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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні ринкові умови господарювання в

Україні характеризується активним формуE
ванням інфраструктури ринку. В складі цієї
інфраструктури одне з основних місць налеE
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У статті проаналізовано сучасний стан біржової торгівлі в Україні. Розглянуто роль товарної біржі як важли<
вої складової інфраструктури аграрного ринку. Наведено основні функції товарних бірж, різноманітність яких
визначає значну роль у ринковій економіці. Визначено основні напрями розвитку біржової торгівлі в Херсонській
області.

The paper analyzes the current state of the exchange trade in Ukraine. It looks at the role of a commodity exchange
as an important component of the agrarian market infrastructure. The study represents the main functions of commodity
exchanges, the variety of which plays a significant role in a market economy. It determines the main tendencies of the
development of the exchange trade in Kherson region.
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жить біржам: товарним, фондовим, валютним
та іншим. Найбільше розповсюдження одерE
жали товарні біржі, які являють собою органE
ізований товарний ринок, в межах якого
відповідно до встановлених правил здійснюE
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ються угоди купівліEпродажу певних видів тоE
варів. Це постійно діючий оптовий ринок, засE
нований на чистій конкуренції, який сприяє
розвитку вільного ринку товарів, мінімізації
втручання держави в заготівельноEзбутові
процеси, підвищенню ефективності господаE
рювання в цілому багатьох суб'єктів господаE
рювання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Зважаючи на значну роль біржової діяльE
ності в сучасній фінансовоEекономічній сисE
темі, розв'язання існуючих проблем у цій сфері
є важливим науковоEпрактичним завданням та
зумовлюють необхідність дослідження проблеE
ми. Б.Л. Беренштейн, О.М. Третяк [1; 2] розгE
лядали роль товарної біржі як важливої склаE
дової інфраструктури аграрного ринку та
відповідних біржових інструментів і механізмів,
що функціонують на ньому. На основі державE
ної статистичної інформації Г.М. Богославець
[3] було розраховано основні фінансовоEекоE
номічні показники діяльності підприємств
оптової торгівлі.

І.М. Вавдійчик [4] виокремлював основні
тенденції розвитку світової біржової
торгівлі, також надав класифікацію товарів,
що реалізуються на товарних біржах УкраїE
ни, охарактеризував основні фактори вплиE
ву на процес становлення біржового товарE
ного ринку. О.М. Загурским [5] було визнаE
чено бар'єри, що заважають розвитку конкуE
ренції в аграрному секторі економіки та запE
ропоновано заходи державної конкурентної
політики, спрямовані на створення сприятлиE
вого конкурентного середовища на агропроE
довольчих ринках.

Т.А. Саприкіна [8] наводить теоретичне узаE
гальнення змісту біржової торгівлі та обгрунE
товує її доцільність. Автор розглядає біржу як
ринковий інструмент, що сприяє прозорості
відносин між учасниками ринку, усуває прояви
цінової дискримінації, монопольного тиску,
тіньові схеми ринкових транзакцій тощо.
Б.М. Семенко [9] визначено особливості фунE
кціонування товарних бірж в Україні та закорE
доном, які спрямовані на отримання гарантій,
суб'єктами господарювання, належного викоE
нання господарських зобов'язань контрагентаE
ми, мінімізації цінових ризиків та підвищення
конкурентоспроможності товарів. На думку
О.М. Сохацької [10], сьогодні біржа є самоE
стійною формою комерційної діяльності, що
створена з метою отримання прибутку, і хаE
рактеризується такими рисами: концентE

рується в місцях економічної активності (у
крупних виробничих і фінансових центрах,
столицях і т. ін.); на біржі реалізуються реE
альні активи з негайною поставкою і поставE
ками в майбутньому; торги проводяться реE
гулярно, концентруючи попит і пропозицію
в часі та просторі; біржі характеризуються
учасників; розробляє стандарти відносно якE
існих і кількісних параметрів товарів і фінанE
сових інструментів.

