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Тема: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК БІРЖОВОГО РИНКУ В 

УКРАЇНІ 

Мета: розглянути вплив розвитку біржового ринку в Україні на його 

сучасний стан 

Історія формування національного біржового ринку тісно пов’язана з 

багатовіковим перебуванням України у складі Російської імперії. 

Перші біржі в царській Росії були організовані не з ініціативи торговців 

товаром, як це відбувалося на Заході й в США, а за наказом царя Петра І, який 

часто бував за кордоном. Він не до кінця розумів економічну сутність цього 

явища, але боровся за впровадження у тогочасній Росії всього передового, що 

нагромадила Європа. За розпорядженням Петра І в 1703 р. було відкрито 

першу біржу в Петербурзі. Для неї було побудовано спеціальне приміщення. 

Петро І особисто встановив порядок роботи біржових зборів на зразок 

іноземного. Аналогічні біржові заклади він наказав створити по всій країні. 

Однак тогочасне ділове життя характеризувалося незначними обсягами угод, 

примітивними організаційними формами торгівлі, нерозвиненістю 

кредитування та ін. Тому за наступні сто років було створено лише чотири 

біржі - Одеську, Варшавську, Московську і Рибінську. 

Започаткування біржової торгівлі в Україні пов’язують із відкриттям у 

1796 р. товарної біржі у м. Одесі й у 1834 р. - у м. Кременчуку. 

Загалом можна виділити наступні етапи розвитку біржової торгівлі. 

1796 - 1860 рр. Зародження біржового руху. Характерними особли-

востями цього періоду є створення та функціонування кількох товарних бірж 

з незначними обсягами угод, недосконалістю механізмів організації товарів, а 

також те, що не всі товари були предметом біржового обороту. 

Функціонування товарних бірж цього часу не відігравало суттєвої ролі і 

на гуртовому ринку сільськогосподарської продукції. Торгівля здійснювалася 
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в основному зерновими і, як правило, невеликими партіями. 

1861 - 1900 рр. Активізація і спеціалізація біржової торгівлі. Реформи 

1861 р. внесли пожвавлення в біржову торгівлю. Вони прискорили перехід до 

ринкового господарювання, створили сприятливі передумови для подальшого 

розвитку біржової торгівлі. Біржі відкриваються в Казані, Ризі, Києві, пізніше 

в Астрахані, Саратові, Харкові, Миколаєві, Баку, Єльці. З’являються 

елеватори, створюються комерційні банки, залізничні мережі, 

вдосконалюються транспортні засоби. Починає працювати так званий 

підтоварний кредит, в основному для торгівлі хлібом. Все це суттєво впливає 

на інтенсивність розвитку біржової торгівлі. 

1900- 1914 рр. Інституалізація біржового ринку. Біржі цього періоду 

надійно ввійшли у народне господарство країни і мали суттєву питому вагу на 

гуртовому товарному ринку. Як правило, це були спеціалізовані біржі з 

торгівлі окремими видами продукції, а саме хлібні , фруктові, м’ясні, винні 

біржі та інші, серед яких найбільші біржові обороти мала Київська товарна 

біржа, Миколаївська хлібна й Одеська зернова біржі. За цей період відкрилося 

понад 50 бірж, а загальна їх кількість досягла 115. 

Російська дореволюційна біржа мала деякі особливості, які робили її 

привабливою для Заходу; вона була досить незалежною організацією. Місцева 

урядова влада, як правило, не втручалась у біржову діяльність. Крім того, на 

російських біржах, на відміну від західних, була майже відсутня спекуляція. 

Загалом біржа в царській Росії стала не тільки організованим оптовим 

ринком, а й, що було зумовлено певними історичними умовами, органом 

представництва і захисту інтересів торгівлі та розвитку ринкової 

інфраструктури. 

Біржа займалася питаннями залізничного та водного транспорту, хлібної 

торгівлі, митниці, податками та іншими проблемами ринкового характеру. 

