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Постановка проблеми. Становлення ефективного правового 
біржового ринку є актуальним та важливим завданням для вітчизняної 
економіки. Проте на сучасному етапі біржова діяльність в Україні 
характеризується низькою ефективністю. Це зумовлено рядом факторів, до 
яких відносяться економічна криза, наслідком якої є падіння обсягів 
виробництва та споживання вітчизняних біржових товарів, відставання 
законодавчо-нормативної бази, відсутність умов для впровадження 
ф’ючерсного обігу тощо. Слід відзначити, що сьогодні рівень біржової 
діяльності в Україні не відповідає вимогам світового досвіду. Існує широке 
коло невирішених проблем формування та ефективного функціонування 
біржового товарного ринку.  

Товарні біржі в Україні не посіли належного місця, як того вимагає 
ринкова економіка. Сучасний стан діяльності  бірж України не дозволяє 
говорити про їх повноцінний розвиток. З одного боку, створено сотні бірж, які 
працюють у різних регіонах України, допомагають становленню ринкових 
відносин, створюють багатоканальну систему сфери товарного обігу, 
сприяють гласному котируванню цін та проведенню торговельних операцій. З 
іншого боку, існує надмірна комерціалізація, низька ефективність біржової 
діяльності, несприятлива загальноекономічна ситуація, що виражається у 
монополізмі виробників, нерозвиненості інфраструктури, відставанні 
законодавчо-нормативної бази від актуальних потреб сьогодення. Все це 
заважає повноцінному функціонуванню  бірж і потребує пошуку шляхів 
становлення ефективної біржової діяльності. 

Як ринок, біржа поєднує мікро- та макрорівні економіки, тобто вільно 
господарюючих підприємців із виробництвом. Завдяки дії механізму 
ціноутворення біржа безперервно забезпечує господарюючих суб’єктів 
інформацією про зміни на ринках, виникнення нових умов обміну, появу 
нових видів товарів тощо. 

Біржі України різноманітні за своєю структурою, складом учасників, 
правилами біржової торгівлі. Під час утворення засновники, як правило, не 
ставили перед собою завдання з концентрації біржового обігу для творення 
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ринкових цін на сировину, капітали та валюту. Біржі, особливо товарні, 
засновувалися як біржові посередники. 

Унаслідок відсутності в біржовій сфері державної регуляторної системи 
й політики біржовий ринок фактично розвивається стихійно, у режимі 
цілковитої безконтрольності. 

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють біржову 
діяльність в Україні, є закони України «Про товарну біржу» та «Про цінні 
папери та фондовий ринок». На жаль, їх фрагментарність та неузгодженість з 
іншими законодавчими документами, що регулюють господарську діяльність 
вітчизняних економічних суб’єктів, заважає зближуватися українським 
біржам до міжнародної біржової спільноти. Створення та порядок діяльності 
бірж регламентовані Господарським кодексом України, відповідно до ст. 279 
якого товарна біржа є особливим суб’єктом господарювання, який надає 
послуги в укладенні біржових угод, виявленні попиту і пропозицій на товари, 
товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє пов’язаним з ним 
торговельним операціям. Закон України «Про товарну біржу» не регламентує 
організаційну форму біржі. На практиці більшість товарних бірж України 
створювалася на підставі норм Закону України «Про господарські 
товариства» у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою 
відповідальністю, а також в інших організаційно-правових формах.  

Становлення ефективного правового біржового ринку є актуальним та 
важливим завданням для вітчизняної економіки. Зокрема це вирішується на 
законодавчому рівні. Необхідно удосконалити нормативно-правову базу 
шляхом розробки і прийняття низки законопроектів і внесення змін до вже 
існуючих документів. 

