-доручення і своєчасно наданих і 
підписаних ним письмових наказів Брокеру щодо зміни умов укладання біржового контракту або 
анулювання доручення на укладання відповідного біржового контракту. 

5.3. Не сплачувати брокерську винагороду Брокеру та вартість біржового збору біржі в разі 
неукладання Брокером біржового контракту. 

6. Гарантії виконання угоди. 
6.1. У разі порушення Клієнтом умов укладеного належним для нього біржового контракту 

Брокером на біржі (відповідно до Правил біржових торгів, Договору-доручення та власних 
клієнтських наказів) або відмови Клієнта від виконання такого контракту Клієнт відшкодовує 
контрагенту біржового контракту, як постраждалій стороні, понесені збитки та сплачує йому штраф 
у розмірі 5% вартості біржового контракту (з використанням сплаченої ним Біржі заставної суми) 
та відшкодовує Брокеру, як постраждалій стороні, збитки, та сплачує штраф у розмірі 5% вартості 
Договору-доручення (з використанням сплаченої ним Брокеру заставної суми). Відмова Клієнта від 
виконання біржового контракту, оформленого Брокером належним чином відповідно до цієї угоди, 
не звільняє Клієнта від сплати послуг Біржі в розмірі реєстраційного збору. 

6.2. У випадку неукладання Брокером з його вини біржового контракту для Клієнта або 
неналежного укладання Брокером біржового контракту для Клієнта (з порушенням умов цього 
Договору-доручення і письмово підписаних наказів Клієнта) Брокер сплачує Клієнту штраф у 
розмірі 5% вартості Договору-доручення та вартість понесених ним збитків. 

7. Договір-доручення набуває чинності після його підписання сторонами. Зміни до нього 
надсилаються сторонами і підлягають узгодженню. 

 
 
 

8. Реквізити сторін та умови зв'язку: 
 

Вид зв'язку та реквізити Клієнт Брокер Біржа 
Електронна пошта    
Факс    
Телефон    
Поштова адреса    
Розрахунковий рахунок    
Ідентифікаційний код    

 
Брокер _________ 

Підпис 
 
 
 

Клієнт —  

Підпис  



Брокери подають відповідні заявки в інформаційно – довідковий відділ 
біржі. 

 
Біржова заявка на продаж цінних паперів 

Брокерська контора №1 
Заявка на продаж 

Вид заявки        касова   а  
 

Примітки  № 
заяв
ки 

Продавець 
цінних 
паперів (№ 
брокера) 

Вид 
цінних 
паперів 

Назва 
емітента 
(суб’єкта, 
який їх 
випустив)

Номінал 
одного 
цінного 
папера, 
грн. 

Стартова 
ціна за 
один 
цінний 
папір, 
грн.. 

Кількість 
цінних 
паперів в 
одному 
лоті, шт.. 

Загальна 
кількість  
лотів 

Загальни
й обсяг
емісії 
цінних 
паперів 
емітенто
м, шт.. 

Реєстр
цінни
папер
група 
лістин
емітен
інша 
інфор

1. 1 Акція 
проста 

ВАТ 
«Оболонь»

5 10 100 1 2 000  

 
Біржова заявка на продаж цінних паперів 

Брокерська контора №2 
Заявка на продаж 

Вид заявки        касова   а  
 

Примітки  № 
заяв
ки 

Продавець 
цінних 
паперів (№ 
брокера) 

Вид 
цінних 
паперів 

Назва 
емітента 
(суб’єкта, 
який їх 
випустив)

Номінал 
одного 
цінного 
папера 

Стартова 
ціна за 
один 
цінний 
папір 

Кількість 
цінних 
паперів в 
одному 
лоті 

Загальна 
кількість 
лотів 

Загальни
й обсяг
емісії 
цінних 
паперів 
емітенто
м 

Реєстр
цінни
папер
група 
лістин
емітен
інша 
інфор

1. 2 Акція 
привілейо
вана 

ВАТ 
«Рошен» 

10 20 100 1 1 000  

 
Інформація про котирування цінних паперів на біржі оприлюднюється 

за 24 години до початку торгів. Брокери отримують інформаційний листок з 

переліком цінних паперів, що виставлені на торги в той день, ціни та 

кількість, умови розрахунків. На основі поданих заявок на біржі формується 

біржовий бюлетень на продаж цінних паперів. 