Початок Першої світової війни, а потім події 1917 р. призвели до повного 

припинення діяльності товарних бірж України. 
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1920- 1928 рр. Впровадження радянською державою нової економічної 

політики, що базувалась на певних елементах ринкової економіки, сприяло 

відродженню біржової діяльності. Відновили свою діяльність 11 товарних 

бірж, що діяли на території України до 1917 р.  

Рада праці й оборони СРСР, якій пізніше були підпорядковані біржі, 

видає постанову „Про біржі”, в якій формулюються принципи їх діяльності. 

Було рекомендовано всім організаціям вступити в члени біржі, відвідувати 

біржові торги, всі торгові операції здійснювати переважно через біржу і 

керуватись біржовими цінами. Жодне державне підприємство не мало права 

реалізувати свою продукцію за цінами, нижчими за біржові. 

У цей час на оптових ринках поряд з кооперативними організаціями 

з’явилися державна торгівля і промисловість. Вони, як правило, і ставали 

засновниками бірж. 

Основними завданнями товарної біржі були: 

✓ виконання посередницької діяльності; 

✓ самостійне регулювання товарних ринків. 

Товарна біржа формувалася як корпорація, мала статут, її членами могли 

бути всі форми підприємств (державні, приватні, змішані), що сплатили 

вступний внесок. 

Основними товарами біржового обігу були продовольство і фуражне 

зерно, частка яких досягла 80%. Здійснювалась також торгівля вовною, 

текстильною сировиною, шкірою і виробами з неї, металопродукцією і 

паливом. 

На біржовому ринку працювали в основному державні структури, що 

були, як правило, в ролі покупців. Частка приватних учасників була низькою. 

Держава використовувала біржі як систему контролю за державною 

торгівлею, з цією метою було прийнято постанову про обов’язкову реєстрацію 

на біржі всіх угод, що їх укладали державні підприємства. 

Радянська біржа була в залежному становищі в системі торгівлі внаслідок 
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жорсткої контрольної та законодавчої регламентації її діяльності органами 

влади. Заборонялись спекулятивні операції, в тому числі термінові угоди з 

товаром і цінними паперами, строго дотримувався принцип збереження 

контрольних позицій державних та змішаних підприємств на загальних зборах 

і в біржових комітетах товарних бірж. 

Особливість тогочасних бірж полягала й у тому, що вони були не тільки 

організованим ринком, а й складовою процесу державного регулювання 

ринку. Організаційною особливістю радянських бірж було й те, що при них 

існували реєстраційні бюро позабіржових угод, які враховували і 

контролювали позабіржовий оптовий товарообіг. 

Товарна біржа дедалі більше характеризувалася як додатковий 

інструмент реалізації тогочасної планової економічної політики держави. 

На посередницьку діяльність бірж негативно впливали жорстке 

планування і монополізація збуту. Посилюється тиск на біржі з боку 

контролюючих органів, величезної армії чиновників різних рівнів.  

У міру зміцнення принципів централізованого планування збут 

промислових товарів почав здійснюватися на основі державних планів 

ввезення і генеральних договорів. Монопольним з боку держави стало і 

вивезення продукції. Здійснювався комплекс заходів, щоб забезпечити 

державне керівництво на ринку сільськогосподарської продукції. 

Таким чином, торговельне посередництво бірж і їх роль у становленні 

ринкових відносин почали обмежуватись лише не запланованими в 

централізованому порядку товарами. А через постійне перевищення попиту 

над пропозицією товару визначення цін і розподіл товарних потоків ставали 

неактуальними. 

Зусилля державного регулювання економіки під однопартійним диктатом 

призвело до згортання нової економічної політики. 

У 1927 р. на засіданні Раднаркому було прийнято рішення про перегляд 

функцій бірж і скорочення їх кількості. У результаті з 18 бірж, що діяли на той 
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час в Україні, залишилось лише чотири, а до кінця 1930 р. перестали 

працювати й вони. 

