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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Зростання національної економіки обумовлює 

становлення і розвиток інститутів ринку, одне з центральних місць серед яких 

належить біржовій торгівлі. За допомогою бірж з'являється можливість 

розширення ринку, визначення об'єктивної ринкової вартості виробленої 

продукції, підвищення її конкурентоспроможності. Сучасні біржі, як центри 

ціноутворення, хеджування і спекуляцій потрібні українському ринку, бо без 

них навряд чи можливий налагоджений ринковий механізм, який забезпечує 

добробут країні з розвиненою ринковою економікою. Для ринкової сфери обігу 

необхідні нові структури, новий механізм встановлення зв'язків між 

виробником і споживачем. Біржі, як правило, виступають платформою для 

торгівлі ф'ючерсними контрактами або стандартизованими контрактами на 

майбутні поставки. Відповідно, інститут біржової торгівлі розкриває потенціал 

способів стимулювання торгівлі сільськогосподарською продукцією через 

використання таких біржових інструментів, як спотові угоди, форвардні та 

ф’ючерсні контракти, складські свідоцтва. У контексті зазначеного, стрімко 

зростає значимість похідних інструментів, які стають все більш досконалими як 

у формі, так і в застосуванні, а на їх основі товарні біржі виконують важливі 

функції, які приносять користь виробникам, переробникам, посередникам і 

споживачам товарів. При цьому ключовою товарною групою вітчизняного 

агропромислового виробництва лишається зерно, яке до того ж складає основу 

експорту сільськогосподарської сировини. Отже, особливої актуальності 

дослідження наукового та прикладного характеру щодо механізму ефективного 

функціонування товарного біржового ринку зерна в Україні.  

Фундаментальна основа розвитку бірж у світі закладена такими 

видатними вченими, як А. Буренін, Дж. Блек, С. Вайн, Дж. Гоффман, 

М. Даніель, Н. Калдор, Дж. Кейнс, Р. МакДональд, В. Еворс, Дж. Маршал, 

Дж. Халл. Особливостям розвитку та становлення біржової діяльності на 

аграрному ринку в Україні присвячено праці відомих вітчизняних дослідників-

економістів: Б.П. Дмитрука, Р.П. Дудяка, O.В. Лaктioнoва, П.М. Макаренка,  

Г.Б. Мaшлiя, O.C. Мoгрaба, Л.O. Примocтки, Н.П. Резнік, П.Т. Caблука,  

В.К. Caвчeнкo, М.O. Coлoдкого, O.М. Coхaцької, А.М. Слободяник, Г.O. Шeвчeнкo, 

O.М. Шпичaка, В.О. Яворської. та ін. Враховуючи наявність ґрунтовних 

наукових напрацювань вітчизняних та зарубіжних учених, питання пов’язані з 

удосконаленням механізмів ефективного функціонування товарного біржового 

ринку в Україні залишаються на сьогодні не достатньо розкритими й 

потребують подальшого дослідження. Тому актуальність та необхідність 

пошуку нових теоретико-методичних та практичних підходів щодо 

удосконалення механізмів ефективного функціонування товарного біржового 

ринку в Україні.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження за темою дисертаційної роботи здійснювалося відповідно до 

плану науково-дослідної роботи Харківського національного технічного 

університету сільського господарства імені Петра Василенка за темою 
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«Механізми підвищення конкурентоспроможності, розвитку економічного та 

виробничо-технологічного потенціалу суб’єктів агропромислового 

виробництва» (номер державної реєстрації 0116U003477, 2016-2020 рр.), згідно 

яких автором виконані аналітичні дослідження та опрацьовані рекомендації 

щодо функціонування біржового інструментарію функціонування та розвитку 

вітчизняного ринку зерна. 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування теоретико-методичних положень та поглиблення організаційно-

економічних механізмів ефективного функціонування товарного біржового 

ринку зерна в Україні. 

Досягнення поставленої мети дослідження зумовило визначення та 

вирішення таких завдань:  

 розкрити теоретичну сутність та складові товарного біржового ринку 

сільськогосподарської сировини; 

 обґрунтувати організаційно-економічний механізм ефективного 

функціонування товарного біржового ринку зерна в Україні; 

 визначити основні методичні підходи до оцінки використання 

торгових стратегій на товарному біржовому ринку; 

 дати оцінку сучасного стану біржового ринку сільськогосподарської 

продукції в Україні та світі; 

 з’ясувати економічну сутність і поглибити розуміння змістового 

наповнення визначення поняття «торгова стратегія»; 

 визначити методичний інструментарій забезпечення ефективного 

функціонування товарного біржового ринку; 

 розвинути прийоми та підходи до управління ціновими ризиками 

учасників біржового товарного ринку; 

 провести комплексну оцінку основних напрямів розвитку біржового 

товарного ринку через використання торгових стратегій. 

