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                Питання 1. Правила біржової торгівлі та специфіка їх дотримання 

 

Правовий режим правил біржової торгівлі регулює ст. 17 Закону України «Про товарну 

біржу». Ця стаття визначає обов'язковий зміст Правил, коло питань діяльності біржі, на які вони 

поширюються, основні заборони, що мають діяти на товарній біржі. Правила регулюють:  

 порядок здійснення біржових операцій; 

 порядок ведення біржової торгівлі; 

 процедуру біржового арбітражу з цих питань. 

У Статуті конкретної біржі вказаний порядок розробки та вимоги до Правил біржової торгівлі.  

Правила біржової торгівлі визначають: 

 строк та місце проведення біржових операцій; 

 склад учасників біржових торгів і сукупність вимог, що ставляться до

них;  

 порядок здійснення та реєстрації біржових операцій; порядок надання та 

розмір плати за користування послугами біржі; 

 відповідальність учасників та працівників біржі за невиконання або неналежне 
виконання правил біржової торгівлі; 

Правила біржової торгівлі затверджуються загальними зборами членів біржі або 

уповноваженим ними органом. 

Закон України «Про товарну біржу» передбачає, що на кожній товарній біржі мають діяти 

загальні заборони, а саме: 

 забороняються купівля і продаж товарів та контрактів з метою впливу на динаміку цін 

(тобто навмисне скуповування їх) як однією особою безпосередньо, так і через підставних осіб; 

 забороняються будь-які погоджені дії учасників біржової торгівлі з метою зміни чи 

фіксації поточних біржових цін; забороняється поширення неправдивих відомостей, що можуть 

призвести до штучної зміни кон'юнктури. 

Не підлягає розголошенню зміст біржової угоди, за винятком назви товару, кількості, ціни, 

місця і строку виконання. Цю інформацію може бути надано тільки на письмову вимогу судам, 

органам прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, арбітражному суду та аудиторським 

організаціям у випадках, передбачених законодавством України. 

Правила здійснення біржових операцій називають Регламентом біржі. У основних 

розділах біржових правил повідомляється про: 

 Порядок проведення біржових торгів. У даному розділі правил регламентуються місце 

проведення торгів, торгові сесії і години праці. Біржовими сесіями називаються торги в офіційно 

відведений адміністрацією біржі годину, упродовж якого учасники біржових торгів мають право 

укладати угоди. Графік торгів складається з врахуванням режиму роботи інших бірж, які торгують 

аналогічними товарами. Це дає змогу учасникам торгів використовувати інформацію про ціни на 

інших ринках, проводити арбітражні операції. 



 

 

 

 

 

 

 



 Види біржових угод. Біржі визначають характер угод, які можуть укладатися 

на даній біржі. Так, наприклад, на біржах України укладаються угоди з реальним товаром, 

цінними паперами і ф'ючерсними контрактами. Біржі визначають стандартні контракти для 

кожного виду угод, обсяги угод, стандартні дані постачань. 

 Біржова інформація. Точна, своєчасна, повна інформація про укладені догоди 

дає можливість проаналізувати стан ринку, прийняти правильне рішення. Біржова 

інформація поділяється на поточну і вільну. Поточна інформація – це інформація про 

останні угоди, які були укладені на біржі. Подібна інформація потрібна для швидкої оцінки 

зміни ситуації на ринку в поточний момент. На багатьох біржах ця інформація виводиться 

на електронних табло у вигляді біжучого рядка. 

Учасники торгів через комп'ютер одержують наступну інформацію: 

 поточну ціну попиту; 

 поточну ціну пропозиції; 

 найвищу ціну поточного дня; 

 ціну закриття попереднього дня; 

 різниця на даний момент останньої ціни і ціни відкриття; 

 доходність на даний момент; 

 обсяг зарезервованих в торговельній системі засобів; 

 обсяг укладених на даний момент угод. 

