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Тема: КЛАСИФІКАЦІЯ І ХАРАКТЕРИСТИКА  

БІРЖОВИХ ТОВАРІВ 

Мета: ознайомитися з принципами класифікації та характеристиками 

біржових товарів 

Не всі товари можуть бути біржовими — це однозначно доведено всією 

історією біржової діяльності. Біржовими, як правило, є сільськогосподарська 

сировина, енергоносії, цінні папери, валюта й інші фінансові інструменти. 

Об’єктами біржової торгівлі є обмежена кількість стандартизованих за 

кількісними та якісними показниками товарів. До них належать близько 50 

видів, однак вони становлять понад третину міжнародного товарообігу. 

Біржовий товар – це реальний товар, цінні папери, валюта, інструменти 

фінансової інженерії, що відповідають встановленим вимогам торгівлі на 

біржовому ринку. 

У практиці світової біржової торгівлі виокремлюють три основні 

класи біржових товарів: речові; фінансові інструменти; іноземна валюта. 

У кожному з названих класів не всі товари можуть стати об’єктом 

біржової торгівлі, а лише ті, що відповідають певним вимогам. Із розвитком 

біржової торгівлі перелік біржових товарів збільшується і ускладнюється. 

Насамперед це стосується класу цінних паперів. З появою ф’ючерсних 

контрактів на індекси фондового ринку і відсоткових ф’ючерсів перелік класів 

можна було б збільшити в кілька разів. 

Об’єктами біржової торгівлі разом із реальними товарами, цінними 

паперами все більше стають інструменти фінансової інженерії, необхідність 

появи яких зумовлена нестабільністю світової економіки. 

Якщо до кінця минулого століття провідне місце в торгівлі належало 

біржовим контрактам із реальним товаром, то нині частка контрактів із 

фінансовими інструментами переважає на світовому біржовому ринку. 
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Товари, за якими здійснюються торги на сучасних біржах, охоплюють понад 

70 найменувань товарного асортименту на біржах реального товару і 168 – на 

ф’ючерсних і фондових біржах. 

У літературі існує декілька класифікацій біржових товарів, рис. 1. 

 

Рис. 4.1. Класифікація біржових товарів 

До негрошових товарів, тобто тих, які мають речовинну форму, 

належать такі. 

1 група. Сільськогосподарська продукція та лісоматеріали. 

Сільськогосподарська продукція і сировина: 

- зернові культури (пшениця, кукурудза, рис, овес, ячмінь, жито, сорго); 

- насіння олійні і продукти їх переробки (соняшник, льон, бавовна, соєві 

боби, шрот); 

- текстильна та інша сировина сільськогосподарського виробництва 

(бавовна, джут, натуральний і штучний шовк, пряжа, промита вовна, волокна 

льону); 

- натуральний каучук; 

- тютюн; 

- шкури тварин; 

- живі тварини (велика рогата худоба, свині). 

Лісоматеріали – пиломатеріали; круглі лісоматеріали; пиляний ліс; ліс 

тесаний; плити на основі целюлозних волокон. 
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2 група. Харчові продукти (цукор; рослинні олії; яйця; масло вершкове; 

заморожені курчата, індики; м’ясо – яловичина та свинина (тушки, 

напівтушки); кава, какао боби, чай; крохмаль; борошно; арахіс; вино; 

концентрат помідорів; концентрат апельсинового соку). 

3 група. Енергоносії та метали. 

Енергоносії – сира нафта; дизельне паливо; бензин; газ звичайний; газ 

скраплений; мазут; електроенергія. 

Кольорові та цінні метали алюміній, мідь, олово, свинець, цинк, нікель, 

золото, срібло, платина, паладій, брухт кольорових металів. 

4 група. Фінансові інструменти і валюта. 

Фінансові інструменти: 

- цінні папери та відсоткові ставки (акції; облігації, зобов’язання та 

векселі казначейства США та інших держав Європи й Азії, депозитні 

сертифікати банків; відсоткові ставки; фондові індекси провідних бірж); 

- похідні фінансові інструменти (форварди, ф’ючерси, опціони, 

відсоткові свопи); 

- інструменти фінансової інженерії (біржові індекси; коротко- та 

довгострокові відсоткові ставки); 

- екзотичні інструменти (наприклад ф’ючерс та опціон на погоду, 

ф’ючерс на своп). 

Валюта: американський, австралійський і канадський долар, 

британський фунт, євро, японська ієна, вклади в євродоларах, деривативи 

валютні, свопи валютно-відсоткові, золотовалютні, опціон кванто. 

4.2. Характеристики біржових товарів 

Важливою особливістю біржової торгівлі є відсутність самого біржового 

товару на біржі під час торгів. Тому до біржового товару висуваються суворі 

вимоги. Кожна біржа має право самостійно визначати перелік товарів і їх 

якість, що є об’єктом біржового торгу. Так, за Законом України “Про товарну 

біржу”, товарна біржа має право самостійно розробляти, з урахуванням 
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державних стандартів, власний перелік стандартів біржового товару, яким 

торгують. 

У процесі розвитку біржової торгівлі сформувалися чіткі вимоги до 

біржового товару (див. рис. 2), основними з яких є: 

 

Рис. 2. Основні вимоги до біржових товарів 

- масовий характер виробництва і споживання, велика кількість 

виробників і широке коло споживачів – це дозволяє визначити попит і 

пропозицію; 

- стандартність, тобто відповідність встановленим вимогам щодо 

якості та інших характеристик, передбачених чинним законодавством. Вимога 

якості, умови зберігання, транспортування і виміру означає, що товар повинен 

легко стандартизуватися для того, щоб його можна було продавати без 

перегляду за зразками чи технічними описами. У практиці біржова 

стандартизація – це основна ознака біржового товару; 

- вільне ціноутворення – змінність цін під впливом природних, 

сезонних та інших чинників; причому процес ціноутворення відбувається на 

ринку чистої конкуренції (яким і є біржовий ринок), що передбачає якомога 

повнішу концентрацію попиту та пропозиції з метою встановлення 

справедливої ринкової ціни на товари, для яких інших способів визначити таку 

ціну просто не існує; 

- взаємозамінюваність у межах певних груп і видів товарів. 

Для сировинних товарів, крім названих вище характеристик, важливе 

значення мають і такі, як здатність до тривалого зберігання і транспортування. 
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Біржові товари транспортуються різними видами транспорту, тому розміри 

біржових контрактів щодо мір ваги та об’ємів повинні відповідати їх 

можливостям. 

Виділяють також незалежність якісних характеристик товару від 

конкретного споживача. Якість товару залежить від фізичних, хімічних, 

біологічних властивостей, а також від відповідності товару функціональним та 

іншим вимогам. Біржі вимагають від продавців розкриття повної інформації 

щодо своїх товарів. Це стосується як сировинних товарів, так і фінансових 

інструментів. 

Для сировинних товарів інформація про якісні параметри міститься в 

рекламних буклетах виробників, експертних висновках товариств споживачів, 

стандартах. Для фінансових інструментів у якості таких джерел інформації 

служать фінансові звіти корпорацій, аудиторські висновки тощо. 

Оскільки кількісні та якісні характеристики біржового товару 

стандартизовані, нема потреби в його пред’явленні. Тим важливішим є 

встановлення вимог щодо якості біржового товару й контроль за їх 

дотриманням.  

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

1. Заповніть таблицю прикладами біржових товарів (5 найменувань) 

Біржовий товар Приклади 

Грошові   

Сільськогосподарські  

Харчові   

Енергоносії  

Фінансові 

інструменти 

 

Валютні  

Негрошові  

 


