
Тема Організація і технологія біржової торгівлі 

1 Організація біржових торгів  

2 Технологія біржової торгівлі на вітчизняних товарних біржах  

3 Сучасні системи розвитку електронної біржової торгівлі  

Організація біржових торгів та їх ефективність залежать від багатьох 
чинників – спеціалізації біржі, особливостей біржового товару, механізму 
ведення торгів і власне технології торгів.  

Основним документом, який регламентує організацію біржової 
торгівлі, є правила біржової торгівлі, що розробляються і затверджуються 
кожною біржею самостійно, але з урахуванням чинного законодавства, що 
регулює біржову діяльність у країні.  

Біржовий процес поєднує взаємопов’язані операції, що виконуються в 
певній послідовності з урахуванням специфіки біржових торгів. Залежно від 
технології проведення біржових торгів значною мірою побудована 
організація торгів на біржі.  

Для всіх технологій проведення біржових торгів характерні такі 
операції:  

- вивчення попиту і пропозиції товару за межами біржі і вихід брокера 
на біржу;  

- узгодження умов угоди між брокером-продавцем і 
брокеромпокупцем, укладання біржової угоди у процесі біржового торгу;  

- оформлення та реєстрація біржової угоди, біржового контракту і 
розрахунок з біржею; - розрахунок клієнта з брокером за здійснення біржової 
угоди;  

- поставка та одержання товару, розрахунок за нього між клієнтами 
брокерів__ 

Біржова торгівля почала зароджуватися з простого аукціону за типом 
англійського. Його сутність полягає в тому, що продавці до початку сесії 
подають свої заявки на продаж, які зводяться у котирувальні бюлетені (або 
на електронно-інформаційному табло). Під час аукціону за наявності 



конкуренції покупців ціна зростає крок за кроком (розмір кроку 
встановлюється до початку торгів), поки не залишиться один покупець, і 
товар продається за найвищою ціною пропозиції.  

Голландський аукціон – початкова ціна продавця є максимальною; 
маклер, що проводить торги, послідовно пропонує меншу. Товар продається 
першому покупцеві, котрого влаштовує запропонована ціна. 

 Аукціон заочний (або “натемну”) – усі покупці подають свої заявки 
одночасно і конфіденційно. Товар придбає той, хто зробив найвищу 
пропозицію.  

Подвійний аукціон. Простий аукціон передбачає конкуренцію або 
продавців, або покупців. За відсутності цього фактора і за достатньої глибини 
та ширини ринку найбільш ефективною є система послідовного аукціону. 
Вона передбачає наявність конкуренції між продавцями та покупцями 
одночасно. Подвійний аукціон – це збільшення пропозиції покупців за 
одночасного зниження пропозиції продавців. Коли пропозиції цін покупця та 
продавця збігаються, укладається угода.  

 Безперервний аукціон є різновидом форми подвійного (типу “натовпу” 
або “вигуків”). За такої форми аукціону брокери збираються біля маклера, 
який веде торги і лише оголошує товар, а потім проводять самостійно торг – 

вигукують ціни (котирування) і відшукують контрагента. Один покупець 
може укласти з різними продавцями угоди за різними цінами.  

У світовій практиці біржової торгівлі застосовуються всі типии 
аукціонів – від англійського до подвійного, а також безперервний. Технологія 
і організація біржової торгівлі на товарних біржах України побудована за 
типом англійського аукціону, тоді як більшістьамериканських і європейських 
бірж надають перевагу аукціонам подвійним та безперервним. Біржова 
торгівля на вітчизняних товарних біржах поєднує послідовні і 
взаємодоповнювальні операції, завдяки яким забезпечується 
результативність біржових торгів. 

 Специфіка вітчизняного біржового ринку полягає в тому, що основна 
робота, яка визначає успіх і ефективність біржової торгівлі, здійснюється за 
межами біржі. Брокери вивчають реальний ринок, попит і пропозицію на 
ньому, здійснюють пошук клієнтів, з’ясовують їх потреби, узгоджують із 
ними угоди купівлі-продажу й укладають угоди (договори, доручення). 