Об’єктом дослідження є процес формування та функціонування 

організаційно-економічного механізму ефективного функціонування товарного 

біржового ринку зерна в Україні. 

Предмет дослідження складає сукупність теоретичних, методичних та 

прикладних засад формування та функціонування організаційно-економічного 

механізму ефективного функціонування товарного біржового ринку зерна в 

Україні. 

Методи дослідження. Теоретичну і методологічну базу дослідження 

становлять концепції та наукові здобутки зарубіжних і вітчизняних учених із 

питань функціонування біржового ринку. Поставлені в роботі завдання 

вирішувалися за допомогою загальнонаукових та спеціальних методів 

дослідження: теоретичного узагальнення (для дослідження економічної 

сутності та складових товарного біржового ринку); абстрактно-логічного, 

індукції та дедукції (при систематизації та узагальненні вітчизняного та 

зарубіжного досвіду розвитку біржового ринку сільськогосподарської 

продукції); діалектичного (у процесі збору, систематизації й обробки 

інформації для проведення досліджень, а також теоретичних узагальнень); 
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порівняння (для аналізу масових статистичних даних, необхідних для оцінки 

стану, вивчення варіації, динаміки та порівняння показників об’єкта 

дослідження); статистико-економічного (для встановлення тенденцій 

розвитку біржового ринку, дослідження динаміки світових цін на зернові); 

розрахунково-конструктивного (для прогнозування дохідності від торгових 

стратегій на біржі); економіко-математичного моделювання (у процесі 

розробки моделі ефективного функціонування товарного біржового ринку 

України); фундаментального та технічного аналізу при розробці торгових 

стратегій на біржовому товарному ринку; табличного і графічного прийомів 

(для наочної інтерпретації результатів дослідження). 

Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативні 

акти України, вітчизняні та зарубіжні публікації, офіційні статистичні 

матеріали, зокрема аналітичні огляди і звітні дані Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державної служби 

статистики України, звiтнicть товарних бipж Укpaїни, дaнi Futures Industrу 

Association (FIA), агенства США з міжнародного розвитку USAID, звіти 

Конференції ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD); публічна інформація; 

наукова інформація всесвітньої комп’ютерної мережі Іntеrnеt та результати 

особистих досліджень і розрахунки автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні 

існуючих та розробці нових теоретико-методичних положень щодо 

формування, функціонування та розвитку організаційно-економічного 

механізму ефективного функціонування товарного біржового ринку зерна і 

розробці прикладних рекомендацій щодо його удосконалення. Найбільш 

важливі наукові результати, що містять елементи наукової новизни, полягають 

у наступному: 

вперше: 

– обґрунтовано концептуальні засади формування та розвитку 

організаційно-економічного механізму ефективного функціонування товарного 

біржового ринку зерна, які передбачають застосування комплексу заходів по 

реалізації моделі організованого і регульованого зернового ринку, основними 

якісними якого характеристиками є: задоволений попит на всі види зерна, 

організаційне об'єднання всіх учасників ринку в цільну децентралізовану 

економічну систему, побудова економічних зв'язків між ринковими суб'єктами 

переважно на договірній довгостроковій основі; зростання частки 

високоорганізованих форм торгівлі, втручання держави в діяльність суб'єктів 

ринку з розвиненим механізмом адміністративного, правового та економічного 

регулювання; 

удосконалено: 

– визначення поняття «торгова стратегія», яке  пропонується розглядати 

як узагальнюючу модель дій, необхідних для досягнення поставлених 

довгострокових цілей, що застосовується в певних ринкових обставинах 

шляхом координації і розподілу ресурсів, інструментів аналізу і правил і має в 

собі заздалегідь формалізований алгоритм дій на ринку, результат якого 

визначено для будь-якого сценарію розвитку подій; 
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– методичний підхід до управління ціновими ризиками , що передбачають 

запобігання можливості виникнення цінових ризиків; пристосування до 

можливості виникнення цінового ризику та оптимізацію або зниження ступеня 

негативного впливу цінового ризику; 

– механізм ефективного функціонування товарного біржового ринку 

шляхом запровадження в Україні опціонної торгівлі на сільськогосподарські 

товари, який має здатність підбирати відповідну торгову стратегію для певної 

мети в певний час, як вибір правильного «інструменту» для вирішення 

конкретного завдання учасника біржового ринку, де привабливість опціонів 

полягає в їх універсальності і вони можуть використовуватися для захисту від 

зниження або зростання цін для досягнення короткострокових або 

довгострокових цілей; 

