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ВСТУП
Процеси реформування аграрно�

го сектора України зумовлюють при�
скорення формування дієвої інфраст�
руктури для надійного ресурсного за�
безпечення виробництва, зберігання і
збуту сільськогосподарської про�
дукції, продуктів її переробки та про�
довольства, а також постачання необ�
хідних селу матеріально�технічних
ресурсів і сировини, що повинно грун�
туватися на прозорості взаємовідно�
син на ринку.

Такі перетворення зумовлюють
необхідність розроблення заходів
щодо підвищення ролі й конкретизації
місця біржової торгівлі як однієї з
важливих складових інфраструктури
аграрного ринку та вдосконалення
діяльності товарних бірж для забезпе�
чення умов щодо:

— формування прозорого ринку
завдяки збільшенню обсягів торгівлі за
реальними біржовими цінами, що
сприяє обмеженню товарообмінних
(бартерних) операцій та зростанню
масштабів товарно�грошового обігу в
сфері купівлі�продажу сільськогоспо�
дарської продукції, продовольства,
матеріально�технічних ресурсів, по�
слуг тощо;

— збільшення обсягів торгівлі
сільськогосподарською продукцією і
продовольством за форвардними уго�
дами, що забезпечує самофінансуван�
ня виробництва і розглядається як
рівноцінна складова при виборі форм
кредитування;

— посилення гарантій виконання
біржових угод шляхом запроваджен�
ня страхування товарних та фінансо�
вих ризиків на аграрному ринку;

— формування біржових цін на за�
садах співвідношення попиту і пропо�
зиції та їх використання як орієн�
товних під час укладання товарови�
робниками та іншими суб'єктами гос�
подарювання прямих договорів ку�
півлі�продажу, що сприяє підвищенню
їх доходів;
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— запровадження нових техно�
логій у біржовій торгівлі, а саме: ук�
ладання ф'ючерсних контрактів та оп�
ціонів на сільськогосподарську про�
дукцію, продовольство та матеріаль�
но�технічні ресурси для села.

Основні напрями розвитку та удос�
коналення біржового аграрного ринку
на 2007—2012 роки (далі — Основні
напрями) розроблені на виконання
Указів Президента України: "Про захо�
ди щодо забезпечення формування та
функціонування аграрного ринку" від
6 червня 2000 р., "Про невідкладні за�
ходи щодо стимулювання виробницт�
ва та розвитку ринку зерна" від 29 чер�
вня 2000 р., "Про заходи щодо розвит�
ку продовольчого ринку та сприяння
сільськогосподарської продукції та
продовольчих товарів" від 7 серпня
2001 р., "Про додаткові заходи щодо ви�
рішення соціальних проблем на селі та
дальшого розвитку аграрного сектору
економіки" від 21 лютого 2002 р., а та�
кож з метою реалізації положень, виз�
начених Концепцією розвитку біржо�
вого ринку сільськогосподарської про�
дукції, яка схвалена постановою Кабі�
нету Міністрів України у серпні 1997 р.

Метою основних напрямів є визна�
чення основних засад удосконалення
функціонування товарних бірж та
біржової торгівлі у період пореформе�
ного розвитку аграрного сектора еко�
номіки України, підвищення прозо�
рості ринку, удосконалення відносин
між суб'єктами підприємницької
діяльності, забезпечення фінансових і
товарних гарантій всім учасникам
біржового ринку, формування реаль�
них ринкових цін і передумов для їх
прогнозу.

Завдяки системі конкретних за�
ходів реалізується основна засада роз�
витку біржового товарного ринку, виз�
начена вже згаданою Концепцією
розвитку біржового ринку сільськогос�
подарської продукції, а саме — раціо�
нальне поєднання важелів державного
і ринкового регулювання процесу ста�

новлення біржового середовища як ос�
новної ланки інфраструктури ринку,
його легалізації і прозорості.

Положення основних напрямів
зазначеної Концепції вже врахову�
ються в процесі функціонування то�
варних бірж, які обслуговують аграр�
ний сектор економіки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є висвітлення

питань сучасного стану біржового аг�
рарного ринку та пріоритетних на�
прямів його розвитку, а також реко�
мендацій щодо забезпечення єдиної
державної політики у сфері товарно�
го біржового ринку.

РЕЗУЛЬТАТИ
В умовах пореформеного розвит�

ку аграрного сектора біржова торгів�
ля стає важливою організаційною
складовою під час формування внутр�
ішнього продовольчого та непродо�
вольчого ринків.

