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Тема: КЛАСИФІКАЦІЯ БІРЖ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ 

Мета: розглянути класифікацію бірж та визначити їх основні функції 

Розвиток світової торгівлі сприяв виникненню різних видів бірж. Для того 

щоб краще зрозуміти особливості функціонування та призначення бірж, їх 

необхідно класифікувати. 

1. Залежно від виду біржового товару біржі поділяють на товарні 

(товарно-сировинні ( в Україні до цього виду відносять аграрні, фондові та 

валютні )), фондові й валютні. Деякі науковці до цієї класифікації відносять 

ще й біржі праці. Останні мають зовсім іншу економічну сутність і є 

кадровими агенціями.  

Відповідно до чинного в Україні законодавства:  

✓ товарна біржа – це організація, яка об’єднує юридичних і фізичних 

осіб, що здійснюють виробничу й комерційну діяльність, і має на меті надання 

послуг, виявлення біржових цін, попиту й пропозиції, упорядкування і 

полегшення товарообігу та пов’язаних з ним торгових операцій. Товарна біржа 

здійснює операції із купівлі-продажу масових однорідних товарів з певними 

параметрами чи за зразками; характеризується регулярністю торгівлі у суворо 

визначеному місці, уніфікацією основних вимог до якості товару, умов та 

термінів постачання.  

✓ фондова біржа - організаційно оформлений постійно діючий ринок, на 

якому здійснюється торгівля цінними паперами. Спеціалізується на купівлі-

продажу цінних паперів, акцій, облігацій, що випускаються урядом, 

місцевими органами влади та приватними підприємствами. Призначення 

фондової біржі - мобілізація тимчасово вільних коштів шляхом продажу 

цінних паперів, встановлення їхньої ринкової вартості, переливання капіталу 

між галузями, кампаніями й сферами. Обслуговує в основному вторинний 

ринок цінних паперів;  
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✓ валютні біржі створюються для організації і обслуговування ринку 

іноземної валюти, яка внаслідок своєї специфіки найбільш жорстко 

контролюється державою (в особі Національного банку України). Здійснює 

угоди з іноземною валютою і визначає поточний курс вітчизняної грошової 

одиниці щодо іноземної валюти. Світовий досвід свідчить, що торгівля 

валютою об’єднується з торгівлею цінними паперами й проводиться на 

фондових біржах.  

2. За принципом організації (ролі держави у створенні бірж) 

розрізнюють три види бірж: 

✓ публічно-правові, що контролюються державою. Членом такої 

біржі може стати будь-який підприємець даного району, який занесений у 

торговий реєстр і має певний розмір обороту. Особи, які не є членами біржі, 

також допускаються до здійснення операцій згідно з придбаними або 

разовими квитками. Біржі такого виду функціонують в Європі (Франції, 

Бельгії, Нідерландах);  

✓ приватноправові (приватні) біржі є пайовими товариствами. Їх 

статутний капітал ділиться на певну кількість паїв (сертифікатів). Кожний 

член біржі повинен бути власником хоч би одного паю (сертифіката), який дає 

йому право укладати операції в приміщенні біржі. На ці біржі відкритий 

доступ тільки вузькому колу осіб, що входять у біржову корпорацію. Кількість 

членів таких бірж обмежена. Властиві Англії, США;  

✓ змішані біржі також характерні для континентальної Європи. У 

руках держави знаходиться частина акцій біржі (якщо це АТ), що дає їй право 

направляти до органів управління представників виконавчої влади й таким 

чином контролювати діяльність біржі. В основному це фондові біржі, 

наприклад Віденська фондова біржа.  

Біржі в Україні можна віднести до змішаного типу .  

3. За правовим статусом створені біржі в основному реєструвалися як 

акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю. 
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Така форма організації бірж пояснюється рівнем ділової і економічної 

культури, історичними традиціями, а також відсутністю жорсткої правової 

основи, яка регламентує їх створення і функціонування. Це надавало 

засновникам бірж більшу свободу при підготовці необхідних документів, 

давало змогу закласти такий механізм управління і розподілу прибутку, який 

найбільшою мірою влаштовував би їх. Засновників приваблювало й те, що 

біржу у формі товариства з обмеженою відповідальністю можна було 

зареєструвати в місцевих органах влади.  

4. За формою участі відвідувачів у торгах біржі бувають відкритими і 

закритими.  

В торгах на відкритих біржах, крім постійних членів, можуть брати 

участь й інші бажаючі, які придбали відповідне право. Відкриті біржі бувають 

двох типів:  

“ідеально” відкриті біржі, на яких контрагенти можуть не користуватися 

послугами брокерів-посередників. На таких біржах забезпечується вільний 

доступ до біржового кільця клієнтів-продавців і клієнтів-покупців;  

відкриті біржі змішаного типу, на яких угоди з продавцем і покупцем 

можуть укладати дві групи посередників:  

а) брокери, які працюють від імені й за рахунок клієнта;  

б) дилери, які здійснюють угоди від свого імені й за свій рахунок.  