– теоретико-методичні засади формування організаційно-економічної 

моделі ефективного функціонування товарного біржового ринку України, що 

спрямована на ефективне регулювання оптового ринку сільськогосподарської 

продукції, в цілому, і створення системи саморегулювання такого ринку, що 

забезпечить активізацію обороту продукції і грошових коштів на біржових 

торгах, ліквідацію економічних умов існування тіньового ринку, сприятиме 

необхідному підвищенню ефективності виробництва і реалізації продукції на 

біржовому ринку, стабілізації аграрного сектора та створення системи 

ефективного державного регулювання рівня ринкових цін на 

сільськогосподарську продукцію, продовольство і споживані аграрним 

сектором матеріально-технічні ресурси, які обертаються на оптовому ринку а 

також формування ринкової інфраструктури ефектного управління процесами 

відтворення і реалізації товарної продукції. 

дістали подальшого розвитку: 

– ідентифікація напрямів розвитку товарного біржового ринку зерна в 

Україні, який повиненн давати ціновинй орієнтнир на продукцію, діяти як 

антимоннопольний механізм, забезпечувати рівні умови та баланс інтересів 

покупцнів та продавнців та реалізацію послідовного й ефективного державнного 

регулювання біржової діяльності, а також виникнення нових впорядкованих 

умов обміну; 

– науково-практичні засади впровадження торгових стратегій та 

вирішення основної проблеми розроблених стратегій , що дає змогу суб’єктам 

біржового ринку успішно здійснювати свою діяльність і досягати поставлених 

цілей з найменшими втратами, яку можна назвати стратегією управління 

ризиком, яка відповідно складається з усвідомлення ризику, визначення причин 

його виникнення та ризикових сфер, аналізу та оцінки ризику, вибору методів 

управління ризиком, використання вибраних методів, здійсненню контролю; 

– основні напрями розвитку світового біржового ринку зерна через 

фінансові інновації у біржовій торгівлі, що викликані потребами суб'єктів 

ринку, які потребують нових видів деривативів, фінансових та інформаційно-

технологічних продуктів, що б дозволили мобільно реагувати на зміни в 

фінансовому середовищі та забезпечити ефективне ведення підприємницької 

діяльності при цьому необхідними є забезпечення наявності цілісного 
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законодавчого забезпечення, глибокого практичного досвіду та належного 

програмного забезпечення. 

Практичне значення одержаних результатів. полягає у можливості 

використання теоретико-методичних розробок та практичних рекомендацій з 

удосконалення функціонування товарного біржового ринку зерна органами 

державного управління агропромисловим розвитком, аграрними 

підприємствами, торговельними підприємствами та у процесі підготовки 

фахівців. 

Результати дослідження використовуються у практичній діяльності 

Департаментом агропромислового розвитку Харківської обласної державної 

адміністрації (довідка № 01-02-05/965 від 29.08.2019 р.), ТОВ «Відродження» 

Харківського району Харківської області (довідка № 087 від 17.08.2019 р.), 

ТОВ «Агрофірма імені Гагаріна» Зміївського району Харківської області 

(довідка № 211 від 12.08.2019 р.), та в навчальному процесі Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка (довідка № 05-415 від 29.08.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Всі наукові результати, викладені в 

дисертації і винесені на захист, отримані автором особисто. З наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, у дисертаційній роботі використані лише ті ідеї 

та положення, які є результатом особистої роботи здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертації оприлюднені автором в роботі та матеріалах міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференцій, а саме: «Ринкова 

трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи» (м. Харків, 2017), 

«Економічні детермінанти розвитку сільськогосподарських підприємств 

України» (м. Харків, 2018), «Управління розвитком соціально-економічних 

систем» (м. Харків, 2019), «Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-

фінансовий та управлінський аспект» (м. Львів, 2019). 

Публікації. Теоретичні і практичні результати дисертаційного 

дослідження, висновки і пропозиції автора відображено у 10 одноосібних 

публікаціях, серед яких 5 статей у наукових фахових виданнях та одна стаття у 

зарубіжному виданні. Загальний обсяг публікацій – 3,4 умовн. друк. арк., з яких 

належать особисто автору – 3,2  умовн. друк. арк. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел 

(181 найменування), 1 додаток. Загальний обсяг роботи становить 248 сторінки, 

з яких основного тексту – 210 сторінки. Робота містить 19 таблиць і 

40 рисунків.  
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Теоретико-методичні особливості ефективного 

функціонування товарного біржового ринку зерна» окреслено економічну 

сутність та ідентифіковано складові товарного біржового ринку зерна, 

обґрунтовано структуру організаційно-економічного механізму ціноутворення 
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на товарному біржовому ринку, визначено методичні підходи щодо оцінки 

використання торгових стратегій на товарному біржовому ринку зерна. 