Біржовий ринок розвивається ди�
намічно. Середньорічний темп зрос�
тання обсягів укладення і здійснення
біржових угод становить 1,3 рази. У
2009 році на біржовому ринку Украї�
ни було укладено 7396 угод купівлі�
продажу сільськогосподарської про�
дукції, продовольства та матеріально�
технічних ресурсів, що у 1,5 рази мен�
ше проти рівня 2008 року.

При цьому в 2009 році питома вага
внутрішніх угод у загальній вартості
укладених угод на біржовому ринку
країни залишалася незначною — 0,8 %.
Решта — 99,2 % угод — є зовнішніми, у
тому числі 99,1 % — експортні та 0,1 %
— імпортні.

Питома вага форвардних кон�
трактів, які сприяють розвитку системи
самофінансування товаровиробників
під урожай майбутнього періоду, в за�
гальних обсягах укладених угод, на
жаль, поступово зменшується. Так,
якщо у 2001—2005 роках частка їх ста�
новила 10—12 %, то у 2008 та 2009 ро�
ках на акредитованих біржах було ук�
ладено лише по 1 угоді.

Вирішальними умовами активі�
зації процесів на біржовому аграрно�
му ринку мають стати:

— подальше реформування аграр�
ного сектора економіки, що зумовить
створення більшої кількості приват�
них підприємств ринкового типу і тим
самим появу реальних власників про�
дукції, зацікавлених працювати в
сфері товарно�грошових відносин, од�
ночасно обмежуючи товарообмінні
(бартерні операції);

— заходи держави щодо сприян�
ня формуванню біржового ринку
сільськогосподарської продукції і про�
довольства завдяки створенню достат�
ньої законодавчо�нормативної бази і
умов, що забезпечують зростання при�
вабливості прозорого оптового ринку,
тобто торгівлі за реальними ринкови�
ми цінами;

— формування інфраструктури
аграрного ринку та інфраструктури
біржового ринку, запровадження но�
вих біржових технологій, адаптованих
до сучасного рівня розвитку ринкових
відносин в Україні.
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За загальної тенденції до стабілі�
зації біржового ринку є ряд негативних
факторів, які загалом впливають на
рівень розвитку аграрного ринку та
стримують розвиток всієї системи
створюваної інфраструктури.

Насамперед, ще до цього часу спо�
стерігаються досить слабкі інтег�
раційні зв'язки між товарними бір�
жами та іншими організаційними еле�
ментами інфраструктури аграрного
ринку. Так, обсяги торгівлі товарними
партіями, сформованими агроторго�
вими домами чи заготівельними коопе�
ративами, не перевищують одного
відсотка середньорічної вартості ук�
ладених угод на аграрну продукцію.

На аграрному ринку, за винятком
кількох областей України, фактично
домінує внутрішня замкненість всіх
елементів інфраструктури, що не
сприяє відкритості ринку, його легі�
тимності.

Такі процеси стримують розвиток
вертикальних інтеграційних зв'язків,
що і зумовлює відсутність злагодже�
ної системи просування товарів від то�
варовиробників до споживачів.

Залишається поки що поза увагою
необхідність опрацювання регіональ�
них схем організації і запровадження
інтеграційних зв'язків усіх елементів
інфраструктури аграрного ринку,
включаючи біржі.

З урахуванням можна визначити
наступні пріоритетні напрями розвит�
ку біржового аграрного ринку.

Удосконалення нормативно�пра�
вової бази шляхом розроблення нових
законопроектів, а саме: "Змін до Зако�
ну України "Про товарну біржу", "Про
товарні деривативи", "Про зміни і до�
повнення до Закону України "Про опо�
даткування прибутку підприємств",
"Про зміни і доповнення до Закону Ук�
раїни "Про податок на додану
вартість", "Про внесення змін до дея�
ких законів України щодо вдоскона�
лення механізмів державного регулю�
вання ринку сільськогосподарської
продукції", Цивільного Кодексу Украї�
ни та інших, які будуть необхідні для
регламентації функціонування товар�
них бірж на аграрному ринку. Слід та�
кож доопрацювати Закон України
"Про прості і подвійні складські свідоц�
тва" і внести його для розгляду на зас�
іданні Верховної Ради України.

Вже давно виникла нагальна потре�
ба розроблення нових нормативних та
вдосконалення чинних актів, які врегу�
льовують функціонування товарної
біржі з питань укладанню форвардних,
ф'ючерсних угод та опціонів, а також
розрахункових палат бірж, запровад�
ження системи гарантій в умовах обслу�
говування угод спотового аграрного
ринку, створення умов для оптимально�
го функціонування біржової інфраст�
руктури (біржові склади, інформаційні
та електронні торговельні системи
тощо).