Вільна інформація відображає кінцеві результати біржового

 дня. За результатами торгів учасники торгів щоденно 

отримують інформацію про 

 ціни угод – останню, мінімальну, максимальну; 

 ціни заявок – максимальну купівлі, мінімальну продаж; 

 ціни котирування на продаж і купівлю; 

 середньозважену ціну; 

 прибутковість до погашення; 

 кількість укладених угод. 

 Порядок взаємних розрахунків членів біржі та інших учасників біржової 

торгівлі. Він визначається взаємними правами і обов'язками учасників торгів, 

забезпеченням захисту їхніх інтересів. Системи розрахунків досить різноманітні їхні 

відмінності пов'язані як з національними особливостями правил розрахунків, так і з 

особливостями організації розрахунків на конкретній біржі. Наприклад, у США 

розрахунки здійснюються через національну клірингову корпорацію. Нормальний термін 

в США складає п'ять робочих днів після укладення догоди. 

На сучасних українських біржах оплата біржових контрактів проводитися через 

біржу до виконання контракту, як продавцем так і покупцем. Підставою для перерахування 

вартості контракту продавцю є акт прийняття-здавання, зазначеного у контракті товару, 

підписаний покупцем та продавцем, або письмова згода покупця на передплату. 

У випадку ненадання біржі акту прийняття-здавання у визначені контрактом, 

кошти, то надійшли від платника, повертаються йому біржею протягом 2-х робочих днів. 

При надходженні заяви від продавця про порушення покупцем умов  контракту 

біржа може затримати на своєму рахунку гарантійний внесок та прийняти рішення 

протягом п'яти робочих днів про порядок вирішення суперечки. 

У випадку невиконання контракту винуватець сплачує штраф у встановленому 

Біржовим комітетом (Радою біржі) розмірі на користь біржі та сторони, що потерпіла. 

Керівники біржі несуть відповідальність за будь-яке порушення Правил біржової 

торгівлі відповідно до Положень про структурні підрозділи біржі та Посадових інструкцій. 

До учасників-членів бірж можуть застосовуватися санкції у випадку: 

 відмови від письмового оформлення біржової догоди; 

 надання недостовірної інформації; 



 невиконання біржового контракту; 

 несплати оформленого біржового контракту; 

 перешкоджання веденню торгів; 

 нез'явлення на торги, коли заявка 

подана. Види санкцій: 

1. попередження; 

2. позбавлення права участі у торгах (на певний час або назавжди); 

3. відмова у реєстрації; 

4. штраф; 

5. призупинення або позбавлення членства на біржі. 

Біржовими Правилами забороняються наступні дії учасників-членів біржі: 

 приховування, притримування членом біржі від відкритого ринку будь- 

якого розпорядження (доручення) на догоду чи її частину на своїй користь чи на користь 

іншої особини; 

 торгівля із самим собою без зміни права власності; 

 торгівля брокером за власний рахунок до виконання розпорядження клієнта; 

 порушення по черговості виконання замовлень клієнтів, що мають рівні 

умови придбання товару. 

 

Питання 2.  Організація торговельного процесу у біржовій залі 

Організація біржових торгів та їх ефективність у великій мірі залежать від багатьох 

чинників таких, як спеціалізації біржі, характеристики біржового товару, а також 

технології і механізму ведення торгів. Відомо, основним документом, регламентуючим 

організацію біржової торгівлі, є правила біржової торгівлі, які розробляються кожною 

біржею самостійно, але з урахуванням чинного законодавства, і погоджується з 

уповноваженим органом, що відповідає за розвиток ринку в країні. Процес біржової 

торгівлі поєднує взаємопов’язані операції, що виконуються в певній послідовності, 

враховуючи специфіку біржових торгів. Організація проведення торгів побудована 

залежно від технології запровадженої на біржі. 

Біржові торги можуть бути організовані у різних формах: 

 за формою проведення: 

а) постійні й у вигляді сесій; 

б) контактні (традиційні) й безконтактні (електронні); 

 за формою організації: 

а) простий аукціон (англійський, голландський); 

б) заочний (або «натемну»); 

в) подвійний аукціон (безперервний, або «вигуків» чи «натовпу»); 

 за формою здійснення: 

а) біржова торгівля за дорученням (брокери); 

б) самостійні біржові операції (дилери). 