Дослідження довели, що ринок аграрної продукції є достатньо стабільним 

в межах національної економіки. Це зумовлюється дією таких основних 

факторів: невисокою еластичністю попиту, що зумовлює стабільність обсягів 

збуту продукції кінцевим споживачам; ринковими та споживчими 

характеристиками об’єктів ринку, які відрізняються високим рівнем 

стандартизації товарних партій; недосконалою конкурентною ситуацією на 

об’єктних ринках більшості видів аграрної продукції; сформованістю каналів 

розподілу продукції, які на вказаному ринку є довшими за ті, що існують інших 

ринках товарів та послуг; функціонуванням механізмів взаємного впливу 

суміжних товарних ринків. Вирішення проблемних питань формування та 

функціонування ринку сільськогосподарської сировини, в цілому, та ринку 

зерна. Зокрема, можливе лише за умови застосування певного регулюючого 

впливу з боку держави, який був би спрямований на інтенсифікацію розвитку 

інфраструктурних елементів об’єктових ринків, що розглядаються, 

поглиблення конкуренції в сфері обігу, що надасть можливість 

товаровиробникам вільно варіювати каналами розподілу своєї продукції, а 

також створення умов для більш ефективного розміщення коштів учасників 

ринкових процесів в створенні ефективної інфраструктури ринку аграрної 

продукції. 

Біржова торгівля забезпечує можливість того, що при існуючих в даний 

момент цінах не буде ні дефіциту, ні затоварювання. Основні риси товарної 

біржі: купівля-продаж здійснюється не товарами, а контрактами на доставку; 

угоди на продаж укладаються на стандартні товари великих партіях; 

регулярність товарів дозволяє зосереджувати велику кількість покупців і 

визначати базові ціни; повна свобода проведення актів купівлі-продажу 

стосовно обсягів та цін; всі операції здійснюються за біржовими правилами. 

Доведено, біржа виступає ринковим механізмом, який приводить в дію 

систему стандартів, незалежно від того, вироблені вони самою біржею чи 

державою; гарантує якість товару і тому встановлює товарні стандарти. 

Виявлено, що мобільне реагування товарних бірж на зміну кон’юнктури 

товарного ринку за рахунок своєчасного укладання угод купівлі-продажу 

реального товару дає змогу досягти збалансованості попиту і пропозиції на 

ринку, в результаті їх діяльності бере участь велика кількість суб’єктів 

господарювання, метою яких є збільшення обсягів продажу й отримання 

високих прибутків.  

В дослідженні сформовано комплекс заходів по реалізації моделі 

організованого і регульованого зернового ринку, результатом є представлена 

організаційна модель зернового ринку, яка являє собою об'єднання декількох 

підсистем, регульованих органами управління, якісними характеристиками 

якого будуть задоволений попит на всі види зерна; організаційне об'єднання 

всіх учасників ринку в цілісну децентралізовану економічну систему; побудова 

економічних зв'язків між ринковими суб'єктами переважно на договірній 

довгостроковій основі; зростання частки високоорганізованих форм торгівлі; 
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втручання держави в діяльність суб'єктів ринку з розвиненим механізмом 

адміністративного, правового та економічного регулювання. 

Ключовим фактором формування доходів суб'єктів вітчизняного ринку 

зерна у короткостроковому періоді є ціна.  В дослідженні ціна товару 

розглядається, як складна економічна категорія, що виступає грошовим 

виразом з одного боку вартості матеріальних благ, створених в процесі 

виробництва, а з іншого боку результатом впливу системи економічних, 

технічних, технологічних, політичних та психологічних ціноутворюючих 

факторів. Тобто процес формування цін на товари й послуги пов’язаний, як з 

виробничими, так і з ринковими умовами. Готівковий ринок зернових включає 

безліч угод, укладених між товаровиробниками і місцевими елеваторами, 

елеваторами і переробниками, експортерами і імпортерами. Готівкові ціни – це 

ціни, за які товар продається в різних сегментах ринку. В кожний окремий 

момент часу є багато готівкових цін на товар і в залежності від якості товару, і 

місця поставки та стадії переробки. Зокрема, зерно може мати різну ціну в 

залежності від класу, вартості самого зберігання і витрат на перевезення, часу 

та місця де відбуватиметься реалізація. 

В умовах ф’ючерсного ринку мова може йти про майбутню поставку в 

визначений термін. На відміну від готівкового, у ф’ючерсного ринку є тільки 

одна ціна. Ф’ючерсна ціна показує собою відображення очікування того, 

скільки буде коштувати товар певної якості з певними умовами поставки у 

будь-який момент часу в майбутньому. Враховуючи той факт, що готівковий і 

ф’ючерсний ринок існують паралельно, виникає своєрідна система цінових 

співвідношень або залежності, яка в кінцевому підсумку впливає на сам процес 

ціноутворення. Час та очікування учасників ринку – це два фактори, за 

допомогою яких визначають різницю цін на готівковому і ф’ючерсному ринках. 

