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Постановка проблеми. Одним із 

найпоширеніших у світі видів ринкових 

процесів є оптова торгівля з використанням 

товарних бірж, або біржова торгівля. Товарні 

біржі посідають важливе місце в сучасній 

економіці, здійснюють вагомий вплив на 

прискорення обороту товарів та капіталів і 

стали одними із основних структур ринкової 

економіки розвинених країн світу.  

Якщо в розвинених країнах чільне місце за 

обсягами біржового обороту посідають 

фондові біржі, то в Україні спостерігається 

явна перевага за цим показником товарних 

бірж. Особливістю розвитку національного 

біржового процесу є те, що фондові біржі 

прогресують досить повільно та займають 

малу частку в торговельному обороті. На 

противагу фондовим, товарні біржі опинилися 

у набагато вигіднішій ситуації, яка пов’язана з 

розвалом колишньої системи матеріально-

технічного постачання та із загальною 

нерозвиненістю ринку цінних паперів. 

Попри те, що товарні біржі є більш 

розвиненішими, ніж фондові, вони все ще не 

посідають належного місця, як того вимагають 

нові економічні умови. Тому, виникає 

необхідність переосмислення їх сутності та 

ролі, розробки науково обґрунтованих 

пропозицій щодо формування ефективного 

біржового механізму, а також сприятливих 

організаційних і правових умов їх 

функціонування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дослідженнями біржової діяльності займались 

такі закордонні вчені, як Р. Тьюлз, Е. Бредлі, Т. 

Тьюлз та інші. Достатньо уваги біржовому 

ринку приділяти і вітчизняні дослідники, а 

також дослідники з країн СНД, зокрема Б. 

Рубцов, Р. Дудяк, О. Мозговий, Т. Берднікова, 

В. Галанов, А. Басова, В. Булатов, І. 

Пилипенко, О. Жук та багато інших. Аналізом 
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проблем біржової діяльності в Україні та 

шляхами їх розв’язання займалися такі вчені, 

як В. Бралатан, Л. Грищенко, В. Діденко, О. 

Жилякова, А. Приступко, О. Савицька та 

багато інших. Проте, на розвиток бірж 

постійно впливають різноманітні зовнішні та 

внутрішні, політичні та економічні фактори, а 

також, проблеми нормативно-правового 

регулювання біржового ринку. Тому, багато 

питань подальшого розвитку біржової 

діяльності в Україні вимагають подальших 

досліджень. 

Метою статті є висвітлення важливості 

становлення діяльності та покращення 

розвитку товарних бірж в Україні, їхнього 

впливу на економіку держави та пошук шляхів 

розв’язання наявних проблем їх 

функціонування.  

Основні результати дослідження.  

Біржова торгівля - це торгівля товарами та 

іншими видами цінностей за посередництвом 

бірж. Вона здійснюється шляхом публічного 

продажу (торгів), при якому товар дістається 

покупцеві, що запропонував за нього більшу, 

ніж інші покупці, ціну. На відміну від 

звичайного аукціону, який є разовим заходом, 

то біржа - це постійно діючий оптовий ринок. 

Це спеціальна установа, яка забезпечує 

здійснення купівлі-продажу товарів, цінних 

паперів, валюти, інформації, науково-

технічних розробок, а також наймання робочої 

сили на основі співвідношення попиту та 

пропозиції. У широкому значенні біржа 

виступає як організований ринок вище 

зазначеними ресурсами. Відповідно до цього 

розрізняють наступні види бірж: товарні, 

фондові, валютні біржі, біржі нерухомості та 

біржі праці.  

Товарна біржа є організацією, що не ставить 

своєю метою одержання прибутку, а лише 

об'єднує торговців, створюючи їм сприятливі 

умови для комерційної діяльності [3]. 

Сучасна ефективно функціонуюча товарна 

біржа є складним механізмом, роботу якого 

забезпечують високопрофесійні фахівці. У 

багатьох країнах функціонує одна або декілька 

бірж. Для оптимального функціонування 

біржової торгівлі число бірж у країні має бути 

мінімальним. Вони створюються у великих 

ділових центрах. Внаслідок відсутності в цій 

сфері державної регуляторної політики та 

заінтересованості суб’єктів господарювання 

біржовий ринок фактично розвивається 

стихійно [4].  

Оцінку ситуації на товарних біржах 

України, доцільно почати із загальної кількості 

бірж, які функціонували протягом 2000-2015 

років (табл. 1).  