На даний час у світі існує три методи ведення біржових торгів: 

 публічний, за яким угода укладається за вигуками

 (вказівками), які дублюються сигналами руки та пальців – біржовими 

жестами; 

 торгівля пошепки , дуже обмежена, використовується тільки в практиці деяких 

бірж Японії, Південно-Західної Азії; 

 електронно-біржові торги [25]. 

До участі у біржовій торгівлі в операційний зал допускаються учасники торгів, 

якими є уповноважені Біржовим комітетом особи, як зі складу членів біржі, так і 

спеціально для цього найняті, які, як правило, мають досвід біржової роботи. Ними можуть 



бути брокери, дилери, трейдери, клерки, маклери та інші особи. Крім того, в операційний 

зал допускаються особи, зокрема, персонал біржі, головний керуючий, голова правління, 

державний комісар і відповідальний член біржової ради, а також особи, присутність яких 

дозволена біржових радою. 

Найважливішою особливістю організації біржової торгівлі є те, що на біржі 

оперують тільки тими товарами, в яких індивідуальні відмінності окремих предметів щодо 

якості товару не мають практичного значення. На деяких біржах правила біржових торгівлі 

можуть передбачати винятки, коли наявні товари, що потребують негайної реалізації 

(протягом одного дня), можуть виставлятися на торги без попереднього введення в 

біржовий інформаційний канал. Заявку на продаж товару безпосередньо передають 

маклеру, який веде торги, але не пізніше, ніж за одну годину до їх початку. Деякі товарні 

біржі, особливо ті, що спеціалізуються на торгівлі агропромисловою продукцією, часто 

порушують встановлені вимоги і допускають до торгів практично всі товари та приймають 

заяви аж до самого початку біржових торгів. 

Торгівля ведеться певною кількістю одиниць стандартизованого товару або цінних 

паперів (лот). Товар повинен відповідати особливим вимогам. 

Торговий зал біржі розбитий на секції, так звані, на біржовому жаргоні, «ями». У 

кожній з них проводяться операції з купівлі-продажу певних видів товарів. Ціни 

встановлюються вигуками. 

Організація біржового залу – давно відпрацьована схема і практично однакова для 

всіх типів бірж світу. Як раніше, так і тепер біржа є перш за все тим місцем, куди учасники 

ринку звертаються для здійснення тих чи інших комерційних операцій. 

Існує дві групи робочих органів біржі: 

 периферійні 

 центральні. 

Периферійні служби здійснюють обслуговування клієнтури на місцях. Центральні 

служби біржі знаходяться безпосередньо в головній будівлі. Для цих служб спільними є 

операційна зала, головні офіси брокерських фірм, реєстраційне бюро, інформаційна 

служба. 

Центральні служби біржі знаходяться безпосередньо в головному будинку. Серед 

цих служб спільними є операційний зал, головні офіси брокерських фірм, реєстраційне 

бюро, інформаційна служба. 

Біржові угоди щодо кожного товару відбуваються в окремих операційних залах. 

Інколи операційна зала поділена на спеціалізовані секції, де укладаються угоди на 

визначені товари і їх групи. В операційній залі торгівля ведеться, як мінімум, за чотирма 

секціями. Такий порядок є характерним для бірж США. Наприклад, на Чиказькій товарній 

біржі в операційній залі знаходяться чотири секції, торгівля в яких ведеться спотовими і 

ф'ючерсними контрактами: на сільськогосподарську продукцію, іноземну валюту, 

облігації і дивіденди по акціях. 

Секції операційного залу сплановані так, щоб максимально полегшити учасникам 

торгівлі техніку укладення угод. На біржах США спеціалізовані секції називаються пітами 

(«ямами»). Це припіднята восьмикутна платформа із сходинками вниз до рівня операційної 

зали. Таке розташування дозволяє всім покупцям і продавцям бачити один одного. 