Розроблення механізмів посилен�
ня гарантій з виконання форвардних
біржових контрактів, зокрема у час�
тині вдосконалення процедури вико�
ристання банківських поточних ра�
хунків товарних бірж, використання

системи страхування майбутнього
урожаю та інших, передбачених Пра�
вилами торгівлі на біржі.

Опрацювання комплексу заходів
щодо запровадження торгівлі товарни�
ми деривативами (форвардний, ф'ю�
черсний контракти, опціон), базовим
активом яких є сільськогосподарська
продукція і продовольство, включаючи
організаційне, інформаційне, програм�
не, розрахункове, правове забезпечен�
ня на даний час є надважливим завдан�
ням усіх органів державного управлін�
ня та суб'єктів аграрного ринку.

Розроблення та запровадження
державних стандартів України на спо�
тові, форвардні біржові контракти та
інші обов'язкові документи, що обслу�
говують процедуру укладання біржових
угод, гармонізація їх з міжнародними
стандартами є одним із важливих еле�
ментів цих комплексних заходів.

Здійснення, а в подальшому і фор�
мування обсягів закупівель сіль�
ськогосподарської продукції та про�
довольства для державного резерву,
реалізація її з державних ресурсів, у
тому числі з державного резерву, а
також продукції, яка надходить у ра�
хунок погашення заборгованості пе�
ред державними цільовими фондами
на акредитованих державою біржах.

Ще одна функція бірж — це
підтримка механізму стабілізації цін
завдяки інтервенціям на ринках аграр�
ної продукції через вже акредитовані
державою біржі.

Забезпечення умов для вдоскона�
лення нормативно�правового поля буде
залежати від запровадження положень,
необхідних на даному етапі розвитку
біржового аграрного ринку Законів Ук�
раїни та інших нормативних актів, які
будуть забезпечувати подальше вдоско�
налення біржової торгівлі у визначених
ними пріоритетними напрямами.

Реалізація Основних напрямів
розвитку та удосконалення біржово�
го аграрного ринку на 2007—2012 ро�
ки передбачає:

— розроблення регіональних про�
грам розвитку та удосконалення фун�
кціонування біржового аграрного
ринку;

— підготовка проектів норматив�
но�правових актів, які регулюють роз�
виток функціонування біржового аг�
рарного ринку;

— науково�методичне супрово�
дження реалізації Основних напрямів;

— запровадження і здійснення мо�
ніторингу реалізації положень Основ�
них напрямів.

Україна має значний потенціал
для розвитку національного товарно�
го біржового ринку. Це, у першу чер�
гу, — ринок сільськогосподарської
продукції.

Важливу роль у подальшому фор�
муванні біржового товарного ринку
буде відігравати створення і налагод�
ження цілісної та дієвої системи його
регулювання державою.

Розвиток товарного біржового
ринку ще знайде своє відображення в
макроекономічній стратегії держави
та відіграти важливу роль у форму�
ванні національної економіки.

По�перше, надзвичайно важливим
чинником подальшого успішного роз�
витку біржового товарного ринку Ук�
раїни є наше дуже вигідне географіч�
не положення.

У сучасних умовах функціонуван�
ня вітчизняного товарного біржового
ринку мусить стати важливим напря�
мом державної політики, яка повинна
вирішувати питання формування не�
обхідних інфраструктур для створен�
ня системи ринкового ціноутворення
на основні стратегічні товари.

Для цього слід запровадити, по�
годьтесь, нові для України біржові
технології, а саме: ф'ючерсні та опці�
онні угоди, гарантії їх виконання, а
також здійснити адаптацію вже дію�
чих біржових механізмів до наявних
економічних умов.

Для забезпечення цілісної дер�
жавної політики у сфері функціону�
вання товарного біржового ринку не�
обхідно створити регулятивний дер�
жавний орган, який би координував
його роботу та сприяв організації за�
гальнонаціонального і регіонального
фінансового обігу, що могло б стати
ключовим механізмом визначення цін
на стратегічні товари.

Такий центральний державний
орган виконавчої влади потрібний для
удосконалення діючої системи та по�
дальшої розбудови інфраструктури
товарного біржового ринку в Україні.