Згідно зі статутами, більшість товарних бірж у нашій країні є закритими.  

Створення необхідної біржової інфраструктури і вдосконалення біржової 

торгівлі призводять до більш закритого характеру діяльності бірж. 

Українські товарні біржі можна віднести до бірж закритого типу. 

Відповідно до чинного законодавства біржові угоди на них укладаються 

тільки членами біржі або брокерами.  

З метою збільшення біржового обороту інколи до участі в торгах 

залучаються й клієнти (продавці і покупці) шляхом надання їм за визначену 

плату статусу разового чи постійного відвідувача.  
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Торги на закритих біржах зорієнтовані на професіоналів, формування 

ділових зв'язків на основі взаємної довіри між торгівцями, для співпраці яких 

необхідною умовою є обмежена кількість випадкових відвідувачів біржі.  

Отже, для біржі, яка захищає інтереси біржових посередників, закритий 

характер привабливіший і відповідає самій суті концепції біржі як організації 

(асоціації) торгівців (посередників), яку створено для забезпечення торгівлі й 

задоволення їхніх інтересів.  

5. За номенклатурою товарів біржі поділяються на універсальні, 

спеціалізовані і вузькоспеціалізовані.  

На універсальних біржах ведуться торги по широкому колу 

різноманітних товарів. До універсальних бірж відноситься, наприклад, 

Чиказька торгова біржа (Chicago Board of Trade) з таким асортиментом 

біржових товарів: пшениця, кукурудза, овес, боби, соя, соєва олія, бройлери, 

фанера, золото, срібло, нафта, мазут, бензин; Чиказька товарна біржа (Chicago 

Mercantile Exchange): худоба, свинина, бекон, бройлери, яйця, пиломатеріали, 

золото.  

У західних країнах універсальною товарною біржею вважається біржа, 

що здійснює угоди на операції з товаром і з цінними паперами, валютою.  

Спеціалізовані біржі мають товарну спеціалізацію, тобто спеціалізацію 

за групами товарів не обов’язково однорідних (наприклад, за походженням). 

Наприклад, Нью - Йоркська біржа кави , цукру і какао, Лондонська біржа 

металів, Канзас - Сіті Борд оф Трейд (лише пшениця) тощо.  

Вузькоспеціалізовані біржі здійснюють операції лише по кількох видах 

товарів.  

В Україні переважна кількість товарних бірж є універсальними. На них 

торгують широким асортиментом засобів виробництва, сировини, матеріалів і 

товарів народного споживання, більшість з яких не є предметом торгівлі 

зарубіжних товарних бірж (хоча почали з’являтися спеціалізовані й 

вузькоспеціалізовані біржі, наприклад Київська спеціалізована товарна біржа). 
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Це зумовлено здебільшого „дефіцитом” інших ринкових посередницьких 

структур, зокрема оптових торговельних фірм (дилерів).  

Світова практика стверджує, що спеціалізовані біржі мають ряд переваг: 

збільшення біржового обороту; зниження витрат на торгівлю; розширення 

регіону дії; послаблення диктату монополізованих виробників; об'єктивніше 

встановлення цін на товари; кваліфіковане проведення обробки біржової 

інформації; тощо.  

6. За основними видами біржових угод світова практика виділяє наступні 

види бірж: 

✓ біржі наявного (реального) товару - це товарні біржі, де предметом 

купівлі-продажу є реальний товар, який вже зроблений або намічений до 

випуску в майбутньому періоді. Істотною відмінністю є обов’язкове 

постачання і отримання товару після проведення торгів, тобто фактична зміна 

власника й переміщення товару від продавця до покупця. За кордоном біржі 

реального товару збереглися тільки в деяких країнах і мають невеликі обороти.  

✓ ф’ючерсні біржі відображають перетворення біржі з ринку реального 

товару в ринок прав на товар. Предметом торгів є контракт на товар.  

Ф'ючерсні біржі виникли внаслідок розвитку біржової торгівлі і 

перетворення бірж реального товару на спеціалізований ринок торгівлі 

контрактами.  

Ф'ючерсні біржі є своєрідними фінансовими інститутами, які 

обслуговують торгівлю контрактами, їх локалізують у місцях найбільшої 

концентрації грошових ресурсів або в провідних фінансових центрах.  