На європейських біржах місце ведення операцій іноді організовується у формі 

кільця (рингу), навколо якого розташовуються учасники торгівлі (Лондонська біржа 

металів). Біржове кільце – це не повністю замкнута кругова арена з підвищеними кількома 

рядами (наприклад, глядацький зал у цирку). Такий принцип побудови біржового кільця 

дає можливість добре бачити учасників торгу ведучому, своєчасно фіксувати їх реакцію 

при появі біржового товару, що виставляється на продаж і ціни на нього. На сьогодні в 

українських бірж поки що немає спеціально побудованих залів для проведення біржових 

торгів. 

В центрі чи збоку кільця або ями є підвищення на якому знаходяться працівники 

біржі, які реєструють біржові угоди і ціни. 

Головні офіси брокерських фірм часто знаходяться не в головній будівлі біржі, а в 



самостійних будівлях. В цьому випадку в приміщенні біржі у них, як правило, є визначені 

службові майданчики, які займають співробітники брокерських і комісійних домів. 

У біржовому кільці («ямі») торгівля здійснюється у встановлений час, який 

називається біржовою сесією, за чітко встановленими правилами. Біржова сесія обмежена 

часом, її початок і кінець чітко зафіксовані і, як правило, зазначаються дзвінками. 

Особливі вимоги пред'являються до біржового операційного залу, у якому 

проводяться біржові торги. 

Найбільш важливими можна вважати наступні: 

1. Біржовий зал повинен бути досить містким. 

             2. На більшості бірж світу торгівля ведеться відразу декількома видами товарів. Для 

укладання угод за кожним з них приділяється окремий зал чи ділянка у великому залі, 

підлога якого нижче, ніж підлога залу. Тому місце, де укладаються угоди, називається 

біржовою ямою, підлогою або біржовим кільцем. Воно повинне бути улаштовано таким 

чином, щоб створити рівні можливості для всіх учасників торгу. 

2. У центрі або у краю кільця чи ями є узвишшя, на якому знаходяться службовці 

біржі, які ведуть біржовий торг і реєструють угоди і ціни. 

3. У торговому залі повинні бути спеціально обладнані місця для тих, хто одержав 

право торгувати на біржі. 

4. Для доведення необхідної інформації до брокерів в операційному залі обладнане 

спеціальне інформаційне табло. 

5. Біржовий зал і кожне біржове місце обладнані технічними засобами, а також 

комп'ютером з виходом на електронне табло біржі для оперативного зв'язку брокерів із 

клієнтами і персоналом біржі. 

6. Поруч з біржовим залом розміщаються відділи працівників стаціонарного апарата 

біржі і сховища інформації про торги. 

7. У біржовому залі передбачаються робочі місця для представників інформаційних 

агентств, що передають оперативні біржові новини. 

Встановлений час біржової сесії – не просто організаційний момент. Він має 

важливе значення. Для кожного товару на біржі встановлюється свій графік, враховуючи 

режим роботи інших бірж (національних та іноземних), що торгують даним товаром. 

Самі торги на біржах проводяться два рази на день. Всередині сесії часто виділяють 

періоди по 30-40 хв., між якими існує 5-10 хвилин перерви. 

На більшості бірж здійснюються електронні торги. На сьогодні автоматизованими 

є такі функції: 

 збір та реєстрація заявок, що надходять на торги; 

 контроль за правильністю оформлення заявок, що 

 відповідають правилам біржі; 

 збір та реєстрація клієнтських заяв; 

 організація зв'язку брокера з клієнтами (продаж клієнтських заяв); 

 вибір списку заяв, що відповідають конкурентному
 попиту та пропозиції; 

 забезпечення можливості проведення торгів брокерами 
між сесіями(електронні торги); 

 інформаційне забезпечення брокерських фірм та служб бір

жі; інформаційне забезпечення торгів. 