В.С. Шебанін, І.О. Піюренко [12] довоE
дять, що подальший розвиток біржового ринE
ку повинен бути спрямований на перетворенE
ня бірж реального товару на ф'ючерсні біржі.
Формування ф'ючерсної ціни на аграрних
біржах, її хеджування дасть змогу всім заціE
кавленим суб'єктам, як на ринку зерна та
іншої сільськогосподарської продукції, так і
на ринку фінансовоEкредитних, матеріальноE
технічних ресурсів,  які постачаються
сільськогосподарським товаровиробникам,
діяти більш прогнозовано. В.С. Ясенецький
[13] узагальнює функції сучасних бірж, анаE
лізує особливості організаційноEправового
статусу товарних і фондових бірж в Україні.
Розглядає біржу як поліфункціональну
інституцію, що виконує специфічні функції:
організація регулярних торгів фінансовими
та речовинними активами в установленому
місці за встановленими правилами; розробка
правил біржової торгівлі та забезпечення їх
дотримання всіма учасниками торгів; гаранE
тування виконання укладених угод; виявленE
ня, фіксація та моніторинг поточних цін на
біржові товари.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в оцінці особливостей

розвитку біржової торгівлі України та доцільE
ності функціонування товарних бірж.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

ДОСЛІДЖЕННЯ
Біржова діяльність є провідною ланкою

ринкової економіки і виступає складним меE
ханізмом, який чутливо реагує на всі соціальE
ноEекономічні, політичні та соціопсихологічні
процеси що відбуваються в країні. Вона є індиE
катором ціноутворення в суспільстві. Рівень
ділової активності на біржі свідчить як про
економічну стабільність країни, так і про наE
явність фінансової та економічної кризи у
світі.

У нашій державі діяльність бірж регулює
Закон України "Про товарну біржу" № 1956E
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ХІІ від 12 грудня 1991 року, який визначає, що
товарна біржа є організацією, що об'єднує юриE
дичних і фізичних осіб, які здійснюють виробE
ничу і комерційну діяльність, і має за мету наE
дання послуг в укладенні біржових угод, виявE
лення товарних цін, попиту і пропозицій на тоE
вари, вивчення, упорядкування і полегшення
товарообігу і пов'язаних з ним торговельних
операцій [6].

Сьогодні на світових товарних біржах
продається близько ста так званих біржових
товарів. Це майже 20% від світової торгівлі.
Всі біржові товари об'єднуються в умовні груE
пи: енергетична сировина (бензин, нафту,
мазут і т.д.), кольорові і дорогоцінні метали,
зернові, текстиль, сировина (каучук, фанера
та ін.).

Біржова торгівля концентрується в місцях
виробництва і споживання товару, тобто у веE
ликих промислових і торгових центрах із розE

виненими комунікаційними мережами. Це
сприяє концентрації біржової торгівлі, станE
дартизації контрактів і створює умови для виE
сокоефективної організації торговельних опеE
рацій.

Доцільність функціонування товарних
бірж за умов ринкової економіки визначаєтьE
ся виконуваними функціями (рис. 1). Їх можE
на розподілити на дві великі групи: функції
товарних бірж як форми організованого тоE
варного ринку; організаційноEкомерційні
функції товарних бірж як організаторів опE
тового ринку.

Функції товарних бірж як однієї з форм
організованого товарного ринку передбачають:

1. Забезпечення концентрації попиту та
пропозиції в одному місці. Завдяки розміE
щенню товарних бірж у великих промислоE
вих і торгових центрах досягається залученE
ня до біржових операцій великої кількості
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Рис. 1. Функції товарних бірж
Джерело: [7].
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оптовиківEпокупців та продавців певних тоE
варів.

2. Регулювання оптового товарообігу на
підставі ринкових законів. Виконання цієї
функції дає змогу впорядковувати оптовий тоE
варообіг, сформувати ефективні канали розпоE
ділу та просування товарів від виробників до
споживачів, мінімізувати пов'язані з цим виE
трати.

3. Формування ринкових цін. Механізм
біржового ціноутворення забезпечує визнаE
чення співвідношення попиту та пропозиції
на конкретний момент, врахування умов поE
ставки та оплати товарів та інші чинники, а
також умови для максимального врахування
економічних інтересів суб'єктів біржової
торгівлі.