опціоні біржі, предметом торгів на яких є тільки права на купівлю або 

продаж реальних товарів або контрактів на них у майбутньому періоді. Вони 

використовуються для посилення страхування учасників біржової торгівлі, бо 

дають змогу покупцям опціонів обмежити можливі збитки під час укладання 

біржових угод. Істотну роль у сучасній світовій економіці відіграють опціонні 

біржі як засіб страхування учасників біржової торгівлі, оскільки це дає змогу 
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покупцям опціонів зменшити можливі збитки під час укладання та виконання 

біржових угод;  

на змішаних (комплексних) біржах здійснюються всі види операцій: з 

реальним товаром, на ф’ючерсні й опціоні контракти. Практично це має місце 

на всіх зарубіжних товарних біржах. Відмінність полягає лише у 

співвідношенні й перевазі окремих видів угод. Біржі, на яких здійснюються 

операції, що передбачають поєднання різних видів угод, називають 

змішаними  

6. За місцем, роллю, функціями, які виконують біржі, ринкової 

орієнтації у світовій торгівлі їх прийнято поділяти на міжнародні та 

національні.  

Міжнародна біржа – це особливий вид постійно діючого оптового 

ринку, який охоплює кілька країн і на якому здійснюються угоди купівлі-

продажу на певні біржові товари.  

Міжнародні біржі зосереджені у таких трьох країнах, як США, Англія та 

Японія , де створено умови вільного переміщення прибутку, отриманого від 

біржової діяльності.  

Національні біржі діють у межах однієї країни. Вони враховують 

особливості розвитку виробництва, обігу й споживання матеріальних ресурсів, 

що притаманні даній країні.  

До національних відносяться більшість товарних бірж країн 

континентальної Європи.  

У наш час в Україні жодну з бірж не можна віднести до міжнародних.  

7. Залежно від сфери діяльності біржі умовно поділяють на центральні 

(столичні), міжрегіональні і регіональні (локальні). 

Як засвідчує світова практика, територіальне розташування бірж у країні 

має відповідати центрам торговельних зв'язків і транспортних шляхів. 

Наприклад, Гамбурзька біржа кави та Міжнародна Нью-Йоркська біржа кави, 

цукру і какао знаходяться не в місцях виробництва, а в центрах міжнародної 
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торгівлі – центральні (столичні) біржі.  

Міжрегіональні біржі, як правило, сполучають райони виробництва і 

споживання товарів.  

Регіональні біржі – це здебільшого обласні біржі, які можуть мати філії.  

Більшість бірж України є регіональними (локальними). До центральних 

відносяться біржі Києва та Харкова, до міжрегіональних – Одеська, Львівська 

товарні біржі, до локальних ( регіональних ) – наприклад, Чернівецька товарна 

біржа. 

У функціях біржі відображується діяльність, властива лише їй самій, 

якою не займаються зазвичай будь-які інші організації торгівлі. Більшість 

дослідників виділяють такі основні функції біржі (рис. 1). 

 

Рис. 1. Функції біржі 

1. Організація біржових зборів для проведення явних публічних торгів. 

Дана функція включає:  

− організацію біржових торгів; 

− розроблення правил біржової торгівлі; 

− матеріально-технічне забезпечення торгів;  

− навчання персоналу біржі;  

− розроблення кваліфікаційних вимог для учасників торгів.  
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Для організації торгівлі біржа перш за все повинна мати у своєму 

розпорядженні добре обладнане «ринкове місце» (біржовий зал), який міг би 

вміщати чималу кількість продавців і покупців, ведучих відкритий біржовий 

торг. Використання сучасних електронних засобів зв'язку не вимагає 

фізичної присутності торгуючих в одному місці, а дозволяє вести торгівлю 

через електронні комп'ютерні термінали. Але і в цьому випадку біржа 

покликана забезпечити високоефективну систему електронної торгівлі. 

Організація торгівлі вимагає від біржі розроблення і суворе дотримання 

правил торгівлі, тобто норм і правил поведінки учасників торгу в залі. 

Матеріально-технічне забезпечення торгів включає устаткування біржового 

залу, робочих місць учасників торгів, комп'ютерне забезпечення всіх процесів 

на біржі і т. д. Для ведення біржових торгів біржа повинна мати у своєму 

розпорядженні висококваліфікований штат працівників. 

Члени біржі, що беруть участь у біржових торгах, повинні знати 

правила роботи на біржі, мати необхідні знання і практичні навики у всіх 

сферах діяльності, пов'язаних з біржовою торгівлею. 

2. Розроблення біржових контрактів. Дана функція біржі включає: 

− стандартизацію вимог щодо якісних характеристик біржових 

товарів;  

− стандартизацію розмірів партій активу, який знаходиться в основі 

контракту;  

− вироблення єдиних вимог до розрахунків по біржових операціях 

(включаючи умови і терміни постачання по контрактах, 

взаєморозрахунки і розрахунки з біржею).  

3. Функція гарантування виконання угод досягається за допомогою 

біржових систем клірингу і розрахунків. Для цього біржа використовує 

систему безготівкових розрахунків, залік взаємних вимог і зобов'язань 

учасників торгів, а також організовує їх виконання. 

