
ТЕМА  Біржовий товар та біржові контракти 

 

4.1Характеристика біржового товару 

 

 Біржовими товарами, як правило, є сільськогосподарська сировина, 
енергоносії, цінні папери, валюта й інші фінансові інструменти.  

Біржова торгівля проводиться без пред'явлення товарів під час 
торговельної сесії. Отже, товар має відповідати таким характеристикам: 
масовість; здатність до стандартизації; замінність, вільне ціноутворення. 

Біржові контракти на провідних зарубіжних біржах дійсно є масовими 
за обсягами. Наприклад, один лот (партія), або зерновий контракт на Чиказькій торговельній палаті, 
що є найбільшою зерновою біржею у світі, за обсягом становлять 5000 бушелів зерна, що є мірою об'єму і за 
розмірами відповідає залізничному вагону, в якому транспортується зерно. Щоб зрозуміти, як цей контракт 
оцінити у прийнятих в Україні мірах ваги та об'єму, потрібно знати його вагу. А вага кожен раз буде іншою: 
наприклад, 5000 бушелів пшениці важить 136,1 т, 5ООО бушелів кукурудзи - 127 т, вівса - 72,6 т. На 
європейських біржах зерновий лот складає 100 т. На Українській аграрній біржі один лот пшениці має обсяг 
вагонної партії 60 т насипом, для соняшникової олії при перевезенні автотранспортом 8-12 т, залізничним 
транспортом також 60 т.  Аналогічно значними за обсягами є біржові контракти з нафтою-1000 барелей, що 
також є мірою об'єму. Вага цих контрактів залежить від марки нафти і коливається від 135 до 136,7 т; 
кольорові метали-25 т, коштовні метали, наприклад, золото - 100 трійських унцій 3,11 кг) тощо. 

 Правилами біржової торгівлі жорстко регламентується кількісні 
параметри, відхилення від встановлених ваги або об'єму не повинно 
перевищувати 3%. 

Значними за сумами грошей є біржові контракти з фінансовими 
іструментами, наприклад: лот акцій складає 100 штук. 
Крім кількісної стандартизації біржові товари мають чітко визначну якісну 
стандартизацію. Для кожного виду сільськогосподарської яровини у якості 
базового вибирається типовий сорт, згідно з яким здійснюється якісна 
градація інших сортів у даній товарній групі. Ціна базисного сорту, яка 
максимально відображає споживчі якості товару даної групи, є базовою для 
визначення ціни на товари іншої тості.  

Масовість і здатність до стандартизації зумовлюють і таку ознаку, як 
замінність. Саме ця ознака, характерна для фінансових інструментів 
зумовила їх успіх у біржовій торгівлі впродовж останніх 10-ти років ХХ-го 
ст. 

Останньою за списком, але не за сутністю є ознака вільного ціно-

утворення. Саме вільне ціноутворення є головним критерієм для відбору 
товару біржами. Причому процес ціноутворення на ринку чистої конкуренції, 
яким і є біржовий ринок, передбачає концентрацію попиту та пропозиції з 
метою встановлення справедливої ринкової ціни на такі товари, на які інших 
способів визначити таку ціну просто не існує. 

 

4.2. Порядок формування біржових цін   
 

Однією з основних функцій товарних бірж є формування ринкових цін, 
які застосовуються у світогосподарській практиці як загальний індикатор цін. 



Розвиток міжнародної біржової торгівлі сприяє концентрації попиту і 
пропозиції у визначених місцях. Це забезпечує можливість формування 
біржових цін на основі світового рівня попиту і пропозиції за широким 
асортиментом товарної продукції. 

Для міжнародної торгівлі характерне розмаїття таких ринкових цін, яке 
грунтується на тому, що один і той же товар може бути реалізований за 
різними цінами, залежно від місця і часу продажу, а також від умов угоди та 
базису поставки, характеру ринку і джерел цінової інформації. 
Узагальненим виразом такої ринкової ціни при укладенні міжнародних угод, 
є поняття світової ціни (word market price), під яким розуміють ціни угод на 
великі партії товарів, укладені в основних центрах світової торгівлі. Такі 
угоди укладаються на умовах платежу у вільно конвертованій валюті, а 
вибрані ринки регулюються загальним, а не спеціальним торговельно-

політичним режимом. 
Для кожного конкретного центру торгівлі характерна своя ціна, і вона є 
ринковою ціною (market price). Ціни на біржі формуються вільно.  Їх рівень 
визначається співвідношенням попиту та пропозиції на даний момент 
біржових торгів. 

 На   біржі   використовуються  такі  поняття  цін:  
- ціни продавця (пропозиції) - ціни,  що вказані учасником  біржових  торгів  
у заявці на продаж,  а також названа ним під час торгів з метою стимуляції 
продажу.  Такі ціни диктуються якщо ринок дефіцитний, тобто попит на його 
товари перевищує пропозиції і вважається ринком продавця . При ціні 
продавця існує ситуація беквардейшн, коли пропозиція відстає від попиту, а 
ціни на реальний товар вищі котирувань з ф'ючерсних угод, то ціни на товар 
з короткостроковими термінами поставок вищі котирувань довгострокових 
позицій. Ринок з таким співвідношенням цін називають перевернутим. 
- ціни покупця (попиту) - ціни,  що вказані покупцем в заявках по купівлі,  а також 
ті, які називаються ним безпосередньо під час торгів при обговоренні пропозиції 
продавця. Такі ціни встановлюються якщо пропозиція на ринку перевищує 
попит, і цей ринок є ринком покупця .При ціні покупця існує позиція 
форвардейшн, коли пропозиція товару повністю задовольняє попит, при 
якому котирування з ф'ючерсних угод перевищують ціни реального товару, а 
ціни на довгострокові поставки вищі ближніх. Такий стан типовий для ринку 
товарів з тривалим періодом їх зберігання (зернові, соєві боби, олія, шрот, 
бавовна, кава, цукор тощо). 
- ціни біржових угод це остання ціна з  тих, які названі покупцем  
(продавцем)  цін  під час біржових торгів на конкретну позицію товару, що 
зафіксована біржовим маклером. 

