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Тема: РИСИ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ. СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ РИСИ 

БІРЖІ 

Мета: визначити риси біржової торгівлі  та ознайомитися  з основними 

рисами бірж. 

Без біржової торгівлі, як і без розподілу торгівлі на оптову та роздрібну, 

був би неможливим прогрес у ринкових відносинах. А зараз узагалі можна 

стверджувати, що біржова торгівля - це головна форма торгівлі за 

масштабами, обсягами, учасниками. Але це зовсім не означає другорядності 

інших організованих ринків, інших товарів і послуг. 

У табл. 1 наведено порівняльну характеристику форм ринкової 

торгівлі. 

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика форм ринкової торгівлі 

Форма 

ринкової 

торгівлі 

Наявність 

постійно-

го місця 

для 

торгівлі 

Режим 

роботи 

Наявність 

затвер 

джених 

правил 

торгівлі 

Наявність 

товару 

під час 

укладанн

я угоди 

Розмір 

партії 

товару, що 

продається 

Харак 

тер 

торгів 

1. Базарна + Не регла-

мен-

тується 

Відсутні Наявний Не 

регламен 

тується 

Пооди 

нокий 

2. Ярмар-

кова 

- Сезонний Відсутні Наявний Не 

регламен 

тується 

Пооди 

нокий, 

публіч 

ний 

3. Аукціон-

на 

+ Не регла-

мен-

тується 

Відсутні Наявний Не 

регламен 

тується 

Публіч 

ний, 

гласний 

4. Роздріб-

на 

+ Постій 

ний 

Наявні Наявний Роздрібни

й 

Пооди 

нокий 

5. Оптова + Постій 

ний 

Наявні Наявний Оптовий Пооди 

нокий 

6. Біржова + Постій 

ний 

Наявні Відсутній Стандарт 

ний 

Публіч 

ний, 

гласний 
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Біржова торгівля, на відміну від будь-яких інших форм ринкової 

торгівлі, має такі основні риси: 

- приуроченість до певного місця і часу, тобто біржова торгівля 

відбувається в спеціально відведеному для цього процесу місці й тільки у 

встановлені години роботи біржі (концентрується в місцях економічної 

активності, у потужних виробничих і фінансових світових центрах, столицях, 

портах тощо); 

- підпорядкованість установленим правилам біржової торгівлі. Кожна 

біржа виробляє свої правила торгівлі, й усі учасники біржової торгівлі 

зобов’язані їх дотримуватись. За недотримання правил карають штрафами 

або виключенням із членів біржі; 

- публічність, тобто біржова торгівля ведеться в присутності всіх 

членів біржі чи з їхнього відома; 

- гласність, тобто результати біржової торгівлі є відкритими для 

широкої публіки, біржова інформація стає доступною для суспільства через 

засоби масової інформації; 

- регулювання з боку держави і громадськості; держава через свої 

законодавчі та нормативні акти встановлює правила, відповідно до яких 

біржі організовують свою діяльність; 

- вільне ціноутворення, тобто ціни формуються залежно від попиту і 

пропозиції за наявності конкуренції; ціни не постійні й змінюються залежно 

від кон’юнктури ринку; 

- торгівля специфічними видами товарів, так званими біржовими 

товарами, великими партіями; 

- регулярність торгів, які концентрують попит і пропозицію продавців 

і покупців у часі й просторі; 

- відсутність товару під час торгів, тобто торгівля за зразками, 

описанням, каталогами, а також за контрактами і договорами на поставку 
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товарів у майбутньому з правом укладення таких договорів у майбутньому; 

- виробляє два основні стандарти - щодо якості та ціни товару, який є 

об’єктом купівлі-продажу. 

Окрім названих вище, виділяють й інші риси біржової торгівлі: 

- вона концентрується в місцях економічної активності, у потужних 

виробничих і фінансових світових центрах, столицях, портах тощо; 

- має організаційну, економічну та правову основи; 

- ведеться великими партіями товарів або значними за обсягами 

фінансовими інструментами; 

- здійснюється біржовими посередниками, брокерами та дилерами, 

сама біржа угод не укладає; 

- реалізуються реальні активи з негайною поставкою та поставкою в 

майбутньому, зобов’язання постачання-приймання, права тощо; 

- активно використовує методи електронного трейдингу. 

Біржова форма торгівлі товарами повністю підійшла для торгівлі 

цінними паперами, інноваційними фінансовими інструментами і валютою. 

Впровадження стандартизації розмірів контрактів та уніфікація їх щодо 

сорту, марки тощо у ХХ ст. призвели до переходу до ф’ючерсної торгівлі, а 

обіг реальним товаром перемістився на позабіржовий ринок, де кожний 

учасник у конкретний момент часу може придбати або продати певну 

кількість конкретного товару, що поставляється на умовах, які 

задовольняють даного споживача. 

Біржа - категорія ринку, явище економічного життя. Біржа - це великий 

ринок для обороту капіталів, для правильного встановлення цін на товари, 

цінні папери та валюту; грошовий ринок для держав, підприємств, фірм, 

асоціацій і корпорацій. Вона виступає посередником між тими, хто шукає 

куди вкласти капітал, і тими, хто потребує його, тобто регулює кредитні, 

грошові, платіжні відносини як у країні розміщення, так і між державами. 

Біржа служить для привізної торгівлі страховим закладом, запобігаючи 
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зниженню цін до його прибуття, тобто страхує підприємницький ризик. 