Біржовий бюлетень 
 на продаж цінних паперів,  
що відбудеться 18.12.2007 р. 

№ 
заяв
ки 

№ брокера чи 
брокерської 
контори 
продавця 

Вид 
цінних 
паперів 

Назва 
емітента 
(суб’єкта, 
який їх 
випустив)

Кількість
лотів  

Номінал 
одного 
цінного 
папера, 
грн. 

Стартова 
ціна за 
один 
цінний 
папір, 
грн.. 

Кількість 
цінних 
паперів в 
одному 
лоті, шт..

Загальн
ий 
обсяг 
емісії 
цінних 
паперів 
емітент
ом, шт..

Реєс
тор 
цінн
пап
інш
інфо
ація

1. 1 Акція 
проста 

ВАТ 
«Оболонь»

1 5 10 100 2 000  

2. 2 Акція 
привіле
йована 

ВАТ 
«Рошен» 

1 10 20 100 1 000  

 
Вся процедура торгів відбувається у біржовій «ямі» («рингу») у строго 

встановлений час, який зветься «біржовою сесією», за чіткими правилами. 

«Біржова сесія» обмежена часом одного дня, розпочинається і 

закінчується за дзвінком.  

Головною дійовою особою на біржі є маклер, який безпосередньо керує 

процесом торгів. 

У визначений час маклер розпочинає торги у визначеній секції у такій 

послідовності: 

1) запрошує брокерів підійти у центр; 

2) брокер дає одну копію карточки-замовлення на продаж маклеру, який 

вписує туди наступну інформацію: 

□ номер торгів (№ 1, № 2 в той день і в даному колі); 

□ символ секції; 

3) брокер оголошує свою пропозицію продати в такому порядку: 

□ вид цінного паперу; 

□ запропонована ціна за одиницю; 

□ кількість, дата поставки та інші умови контракту; 

4) брокери, які зацікавлені в даній покупці, можуть задавати питання 

безпосередньо продавцю; 

5) брокери можуть вигукнути ціну, за якою вони б купили цінний папір, і 



їх ціна може бути вищою або нижчою від запропонованої; 

6) якщо брокер хоче купити цінний папір за оголошеною ціною, він 

підіймає витягнуту руку долонею до себе і кричить: "Купую". Маклер на 

подіумі підіймає витягнуту руку долонею до покупця і кричить: "Продано"; 

7) одна копія картки подається оператору для вводу в комп'ютер. 

Інша залишається у брокера-продавця для обліку "продано". Брокер-

покупець повинен зафіксувати цю угоду у своєму записнику (номер 

контракту, час, номер ями, брокер-продавець, вид цінного паперу, ціна, 

кількість); 

8) якщо немає відповіді з боку брокерів в ямі, тоді марклер запитує: 

"Чи є пропозиція купити?" і фіксує на картці найвищу запропоновану ціну. У 

брокера-продавця є час обдумати пропозиції; якщо він не зацікавлений, то 

дає знати маклеру, який закриває торги щодо даного контракту і запрошує 

наступного продавця; час для кожного брокера контролюється маклером (3-

6 хвилин); 

9) кожні 25 хвилин звучить гонг. Угода, яка перебуває в процесі 

укладення, повинна відбутися. «Біржові сесії» можуть тривати кілька годин, 

а також спеціальні сесії необмеженої тривалості з перервами 10-20 хвилин. 

Біржові торги, як правило, проходять два рази в день (як правило, 

проводяться з 11 до 13 години). 

 

В діловій грі ми застосували публічну торгівлю цінними паперами, 

тобто угоди укладаються за допомогою вигукування та жестів, які їх 

підтверджують. 

Публічна торгівля базується на подвійному аукціоні, коли ціни 

встановлюють як продавці, так і покупці. Пропозиції обох сторін 

виголошуються викриком. Для розмежування і фіксування пропозицій 

продавців та покупців на біржах встановлено звиклий порядок викриків: 

покупці виголошують спочатку ціну, а потім кількість товарів, а продавці 



навпаки, спочатку кількість а потім ціну. При співпаданні цін продавців і 

покупців укладається угода. 

Крім викриків у біржовому колі («ямі») члени біржі користуються 

системою сигналів та жестів руками. 

На більшості бірж про наміри покупців купити - свідчить розміщення 

долоні руки до грудей, якщо наміри продати — долонею від грудей. 