4. Біржовий арбітраж, або вирішення суперечок, що виникають по 
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укладених біржових операціях під час біржових торгів. Дана функція біржі 

має дуже велике значення, з одного боку, як міра виявлення торговців, які 

намагаються діяти шляхом обману, шахрайства і т. п., з іншого боку, як 

спосіб залагоджування помилок, що виникають під час торгів через 

неточності записів про операції, збої в системі комп'ютерного забезпечення 

й інші чисто людські або технічні помилки. 

5. Ціннісна функція біржі. Дана функція біржі має два аспекти. 

Перший - це те, що завданням біржі стає виявлення «істинно» ринкових 

цін, але одночасно і їх регулювання з метою недопущення незаконних 

маніпуляцій з цінами на біржі.  

Другий аспект - це цінопрогнозуюча функція біржі, що включає:  

а) виявлення і регулювання біржових цін. Біржа бере участь у 

формуванні і регулюванні цін на всі види біржових товарів. Концентрація 

попиту і пропозиції на біржі, укладання великої кількості операцій 

виключають вплив неринкових чинників на ціну, роблять її максимально 

наближеною до реального попиту і пропозиції. Біржова ціна встановлюється 

в процесі її котирування, яке розглядається як найбільш важлива функція 

біржі При цьому під котируванням розуміють фіксацію цін на біржі протягом 

кожного дня її роботи: реєстрація курсу валюти або цінних паперів, ціна 

біржових товарів;  

б) ціноутворюючу і цінопрогнозуючу функції. Зосередження на біржі 

продавців і покупців товарів, масовий характер біржових операцій і їх 

величезні масштаби внаслідок того, що торгівля ведеться зазвичай крупними 

партіями товарів, перетворює біржові ціни на показові ринкові ціни на біржові 

товари, які зазвичай лежать в основі утворення цін на багато інших товарів. У 

результаті біржові ціни виконують функцію ціноутворення, стають його 

базисом разом із ставками заробітної плати, нормами амортизаційних 

відрахувань і т. п. На біржі торгують товарами (контрактами) з постачанням 

через декілька місяців після дати укладення угоди, тим самим відбувається 
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процес щоденного прогнозування цін на майбутні дати постачання товару, 

тобто має місце реальне цінопрогнозування, і не лише цін на біржові товари, 

але і на всі ті активи, які засновані на цих біржових товарах. 

6. Функція хеджування, або біржове страхування учасників біржової 

торгівлі від несприятливих для них коливань цін. Для цього на біржі 

використовуються спеціальні види операцій і механізми їх укладання. 

Виконуючи завдання страхування учасників біржового торгу, біржа не стільки 

організує торгівлю, скільки її обслуговує.  

Біржа створює умови для того, щоб покупці і продавці реального 

(готівкового) товару за своїм бажанням могли б одночасно брати участь у 

відповідних біржових торгах як клієнти або учасників. Це підвищує довіру до 

біржі, залучає до неї ринкових спекулянтів, збільшуючи кількість тих, хто 

торгує як безпосередньо, так і через посередників. 

 Функція хеджування ґрунтується на використанні механізму біржової 

торгівлі ф'ючерсними контрактами. Суть цієї функції полягає в тому, що 

торговець-хеджер (тобто той, хто страхується) має стати одночасно і 

продавцем товару, і його покупцем. У цьому випадку будь-яка зміна ціни його 

товару нейтралізується, оскільки виграш продавця є одночасним програшем 

покупця і навпаки. 

Така ситуація досягається тим, що хеджер, займаючи, наприклад, 

позицію покупця на звичайному ринку, повинен зайняти протилежну 

позицію, у даному випадку продавця, на ринку біржових ф'ючерсних 

контрактів. Зазвичай виробники товару хеджуються від зниження цін на їх 

продукцію, а покупці - від підвищення цін на продукцію, що купується. 

7. Спекулятивна біржова діяльність. Це форма комерційної діяльності 

на біржі, що має на меті здобуття прибутку від гри на різниці в цінах купівлі-

продажу біржових товарів. Спекулятивна функція біржі нерозривно пов'язана 

з її функцією хеджування. Ризик, якого позбавляється хеджер на біржі, 

переймає на себе спекулянт. 
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8. Інформаційна функція біржі. Біржа надає в ЗМІ багаточисельні дані 

про біржові ціни, компанії, що торгують на біржі, про ринкову кон'юнктуру, 

прогнози по різних ринках тощо. Інформаційна діяльність сучасної біржі 

настільки значна, що до 30 % своїх доходів у розвинутих країнах біржі 

отримують від продажу біржової інформації. 

 

Контрольне завдання 

Наведіть класифікацію бірж за різними критеріями, охарактеризуйте 

кожен вид біржі. Відповідь оформіть у вигляді таблиці. 

 


