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Сфера біржової діяльності у будь-якій державі виконує 

важливі соціальні та економічні функції, які сприяють 
задоволенню потреб населення та функціонування самої держави 
в цілому. Тому актуальним є дослідження розвитку 
підприємницької діяльності, інтернет-трейдингу, оскільки ця 
сфера дозволяє заробляти гарний прибуток не тільки для 
населення, але й для бюджету країни, що дає змогу створити нові 
робочі місця для населення та збільшити надходження коштів у 
бюджет. 

Розглянемо динаміку структури біржової торгівлі в Україні за 
1992 – 2015 рр., використовуючи дані Держкомстату про кількість 
бірж [1] (рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1 – Динаміка структури біржової торгівлі в Україні 

 
Із рис. 1 видно, що протягом 1992-2015 років спостерігалося 

збільшення частки товарних і товарно-сировинних бірж у їх 
загальній кількості в 1,6 разів, зменшення частки універсальних і 
агропромислових бірж в 1,83 та 1,45 разів відповідно. Загалом, 
протягом 1992-2015 років загальна кількість бірж зросла на 491, 
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або у 8,7 разів (з 64 у 1992 р. до 555 у 2015 р.), серед них: 
кількість універсальних бірж збільшилася на 82, або 4,7 разів; 
товарних і товарно-сировинних – на 363, або у 14 разів; 
агропромислових – на 20, або в 6 разів. Тобто, за цей період часу 
максимально зросла кількість товарних і товарно-сировинних бірж 
(у 14 разів).  

Оскільки дані про питому вагу різних видів бірж являють 
собою ряди динаміки, то проведемо їх економетричне 
моделювання [2]. Для проведення розрахунків будемо 
використовувати ППП Statistica 12. Побудуємо рівняння лінійної 
парної регресії для частки універсальних, товарних та товарно-
сировинних і агропромислових бірж, та складемо точкові прогнози 
на 2021 рік (табл. 1): 

 
Таблиця 1 – Економетричне моделювання частки різних видів 

бірж 
Вид біржі Рівняння парної регресії Точковий 

прогноз, % 
Універсальна Y = 1079,27 - 0,53*x, R = 0,85 15,6 
Товарна і товарна-
сировинна 

Y = -3871,96+1,96*x, R = 0,95 85,2 

Агропромислова Y = 709,71 - 0,35*x, R = 0,81 1,6 
 
Із табл. 1 можна зробити висновок, що в 2021 році при 

збереженні попередньої тенденції частка товарних та товарно-
сировинних бірж у загальній кількості бірж збільшиться і буде 
складати приблизно 85,2 %, а частка універсальних та 
агропромислових зменшиться і становитиме 15,6 % і 1,6 % 
відповідно. 
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