Тим більше, що світова практика і
зарубіжні джерела інформації свідчать,
що нинішній світовий досвід регулюван�
ня товарного біржового ринку базуєть�
ся на моделі єдиного державного регу�
лятора, чого ще не має Україна.

Враховуючи світовий досвід, мож�
на і слід стверджувати, що основними
завданнями такого центрального дер�
жавного органу виконавчої влади в Ук�
раїні повинні стати:

— формування та забезпечення
єдиної державної політики щодо роз�
витку і функціонування організовано�
го біржового товарного ринку як чин�
ника ринкового планування, ці�
ноутворення та забезпечення можли�
вої стабілізації цін під час інфляційних
процесів;

— координація діяльності цент�
ральних органів державної виконавчої
влади з питань функціонування товар�
ного біржового ринку;

— розроблення та впровадження
довгострокової стратегічної Кон�
цепції розвитку товарного біржового
ринку;

— залучення урядових структур,
державних та недержавних організацій
до спільної роботи з метою сприяння
розвитку товарного біржового ринку;

— розгляд та реєстрація Правил
біржової торгівлі;

— затвердження єдиних правил
випуску та обігу товарних деривативів
і розроблення пропозицій щодо їх
удосконалення;

— утворення інформаційного про�
стору з метою забезпечення більшої
відкритості торгівлі та визначення ціно�
утворення з урахуванням кількісних за�
пасів та потреб товарного ринку Украї�
ни, а також визначення експортного
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потенціалу держави;
— сприяння гарантуванню вико�

нання біржових угод завдяки утворен�
ню розрахунково�клірингових палат,
застосування іпотек, страхування;

— координація роботи щодо фа�
хової підготовки (підвищення кваліф�
ікації') спеціалістів з питань товарно�
го біржового ринку та біржових посе�
редників;

— сприяння впровадженню нових
для України біржових технологій —
укладення і здійснення ф'ючерсних та
опціонних угод, створення електрон�
них біржових торговельно�інформа�
ційних систем;

— призначення на сертифіковані
біржі представників, які могли б кон�
тролювати виконання біржами поло�
жень законодавства України та мали
б право зупиняти біржові торги за на�
станням форсмажорних обставин;

— сертифікація суб'єктів біржово�
го товарного ринку (товарні біржі,
біржові посередники, біржові склади);

— здійснення контрольно�нагля�
дових та дозвільно�реєстраційних
функцій.

Важливим питанням, яке має вир�
ішувати центральний державний орган
виконавчої влади з питань товарного
біржового ринку, є створення єдиної
правової основи функціонування цьо�
го ринку.

Необхідно забезпечити розроб�
лення нової редакції закону України
"Про товарну біржу", в якому доціль�
но передбачити порядок державного
регулювання функціонування біржо�
вого товарного ринку та внести зміни
до Закону "Про зерно та ринок зерна
в Україні". Слід також підготувати
проекти Законів "Про товарні дерива�
тиви" і "Про внесення змін та допов�
нень до Закону України "Про оподат�
кування прибутку підприємств".

Крім того, доцільно було б розро�
бити та впровадити нормативні акти з
питань:

— затвердження вимог до серти�
фікації суб'єктів біржового товарно�
го ринку (товарні біржі, біржові посе�
редники, біржові склади);

— затвердження умов щодо по�
рядку створення та сертифікації роз�
рахунково�клірингової палати товар�
ної біржі;

— впровадження інструкцій щодо
порядку використання простих та
подвійних складських свідоцтв як
інструменту фінансування товарови�
робників;

— розроблення і затвердження
вимог до правил торгівлі біржовими
інструментами (спот, форвард, ф'ю�
черс, опціонамита іншими) і порядок
їх реєстрації;

— розроблення вимог та порядку
сертифікації електронних біржових
торговельних систем;

— запровадження стандартизації
біржової документації та адаптації її
до міжнародних вимог.

Принагідно слід зазначити, що за�
конодавча база для створення такого
центрального державного органу ви�
конавчої влади частково сформована.
Насамперед, це Закони України "Про
оподаткування прибутку підприємств",

"Про підтвердження відповідності",
"Про акредитацію органів з оцінки
відповідності", "Про фінансові послу�
ги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" та постанови Каб�
інету Міністрів України "Про затверд�
ження Положення про вимоги до стан�
дартної (типової) форми деривативів",
"Про затвердження Порядку надання
органам із сертифікації повноважень
та проведення робіт з підтвердженням
відповідності у законодавчо�регульо�
ваній сфері", "Про затвердження Пра�
вил визначення вартості робіт з
підтвердження відповідності у законо�
давчо�регульованій сфері" тощо.