Ціноутворення на біржі є бiльш гнучким i мoбiльним. Цiни в piзнi ceзoни 

піддаються знaчнoму кoливaнню, нa piзниx бipжax вoни тaкoж piзні нa 

aнaлoгiчнi тoвapи, умoви збуту. Вce цe є peзультaтoм взaємoдiї тpьox 

кoмпoнeнтiв: чacу, бipжoвoгo кoнкpeтнoгo pинку i дaниx oбcтaвин, щo вкpaй 

piдкo пpoгнoзувaлиcя icнуючoю cиcтeмoю цiнoутвopeння. Cукупнicть фaктopiв, 

нacaмпepeд eкoнoмiчниx, впливaє як нa бipжoвий pинoк з peaльним тoвapoм, 

тaк i ф’ючepcний, тoму тeндeнцiї у змiнax цiн мaють oднoкoву cпpямoвaнicть. 

Цe зумoвлює тe, щo пpaктичнo вcя тopгiвля peaльним тoвapoм здiйcнюєтьcя нa 

ocнoвi цiн ф’ючepcнoгo pинку. 

Конкретизація політики ціноутворення здійснюється різними методами 

встановлення цін і контролю, що являють собою сукупність правил побудови 

ціни, що відображають специфіку галузей, виробництв, продуктів. У ринкових 

відносинах біржова торгівля відіграє одну з головних ролей при визначенні 

ціни, оскільки там відбуваються торги з ф'ючерсними контрактами. За таких 

умов операція по реалізації продукції набуває нового значення, де прийняти 

рішення про реалізацію продукції, означає спрогнозувати цінову кон’юнктуру 

на майбутню перспективу, як результат вдале прогнозування веде до 

ефективного господарювання. При цьому вплив біржових цін на процес 

ціноутворення в зовнішній торгівлі має різний ступінь, але на ринку зерна він 
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найбільш суттєвий. 

Сукупність об’єктивних правил, що визначають умови, що необхідно 

виконати для вступу та виходу на ринок являють собою торгові стратегії. 

Торгові стратегії включають в себе специфікації для записів про торгівлю, 

включаючи торговельні фільтри та тригери, а також правила для торгових 

виходів, управління грошима, часові рамки, типи замовлень та іншу відповідну 

інформацію. У дисертації поняття «торгова стратегія» пропонуємо розглядати 

як узагальнюючу модель дій, необхідних для досягнення поставлених 

довгострокових цілей, що застосовується в певних ринкових обставинах 

шляхом координації і розподілу ресурсів, інструментів аналізу і правил і має в 

собі заздалегідь формалізований алгоритм дій на ринку, результат якого 

визначено для будь-якого сценарію розвитку подій. В даному визначенні 

стратегії відзначені її три найважливіші риси: навмисність дій, 

формалізованість дій, визначеність результату.  

У другому розділі «Особливості формування та функціонування 

товарного біржового ринку зерна України» ідентифіковано пріоритетні 

вектори інтеграції товарного біржового ринку України, розглянуто особливості 

інтервенційних процесів, як методу державного цінового регулювання на ринку 

зерна, виконано економічну оцінку використання торгових стратегій на 

товарному біржовому ринку зерна. 

Дослідження показали, що майже 160 найменувань продукції реалізується 

на міжнародних товарних біржах. Товари в матеріально-речовинній форміу 

міжнародному біржовому обороті представлені двома групами, що займають у 

ньому приблизно однакову питому вагу, а саме: І група – 

«Сільськогосподарські і лісові товари»; II група – «Промислова сировина і 

напівфабрикати». В табл. 1 наведено перелік найбільших міжнародних 

товарних бірж, на яких здійснюється торгівля агропродовольчою продукцією. 

Основну частину міжнародного біржового обороту складають ф’ючерсні 

угоди, за якими не передбачається постачання реального товару. Обсяг 

біржового обороту за цими угодами складає 60-70% світового обороту.  

Ємність світового ринку зерна склала у 2018 р. 2500 млн. т, що на 3,0% 

більше, ніж у 2017 р.. Основними видами зернових культур на світовому ринку 

є пшениця, ячмінь, овес, кукурудза, рис, гречка і горох. Світовий ринок зерна 

контролюють такі експортери: США, Бразилія, Аргентина, Україна та 

країни ЄС (рис. 1). Найвищу частку на цьому ринку займали  США (32,0 %), 

друге місце належало Бразилії(19,0 %), третє місце – Аргентині (14,0%). 

Ринкова частка України склала 11,0 %, обсяг експорту дорівнював 38,7 млн. т. 