Укладання біржової угоди в електронній системі складається з декількох 

послідовних етапів: 

 введення учасником заявки через термінал; 

 перевірка у спеціальному контролюючому модулі кредитоспроможності 

учасника (за параметрами, виробленим членами розрахункової палати); 

 підбір наказів покупців і продавців за алгоритмом «ціна/час»; 

 надходженні інформації про виконані накази (ціна товару, його кількість, 



найкращі ціни продажу й покупки) після укладання угоди на ті термінали, з яких надійшли 

ці накази, невиконані накази залишаються в системі доти, поки вони не будуть виконані 

або відкликані; 

 напрямок звіту про угоду після підтвердження її в розрахункову палату, де 

здійснюється кліринг; 

 внесення змін у рахунки продавців і покупців у розрахунковій палаті відповідно 

до результатів угоди. 

Засоби автоматизації значно спрощують діяльність біржі, підвищують її 

оперативність, дають змогу збільшити кількість представлених товарів і брокерських фірм, 

тобто збільшується оборот біржі. На сьогодні широке застосування засобів автоматизації 

дає змогу сформувати міцну технологічну базу для вдосконалювання організаційного 

управління біржею. Процедура біржового торгу, яка склалася на товарних і фондових 

біржах України, здійснюється за принципом аукціону 

 

                          Питання 3. Операції  біржового  процесу 

 

Процес біржової торгівлі передбачає велику кількість операцій, зміст і порядок 

виконання яких залежать від багатьох чинників – спеціалізації біржі, її форми, 

особливостей біржового товару, рівня стандартизації, якості товару, досвіду організації 

біржових торгів тощо. Ці операції регламентуються Правилами біржової торгівлі. 

Біржовий процес поєднує п'ять операцій, що виконуються в такій послідовності: 

1. вивчення попиту і пропозицій товару за межами біржі і вихід брокера на 

біржу; 

2. узгодження умов угоди між: брокером-продавцем і брокером-покупцем, 

укладання біржової угоди у процесі біржового торгу; 

3. оформлення та реєстрація біржової угоди, біржового контракту та 

розрахунок з біржею; 

4. розрахунок клієнта з брокером за здійсненою біржовою угодою; 

5. поставка та одержання товару, розрахунок за нього між: клієнтами брокерів.  

Біржові операції виконуються по-різному і в певній послідовності, деякі з них 

оформляються відповідними документами, що має важливе значення. Від ретельного 

оформлення документів брокерами та їх клієнтами залежить успіх усієї операції. 

Підготовка біржових торгів починається з представлення в інформаційно- 

довідковий відділ біржі офіційних письмових заяв за встановленою формою на продаж чи 

купівлю товару. Заяви складаються брокерськими фірмами, конторами, представленими на 

біржі. 

Усі своєчасно подані заяви реєструються і вводяться в банк даних біржі. Подані 

заяви приймаються біржею тільки в тому випадку, коли вони складені за встановленою 

формою і містять усю необхідну інформацію. У разі відсутності в заяві повної необхідної 

інформації вона не приймається біржею. Заяви, не представлені в певний строк, до 

найближчих торгів не допускаються. 

Прийом товарів та їх розміщення обумовлюються правилами біржової торгівлі. 

Члени біржі пропонують свій товар після його безпосереднього огляду брокерами на 

підприємствах або на підставі представлених зразків чи опису. Товар заноситься в книгу 

обліку і в карточку брокера «ями» тільки у випадку гарантованої кількості товару на 

складах біржі, про що робиться відповідна помітка. У Правилах біржової торгівлі також 

затверджується перелік товарів, які котируються на біржі. При відкритій біржі і обмеженій 

кількості учасників торгів переважає бартерний обмін. 

Як правило, за 30 хвилин до початку торгів брокери збираються в торговому залі 

біржі. Всі вони мають при собі інформаційний листок, де вказані: список товарів з ціною, 

кількість пропозицій, номер брокерської контори, місце її знаходження, умови розрахунку 

і термін поставки товару. Триразовий удар гонга сповіщає про початок торгів, які 

відбуваються у кожній товарній секції. Біржова торгівля організується за принципом: 



останній, хто ствердно відповів на пропозицію, вважається стороною угоди, а укладення 

форвардних угод і угод «з умовою» за принципом згоди сторін з вимогами, що взаємно 

висуваються. 

