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Тема: СТАНДАРТИЗАЦІЯ БІРЖОВИХ ТОВАРІВ 

Мета: ознайомитися з основними положеннями стандартизації біржових 

товарів 

На етапі становлення біржової діяльності і торгівлі виключно реальними 

товарами асортимент продукції, якою торгували на товарних біржах, був 

досить широким. Тут здійснювався продаж як біржових, так і позабіржових 

товарів. Як свідчить світова практика, це виправдане явище в біржовій 

діяльності в період формування ринкових відносин. 

До біржових товарів належать такі, що масово виробляються, мають 

якісну однорідність і стандартизовану зіставність характеристик на тривалий 

період часу, є взаємозамінними, тобто пристосованими до торгівлі за зразками 

або описом. 

До позабіржових товарів належать всі інші, які не мають перерахованих 

вище характеристик, однак допускаються на біржові торги внаслідок високого 

рівня попиту і пропозиції. 

У світовій практиці товарні біржі пройшли шлях від торгівлі реальним, як 

біржовим, так і позабіржовим, товаром, асортимент якого був, як правило, не 

систематизований і не упорядкований, до торгівлі виключно біржовими 

товарами, що зумовило, зокрема, і розвиток ф'ючерсного ринку. При цьому 

позабіржові товари поступово вилучалися з біржової торгівлі і реалізувалися 

за допомогою інших форм торгівлі; торговими домами, аукціонами, 

ярмарками, тендерами. 

Фахівці відзначають, що стандартизація є головною умовою 

автентичності біржового товару. 

Стандартизація біржового товару має свою глибинну природу, яка через 

суто технічні заходи досягає важливих економічних результатів, а саме 

демонополізації умов виявлення попиту і пропозиції товару. 
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Біржовий товар є масовим, однорідним, кількісно і якісно 

стандартизованим, взаємозамінним, знеособленим і, виходячи з високого 

рівня попиту і пропозиції, продається і купується у великих обсягах, що дає 

змогу виявити найбільш реальну рівноважну (ринкову) ціну. Це сировина або 

напівфабрикат, оскільки основним при визначенні біржового товару є те, що 

така продукція повинна пройти у своїй переробці тільки технологічну стадію 

первинної обробки. 

За правилами біржової торгівлі у США та інших країнах з ринковими 

відносинами, готові до споживання продукти промислового виробництва не 

допускаються на біржові торги, оскільки вважається, що регулювання 

обсягами виробництві таких товарів залежить від волі їх виробників, які 

виходячи з цього можуть впливати на рівень біржових цін. 

Ознаки стандартизованого біржового товару наведені на рис. 1. 

 

 

Кількісна стандартизація партій однотипного товару забезпечує їх 

зіставність за обсягами. 

Якісна стандартизація забезпечує зіставність сортів і типів продукції 

через визначення базисного сорту, тобто цінового еталона. 

Цінова стандартизація дозволяє виявити реальну ринкову ціну при 

мінімізації впливу монополії на біржовій "долівці". 

Ступінь стандартизованості товару визначається, за зазначеними 

принципами для встановлення можливості реалізації товару, не при огляді 

його зразків, а за технічним описом. Обов'язковою умовою при цьому є 

торгівля товарами з відносно невисокою монополізацією виробництва чи 
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споживання, що забезпечує наповнення ринку значними обсягами продукції 

різноманітного асортименту. 

Біржова торгівля може відбуватися і на високомонополізованих ринках, 

якщо на них функціонує достатньо стійкий сектор вільної торгівлі, тобто 

формуються рівноважні (ринкові) ціни. 

1. Кількісна стандартизація. На біржі реальний товар пропонується 

в суворо обумовлених обсягах. 

Торгують біржовим товаром за встановленими біржовими одиницями або 

лотами, які відповідають певній мірі ваги в певній упаковці або формуються 

за обсягом вмісту транспортних засобів. Біржові одиниці встановлюють на 

весь асортимент товарів, яким торгують на біржі. 

Для України, наприклад, 1 лот пшениці має обсяг вагонної партії 60 т 

насипом, для олії соняшникової 1 лот має обсяг 8 -12 т при перевезенні 

автоцистерною або 60 т - залізничною цистерною. Виходячи з цього 

фактичний обсяг продажу певного виду товару повинен бути кратним 

біржовій одиниці. 

Така практика спрощує торгівлю і розрахунки та означає, що ні 

продавець, ні покупець не встановлюють довільно обсяг товарної закупки, а 

співвідносять його з біржовою одиницею, яку також не можуть змінити на 

власний розсуд. З іншого боку, це зумовлює висновок про те, що і виробник, і 

споживач заздалегідь планують поставити або замовити чітко визначені 

обсяги продукції. 

Фермер формує розміри посівних площ за обсягами пропозицій зерна на 

біржі, а власник борошномельного заводу узгоджує обсяги закупівель з 

біржовими стандартами, а також встановлює устаткування необхідної 

потужності. Біржа впливає на виробництво і виробниче споживання, 

оптимізуючи його масштаби, і тим самим дає змогу ефективно здійснювати 

капітальні, трудові та інші витрати. 

