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Стан фондового ринку є найважливішим показником, що характеризує здоров'я 
економічної системи країни. В цьому контексті наукову цінність має узагальнення 
сучасних тенденцій біржової діяльності. Вплив біржового ринку на реальний сектор 
ринкової економіки в сучасних умовах існує та є досить високим.   У сучасній ринковій 
економіці він створює умови здорового конкурентного середовища. Так, біржа за цілою 
низкою товарних позицій пов'язує інтереси внутрішнього та зовнішнього ринку, 
замінюю чи механізми державного регулювання ринковими механізмами. 

На біржовому ринку з'являється можливість залучення більшої кількості 
учасників економічних відносин шляхом використання комплексу інструментів й 
методів Міжнародний біржовий ринок в умовах сучасності – це ринок з достатньо 
тісною конкуренцією між біржовими об’єднаннями [1].  Біржіє одним із головних 
секторів організаційно-маркетингової інфраструктури ринку, виступаючи як 
найдосконаліша форма організації торгівлі.  

В останній десяток років на світовому біржовому ринку тенденцією є поступове 
зростання частки товарних активів. Крім того, сучасні технології майже повністю 
модифікували біржову діяльність. Вони дозволили перевести торгівлю в електронну 
форму, коли немає значення, де знаходиться учасник торгів: у біржовому залі чи поза 
ним[1]. Зараз учасники торгів мають можливість обирати біржу, з якою вони хочуть 
укладати угоди. Тобто забезпечення надійного та справедливого функціонування 
біржових електронних торгових систем є одним із пріоритетних завдань у регулюванні 
біржової сфери. 

Необхідно зауважити, що процес торгівлі на товарній біржі має прозорий і 
голосний характер. Тому структурні підрозділи біржі можуть здійснювати моніторинг 
вчинених угод та виявляти маніпулювання цінами та договірні угоди. Для усунення не 
правомірних торгів товарна біржа застосовує інструменти[2]: відмови у реєстрації 
біржової угоди; відхилення заявки учасника біржової торгівлі; встановлення цінового 
рівня; скасування, призупинення чи дострокове закриття торгової сесії.  

Висновки. Роль і вплив біржі на внутрішній та зовнішній ринок з кожним роком 
стає більшою. Біржовий ринок, пройшовши певні етапи своєї еволюції, з часом 
перетворюється на глобальну біржову платформу, на якій основними одиницями є 
об'єднання кількох інститутів біржової торгівлі.  Головною світовою тенденцією 
сьогодення є поступова трансформація бірж реального товару. Зникають 
розмежування лише між товарними біржами та фінансовими біржовими інститутами, 
через те, що відбувається модифікація біржового товару як предмету біржового торгу.  
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