Веде торг у секції біржовий маклер. Спочатку він проводить торг за пропозиціями 

на реальний товар, призначений для негайної реалізації, а потім обговорюються пропозиції 

щодо укладання форвардних операцій. Торги у кожній секції відбуваються в такому 

порядку: 

1. Маклер оголошує список товарів, виставлених на торги цього біржового дня. У 

момент оголошення маклером товару, брокери, які виявляють до операції зацікавленість, 

підіймають вгору свої перепустку. Якщо інтерес до товару виявлений, то маклер оголошує 

номер брокерської контори, яка представила цей товар. Якщо брокер, що представляє її, не 

відреагував (або його не має у даний момент, або «заґавився»), то товар знімається з торгів, 

а брокер платить штраф «за нез'явлення брокера на біржу». 

2. Далі маклер оголошує чергову позицію. Після оголошення списку робиться 

невелика перерва (хвилин на десять). Потім, після одного удару гонга, починається друга 

частина роботи, під час якої обговорюються брокерські пропозиції. Обговорення кожної 

брокерської пропозиції складається з двох частин. 

У першій частині обговорюється пропозиція у тому вигляді, в якому вона 

представлена в інформаційному листку. Якщо внаслідок обговорення не знайшовся 

покупець на всю партію товару, то маклер проводить другу частину торгу за цим пунктом. 

У другій частині обговорюються зустрічні пропозиції від брокерів-покупців, які 

зібралися у секції. Брокери повідомляють свої умови, на яких вони б погодилися придбати 

даний товар, причому не весь, а лише його частину. Але може скластися така ситуація, 

коли зустрічних пропозицій надійшло багато, однак під час обговорення сторони угоди не 

виявлені. Тоді брокер повинен з блискавичною швидкістю проаналізувати варіанти і 

постаратися відразу ж визначити найбільш вигідні для себе умови, вибрати брокера-

покупця і повідомити про це маклеру, який фіксує усну угоду сторін. Якщо сторони угоди 

знову не будуть визначені, то обговорення переноситься на наступний біржовий день. 

Аналогічним чином в іншій секції відбувається обговорення пропозицій щодо 

укладання угод «з умовою», їх особливістю є те, що брокер має право зняти свій товар, 

виставлений в секції угод «з умовою», якщо цей товар вже реалізований під час 

обговорення попередніх брокерських пропозицій в даний біржовий день. Однак 

переведення товару в іншу секцію може бути здійснене тільки після закінчення торгів. 

Уклавши угоду, брокер вносить в спеціальний бланк кодовий номер свого 

контрагента, час укладення угоди, місяць обумовленої поставки товару, її обсяг і ціну. Ці 

дані негайно передаються присутнім в кожній ямі біржовим спостерігачам в комп'ютерну 

систему обліку. Інформація про ціну виноситься на спеціальне табло в торговому залі 

біржі, а також передається на інші біржі і біржові служби інформаційних компаній, після 

чого заноситься в інформаційний банк даних. Банк з даними про угоди завіряється 

брокером і передається у відділ зв'язку фірми, який є структурною одиницею даної біржі. 

Там на ньому знову проставляється час надходження, після чого клієнту повідомляють про 

виконання його замовлення. 

По суті, продаж партії товару перетворюється в угоду між продавцем і 

розрахунковою палатою, а також розрахунковою палатою і покупцем. 

На біржі існують особливі правила не тільки виставлення товарів, а й зняття товарів 

з біржових торгів. Досить часто бувають випадки, коли брокер або відвідувач, отримавши 

на біржі інформацію, укладають угоди не на біржі, а за її межами. При цьому брокер, 

запропонувавши товар на продаж, несподівано знімає свою продукцію або взагалі зникає з 

торгів. Тому є випадки коли встановлюються більш жорсткі правила зняття товару з торгів. 

Наприклад, забороняється знімати біржовий товар до закінчення третіх біржових торгів, а 

також змінювати вказану в заявці інформацію до закінчення перших торгів. 