Таблиця 1  

Динаміка кількості товарних бірж в Україні 

Роки Всього  Універсальні Товарні Агропромислові Інші 

2005 439 115 244 30 50 

2006 448 114 258 29 47 

2007 461 114 272 30 45 

2008 482 118 293 30 41 

2009 484 103 318 26 37 

2010 510 106 341 25 38 

2011 537 106 368 25 38 

2012 562 107 391 25 39 

2013 574 108 400 24 42 

2014 586 107 415 23 41 

2015* 555 104 391 24 36 

*без урахування окупованої території АРК та зони АТО 
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У 2015 р. в країні працювало 555 бірж (без 

урахування фондових бірж та їх філій). 

Зокрема, універсальних бірж налічувалося 104, 

товарних – 391, агропромислових – 24, інших 

– 36. Найчисленнішими є саме товарні біржі. 

Якщо у 2000 р. їх було 146, то у 2014 р. – 415, 

що в 2,8 разу більше. За цей період кількість 

універсальних бірж зросла лише у 1,2 разу (на 

23%), а кількість агропромислових бірж скоро-

чуються. За 2015 р. спостерігається зменшення 

кількості бірж: у 2014 р. було зареєстровано 

586 бірж, а у 2015 р. –  555, що на 31 біржу 

менше. Кількість товарних бірж зменшилася на 

24 біржі, універсальних – на 3 [1].  

Нинішня кількість бірж є занадто високою 

для України з її територією та обсягами 

бізнесових угод. Збільшення кількості бірж не 

сприяє розвитку економіки та підприємництва. 

Варто зазначити, що у багатьох розвинених 

країнах світу функціонує тільки одна біржа, 

наприклад, в Швеції, Швейцарії, Нідерландах, 

Англії працює тільки 5 бірж, а у США – 11 

фондових і 30 товарних бірж [2]. 

В динаміці обсягів торгівлі на товарних 

біржах України спостерігається тенденція до 

зменшення вартості укладених угод (табл. 2). 

В 2014 р. порівняно з 2013 р. для продажу 

було запропоновано товарів та послуг на 26,6 

млрд. грн., що на 20,7% менше, ніж у 2013 р., і 

укладено 60,7 тис. угод на суму 25,7 млрд. грн. 

(у 2013 р. – 52,2 тис. угод на суму 28,8 млрд. 

грн.). Середній обсяг одного торгу на біржах 

України становив 1,5 млн. грн. проти 3,4 млн. 

грн. у 2013 р.  

Найбільший обсяг угод (51,1% від загальної 

вартості укладених угод) було укладено на 

агропромислових біржах, 26,8% – на 

універсальних і 22% – на товарно-сировинних 

та товарних біржах [5]. 

 
Таблиця 2 

Динаміка торгівлі на товарних біржах України у 2010-2014 рр. (млн. грн.) 

Види товарів 
Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 

Чорні метали 13,5 9,1 3,8 0,1 3,8 

Кольорові метали 4,2 - - 0,1 - 

Засоби автотранспортні 184,5 60,2 43,5 51,1 76,7 

Лісоматеріали, деревина та вироби з 

деревини 
344,0 948,1 1297,9 1861,3 2094,8 

Паливо 2630,4 7523,8 6280,9 11132,8 1027,8 

Сільськогосподарська продукція 43787,4 63361,4 77889,6 11631,6 13856,2 

Продовольчі товари 2272,3 20139,9 28541,8 245,2 1707,2 

Речовини хімічні та продукти хімічні 107,4 27,9 19,8 12,0 0,1 

Нерухомість 252,4 323,8 875,7 549,1 2316,9 

Інші непродовольчі товари 215,4 242,8 278,6 1936,6 2843,9 

Інші види 1629,1 1782,9 3312,8 1384,1 1753,0 

Всього 51440,6 94420,0 118544,0 28807,0 25680,4 

 

Спад активності на товарних біржах в 

Україні стає більш помітним при порівнянні 

структури укладених на них угод у 2012 р. та 

2014 р. (рис. 1). 

Зменшення вартості укладених угод в 2014 

р. в порівнянні з 2012 р. в основному пов’язане 

з падінням торгів такими видами товарів, як 

паливо (падіння обсягів торгівлі на 1%), 

сільськогосподарська продукція (на 8%), 

продовольчі товари (на 17%). 