Залучаючи клієнтів, брокерські контори обов’язково орієнтуються на 
порядок і правила біржової торгівлі, умови і техніку її здійснення. Зміст 
угоди-доручення на продаж чи купівлю конкретного товару обов’язково має 
враховувати зміст біржового контракту, яким завершується оформлення 
біржової угоди і відповідно до умов якого відбувається поставка (передача) 
товару і виконуються розрахунки за нього між клієнтами брокерів.  

Процес біржової торгівлі включає в себе три послідовні операції: 
підготовку біржових торгів, проведення біржових торгів (сесій, зборів), 
реєстрацію і оформлення угод на біржі.  

Порядок і послідовність виконання окремих операцій можуть різнитися 
і регламентуються правилами, прийнятими на конкретній біржі. Підготовка 
біржових торгів починається з подання брокерськими конторами і фірмами в 
інформаційно-довідковий відділ біржі офіційних письмових заявок за 
встановленою формою на продаж чи купівлю товару. 

 Згідно із затвердженою формою брокерські контори, відповідно до 
біржових правил, подають заявку на біржу, реєструють її і вводять у банк 
даних біржі. Такі заявки ґрунтуються на договорах-дорученнях, укладених 
брокерськими фірмами (конторами) зі своїми клієнтами. Заявка може бути 
передана в інформаційно- довідковий відділ біржі представником (брокером) 
фірми безпосередньо чи біржовим інформаційним каналом. Кількість товарів 
в одній заявці регламентується правилами біржової торгівлі. Своєчасно 
подані заявки реєструються і вводять в банк даних біржі. Біржа приймає 
заявки, якщо вони складені за встановленою формою і містять усю необхідну 
інформацію.  

Одержані біржею від брокерів заявки, що надійшли в її інформаційно-

довідковий відділ в обумовлений термін, після їх реєстрації узагальнюються 
в інформаційному листку за видами товарів, виставлених на  торги на 
наступний день. Такі листки рекомендованих на торги товарів, попередньо 
роздають брокерам, розміщують на стендах у торговельному залі біржі та в її 
офісі, а також розсилають біржовими інформаційними каналами, в тому 
числі електронною поштою, брокерським фірмам і фірмам (підприємствам), 
які купують у біржі інформацію чи займаються її платним розповсюдженням 

На біржах, де відсутнє інформаційне табло, торги здійснюються з 
голосу, тобто маклер біржі почергово виголошує пропозиції на продаж 
товару. 



 Під час оголошення біржовим маклером товару брокер-продавець і 
брокер-покупець, який виявив інтерес до оголошеної позиції, з допомогою 
голосу і професійних жестів протягом 30 секунд домовляються про угоду. 
Цей процес, який називається обмірковуванням умов угоди, регламентується 
правилами біржової торгівлі і здійснюється залежно від ситуації, що 
складається у процесі дискусії, перебуває під наглядом біржового маклера, 
який веде торг, та його помічників.  

Досягнута у процесі публічної дискусії усна згода брокерів фіксується 
біржовим маклером (він оголошує про цю згоду та її деталі) і стає підставою 
для укладання біржової угоди. Зафіксована біржовим маклером усна згода 
між брокером- продавцем і брокером-покупцем оформлюють та реєструють 
на біржі відповідно до правил біржової торгівлі. Угода вважається біржовою, 
якщо її подано на реєстрацію і зареєстровано на біржі не пізніше наступного 
за днем укладання угоди дня, і є дійсною з моменту реєстрації на біржі.  

Спори, що виникають між брокерами, а також під час виконання 
біржових контрактів або відмови від них, вирішуються згідно з чиним 
законодавством та правилами біржової торгівлі. Нагляд і контроль за 
проведенням біржових торгів здійснюються в порядку, передбаченому 
правилами біржової торгівлі. Ці функції мають покладатися на спеціально 
призначену Виконавчу дирекцію. Біржа не відповідає за невиконання 
контрагентами зобов’язань. Щоб надати широкому загалу користувачів 
інформацію про ціни, товарну кон’юнктуру, динаміку та структуру попиту і 
пропозиції біржі, брокерські контори систематично друкують відповідні 
інформаційні матеріали та надсилають їх споживачам. Заборонено 
підвищувати місткість ринку та розголошувати інформацію про стан 
біржового ринку.  

Головною вимогою до функціонування систем електронного трейдингу 
є забезпечення надійності та ефективності її функціонування. Велике 
значення має швидкість зв’язку під час передавання інформації, яка за 
ефективністю має відповідати людському спілкуванню.  