-  котирувальні ціни - це ціна,  визначена котирувальною комісією біржі 
шляхом аналізу цін біржових  угод,  цін  продавців, цін  покупців на підставі 
єдиних критеріїв та спеціальних методів.  

Розрізняють котирування офіційне та позаофіційне (довідкове). 
Котирування  офіційне проводиться по відношенню щодо цін біржових угод  
на  визначені  біржею  групи  сільськогосподарської продукції  стандартної  



якості  з  єдиним  базисом  поставки після кожного біржового торгу. Процес 
визначення офіційної котирувальної ціни передбачає об'єктивну оцінку 
коливань цін протягом біржового дня. Котирування   позаофіційне  
(довідкове)  проводиться  на підставі аналізу всіх цін (попиту, пропозиції, 
угод) з урахуванням оцінки  котирувальної  комісії кон'юнктури попиту та 
пропозиції за  
трьома напрямками: 
     - за цінами продавців (котирувальна ціна пропозиції), 
     - за цінами покупців (котирувальна ціна попиту), 
     - за найбільш типовою на біржі в конкретний період часу ціною  
на конкретний вид (групу) товару (котирувальна ціна біржі). 
     Довідкове котирування  може проводитися на підставі підсумків кількох 
біржових торгів. 

Дані  котирування  не можуть бути оскаржені членом біржі та змінені 
за рішенням біржового комітету. Дані   офіційного  котирування  
сповіщаються  на  біржі  
наступного понеділка після проведення торгів. 
Рішенням   котирувальної   комісії   біржа   має  право встановлювати 
граничні рівні коливання цін на товари,  що офіційно котируються  на  біржі,  
відхилення  від  яких  дає  підставу  для припинення торгу по даному виду 
товару. 
 

      4.3 Біржові операції та біржові угоди 

 

    Згідно з Законом України „Про товарну біржу” біржовою операцією 
визнається угода, що відповідає сукупності зазначених нижче умов: 
     а) якщо вона являє собою купівлю-продаж,  поставку  та  обмін 

товарів, допущених до обігу на товарній біржі; 
     б) якщо її учасниками є члени біржі; 
     в) якщо вона подана до реєстрації та зареєстрована  на  біржі не пізніше 
наступного за здійсненням угоди дня. 

Відповідно до Закону України "Про товарну біржу" товарна біржа є 
організацією, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють 
виробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні 
біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, 
вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з ним 
торговельних операцій. Товарна біржа діє на основі самоврядування, 
господарської самостійності, є юридичною особою, має відокремлене майно, 
самостійний баланс, власні поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках, 
печатку із своїм найменуванням. 

Угоди, які укладаються на товарних біржах, мають такі ознаки: 
* угода - це згода про купівлю-продаж біржового товару з коротким строком 
поставки або визначеним строком його поставки в майбутньому; 
* порядок укладення угод регулюється чинним законодавством та Правилами 
біржової торгівлі кожної біржі; 



* учасники біржових угод обов'язково є учасниками біржових торгів; 
* угода виконується за межами товарної біржі; 
* угода підлягає обов'язковій реєстрації згідно з діючими Правилами 
біржової торгівлі; 
* товарна біржа є гарантом виконання угод, які укладені і зареєстровані на її 
торгах; 
* товарна біржа уповноважена (має право) застосовувати санкції до 
учасників біржової торгівлі, які здійснюють позабіржові угоди; 
* біржові угоди не можуть здійснюватися від імені і за рахунок біржі, 
оскільки укладення угод - це функція учасників біржових торгів, а саме 
членів біржі і брокерів, які виступають як посередники. 

Згідно з чинним законодавством України зміст біржової угоди (за 
винятком найменування товару, кількості, ціни, місця і строку виконання) не 
підлягає розголошенню. 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. 

Угоди, зареєстровані на біржі, не підлягають нотаріальному 
засвідченню. 

Угода вважається укладеною з моменту її реєстрації на біржі. 
Біржові операції дозволяється здійснювати тільки членам біржі або брокерам 
(Закон України "Про товарну біржу", ст.15). 

Залежно від умов укладання на товарній біржі розрізнюють такі види 
біржових угод: 

- угоди на реально існуючий товар, наявний на біржі, у виробника або 
іншого продавця; 
- ф'ючерсні (строкові, на термін) угоди на товар, який може бути вироблений 
і поставлений в майбутньому, в передбачений контрактом термін за ціною 
періоду поставки; 
- опційні (від. апгл. option, лат. optio — вибір) угоди — угоди з правом 
вибору однієї із сторін альтернативних умов контракту, з премією. 