Основні матеріали дослідження. Незважаючи на рекордну кількість 
офіційно зареєстрованих бірж (613 бірж станом на 01.01.2017 р.), в Україні 
біржовий ринок є штучно створеним і не виконує притаманні йому функції. 
Біржі переважно працюють у своєму ізольованому бізнес-середовищі або 
створюються для забезпечення бізнес-інтересів певної групи людей. 
Більшість бірж сьогодні відчувають кризу і знаходяться у стані припинення 
своєї діяльності.  

Дані Держкомстату України свідчать про те, що кількість діючих та 
реєстрованих бірж значно відрізняється. Аналіз статистичних даних показав, 
що в період з 2010 по 2017 роки близько 40% зареєстрованих в Україні бірж 
не здійснювали практичну діяльність. Основний обсяг операцій, пов’язаний 
із біржовими товарами, здійснюється на позабіржовому ринку, а угоди, що 
укладаються на біржах, по своїй суті здебільшого не є біржовими. 
Негативними наслідками цього також є непрозорість ціноутворення, 
інформаційна закритість емітентів, як результат – неможливість адекватної 
оцінки реальної вартості підприємств інвесторами. 
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Проведений аналіз статистичної інформації показує, що біржові товарні 
потоки по території України розміщені досить нерівномірно. Так, металом 
торгували тільки шість областей: Київська, Полтавська, Донецька, 
Дніпропетровська, Волинська та Хмельницька. Лісом та папером – лише дві: 
Дніпропетровська та Хмельницька. Паливо реалізовували Донецька, 
Хмельницька області; будівельні матеріали – Хмельницька та Полтавська; 
хімічну продукцію тільки Дніпропетровська область. Сільськогосподарську 
продукцію найактивніше продавали біржі Дніпропетровської, Луганської, 
Киівської, Черкаської та Волинської областей. 

Аналіз видового складу вітчизняних бірж показує, що найбільша частка 
(70%) припадає на товарні і товарно-сировинні бірж, а найменша (4,07%) – на 
агропромислові. Як бачимо, кількість зареєстрованих бірж в Україні постійно 
зростає (рис.1). Зменшення  кількості бірж в Україні у 2015 році зумовлено 
анексією Криму та початком військових дій на Сході нашої країни.  

В  Запорізькій області (на 01.01.2017 р. зареєстровано 22 біржі), в тому 
числі в місті Запоріжжя зареєстровано 14 біржових організацій: Запорізька 
товарна біржа «Гілея», Центральна універсальна біржа «Запоріжжя», Товарна 
біржа «Запорізька універсальна торгова біржа», Універсальна біржа 
«Професіонал», Універсальна товарна біржа «Аукціоний дім», Українська 
товарна біржа «Українська»,  Товарна біржа «АРБІТР»,  Товарна біржа 
«Капітал Мк»,  Запорізька товарна біржа «Капітал Вк»,  Товарна біржа 
«Третейська Палата», Товарна біржа «Українська Універсальна Аграрно-
Індустріальна Біржа»,  Товарна біржа «Перша Українська Міжнародна 
Біржа»,  Українська товарна біржа «Українська Товарна Біржа», ОВ «Біржа 
«Слов'янська»,  Запорізька Будівельна Товарна Біржа.  

В області торгівлю сільськогосподарською продукцією організовано 
через Запорізьку товарну біржа «Гілея», Центральну універсальну біржу 
«Запоріжжя» та Товарну біржу «Українська Універсальна Аграрно-
Індустріальна Біржа».  До складу цих бірж входять найбільші промислові 
об'єднання, сільськогосподарські та переробні підприємства, банки і 
комерційні структури, які значно впливають на формування товаропотоків в 
регіоні та  Україні в цілому. Зазначені вище біржі входять до складу «Союзу 
біpж України». Їх основні завданнями є створення цивілізованих умов для 
проведення біржової торгівлі та функціонування біржового ринку для всіх 
видів товарів, зокрема рухомого і нерухомого майна, в тому числі і 
земельних ділянок, що знаходяться як у державній, так і в приватній 
власності, організація проведення необхідних для цього торгів (аукціонів), 
підтримка високого професійного рівня проведення торгових операцій на 
біржі.  