Біржа - це ринок, де товари продаються у великій кількості, у 

приміщенні, де відбуваються публічні торги за допомогою голосу і жестів 

або через комп’ютерні мережі, створюючи особливу атмосферу ринку чистої 

конкуренції. Біржа має свою мову, знання якої означає знайомство зі 

структурою і організаційними елементами, Статутом і Правилами біржової 

торгівлі та Кодексом честі біржовиків. 

Отже, біржа - це постійно діючий ринок масових замінних цінностей, 

який функціонує за визначеними правилами, у конкретному місці та 

призначений час. 

Біржа праці - це не біржа, лише назва схожа. Біржа праці має зовсім 

інші характеристики і в подальшому до бірж ми її не відносимо. 

Біржу як класичний інститут ринкової економіки, що формує сучасний 

оптовий ринок, слід розглядати в організаційному, економічному та 

юридичному аспектах її діяльності: 

- з організаційної точки зору — це добре обладнане ринкове місце, що 

надається учасникам біржового торгу (брокерам, дилерам, тобто 

професіоналам біржової справи); 

- в економічному аспекті - це організований у певному місці, 

регулярно діючий за обумовленими правилами оптовий ринок, на якому 

здійснюється торгівля цінностями (товарами, цінними паперами, валютою) 

за зразком, стандартом або контрактами на їх постачання в майбутньому за 

цінами, що складаються на основі співвідношення попиту та пропозиції; 

- у юридичному аспекті - це організація, що об’єднує фізичних і 

юридичних осіб, які володіють відокремленим майном і мають майнові та 

власні немайнові права та обов’язки. 

Біржа може бути позивачем і відповідачем у суді, господарському 

(третейському) державному суді. 

Економічна роль біржі полягає у виконанні функції збалансування 
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попиту і пропозиції шляхом відкритих купівлі- продажу, упорядкування та 

уніфікації ринку товарних і сировинних ресурсів, стимулювання розвитку 

ринку, економічного індикатора. 

У загальному вигляді основні функціональні особливості біржі як 

специфічної форми оптового підприємства, що організує торгівлю, зводяться 

головним чином до таких. 

1. Кожна товарна біржа в умовах ринкової економіки має чітко визначений 

предмет торгівлі, тобто коло товарів, що мають дозвіл на торгівлю (так 

званих біржових товарів), перелік яких передбачається правилами біржової 

торгівлі, прийнятими даною біржею. 

2. Важлива особливість біржі — проведення торгів на постійній основі, 

регулярно, завжди в одному місці і в один наперед визначений час. Причому 

біржі розміщуються, як правило, у місцях виробництва або торговельних 

центрах. В умовах розвинутої біржової торгівлі це сприяє максимальній 

концентрації (фокусуванню) попиту і пропозиції на визначені товари в 

просторі й часі. 

3. Найбільш характерною особливістю бірж, що відрізняє їх від 

більшості інших інститутів посередництва на товарному ринку, є властиві 

тільки їм специфічні форми організації торговельних процесів і операцій, які 

ґрунтуються на високому ступені стандартизації не тільки предмета (товарів, 

контрактів), а й правил ведення торгів, змісту й умов здійснення біржових 

угод, процедури проходження замовлень, порядку розрахунків за угодами та 

т. ін. Кожна біржа функціонує за прийнятими на ній правилами біржової 

торгівлі, розробленими й затвердженими самою біржею. Крім чітко 

визначених об’єктів і суб’єктів торгівлі, місця й часу проведення торгів 

правила біржової торгівлі визначають види й зміст угод, що підписуються, 

порядок ведення біржової торгівлі, регламент проведення біржових торгів, 

порядок вирішення суперечок і відповідальність (санкції) за порушення 

правил торгівлі. 
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Основними відмінностями бірж від простого ринку є те, що на них 

можно торгувати тільки стандартними товарами. У регламенті роботи біржі 

чітко вказується, які властивості повинен мати товар: його фізичні 

характеристики, обсяг однієї партії, де він повинен знаходитися, у якій 

упаковці бути. Тобто єдиною змінною характеристикою товару може бути 

лише його ціна. 

Питання для контролю (знайти відповідність, дорівнює 2 бали): 

Характеристика  Форма 

ринкової 

торгівлі 

1. Поодинокий характер торгів, розмір партії товарів, що 

продається не регламентується, товар в наявності під час 

укладання угоди, затверджені правила торгівлі відсутні, 

режим роботи довільний, торговець має постйіне місце 

властиво для… 

а) біржова 

2. Поодинокий або публічний характер торгів, розмір 

партії товарів, що продається не регламентується, товар в 

наявності під час укладання угоди, затверджені правила 

торгівлі відсутні, режим роботи сезоний, торговець не має 

постійного місця властиво для… 

б) базарна 

3. Публічний або гласний характер торгів, розмір партії 

товарів, що продається не регламентується, товар в 

наявності під час укладання угоди, затверджені правила 

торгівлі відсутні, режим роботи довільний, торговець має 

постійне місце властиво для… 

в) ярмаркова 

4. Поодинокий характер торгів, розмір партії товарів, що 

продається роздрібний, товар в наявності під час 

укладання угоди, існують затверджені правила торгівлі, 

режим роботи постійний, торговець має постійне місце 

властиво для… 

г) аукціонна 

5. Поодинокий характер торгів, розмір партії товарів, що 

продається оптовий, товар в наявності під час укладання 

угоди, існують затверджені правила торгівлі, режим 

роботи постійний, торговець має постійне місце властиво 

для… 

д) роздрібна 
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6. Публічний або гласний характер торгів, розмір партії 

товарів, що продається стандартний, товар пі дчас 

укладання угоди відсутній, існують затверджені правила 

торгівлі, режим роботи постійний, торговець має постійне 

місце властиво для… 

е) оптова  

 