Зазначений центральний держав�
ний орган виконавчої влади потрібен
ще й для того, щоб закріпити позитивні
тенденції розвитку біржового товарно�
го ринку в Україні, а саме для:

— використання товарних бірж з
метою сприяння збільшення обсягів
експорту вітчизняної продукції за ре�
альними світовими цінами;

— удосконалення організації про�
ведення аукціонів та тендерів на то�
варних біржах;

— використання електронної тор�
говельно�інформаційної мережі в
біржовій торгівлі, з метою наближен�
ня біржових технологій до товарови�
робника;

— сприяння утвердженню позицій
України на пріоритетних ринках у
країнах СНД, Європейського співто�
вариства, Східної Європи, Азії та Аф�
рики;

— сприяння розбудові зовнішніх
ринків збуту, завдяки розширенню
партнерських зв'язків з міжнародни�
ми компаніями та товарними біржами
інших країн;

— створення умов для співпраці з
міжнародними фінансовими організаці�
ями з використанням механізму біржо�
вої торгівлі та для виконання Меморан�
думів про узгодження дій між Кабінетом
Міністрів України та професійними
об'єднаннями різних галузей щодо фор�
мування ефективних ринків збуту вітчиз�
няної продукції.

Відсутність державного регулято�
ра біржового товарного ринку гальмує
розвиток цивілізованого біржового
товарного ринку та стримує участь Ук�
раїни у міжнародному товарному рин�
ку, незважаючи на досить високий ре�
сурсний потенціал держави.

Формування та забезпечення реа�
лізації єдиної державної політики у
сфері товарного біржового ринку,
створення регулятивного державного
органу можуть бути здійсненими зав�
дяки використанню механізму, перед�
баченого Указом Президента України
"Про систему центральних органів ви�
конавчої влади" від 15 грудня 1999 р.

Пропозиції щодо формування та
розвитку біржового товарного ринку в
Україні, створення Центрального дер�
жавного органу виконавчої влади, який
забезпечить реалізацію єдиної держав�
ної політики у сфері товарного біржо�
вого ринку, саме на даний час є актуаль�
ними, тому вони потребують відповід�
ного опрацювання, обговорення і прий�
няття в установленому порядку в уста�
новленому порядку.

ВИСНОВКИ
Пріоритетними напрямами роз�

витку подальшого вітчизняного бір�
жового аграрного ринку є:

— виконання комплексу заходів
щодо запровадження торгівлі товар�
ними деривативами, базовим активом
основою яких є сільськогосподарська
продукція, зокрема зерно, з урахуван�
ням організаційне, інформаційного,
програмного, розрахункового та пра�
вового забезпечення;

— запровадження стандартизова�
них правил торгівлі форвардними
біржовими контрактами та інших обо�
в'язкових документів, що забезпечу�
ють процедуру укладання біржових
угод і гармонізацію їх з міжнародними
стандартами;

— запровадження у 2010—2011 ро�
ках нових та вдосконалення чинних
нормативно�правових актів, які регу�
люють функціонування товарної біржі
з укладання форвардних, ф'ючерсних
угод та опціонів, створення розрахун�
кових палат бірж, системи гарантій в
умовах супроводження угод спотово�
го аграрного ринку, створення умов
для функціонування біржової інфра�
структури;

— розроблення та затвердження в
установленому порядку державної
концепції розвитку біржового аграр�
ного ринку до 2012 року;

— розроблення і прийняття Законів
України "Про товарні деривативи",
"Про біржову розрахункову діяльність
та кліринг", внесення змін і доповнень
до Законів України "Про державний ма�
теріальний резерв", "Про оприбутку�
вання прибутку підприємств", "Про то�
варну біржу", "Про податок на додану
вартість"; виведення із підпорядкуван�
ня Мінагрополітики Аграрного фонду
та покладення контролю за його діяль�
ністю на Кабінет Міністрів України.
Створення для цього Координаційної
ради з представників Мінекономіки,
Мінфіну та Мінагрополітики, покладен�
ня на Аграрний фонд функцій єдиного
державного органу з формування про�
довольчих ресурсів та підтримання па�
ритету цін на аграрному ринку;

— розроблення та затвердження в
установленому порядку програми роз�
витку інфраструктури аграрного ринку,
з метою надання допомоги з боку дер�
жави у розвитку матеріально�технічно�
го та кадрового забезпечення аграрно�
го ринку, особливо на районному рівні.
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