Горизонтальним розміщенням руки і пальців показує розмір надбавки і 

знижки з останньої ціни. В цей момент великий палець відведений в сторону 

руки, що показує вниз, означає «знизити ціну», а якщо показує вверх - 

«підвищити ціну». Рука на рівні грудей долонею вниз означає «ціна 

зафіксована». 

Після закінчення торгів, покупець підходить до подіуму, записує дані 

про себе і ставить підпис на двох копіях картки-замовлення.  

Українська фондова біржа                Українська фондова біржа 
 

КАРТКА ПРОДАВЦЯ                         КАРТКА ПОКУПЦЯ 
(для оформлення та реєстрації                        (для оформлення ma реєстрації  

біржового контракту)                                       біржового контракту) 

 
 

Вид угоди   спот    (спот чи 
форвард) 

Вид угоди     спот       (спот чи 
форвард) 

Брокерська контора № 2 Брокерська контора № 1 

в особі     Рішко Я.В.                  , в особі     Григорчук Д.Д.     

діючи на підставі Договору-
доручення № 1              від    
17.12.2007

діючи на підставі Договору-
доручення №1          від   
17.12.2007

від імені      Панченко 
Р.М.                       , 

від імені     Юрчик В. 

що має: 
Юридична адреса 

що має: 
Юридична адреса 

Код ЗКПО 31900590 Код ЗКПО 21801560 
Р/р № 260031573280 Р /р №360032578280
в банку Райфайзенбанк Аваль в банку Райфайзенбанк Аваль
МФО312378 МФО



уклала дану угоду на біржових 
торгах на продаж: 
Брокер-покупець № 1 
Цінний папір    акція проста 

уклала дану угоду на біржових 
торгах на купівлю: 
Брокер-продавець № 2 
Цінний папір  акція проста / 
привілейована

Кількість        50 шт. Кількість         50 шт.               50 
Ціна за одиницю 80 грн. Ціна за одиницю 80 грн.            

90Форма розрахунків   готівкова Форма розрахунків готівкова 

Підпис брокера   ___________ Підпис брокера _____________ 

 

На основі проведених торгів між брокерами покупців та продавців 

укладається контракт.  

Українська фондова біржа 

СПОТОВИЙ БІРЖОВИЙ КОНТРАКТ № 1 

1. СТОРОНИ КОНТРАКТУ 

Брокерська контора № 2 , надалі Брокер-Продавець, в особі брокера _Григорчук Д., що діє на 
підставі договору-доручення № 1 від імені Юрчик  В.,  надалі Продавець, з однієї сторони, 

та брокерська контора № 2 , надалі Брокер-Покупець, в особі брокера Рішко Я., що діє на 
підставі договору-доручення № 1 від імені Панченко Р., надалі Покупець, з іншої сторони, 
відповідно до правил проведення біржових торгів на Українській фондовій біржі (надалі УФБ) 
уклали даний контракт про наступне. 

2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ 

Продавець зобов'язується продати, а Покупець — купити цінний папір _прості акції___. 
2.1. Кількість: 50 шт. 
2.2. Ціна за одиницю: 100 грн. 
2.3. Вартість контракту (сума вартості цінного паперу за біржовою угодою):  __5000__ грн; 
у тому числі ПДВ: 1000 грн. 

3. УМОВИ І ТЕРМІН ПОСТАВКИ  

Продавець забезпечує наявність цінного паперу зазначеної кількості протягом двох робочих 
днів з моменту укладання угоди на торгах Біржі. 

4. РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЗБІР БІРЖІ 

Реєстраційний збір біржі є обов'язковим і стягується з Покупця і з Продавця. Розмір 
реєстраційного збору УФБ становить 0,15% від суми біржової угоди для кожної зі сторін 
Контракту. Покупець перераховує рахунок УФБ вартість біржової угоди, збільшену на 0,15% 
Продавець отримує від УФБ вартість біржової угоди, зменшену на 0,15%. 

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 



5.1 Розрахування по укладених на Біржі угодах здійснюються через рахунки УФБ. 
5.2. Покупець протягом двох робочих днів з моменту укладання угоди на торгах Біржі має 

забезпечити наявність на рахунку біржі суми вартості цього Контракту, яка становить 10000 грн, та 
реєстраційного збору УФБ, що становить 7,5 грн. 