Брокер може змінити інформацію про товар, вказану в заявці, лише в торговельній 

залі після закінчення обговорення продукції. У відповідній товарній секції брокер 

повідомляє маклеру (або помічнику) ціну, з якої розпочнуться торги на наступний день. 



Але якщо продавець товару не з'явився протягом кількох торгів і товар не проданий, 

то вже без згоди брокера заявка на продаж цього товару вилучається з інформаційного 

каналу. Кожна біржа має свої правила торгів. Ці правила вводяться для того, щоб обмежити 

позабіржовий оборот. 

Під час торгів використовуються жести для позначення цифр і подачі різних команд 

під час торгів, коли виникає необхідність назвати ціну, кількість товару або показати, що 

товар продається, купується, а також визначити зниження або 

підвищення ціни і т.д. 

 

Питання 4. Процес проведення і завершення торгів 

 

У торговий зал біржі допускаються тільки уповноважені представники: 

зареєстровані брокери, службовці біржі, уповноважені відвідувачі, представники преси. 

Брокери повинні бути зареєстрованими в реєстраційному комітеті біржі членами біржі, які 

вирішили їх найняти. 

Реєстрація означатиме право на торгівлю в торгових секціях – «ямах» і отримання 

комісійних за укладення угод. Кожному члену тут дозволяється мати двох брокерів у 

кожній товарній секції. 

Всі торги товарами можуть проводитись лише учасниками, зареєстрованими на 

біржі, які укладають угоди купівлі-продажу товарів від імені клієнтів або за свій власний 

рахунок на біржі. 

Всі ціни на товари встановлюються угодою між брокерами в товарній секції. 

Біржа не повинна контролювати або маніпулювати цінами. 

За три дні до торгової сесії продавець або покупець дає брокеру замовлення. Брокер 

перевіряє всю інформацію, подану в замовленні. Він вимагає перевірки фінансового стану 

клієнта та перевірки товару за стандартами якості. Якщо брокер дає згоду представляти 

клієнта, то клієнт дає брокерові доручення в письмовій формі на право дії від імені клієнта 

біржі. Крім того, клієнт переводить на банківський рахунок (в розрахунковій палаті біржі) 

гарантійний внесок (або 

«маржу»), який становить не менше 3% оціненої вартості товару за повною сукупною 

ціною купівлі або продажу через біржу. Цей відсоток погоджується між клієнтом та 

брокером. 

Не пізніше, ніж за день до початку торгів, брокер отримує від клієнта 

підтвердження (копію платіжного доручення) про перерахунок грошей. Продавець 

пропонує розмір ціни і обговорює з брокером мінімальну ціну продажу. Покупець  

пропонує ціну за якою він зможе купити товар, а також максимальний її рівень. Клієнт 

повинен розробити альтернативні умови контракту. 

Процес проведення і завершення торгів у біржовому колі проходить так. 

У визначений час торгів гофброкер (маклер), роль якого полягає у сприянні ефективним 

торгам у товарній секції, розпочинає торги у такій послідовності: 

1. Запрошує брокерів підійти у центр; 

2. Брокер дає одну копію карточки-замовлення на продаж гофброкеру, який 

вписує туди наступну інформацію: 

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

 символ товарної секції; 

3. Брокер оголошує свою пропозицію продати в такому порядку: 

 товар та сорт; 

 запропонована ціна за одиницю; 

 кількість, місце поставки, 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 товар, і їх ціна може 



бути вищою або нижчою від запропонованої; 

6. Якщо брокер хоче купити товар за оголошеною ціною, він підіймає 

витягнуту руку долонею до себе і кричить: «Купую». Гофброкер на подіумі підіймає 

витягнуту руку долонею до покупця і кричить: «Продано». Покупець підходить до подіума, 

записує дані про себе і ставить підпис на двох копіях картки-замовлення. З цього моменту 

контракт між двома брокерами стає юридичним зобов'язанням; 

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, товарна яма, брокер-

продавець, товар, ціна, кількість); 

8. Якщо немає відповіді з боку брокерів в ямі, тоді гофброкер 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 гофброкеру, який 

закриває торги щодо даного контракту і запрошує наступного продавця; час для кожного 

брокера контролюється гофброкером (3-6 хвилин); 

9. Кожні 25 хвилин звучить гонг. Угода, яка перебуває в процесі укладення, 

повинна відбутися. Потім оголошується перерва (5 хвилин) (торги, як правило, йдуть з 11 

до 13 години). 