Узагальнюючи зарубіжний досвід використання комп’ютерних 
технологій на біржах, необхідно відзначити значні переваги цього методу 
торгівлі, а саме: - економія витрат на проведення біржових операцій не тільки 
для клієнтів, а й для брокерських контор; - можливість вибрати найкращу 
пропозицію для клієнтів, враховуючи масштабність охоплення ринків; - 

анонімність торгівлі, яка дозволяє брокерам здійснювати задумані стратегії; - 



можливість одночасної роботи на кількох біржових майданчиках, 
використовуючи систему коллективного користувача; - залучення нових 
клієнтів та отримання додаткових прибутків брокерськими конторами за 
рахунок цілодобового режиму роботи системи.  

Ситуація з розвитком електронної торгівлі на світовому біржовому 
ринку свідчить, що найближчим часом відбудеться уніфікація наявних 
комп’ютерних систем із метою розробки єдиного принципового підходу до 
діяльності електронної біржі і забезпечення сумісності різних електронних 
систем. Крім того, важливе значення матиме розробка нових програмних 
продуктів, що автоматизують окремі етапи здійснення біржових операцій, до 
яких можна віднести удосконалення системи клірингових розрахунків. 
Загалом впровадження електронних систем у роботу бірж слугує в 
подальшому ефективній роботі біржового ринку.  

Що стосується вітчизняних товарних бірж, то на більшості з них під 
гаслом освоєння прогресивної електронної торгової системи відбувається 
лише поетапне впровадження в застарілу торгову технологію окремих 
елементів комп’ютерного забезпечення.  

Такий стан із впровадженням електронної торгової системи на 
товарному біржовому ринку країни зумовлений багатьма факторами, до яких 
слід віднести: 

 - низький рівень розвитку біржового товарного ринку;  

- багаточисельність бірж, зайнятих обслуговуванням цього ринку;  

- не зацікавленість засновників бірж у запровадженні нових 
інформаційних технологій ведення торгів;  

- слабку матеріально-технічну базу бірж та брокерських контор;  

- торгівлю на біржах спотовими та форвардними контрактами;  

- виконання більшістю вітчизняних бірж не властивих функцій, 
притаманних класичним товарним біржам;  

- відсутність підготовлених фахівців для освоєння та впровадження 
біржового електронного трейдингу.  



Підсумовуючи стан та перспективи впровадження електронної 
біржової торгівлі як в світі, так і в нашій країні, необхідно зазначити, що: - на 
першому етапі автоматизація стосувалась лише окремих технологічних 
процесів, таких як направлення заявок на біржу, розповсюдження інформації 
про ринок тощо; - електронні торговельні системи повністю заміняють 
(автоматизують) торгівлю в біржовому залі і вони функціонують у двох 
режимах закритого і відкритого типу. 

 В закритій торговій системі клієнти, як правило, надсилають свої 
заявки через брокера, який має доступ до торгової системи. 

 Відкрита торгова система надає можливість своїм клієнтам 
безпосередньо, через мережу Інтернет, здійснювати всі біржові операції;  - 

електронна біржа являє собою всеохоплювальну закриту торгову систему, в 
якій всі трансакційні етапи здійснюються автоматично. Вони інтегровані між 
собою за допомогою електронних зв’язків. Така система заключає в собі 
процеси прийняття і передачі заявок, визначення ціни, виконання угоди, 
клірингово-розрахункові операції, надає інформацію і забезпечує контроль 
виконання.  

Таким чином, комп’ютеризація біржової діяльності означає ліквідацію 
кордонів між біржею і рештою оптових ринків, що дозволяє всім бажаючим 
брати участь у біржовій торгівлі через комп’ютерну систему, а найголовніше 
– забезпечує шлях до створення єдиного ринкового середовища. 
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2. Бібліотечний світ України – www.ukrlib-world.kiev.ua  

3. Наукова бібліотека НаУКМА – http://www.ukma/kiev.ua/ukmalib  

4. Державна освітянська бібліотека України – http://www.eduua.net/library/  

5. Офіційний сайт Верховної Ради - www. zakon.rada.gov.ua 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2146-12
http://www.biblvernad.org.ua/
http://www.ukrlib-world.kiev.ua/
http://www.ukma/kiev.ua/ukmalib
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