4. Боротьба із монополізмом на товарних
ринках. Товарна біржа сприяє створенню умов
для пожвавлення дії різних форм цінової конE
куренції. Залучення до біржової торгівлі дедалі
більшої кількості продавців, відкритість біржоE
вих торгів, вільна конкуренція сторін у процесі
торгів позбавляють підгрунтя вияву в монопоE
лістичних та олігополістичних тенденцій на тоE
варних ринках.

5. Кваліфіковане посередництво між оптоE
вими продавцями та покупцями товарів.
Біржові посередники, які здійснюють біржоE
ву торгівлю, характеризуються глибоким
знанням ринку товарів, на яких вони спеціалE
ізуються. Вони добре орієнтуються в умовах
реалізації та закупівлі товарів, змінах поточE
ної біржової кон'юнктури й можуть оперативE
но встановити контакти між покупцями та
продавцями.

6. Зближення покупців та продавців у проE
сторі та часі. Біржова торгівля не має обмежень
для продавців чи покупців за територіальною
чи відомчою ознакою, вона сприяє формуванE
ню ефективних горизонтальних міжрегіональE
них зв'язків.

7. Мінімізація комерційних та фінансових
ризиків. Однією з ключових функцій біржової
діяльності є надання гарантій виконання укE
ладених на біржі угод, підвищення надійності
їх реалізації. Відпрацьований на біржах меE
ханізм страхування цінового ризику дає змоE
гу суттєво знизити комерційний та фінансоE
вий ризики продавців і покупців, особливо за
умов нестабільної економічної та біржової
кон'юнктури.

8. Забезпечення суб'єктів відповідних тоE
варних ринків ціновою й комерційною інфорE
мацією. Результати регулярних біржових
торгів забезпечують інформацією про рівень

цін на конкретні товари, стан попиту і проE
позиції, зміни кон'юнктури ринку всіх суE
б'єктів біржового і небіржового ринку. Ця
інформація має відкритий характер і викориE
стовується не лише суб'єктами господарюE
вання, а й органами державної виконавчої
влади [7].

Крім функцій, спрямованих на безпосеE
реднє здійснення біржової торгівлі, в діяльE
ності товарної біржі вагома роль належить
організаційноEкомерційним функціям, зокрема
діяльності товарної біржі з формування єдиних
і зрозумілих для учасників правил торгівлі на
товарній біржі, формулювання чітких та обоE
в'язкових вимог до біржових товарів, що виE
ставляються на торги. До функцій товарної
біржі також належать:

1. Стандартизація якісних, кількісних та
інших параметрів конкретних біржових тоE
варів, що дає змогу організовувати торгівлю
ними за стандартизованим описом якості без
пред'явлення при укладанні угоди не лише
партії товару, а й його зразків.

2. Стандартизація біржових контрактів, яка
не тільки спрощує й прискорює процес уклаE
дання та оформлення угод, а й полегшує викоE
нання їх.

3. Арбітраж суб'єктів біржової торгівлі.
Його здійснення допомагає забезпечити захист
майнових прав і законних інтересів учасників
біржових операцій та виконання договірних
зобов'язань, а також підвищити ефективність
укладених угод.

4. Надання послуг клієнтам із укладання та
виконання угод. Передбачає інформаційне та
консультативне обслуговування і надання
транспортноEекспедиторських, складських та
інших послуг, пов'язаних із процесом виконанE
ня угод і рухом товарів.

5. Забезпечення якісного розрахункового
обслуговування. Цю функцію виконують розE
рахункові палати товарних бірж. Вони здійснюE
ють розрахунки за укладеними угодами, прийE
мають грошові застави, проводять клірингові
операції. Розрахункові палати, крім проведенE
ня розрахунків за угодами, відповідають за збиE
рання і збереження маржі, підготовку і пошиE
рення інформаційних звітів про стан товарних
ринків.

6. Поповнення національних та регіональE
них бюджетів. Товарна біржа та її члени є платE
никами податків, зборів та інших обов'язкових
платежів, що поповнюють прибуткову частину
відповідних бюджетів [7].

Побудова в Україні біржового ринку на
ключові товари, якEот аграрна продукція
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(зерно, кукурудза, соняшник) та енергоносії
(газ, електроенергія) створить додаткову
вартість для цих ринків і сприятиме зростанE
ню економіки. У перспективі п'яти років УкE
раїна має шанс створити ринок ф'ючерсних
контрактів на агропродукцію приблизно у
розмірі $8 млрд, а по енергоносіям — понад
$20 млрд [11].