90-ті роки - розвиток біржової торгівлі за умов становлення ринкових 

відносин. Характерними особливостями становлення біржового ринку цього 

періоду є: 

✓ з’ясування його економічної сутності; 

✓ створення правової бази; 

✓ формування організаційної структури; 

✓ опрацювання функціональної моделі; 

✓ опрацювання механізму біржового ціноутворення. 

У процесі організації та активізації діяльності товарних бірж вирішальна 

роль належить Закону України „Про товарну біржу”, введеного в дію з січня 

1992 р. Так, станом на квітень 1992 р., в Україні уже починають функціонувати 

близько 70 товарних бірж. Їхній біржовий оборот становить майже 10 млрд. 

крб. (1,81 млн. дол. США). 

Частка сільськогосподарської продукції у структурі біржового обороту 

була незначною і складала близько 6%. 

Упродовж 1992 - 1994 рр. спостерігався спад біржової активності, 

скорочувалися обсяги біржових угод, кількість діючих товарних бірж, у тому 

числі й таких, що торгували агропродукцією і зерном. Цей процес частково 

обумовлений тим, що торгівля на товарних біржах організовувалась не за 

всіма представленими товарами, а продавались виключно біржові товари, вся 

інша продукція проходила через позабіржовий гуртовий ринок. 

Також негативно вплинув на діяльність біржового ринку введений в дію 

28.02.1992 р. Закон „Про оподаткування доходів підприємств і організацій”, 

згідно з яким посередницька діяльність, а саме податок на прибуток від 

аукціонів, біржових торгів, закупівельно-торгівельної діяльності був 

визначений у межах 75%. Тільки Закон України „Про оподаткування доходів 

підприємств” від 28.12.1994 р., дає законодавчу основу для відродження 
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біржової діяльності в Україні, оскільки податок на посередницьку діяльність 

було знижено до 45%. Це й обумовило в 1995 р. значну активізацію біржового 

ринку. 

Виробники продукції почали самостійно реалізовувати її за контрактами 

(в тому числі державними) через торговельні біржі та контрактні доми, 

заготівельні посередницькі організації. 

У 1996 р. біржі працювали вже у всіх регіонах України. Через них 

реалізовувались значні обсяги товарної продукції. Так, обсяги реалізації зерна 

досягли в 1996 р. 3 млн. т, а насіння соняшнику - 450 тис. т. Біржова торгівля 

сприяла вирівнюванню і стабілізації цін. Питома вага сільськогосподарської 

продукції і продовольства в торговельному обороті бірж становила 50%. 

Серед найбільш активних регіональних бірж можна назвати: 

✓ Чорноморську (м. Миколаїв); 

✓ Одеську аграрну та Одеську товарну біржі; 

✓ Агропромислову біржу „Донбас” (м. Донецьк); 

✓ Вінницьку товарно-універсальну біржу; 

✓ Київську агропромислову біржу; 

✓ Полтавську агропромислову біржу; 

✓ Західно - Українську аграрну біржу (м. Львів); 

✓ Західну регіональну товарну біржу (м. Львів). 

З другої половини 1996 р., у біржовій торгівлі спостерігався спад ак-

тивності. Обсяги угод, що укладались на товарних біржах, які торгують 

агропродукцією, зменшились у 3,6 раза. На думку спеціалістів, причини спаду 

біржової торгівлі продукцією полягають у наступному: 

✓ відміна обов’язкового експорту продовольчої продукції через біржовий 

товарний ринок як тимчасового в умовах економічної кризи явища; 

✓ неправомірні адміністративні втручання у переміщення продукції 

територією країни; 

✓ заблокованість рахунків товаровиробників і, як наслідок, велика 
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кількість бартерних операцій за окремими видами продукції, що перевищує 

50%-ний бар’єр; 

✓ недосконала система оподаткування; 

✓ невідповідність продукції європейським стандартам якості; 

✓ відсутність гарантій виконання біржових угод, що призвело до 

залишення зарубіжними покупцями українського ринку та ін. 

Уповільнення  біржових процесів справило негативний вплив на загальну 

ситуацію у формуванні ринкового середовища країни, що призвело до 

виникнення негативних явищ на ринку сільськогосподарської продукції. 