У 2018/19 МР виробництво зернових було на рівні 70 млн тонн, що 

більше ніж у 2017/18 МР. Найбільше зросло виробництво кукурудзи. Разом зі 

зростанням валового виробництва, обсяг експорту в 2018/19 МР був на рівні 

47,5 млн. тонн, що на 6,5 млн тонн перевищував минулорічні показники. 

Фуражне споживання зернових зросло на 11% або 1,2 млн т, знову ж таки, в 

основному за рахунок кукурудзи.  

Внутрішні закупівельні ціни на зернові в Україні в кінці 2019 року 

знижувались на фоні змін балансу зерна основних зернових культур (табл. 2).  
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Таблиця 1 

Міжнародні товарні біржі, на яких здійснюється торгівля 

агропродовольчою продукцією 
Країна Назва біржі Основні продовольчі товари 

США 

Чіказька торговельна біржа (1848 р.) Зернові, олійні, бройлери 
Чіказька товарна біржа (1919 р.) Велика рогата худоба, свині 
Чіказька біржа рису та бавовни Рис та бавовна 
Торгова палата Канзас-Сіті Зернові культури 
Зернова біржа Міннеаполісу Пшениця та інші зернові культури 
Новоорлеанська товарна біржа Рис, бавовна, соя 
Біржа кави, цукру, какао Кава, цукор, какао, вершкове масло, 

сир, молоко 
Нью-Йоркська біржа бавовни та 
цитрусових (з 1996 р. об’єдналась з Нью-
Йоркською ф’ючерсною біржею)  

Бавовна, концентрат апельсинового 
соку, картопля 

Північноамериканська біржа (підрозділ 
Чіказької торгової біржі) 

Зернові, олійні, велика рогата худоба, 
свині 

Велика 
Британія 

Лондонська товарна біржа Кава, какао, цукор, картопля, олійні, 
рослинні масла, соєве борошно 

Балтійська ф’ючерсна біржа Картопля, пшениця, ячмінь, велика 
рогата худоба, свинина, соєвий шрот 

Японія Токійська промислова товарна біржа Бавовна 
Австралія Сіднейська ф’ючерсна біржа Вовна, худоба 
Бразилія Бразильська ф’ючерсна біржа (з 1986 р.) Кава, худоба, соєві боби 

Канада 
Винніпеська товарна біржа Пшениця, ячмінь, овес, жито, насіння 

льону 
Малайзія Товарна біржа Куала-Лумпура Пальмова олія 

Франція 
Французька міжнародна ф’ючерсна біржа (з 
1986 р.) 

Ф’ючерсні операції з кави, какао, цукру 

Так, ціна на пшеницю 2-го класу знизилась від початку до кінця місяця з 

5420 грн/т до 5350 грн/т.  

Україна 11
ЄС 7

Аргентина 14

США 32

Бразилія 19

Інші  17

 
Рис. 1. Розподіл світового ринку зерна між основними експортерами  

 у 2018 р., % 

На пшеницю 3-го класу також знизилась з 5400 грн/т до 5330 грн/т. Ціна 

на ячмінь знизилась з 4700 грн/т до 4650 грн/т, на кукурудзу - з 4400 грн/т до 

4360 грн/т. Ціна на пшеницю 4 класу на початку і в кінці місяця дорівнювала 

5200 грн/т  (мінімальна за місяць складала  

5150 грн/т). 

Фінансові інновації у біржовій торгівлі викликані потребами суб'єктів 

ринку, які потребують нових видів деривативів, фінансових та інформаційно-

технологічних продуктів, що б дозволили мобільно реагувати на зміни в 

фінансовому середовищі та забезпечити ефективне ведення підприємницької 

діяльності.  
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Таблиця 2 

Баланс зерна основних зернових культур в Україні у 2014-2019 рр., тис. т. 

Баланс   зерна, тис. т 
Маркетинговий рік 

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18  2018/19 

Початкові запаси 6831 8981 6044 6454 6305 

Зібрані площі, тис. га 14627 14641 14337 14560 14782 

Урожайність, ц/га 4.4 4.1 4.6 4.3 4.7 

Виробництво 63859 60126 66088 61917 69800 

Імпорт 197 211 223 279 237 

Загальна   пропозиція 70888 69318 72355 68649 76342 

Експорт 35179 39924 45212 40956 47472 

Кормове споживання 14933 12728 10226 10610 11671 

Продовольча переробка 6208 5835 5685 5578 5392 

Промислове споживання 1294 1057 1258 1577 1142 

Насіння 2236 2325 2217 2221 2266 

Втрати 2056 1405 1303 1403 1756 

Внутрішній   розподіл  61906 63273 65901 62344 69789 

Кінцеві запаси 8981 6044 6454 6305 6554 

Генезис біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні 

представлено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Етапи розвитку біржової торгівлі сільськогосподарською 

продукцією в Україні 

Важливою умовою у забезпеченні прозорості ціноутворення та реалізації 

сільськогосподарської  продукції в Україні має стати створення біржового 

ринку товарних деривативів на сільськогосподарську продукцію. Світовий 

досвід свідчить про те, що саме наявність даного організованого товарного 

біржового ринку є найефективнішим для формування ринкової кон’юнктури, та 

стабілізації економіки країни в цілому. Надмірна кількість товарних бірж і, 

часто, повна невідповідність їх призначенню вказує, що більшість бірж є 

непрацюючими суб’єктами (табл. 3).  