Нині, згідно з даними Держкомстату, майE
же 54% операцій на біржовому ринку складає
саме сільгосппродукція. В Херсонській області
торгівлю сільськогосподарською продукцією
організовано через ТБ "Аграрна Біржа", до
складу якої входять найбільші промислові
об'єднання, сільськогосподарські та переробні
підприємства, банки і комерційні структури, які
значно впливають на формування товаропоE
токів в Україні.

ТБ "Аграрна Біpжа" входить до складу
"Союзу біpж України". Основні завдання ТБ
"Аграрна Біржа": створення цивілізованих
умов для проведення біржової торгівлі та фунE
кціонування біржового ринку для всіх видів
товарів, зокрема рухомого і нерухомого майE
на, в тому числі і земельних ділянок, що знаE
ходяться як у державній, так і в приватній
власності, організація проведення необхідних
для цього торгів (аукціонів), підтримка висоE
кого професійного рівня проведення торгових
операцій на біржі.

Вказана Біржа тісно співпрацює з адмініE
страцією області, зокрема з Департаментом
агропромислового розвитку обласної державE
ної адміністрації, банками і страховими комE
паніями міста, сільськогосподарськими
підприємствами. На Біржі використовується
електронна торговельна система, що дозволяє
створювати для брокерів максимально сприE
ятливі умови роботи. Діяльність Біржі зорієE
нтована не лише на внутрішньоEторгівельні
операції, а й на співпрацю з найближчими суE
сідами — республікою Білорусь, Туреччиною
та ін.

Основною задачею розвитку Біржі на суE
часному етапі є збільшення темпів росту
біржового обороту, підвищення його питоE
мої ваги в обсязі оптового товарообороту
області. Розрахунки показують, що оптиE
мальна питома вага біржового обороту поE
винна становити близько 20% від загальноE
го обсягу оптового обороту. Для цього перE
шочергово необхідно розробити і запроваE
дити систему економічних заходів, спрямоE
ваних на стимулювання виробників до реалE
ізації сільськогосподарської продукції чеE
рез прозорі процедури біржового ринку. А

також покращити систему моніторингу коE
н'юнктури біржового ринку, висвітлювати
котирування не лише фактичних біржових
цін, а й прогноз на наступні місяці. Розв'яE
зання цих задач дозволить створити систеE
му біржової торгівлі, яка б відповідала міжE
народним стандартам.

ВИСНОВКИ
Аналіз стану біржового ринку України

свідчить про позитивну динаміку його розвитE
ку. Так, у державі спостерігається підвищення
зацікавленості господарюючих суб'єктів у виE
користанні переваг біржової торгівлі. Але є
певні недоліки, зокрема недосконалість нормаE
тивноEправової бази, недостатньо високий стан
розвитку біржової інфраструктури, товаровиE
робники мало проінформовані про переваги
торгівлі через біржі та ін.

Розглянувши діяльність товарних бірж за
різними функціями, слід зазначити, що як форE
ма організованого ринку, вони забезпечують
суб'єктів ціновою і комерційною інформацією,
формують ринкові ціни, мінімізують комерційні
та фінансові ризики. З організаційноEкомерE
ційного боку товарні біржі надають послуги
клієнтам з укладання та виконання біржових
угод, стандартизації біржових контрактів, заE
безпеченні якісного розрахункового обслугоE
вування, поповнення національних та регіоE
нальних бюджетів та ін.

Розвиток товарноEбіржового ринку в УкE
раїні сприятиме більш повноцінному розвитE
ку аграрного сектора, доступу аграрних комE
паній до джерел капіталу для реалізації проE
ектів розвитку. Участь у біржових торгах дозE
волить аграрним компаніям отримати об'єкE
тивну, справедливу ціну за свою продукцію,
що позначиться на зростанні доходів аграрE
ного сектора. Продавці і покупці аграрної
продукції, використовуючи біржові ф'ючерE
си, отримують можливість фіксувати ціни на
майбутнє, забезпечивши для себе більш зроE
зуміле і прогнозоване ціноутворення на тоE
вар.
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