У період 1998 - 2001 рр. активізувалась діяльність бірж України у різних 

областях розвитку економіки держави: 

✓ агропромисловий ринок; 

✓ ринок послуг  з реалізації конкурсного продажу майна, що є в 

податковій заставі; 

✓ організація аукціонів і біржових торгів  у разі відчуження майна 

державних підприємств; 

✓ участь спеціалістів бірж у реалізації майна підприємств - банкротів; 

✓ послуги з експертної оцінки та надання послуг про біржові ціни на 

товари й послуги; 

✓ організація процесу реалізації конфіскованого майна. 

За даними статистичних органів на 10 січня 2000 р. в Україні було 

зареєстровано 386 бірж. Практичну діяльність здійснювали 255 бірж (66%), 

серед них: універсальних, товарно - сировинних і товарних - 175 бірж (68,6%), 

бірж нерухомості – 39, агропромислових – 23, фондових -14, спеціалізованих 

- 2, валютних – 2. 

На кожній біржі в середньому діяло 16 брокерських контор(фірм) та 

незалежних брокерів. 

Біржова торгівля продукцією і товарами в 2000 р. була представлена 

спотовим ринком (92,2% усіх договорів). На умовах форварду укладено 4,1% 
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договорів. На умовах опціону договори не укладались.  

У 2000 р. на біржах України спостерігалось збільшення продажу 

сільськогосподарської продукції, палива, транспортних засобів та зменшення 

попиту на операції з нерухомістю. Раніше більше 80% доходу біржі України 

отримували від операцій з нерухомістю.   

Значний вплив на розвиток біржового ринку того періоду мав Указ 

Президента України від 1999 р. щодо реформування АПК України та розвитку 

біржового ринку сільгосппродукції.  

На початку ХХІ ст. в Україні біржовими механізмами публічного 

продажу товарів та послуг користується незначний сегмент економіки 

держави. Так, якщо за процедурою відчуження майна  державних підприємств, 

реалізації майна підприємств-боржників до 80% операцій здійснюється через 

біржі, то реалізація сільгосппродукції в аграрному секторі не охоплює і 20% 

загального обсягу виробленої продукції. У структурі доходної частини 95% 

бірж України доход від реєстрації контрактів на продаж сільгосппродукції 

складає менше 10%. Проте у 2004 р. спостерігалась позитивна тенденція в 

організації державних закупок сільгосппродукції через біржовий ринок. 

Суттєвим недоліком функціонування вітчизняних бірж є недостатньо 

відпрацьований механізм торгівлі ф’ючерсними контрактами, що не дає 

можливості виробникам і споживачам класичних біржових товарів 

застрахуватись від ризику несприятливої кон’юнктури на ринку реального 

товару за допомогою операцій, пов’язаних з хеджуванням.  

На сьогодні в Україні немає достатньої законодавчої бази для обігу 

ф’ючерсних контрактів, немає механізму сертифікації зерносховищ, більшість 

елеваторів не відповідають світовим стандартам.  

Недоліки в організації біржового ринку викликані, найперше, 

концептуальною безсистемністю переходу України до ринкових відносин та 

прогалинами нормативно-законодавчої бази. Вони негативно впливають на 

ефективність біржових структур і практично роблять неможливою реалізацію 
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основної функції товарної біржі - забезпечення гуртової торгівлі. 

Виходячи з реалій становлення ринкових механізмів в Україні, складного 

й довгого формування законодавчої бази, наявності  потужного сектора 

„тіньової економіки”, більшість бірж змушені у сферу своєї діяльності вводити 

нові послуги (консалтингові, юридичні, оціночні), які не є класичними 

функціями бірж. З іншого боку, це досить доходний бізнес, він дозволяє 

біржовикам розвивати перспективні механізми, на приклад, реалізацію 

форвардних контрактів, розвитку механізму хеджування. 

 

Практичне завдання 

Намалювати лінію часу розвитку української біржової торгівлі, 

позначити основні події 

 

 

1700 рік         2000 рік 