Підтвердження  контрактів  відбувається  в  розрахунковій  палаті  (з  14  до 17 години).  

Розрахункова  палата  та  брокери повинні підтвердити торги, які провели в «ямах». Брокер-

продавець та брокер-покупець за допомогою службовця розрахункової (клірингової) палати 

остаточно погоджуються з даним повним контрактом. Контракт підписується брокерами, 

скріплюється печатками і реєструється на біржі. 

На сучасних українських біржах більшість угод стосується реального товару, а 

розрахунки за поставлений товар здійснюються між покупцем і продавцем з 

використанням різних видів банківських і кредитних засобів платежу. Порядок і форму 

розрахунків чітко визначено правилами біржових торгів та умовами стандартних 

контрактів. Обирається така форма, яка найбільшою мірою відповідає інтересам сторін. На 

остаточний вибір форми розрахунків впливає ціла низка факторів: кон'юнктура ринку, що 

склалася на момент укладення договору, ступінь довіри до контрагента за угодою, власний 

фінансовий стан, сума укладеної угоди тощо. 

Надійність розрахунків за спотовими угодами з реальним товаром продавець і 

покупець забезпечують гарантійним внеском, сума якого не може бути меншою за 0,5 % 

суми заявки. Гарантійний внесок за форвардними угодами не може бути нижчим, ніж 0,5 

%, помноженого на кількість місяців до виконання контракту. 

У разі відмови покупця від оплати або закінчення терміну оплати контракту 

гарантійний внесок, за винятком обов'язкових платежів біржі, перераховується продавцеві. 

Брокеру - учаснику торгів, що не уклав угод під гарантійний внесок, він повертається 

біржею не пізніше трьох днів після закінчення терміну дії заявки. Оплата біржових 

контрактів здійснюється через біржу як продавцем, так і покупцем. Підставою для 

перерахування вартості контракту продавцю є акт прийняття- здавання зазначеної в 

контракті продукції за кількістю і якістю, підписаний покупцем та продавцем, або 

письмова згода покупця на передоплату. У разі ненадання біржі акту прийняття-здавання 

в терміни, зазначені в контракті, кошти, що надійшли від платника, повертаються йому 

біржею протягом двох робочих днів. У разі надходження заяви від продавця про 

порушення покупцем умов контракту біржа може затримати на своєму рахунку 

гарантійний внесок та прийняти рішення протягом п'яти робочих днів відповідно до 

порядку вирішення спору. 

У разі невиконання контракту винна сторона сплачує штраф у встановленому 

біржовим комітетом (радою біржі) розмірі на користь біржі та потерпілої сторони. 

Визнання біржової угоди недійсною внаслідок порушення Правил однією із сторін не 

звільняє порушника від сплати реєстраційного збору біржі. 

Розрахунки за біржовими контрактами здійснюються лише через біржу. За 



спотовим біржовим контрактом покупець зобов'язаний здійснити оплату впродовж восьми 

робочих днів з моменту укладення угоди брокером на торгах біржі; під час укладання 

форвардного контракту покупець упродовж восьми робочих днів зобов'язаний виконати 

авансовий платіж у розмірі 50 % суми укладеного контракту. Цю суму біржа перераховує 

на розрахунковий рахунок продавця, як передоплату за контрактом. Решту суми покупець 

сплачує на рахунок біржі, продавець отримує суму тільки за умови поставки за контрактом, 

що підтверджується наданням на біржі акта приймання передачі товару. 

 

 

                 Викладач                                                                                       Верблюд С.В. 
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