5.3.Переказ коштів за цим Контрактом на рахунок Продавця здійснюється Біржею протягом 
двох робочих днів після надання письмової згоди Покупця на передоплату. 

5.4. Реквізити УФБ: 
код ЕДРПОУ біржі 542036; 
рахунок у гривнях № ___________ в _______________ , МФО ________. 

6. ЗАТВЕРДЖЕННЯ БІРЖОВОГО КОНТРАКТУ 

6.1. Затвердження Біржового контракту печаткою та підписом уповноваженої особи УФБ 
здійснюється після закінчення розрахунків за Контрактом. 

6.2. Реєстрація Контракту на Біржі здійснюється відповідно до графіка, затвердженого 
Виконавчою дирекцією біржі. 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. Сторони Біржового контракту несуть відповідальність за достовірність указаних 
реквізитів. 

7.2. У разі порушення Покупцем установлених п. 5 термінів оплати Контракту, що 
підтверджується поданням до Біржі письмової заяви постраждалої сторони, Брокер-Покупець 
протягом п'яти робочих днів після прийняття Біржею рішення про застосування штрафних санкцій 
до порушника повинен забезпечити надходження на розрахунковий рахунок Біржі штрафу в 
розмірі 2,5% суми вартості цього Контракту. 

7.3. У разі виконання Покупцем п. 5 та невиконання Продавцем п. 3 цього Контракту, що 
підтверджується поданням до Біржі письмової заяви потерпілої сторони, Брокер-Продавець 
протягом п'яти робочих днів після прийняття Біржею рішення про застосування штрафних санкцій 
до порушника повинен забезпечити надходження на розрахунковий рахунок Біржі штрафу в 
розмірі 2,5% суми, яку вказано в п. 2.5. цього Контракту. 

7.4. Після отримання зазначеної в пп. 7.2 та 7.3 суми штрафу Біржа переказує її на користь 
потерпілої сторони (за вирахуванням реєстраційного збору Біржі) протягом двох робочих днів. 

7.5. За затримку в сплачуванні встановлених Біржею обов'язкових внесків, платежів, у тому 
числі штрафів, накладених за рішенням Виконавчого директора, Біржового арбітражу, винна 
сторона сплачує 0,5% суми невнесених коштів за кожний день прострочення і допускається до 
торгів тільки після сплати зазначених платежів. У разі затримки в сплачуванні зазначених платежів 
на термін понад 30 календарних днів Виконавчий директор подає позов до Біржового комітету про 
виключення винної сторони з числа Засновників (Членів) Біржі. Біржовий комітет приймає рішення 
про виключення винної сторони в разі відсутності достатніх аргументів з її боку про наявність 
форс-мажорних обставин, які стали на заваді належного виконання зобов'язань, або зустрічного 
позову до сторони-контрагента. 

7.6. Брокер-Продавець та Брокер-Покупець несуть відповідальність за належне виконання 
їхніми клієнтами всіх зобов'язань, що випливають з умов цього Контракту. 

7.7. Анулювання Біржового контракту після його реєстрації не звільняє сторони від сплати 
реєстраційного збору УФБ. 

8. АРБІТРАЖ 

Суперечки, що виникають між брокерами під час укладами та виконання біржових угод, 
вирішуються Біржовим арбітражем Біржі. Рішення Біржового арбітражу є обов'язковим для Членів 
Біржі та біржових брокерів. Невиконання рішень Біржового арбітражу тягне за собою автоматичне 



виключення винної сторони з Членів Біржі. Надалі рішення Біржового арбітражу може бути 
оскаржене в арбітражному або третейському судах на загальних підставах. 

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
 

ПРОДАВЕЦЬ ПОКУПЕЦЬ 

Юридична адреса: Юридична адреса: 

Код ЕДРПОУ Код ЕДРПОУ 
Р /р№  Р /р№  
в банку в банку 
МФО МФО 

БРОКЕР-ПРОДАВЕЦЬ БРОКЕР-ПОКУПЕЦЬ 

Брокерська контора № 2 Брокерська контора № 1 
Юридична адреса: Юридична адреса: 

Код ЕДРПОУ Код ЕДРПОУ 
Р /р№  Р /р№  
в банку в банку 
МФО МФО 
Телефон/факс Телефон/факс 
Підпис Підпис 

М. П. М. П. 