Вказані біржі тісно співпрацюють з адміністрацією області, зокрема з 
Департаментом агропромислового розвитку обласної державної 



115 
 

адміністрації, банками і страховими компаніями міста, 
сільськогосподарськими підприємствами. На біржіх використовується 
електронна торговельна система, що дозволяє створювати для брокерів 
максимально сприятливі умови роботи. Діяльність бірж зорієнтована не лише 
на внутрішньоторгівельні операції, а й на співпрацю з найближчими сусідами 
- республікою Білорусь, Туреччиною та ін.  

Основною задачею розвитку біржового ринку регіону на сучасному 
етапі є збільшення темпів росту біржового обороту, підвищення його питомої 
ваги в обсязі оптового товарообороту області. Розрахунки показують, що 
оптимальна питома вага біржового обороту повинна становити близько 20% 
від загального обсягу оптового обороту. Для цього першочергово необхідно 
розробити і запровадити систему економічних заходів, спрямованих на 
стимулювання виробників до реалізації сільськогосподарської продукції 
через прозорі процедури біржового ринку. 

Важливим відносним показником, що характеризує  ефективність 
біржової торгівлі є показник ліквідності біржових торгів, який 
розраховується  співвідношенням загальної вартості укладених на біржі угод 
до сумарного обсягу заявленої для продажу пропозиції. Незначний обсяг 
операцій на біржовому ринку обумовлює низьку ліквідність організованого 
ринку, що, своєю чергою, стримує його розвиток унаслідок неможливості 
нормальної роботи інвесторів з управління інвестиційними портфелями.  

Дані Державної служби статистики України свідчать про те, що у 2013 
році обсяг торгів на товарних біржах країни стрімко знизився (на 75,7% 
відносно 2012 року), одночасно, пропозиція для продажу зменшлась на 
73,9%.  

Одним із наслідків є висока волатильність ринку - суттєві коливання 
цін протягом торгової сесії, що підвищує ризиковість операцій. 

Брак кваліфікованих спеціалістів та відсутність в Україні можливості 
до певного часу отримати профільну освіту. Обмежена кількість 
інвестиційних компаній і брокерів, аналітичних та консалтингових компаній 
перешкоджають формуванню адекватно ринку праці біржових професіоналів. 
Все це формує надзвичайно потужний попит на фахівців з біржової 
діяльності, які окрім знань в межах своїх спеціальностей, володітимуть і 
навиками роботи на біржовому ринку в цілому, і у своєму конкретному його 
сегменті зокрема.  Тільки в останні роки в українських вишах почали 
відкриватися програми підготовки фахівців із біржової діяльності та торгівлі. 
Таким чином, бажаючи підвищити ефективність роботи біржового ринку, не 
варто недооцінювати проблему підготовки його фахівців. 

На тлі процесів об'єднання найбільших світових біржових майданчиків, 
технологізації та автоматизації біржової торгівлі у багатьох країнах світу, 
український біржовий ринок набагато відстає за масштабами укладених угод, 
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рівнем програмного забезпечення торгівлі та ін. Вітчизняні біржі 
використовують застарілі технології та примітивні електронні засоби торгів. 
Нагальним питанням сьогодні є інтеграція біржових електронних платформ у 
систему державних закупівель ProZorro, з яким пов’язано багато прихованих 
труднощів (наприклад, акредитація біржі, узгодження роботи платформ, 
написаних різними мовами програмування тощо).  

Саме в частині вдосконалення електронних систем торгівлі, апаратних і 
програмних продуктів для організації біржових торгів в електронній формі 
можливо досягти значного збільшення обсягів торгів. Низький рівень 
біржової етики та бізнес-культури. Міжнародні біржі здійснюють свою 
діяльність за принципами публічності та відкритості, презентують свої 
результати у вільному доступі для широкого загалу. Проте українські 
підприємства взагалі та суб’єкти біржових установ зокрема відрізняються 
низьким рівнем дотримання правил та етичних норм ведення бізнесу. Так, 
через низький рівень інформованості населення щодо біржової діяльності 
фондовий ринок не розглядається домогосподарствами як інструмент 
розміщення заощаджень. 