У практичній діяльності товарних бірж, особливо в умовах формування 
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біржового ринку і при торгівлі реальним товаром на ньому, часто відходять 

від класичних вимог щодо біржової одиниці. Як правило, це зумовлюється 

необхідністю розділити лот на кілька частин, враховуючи незначні відстані 

поставки, коли транспортування раціональніше здійснювати іншим, ніж це 

передбачено в Положенні про біржовий стандарт, видом транспорту. 

2. Якісна стандартизація біржового товару має на меті 

забезпечити умови для торгівлі товарами за описом їх якостей або зразками і 

передбачає обов'язковість співставності якісних характеристик протягом 

значного періоду. 

На практиці цього дуже просто досягти при торгівлі, наприклад цінними 

паперами, тоді як для агропродукції це набагато складніше. Тому на кожний 

товар з усієї його сукупності встановлюється базисний сорт, як одиниця міри, 

яка максимально характеризує його властивості. 

За базисний сорт біржового товару приймається найбільш типовий вид 

продукції даного ринку, за яким здійснюється якісна градація інших товарів 

у даній товарній групі. Ціна базисного сорту, яка максимально відображує 

споживчі якості товару даної групи, є базою для визначення ціни на товари 

іншої якості. 

Саме через стандартизацію товарна біржа усереднює якісні 

характеристики товару, ліквідуючи при його виході на ринок одиничні ознаки. 

Так досягається ефект знеособлення товару. 

Це одна з особливих властивостей біржового товару і така, що робить 

біржу власне біржею і відрізняє її від аукціону, ярмарку. 

Отже, тільки за умови максимальної знеособленості, взаємозамінності, 

цінової градації та інших умов демонополізації стандартизований товар стає 

біржовим товаром. Будь-які прояви в його асортименті, унікальності 

продукції, а отже, і монопольного становища на ринку класифікують такий 

товар, як аукціонний або ярмарковий. 

Кількісна і якісна стандартизація, яка охоплює так званий 
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передторговельний період, об'єктивно формує для ринку принципово нову 

фазу просування продукції. Так, якщо кількісна стандартизація партій одного 

і того самого товару забезпечила їх зіставність, то якісна стандартизація через 

введення базисного сорту зрівняла однотипну продукцію, що загалом стало 

передумовою цінової стандартизації, яка власне і перетворює товар на 

біржовий. 

3. Цінова стандартизація має на меті виявити реальну ринкову ціну 

та усунути монополістичний вплив у біржовому обороті. 

Ціноутворююча функція товарної біржі надзвичайно складна, її 

економічна сутність виявляється, з одного боку, як особливий тип оптового 

ринку, обсяги якого значно перевищують обороти аукціонів, ярмарків, 

торгових домів, з іншого - власне біржа в ринкових умовах започатковує 

першу стадію ціноутворення на базові товари з подальшим входженням 

основного елемента в ціну виробленого продукту. Уже на етапі торгівлі 

виключно реальним товаром біржа виконує ціноутворюючу функцію. 

Завдяки регулярному котируванню цін виявляється біржова ціна, або 

усереднена якісна норма, на яку не мають впливу випадкові відхилення в 

тенденції руху цін за тривалий проміжок часу. Поява біржової ціни як чистої, 

стандартної, абстрактної величини, тобто результату котирування, зумовила 

появу інформаційно-аналітичної та прогнозованої функції біржі. Біржа 

перетворюється на "барометр кон'юнктури". 

Можливість прогнозувати рівень ціни на короткостроковий чи 

середньостроковий період стало ще однією передумовою появи ф'ючерсної 

торгівлі. У цих умовах ціна ф'ючерсної угоди абстрагується, відривається від 

товару і стає самостійним предметом торгу, тобто відособлюється як 

самостійний товар і так існує до поставки продукції. 

За Законом України "Про товарну біржу" (ст. 3), товарна біржа має право 

самостійно розробляти, з урахуванням державних стандартів, власний перелік 

стандартів біржового товару, яким торгують. 
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Однак досвід показує, що при виході біржових товарів України на світові 

ринки виникає проблема незіставності вітчизняного біржового стандарту зі 

стандартами, прийнятими у світовій торгівлі. Значною мірою це зумовлює й 

те, що тільки 10 % усього біржового обігу України реалізується на ринках 

реального товару міжнародних бірж. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Визначте за асортиментом найбільш притаманну для товару ознаку 

стандартизації як біржового товару 

Зернові культури (пшениця, кукурудза, рис, овес, ячмінь, жито) 

Насіння олійних культур та продукти їх перероблення (насіння соняшнику, 

льону і бавовнику, соєві боби, шрот) 

Текстильна сировина сільськогосподарського виробництва (бавовна, джут, 

натуральний шовк, пряжа, мита вовна, льон) 

Натуральний каучук 

Рослинного походження (цукор, рослинна олія, арахіс, концентрат 

апельсинового соку, какао-боби, кава) 

М’ясо та живі тварини 

Пиломатеріали 

Фанера 

Кольорові метали (мідь, олово, свинець, нікель, цинк, алюміній) 

Дорогоцінні метали (золото, платина, срібло тощо) 

Нафта та нафтопродукти (сира нафта, мазут, дизельне пальне, бензин) 

Газ та продукти його перероблення (скраплений газ, газойль, газ) 

 

 

 

 

 