 «ЗАРЕЄСТРОВАНО УФБ» 
Підпис Уповноваженої особи УФБ 

Аналогічні котракти підписали інші брокери продавці та брокери покупці. 

З цього моменту контракт між двома брокерами стає юридичним 

зобов'язанням. 

Реєстраційне бюро своєчасно реєструє всі укладені угоди і подає 

інформацію на інформаційне табло. 

Для вирішення конфліктів, що виникають між учасниками біржових 

відносин створюється арбітражна комісія. 

Ділова гра була розроблена таким чином, що перед брокерами продавців 

було поставлено завдання продати прості та привілейовані акції за 

максимально високою ціною, оскільки це вигідно і для продавця і для самого 

брокера. Складніше завдання було поставлено перед брокерами покупців: на 

торги було виставлено один лот простих акцій та один лот привілейованих 

акцій, відповідно перед брокерами Кузьмик Р.В., що діє від імені Волос М.І., 

та Рішко Я.В., що діє від імені Панченко Р.М., поставлено завдання купити 

цілий лот простих та привілейованих акцій (відповідно). 



А перед брокером покупця Марущаком М.М., що діє від імені Лешенди 

В.В., було поставлено завдання купити 50 привілейованих акцій фірми 

«Рошен» та 50 простих акцій фірми «Оболонь» за максимальною ціною 90 

гривень за привілейовану акцію та 70 за просту акцію. Але брокер покупця 

Рішко Я.В. купив 70 акцій фірми «Рошен» по ціні 100 гривень за акцію. Інші 

30 акцій вдалося купити Марущаку М.М. за ціною 90 гривень за акцію.  

Далі було виставлено на торги один лот простих акцій фірми «Оболонь». 

Розпочалася жорстка конкурентна боротьба між брокерами покупцями. 

Кузьмик Р.В. купив 60 акцій за ціною 75 гривень за одну. Решту акцій 

Бобик В.В. запропонував за ціною 70 гривень. Але з боку брокерів покупців 

пропозиції купити не поступило. В результаті Бобик В.В. знизив ціну до 60 

гривень за акцію. Кузьмик Р.В. показав жестом, що готовий купити ці акції. 

Але Марущак М.М. висунув пропозицію купити акції за ціною 65 гривень. 

Бобик В.В. погодився на цю пропозицію і ціна була зафіксована. 

В результаті проведення ділової гри кожен з учасників проявив свої 

організаторські здібності, вміння вести переговори та торги. 

 



Підведення підсумків 

В кінці ділової гри присутні викладачі висловили свої пропозиції та 

зауваження. 

Зав. кафедри менеджменту к.е.н., доц. Семененко І.С. висловив 

актуальність проведення біржових торгів, висловив подяку за організацію 

цієї гри Ревть Ю.І., відмітив активність Панченко Р.М., Марущака М.М. та 

Бобик В.В., організаторські здібності – Готи Т.М., Тарабріної Г.М. Також він 

зазначив про відсутність біржової діяльності в Україні як такої. Зазначив про 

відсутність кваліфікованих кадрів в цій галузі. Семененко І.С. відмітив 

актуальність викладання цієї дисципліни на економічному факультеті. 

Щодо організації ділової гри він зауважив, що розташування брокерів 

на сходинках ями повинно залежати від строку виконання угоди, а також 

запропонував провести подібну гру на основі ф’ючерсних контрактів. 

Зав. кафедри Економіки та підприємництва, Почесний член Академії 

економічних наук і підприємницької діяльності Росії, доктор економічних 

наук Васильєв О.В. також висловив подяку Ревть Ю.І. та студентам – 

учасникам. Відзначив високий рівень організації та підготовки.  

Зауважив, що потрібно задіяти аудиторію, провести лотерею з 

присутніми студентами на основі методики розрахунку вигідної процентної 

ставки і оплати послуг брокерів (вона включає в себе основну брокерську 

винагороду та відсоток від отриманої різниці договору - доручення та 

вартості біржового контракту). Розширити приміщення проведення ділової 

гри. Запропонував підготувати наказ щодо відзначення активності студентів 

та організаторсько – виховної роботи ст. викладача Ревть Ю.І.  

Васильєв О.В. відмітив за необхідне врахувати всі зауваження до 

ділової гри та показати її в інших вищих навчальних закладах. 

 

 