Такий спад в основному пов’язаний з тим 

фактом, що за даний період в Україні 
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спостерігається ситуація з переважанням 

позабіржового ринку. За останні три роки 

(2012-2014 рр.) було експортовано 

сільськогосподарської продукції на загальну 

суму майже 52 млрд. дол. США. 

Значний тиск на розвиток промисловості 

спричинила ситуація на Сході України. Мова 

йде не лише про катастрофічне скорочення 

виробництва у Донецькій та Луганській 

областях. Сусіднім з ним регіонам, які мали 

потужні виробничо-збутові зв’язки з 

Донбасом, досі не вдається компенсувати ці 

втрати за рахунок інших каналів постачання. 

Попри це спостерігається збільшення 

обсягів торгівлі нерухомістю (на 8%) та 

лісоматеріалами (на 7%), що відбулося 

внаслідок зростання масштабів будівельних 

робіт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Структура обсягів торгівлі на товарних біржах України у 2012-2014 роках 

 

За винятком політичних проблем розвиток 

біржової діяльності в Україні уповільнюють: 

незначна частка організаційного ринку, 

недостатня капіталізація ринку; нормативне 

регулювання, недостатність податкового 

стимулювання, незначна кількість біржових 

інструментів, непрозорість ринку, відсутність 

біржової культури, дефіцит фінансових 

ресурсів тощо.  

Для покращення ситуації на біржовому 

ринку доцільним було б здійснення таких 

заходів щодо реформування і покращення 

біржової діяльності:  

1) скорочення чисельності бірж. 

Залишитися повинні лише постійно 

функціонуючі із значною кількістю угод та 

обсягів торгів;  

2) затвердження державної програми 

розвитку біржового товарного ринку на період 

з 2016 до 2020 року, удосконалення чинного 

законодавства, а також створення державного 

органу з питань регулювання діяльності 

біржового товарного ринку; 

3) пошук шляхів додаткового залучення 

фінансових ресурсів;  

4) збільшення частки організованого 

ринку у загальному обсязі торгів та 

впровадження сучасних інструментів біржової 

торгівлі; 
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5) підвищення рівня біржової культури 

та забезпечення прозорості біржової 

діяльності;  

6) впровадження нових інформаційних 

технологій в біржову діяльність [6]. 

Проте, для того, щоб можна було швидко і 

ефективно здійснити вище запропоновані 

заходи, перш за все необхідно покращити 

політичну та економічну ситуацію в нашій 

державі. 

Висновки та пропозиції. Отже, важливість 

злагодженого функціонування товарних бірж в 

країні зумовлена тим, що метою і основним 

завданням біржі є створення таких умов для 

торгівлі, які дають змогу одержувати значні 

прибутки учасникам біржової торгівлі, за 

рахунок скорочення надлишків при закупівлі і 

продажу товарів, прискорення обігу капіталу, 

страхування від несприятливих змін. Також, 

важливим завданням біржі є централізація 

попиту та пропозиції, завдяки чому торговці 

дістали змогу терміново, в доступній формі 

дізнаватися про стан товарного ринку, 

тенденції зміни його кон’юнктури. Тому, 

необхідно знайти оптимальні шляхи 

вирішення наявних проблем на українських 

товарних біржах, щоб їхня діяльність сприяла 

економічному розвитку країни. 
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Галушка Е.Е., Фестич С.А. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ В УКРАИНЕ 

В работе освещена важность эффективного функционирования товарных бирж в Украине. Осуществлена оценка 

деятельности товарных бирж в современных условиях. Определена роль и влияние бирж на развитие национальной 

экономики и увеличение товарооборота в стране. Исследованы проблемы и перспективы становления и развития 

биржевой торговли товарами. Предложены возможные пути решения данных проблем. 

Ключевые слова: биржа, товарная биржа, товары, биржевая деятельность, биржевая торговля, объемы 

торговли, динамика торговли. 

 

Halushka Y.O., Festych S.A. 

PROSPECTS OF EXCHANGE TRADE OF GOODS IN UKRAINE 

The work highlights the importance of effective functioning of commodity exchanges in Ukraine. There is carried out the the 

estimation of activity of commodity exchanges in the modern world. There is determined the role and impact of exchanges on 

the development of the national economy and an increase in turnover in the country. The problems and prospects of formation 

and development of exchange trade of goods are examined. There are suggested the possible solutions to these problems. 

Keywords: exchange, commodity exchange, commodities, exchange activities, exchange trade, trading volumes, trade 

dynamics. 
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