 



11 

 

Таблиця 3 

Динаміка кількості діючих і недіючих бірж в Україні у 2000-2019 рр. 
Рік Діючі біржі Недіючі біржі 

Одиниць % Одиниць % 

2000 255 66 131 34 

2003 268 62 161 38 

2004 267 58 192 42 

2005 278 63 215 37 

2006 285 62 173 38 

2007 284 61 183 39 

2008 308 64 171 36 

2009 292 61 187 39 

2010 337 67 166 33 

2017 221 38 365 62 

2019 221 38 365 62 

Структура обсягу біржової торгівлі на вітчизняних товарних біржах, що 

відображена на рис. 3 свідчить про значне скорочення торгових обсягів на 

більшості товарних бірж країни.  

 

 

Рис. 3. Динаміка торгівлі на товарних біржах України в 2011-2019 рр.,  

млрд грн. 

 

Мінімальна інтepвeнційна ціна є ціновим індикатоpом для запpоваджeння 

дepжавних фінансових інтepвeнцій, тобто паpамeтpом, що фоpмує підставу для 

пpийняття pішeння пpо здійснeння фінансових інтepвeнцій. Агpаpний фонд 

здійснює фінансову інтepвeнцію, якщо pівeнь ціни пpопозиції на визначeний 

об’єкт дepжавного цінового peгулювання стає мeншим від встановлeного pівня 

мінімальної інтepвeнційної ціни від 5 до 20% її значeння (pис. 4). 

Встановлено, що дepжава здійснює peгулювання оптових цін окpeмих 

видів сільськогосподаpської пpодукції, встановлюючи мінімальні та 
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максимальні інтepвeнційні ціни, що полягає у здійснeнні Агpаpним фондом 

дepжавних інтepвeнцій в обсягах, що дозволяють встановити ціну pівноваги 

(фіксінг) шляхом відповідно пpидбання та пpодажу окpeмих об’єктів 

дepжавного цінового peгулювання на оpганізованому агpаpному pинку 

(Агpаpній біpжі) на умовах споту або фоpваpду. 

 
Pис. 4. Модeль мeханізму цінового peгулювання pинку зepна на пpикладі 

пшeниці м’якої гpупи "А" 3 класу у 2018/2019 маpкeтинговому pоці 

ПАТ «Аграрний фонд» забезпечує продовольчу безпеку України, 

механізм такого забезпечення побудований на застосуванні форвардних 

операцій та спотових закупок. ПАТ «Аграрний фонд» при умові споживання на 

внутрішньому ринку продовольчого зерна на рівні 5,3 млн. тон, закуповує від 

850 т до 1300 тис. т, що складає приблизно 20% внутрішнього ринку цієї 

продукції, тим самим виконуючи завдання регулювання цін на 

сільськогосподарську продукцію на внутрішньому продовольчому ринку. 

Відповідно, функціонування біржі є орієнтованим на ефективне і справедливе 

ціноутворення на аграрному ринку, а також зниження ризиків монополізації 

ринку зерна.  

У третьому розділі «Розвиток механізму функціонування товарного 

біржового ринку зерна» розглянуті питання нормативно-правової 

регламентації розбудови українського товарного біржового ринку, визначено 

напрями та шляхи розвитку механізму ефективного функціонування товарного 

біржового ринку зерна шляхом впровадження торгівлі товарними 

деривативами, обґрунтовано організаційно-економічну модель ефективного 

функціонування товарного біржового ринку зерна. 

Дослідження показали, що багато в чому пробленми вітчизнняного 

біржовного ринку зумовлнюються незначнним періодном його розвитнку, 

неврегнульованістю, особлинво на початкнових етапах, норматнивно-правових засад 

функцінонування бірж, значнинм ступеннем адмінінстративного регулюнвання цін, 

низькинм рівнем технолногізації біржовних операцній тощо. Багато в чому ці 

пробленми зумовлнені нечіткністю органінзаційно-правового статусну бірж, 

визначненого чинним законондавством. Біржовий ринок, як і будь-який ринок, 

може успішнно функцінонувати тільки при наявнонсті норматнивно-правової бази, 

яка регламнентує діяльнність суб’єктів ринковних відноснин. У нашій країні 
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становнлення біржовного ринку відбувналося на основі зарубінжного досвідну. 

