
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ 

БІРЖ



Біржа – це юридична особа, метою діяльності якої є 

організація біржової ( оптової ) торгівлі певним біржовим

товаром, здійснюваної у вигляді гласних публічних торгів, 

що проводяться в заздалегідь визначеному місці і в 

певний час за встановленими біржею правилами.

Караванна торівля Ярморочна торівля

Ці форми торгівлі є епізодичними

БІРЖА
біржова торгівля здійснюється в 

стаціонарному місці з 

фіксованими днями та годинами 

роботи



Значення біржі

Біржа дозволяє сконцентрувати попит і пропозицію

на визначений товар в одному місці і тим самим 

швидко і найбільш вірно визначити його ціну
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Біржа дозволяє отримати досить чітке уявлення про 

кон'юнктуру товарного ринку в даний момент: 

кількість попиту і пропозицій , якість товару , його

рух і ціна

біржі виконують роль стабілізатора ринку і в цій якості є 

невід'ємним атрибутом ринкової економіки



Біржа - це, форма організації торгівлі, об'єднання

підприємств або збори комерційних посередників, з

метою проведення регулярних торгів, купівлі-продажу як

товарів і фінансових активів, так і контрактів на їх

Нова будівля біржі



Біржа - це, організаційний, постійно функціонуючий, певний

оптовий ринок однорідних товарів. 

Старе приміщення біржі



Біржа - це, (Баржа, ринок акцій) - явище, що існує з

незапам'ятних часів, спочатку замислювалося як

засіб обміну одних товарів на інші.

 Головний Світовий будинок біржі



Біржа - це, регулярно діюче узаконене місце здійснення оптових

(а іноді і роздрібних) торг. угод з цінними паперами (фондова

Б.), іноз. валютою (валютна Б.), товарами за стандартами і

зразками (товарна Б.). Б. праці наз. також організацію, що

здійснює посередництво при наймі робочої сили. Крім

перерахованих, існують і ін. менш поширені види Б.

 Біржа в Шан-хає



Біржа - це, організуюча, системоутворююча

частина ринкової структури. 

 Паризька біржа, початок 20 ст.



Біржа - це, (нід. beurs, нім. Byrse, фр. Bourse, італ. Bуrsa,

ісп. Bolsa, англ. Exchange) - юр. особа, що забезпечує

регулярне функціонування організованого ринку

біржових товарів, валют, цінних паперів і похідних

фінансових інструментів. Торгівля ведеться

стандартними контрактами або партіями (лотами),

розмір яких регламентують нормативні документи біржі.

 ВИДЕО!!!



КЛАСИФІКАЦІЯ  БІРЖ

За видами біржових товарів

Товарні
товарно-сировинні (в Україні до 

цього виду відносять аграрні, 

фондові та валютні)

За принципами організації

публічні

(державні)

приватні

організації

торговців
змішані



За правовим статусом

акціонерні товариства
некомерційні

організації

За формою участі торговців у біржових

торгах

відкриті закриті

За асортиментом товарів

універсальні спеціалізовані



За роллю та місцем у світовій торгівлі

міжнародні національні регіональні

За сферою діяльності

центральні міжрегіональні регіональні



САМОСТІЙНА РОБОТА

 Визначити поняття та правове 

регулювання кожного виду бірж в 

Україні;

 Визначити завдання біржі;

 Визначити принципи біржі