Висновки. Підсумовуючи результати проведеного дослідження, можна 
зазначити, що рівень розвитку біржового ринку є важливим індикатором 
конкурентоспроможності економіки країни. Дослідження показало, що  
біржовий ринок в Україні не є достатньо розвиненим, а після економічної 
кризи у 2014 році і зовсім почав занепадати.  

Розвиток біржової торгівлі в Україні підпорядкований впливу факторів 
макроекономічного характеру, що мають переважно негативний вплив та 
зумовлюють існування низки проблем у функціонуванні бірж: 
недосконалість нормативного регулювання і неузгодженість законодавчої 
бази, низький рівень ліквідності біржових операцій на товарних біржах, 
присутність на торгах не біржових товарів, висока волатильність біржових 
цін, незначна кількість біржових інструментів, занадто повільне 
впровадження сучасних біржових інформаційних технологій та відсутність 
біржової культури. Всі проблеми нажаль, характерні і для біржового ринку 
Запорізької області. 

Становленню в Україні цивілізованого організованого біржового ринку  
сприятиме здійснення таких заходів: 

- покращення законодавчої бази, яка буде не гальмувати, а тільки 
прискорювати розвиток біржової торгівлі;  

- реформування  біржової інфраструктури та приведення моделі 
функціонування товарних біржових ринків України у відповідність 
до найкращого світового досвіду та з врахуванням директив ЄС – 
MiFid-I та MiFid-II; 
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- встановлення фінансових, організаційних, технічних і технологічних 
вимог до товарних бірж, вимог щодо звітності та розкриття біржової 
інформації та інформації про діяльність; 

- створення державного органу з питань регулювання діяльності 
біржового товарного ринку;  

- введення державного регулювання біржової торгівлі;  
- розширення поля діяльності біржової торгівлі;  
- інформування товаровиробників про переваги торгівлі товарами 

через біржі;  
- надання товаровиробникам певних пільг, при умові реалізації ними 

продукції через біржовий ринок; 
- активне впровадження інформаційних технологій на базі Інтернету в 

біржову діяльність в Україні та розвиток інтернет-трейдингу. 
Незважаючи на значну кількість проблем, що наразі характерні для 

біржової діяльності в регіоні та Україні в цілому, варто відзначити, що 
більшість з них є принципово вирішуваними. Отже, якщо докласти певних 
зусиль, то цілком реально  сформувати в нашій країні ефективний біржовий 
ринок. 

 
Список літератури. 
1. Берлач А.І. Організаційно-правові основи біржової діяльності : 

[навч.посіб.] / Берлач А. І., Берлач Н. А., Ілларіонов Ю. В. - К. : Фенікс, 2011. 
- 336 с.  

2. Завадських Г.М. Проблеми становлення та розвитку  біржового 
ринку України // Г.М. Завадських / Збірник наукових праць Таврійського 
державного агротехнологічного університету (економічні науки), 2018.- №2 
(37).- С.174-181.  

3. Завадських Г.М., Тебенко В.М. Сучасний стан та перспективи 
розвитку біржового товарного ринку України // Г.М. Завадських, В.М. 
Тебенко Збірник наукових праць Таврійського державного 
агротехнологічного університету № 1 (36), 2018. - С.145  - 154.  

4. Кількість зареєстрованих бірж в Україні на початок року : 
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

5. Мограб О.С. Регіональні аспекти розвитку товарних бірж // 
Економіка промисловості України: Зб. наук. пр.- К.: РВПС України НАН 
України.– 2002.- С. 217-220. 

6. Офіційний сайт Державного комітету статистики України 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat. gov.ua/. 

 
  


