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Про діяльність бірж області 

за 2011 рік 
 
 

За    станом     на   1    січня    2012р. в  області  практичну діяльність 

здійснювали 29 бірж, з них – 28 товарних та одна біржа нерухомості.              

Їх статутний капітал на кінець 2011р. дорівнював 3,1 млн.грн. 

На біржах середньооблікова чисельність штатних працівників 

облікового складу становила 51 особу, крім того, сумісників та працюючих 

за договорами цивільно-правового характеру – 17 осіб. Фонд оплати праці 

цих працівників за рік склав  846,4 тис.грн. Успішна діяльність  на  біржах  

напряму  залежала  від  роботи 155  брокерських  контор (фірм), задача яких 

допомагати включати товар у загальний ринковий обіг. На кожній з бірж у 

середньому діяло по 5 брокерських контор або незалежних брокерів. 

Упродовж року на  біржах проведено 316 торгів, де  для продажу було 

запропоновано товарів  на суму 969,2 млн.грн. і укладено 771 угоду  на суму 

924 млн.грн. Середній обсяг одного торгу  склав 2,9 млн.грн. Коефіцієнт 

ліквідності укладених угод (співвідношення обсягів укладених угод до 

обсягів пропозицій) збільшився на 2,7 в.п. і  дорівнював 95,3%.                 

Із загальних обсягів укладених угод на операції з продажу продуктів 

харчування припадало 51,6% (476,5 млн.грн.), з продажу будівельних 

матеріалів – 24,7% (228,2 млн.грн.), з продажу продукції рослинництва – 

13,9% (128 млн.грн.).  

Порівняно з 2010р. у товарній структурі відбулися помітні зрушення, 

зокрема, частка угод із продажу продукції рослинництва знизилась                

на  53,9 в.п., із продажу металу і металопродукції – на 0,9 в.п., і, навпаки, 

зросла вона із продажу продуктів харчування на 50,6 в.п., із продажу 

нерухомості –  на 2 в.п., із продажу будівельних матеріалів – на 1,9 в.п.          

У звітному році відновився попит та укладались угоди з продажу олії та 

земельних ділянок. 
 

 

 

 

 

_____________ 

Примітка. Дані наведено без урахування фондових бірж та їх філій. 

 



 

Біржова торгівля продукцією і товарами за 2011р.  наполовину 

представлена спотовим ринком (угоди на реальний товар з негайною 

поставкою). У структурі  угод на умовах споту четверта частина припадала 

на будівельні матеріали, на нерухомість – 17,9%, на транспортні засоби –

12,2%, на непродовольчі товари – 10%. Форвардні контракти (угоди на 

реальний товар з відстроченою поставкою) укладались на продукцію 

рослинництва та олію і складали лише 2,3%. 

Обсяги укладених угод на біржах області  
 

 Обсяги укладених угод за 

 2010р.  2011р. 

тис.грн. 
у % до 

підсумку 
тис.грн. 

у % до 

підсумку 
     

Усього продукції і 

товарів 882228,3 100,0 923985,9 100,0 
     

Метал і металопродукція …¹ …¹ …¹ …¹ 
     

Кольорові метали …¹ …¹ – – 
     

Будівельні матеріали 201368,0 22,8 228236,3 24,7 
     

Транспортні засоби 3155,1 0,4 2546,0 0,3 
     

Лісоматеріали, деревина 

та вироби із деревини …¹ …¹ – – 
     

Вугілля …¹ …¹ – – 
     

Хімічна продукція …¹ …¹ …¹ …¹ 
     

Непродовольчі товари …¹ …¹ 7365,0 0,8 
     

Продукція рослинництва …¹ …¹ 127999,1 13,9 
     

Олія – – …¹ …¹ 
     

Інші харчові продукти 8647,5 1,0 …¹ …¹ 
     

Нерухомість 47957,7 5,4 68207,4 7,4 
     

Земельні ділянки – – …¹ …¹ 
     

Інші види 13498,7 1,5 9943,7 1,1 
__________________ 

   1
  Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику". 

 

За даними статистичного спостереження біржова діяльність поширена 

тільки у 5 містах та 3 районах області. Найбільша частка біржового            

обігу  (97,8%) припадала на   м.Дніпропетровськ, де працювало 13 бірж. На 

них було укладено 462 угоди на суму 903,4 млн.грн. Обсяги біржових  

операцій у містах Кривому Розі, Павлограді та Дніпродзержинську становили 

відповідно 15,3 млн.грн. (1,7%), 4 млн.грн. (0,4%) і 1 млн.грн. (0,1%).  

 

 

Начальник                                                                                О.М. Шпильова 

 
Довідки за телефоном:  (056) 778-67-62 

Веб-сайт Головного управління статистики: www.dneprstat.gov.ua   

© Головне управління статистики у Дніпропетровській області, 2012 

http://www.ukrstat.gov.ua/