Аналіз правознастосовчої практинки на біржовному ринку показунє, що ряд 

положеннь, правовного регулюнвання відноснин, що складанються між його 

учаснинками, потребнують переоснмислення з урахувнанням вимог економнічного 

розвитнку в цілому, і біржовної діяльнності зокремна.  

Неефективне функцінонування біржовного ринку зумовлнене низкою 

чинникнів. Серед рецесинвних факторнів можна виділинти такі: 1) відсутнність 

законондавства, що регулюнє біржовну діяльнність, адже є два закони, які 

обумовнлюють існуванння товарнних бірж і фондовного ринку, втім, жодний закон 

не регулюнє цю діяльнність, відповідно, інвестниційна привабнливість роботи на 

біржовному ринку з такою законондавчою базою суттєво знижується; 2) 

відсутнність необхіндних знань і недостнатня поінфонрмованість товаронвиробників 

щодо технолногії та переванг біржовної діяльності;  

3) небажання виробників і посередників вести чесну прозорну торгівлю. 

Із практинки розвинутих країн, де працююнть комісіїї з товарнної ф’ючерсної 

торгівнлі та з регулюнвання відноснин учаснинків фінанснових ринків, випливнає, що 

обов’язковою умовою розвиннутої біржовної торгівнлі є доцільнність створенння 

подібнної органінзації. Цілі, які виконунватиме регулянтивна органінзація, повиннні 

включанти: забезпнечення умов та координнацію діяльнності учаснинків біржовної 

торгівнлі; сприянння мінімінзації ризикінв учаснинків біржовної торгівнлі; розробнлення 

та сприянння впровандженню правил і станданртів проведнення операцній на 

біржовному ринку, в тому числі принцинпів діловонї етики, добросновісної 

конкурненції, вирішенння спорів та розбіжнностей між учаснинками біржовної 

торгівнлі; створенння в органінзації умов щодо підвищнення якості роботи 

учаснинків біржовної торгівнлі; сприянння вдосконналенню законондавчої та 

норматнивної бази біржовної торгівнлі; інформнаційно-аналітичне висвітнлення 

послуг та принцинпів роботи на біржовному ринку; проведнення досліднжень з 

вивченння тенденнцій і перспенктив розвитнку біржовної торгівнлі, впровандження 

нових технолногій. 

Типовим біржовим товаром для України є зерно, так як воно 

характеризується відносно однорідними споживчими якостями і великими 

обсягами товарних пропозицій. Будь-яка партія подібного товару може бути 

негайно замінена іншою. Основне завдання , яке повинна виконувати біржа - 

формування реальних ринкових цін на всі види сільськогосподарської 

продукції. Біржа повинна виступати одним з каналів реалізації та 

інформаційно-консультаційним центром, а також здійснювати страхування 

ризиків продавців і покупців. Центральною ланкою інфраструктури будь-якого 

регіонального ринку сільськогосподарської продукції та продовольства 

повинна стати спеціалізована, постійно діюча біржа (рис. 4). Пропонована 

організаційно-правова форма біржі - публічне акціонерне товариство. В її 

статутному капіталі частки повинні розподілятися між зерновиробниками, 

переробними, що торгують та іншими підприємствами таким чином, щоб 

уникнути монополізму кожної із груп. З метою здійснення контролю за 

біржовою торгівлею, що особливо важливо на початковому етапі її 

функціонування, доцільно, щоб 51% статутного капіталу належав державі. У 
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якості засновників біржі доцільно залучити також великі кредитно-фінансові 

організації: банки, страхові компанії, інвестиційні фонди. 

 
Рис. 4. Модель регіональної зернової біржі  

Підвищення ефективності державного регулювання оптового ринку 

сільськогосподарської продукції пов'язане з переходом на нову технологічну 

основу організації торгів - електронні торги. При цьому Інтеграція платформи 

«Прозоро» та електронної системи торгів (біржі) із закупівлі та продажу 

сільськогосподарської продукції для потреб держави в області дозволить 

реалізувати: забезпечення єдиних технологічних зв'язків з використанням 

сучасних інформаційних технологій віртуального простору, недопущення 

роз'єднаності органів виконавчої влади регіону в питаннях державних 

закупівель; можливість проведення аналізу руху сільськогосподарської 

продукції та матеріально-технічних ресурсів; здійснення моніторингу, 

контролю та обліку вільних і недостатніх фінансових та матеріальних ресурсів; 

аналіз фінансових і товарних потоків; оптимізація податкової, тарифної та 

митної політики в сфері торговельних і фінансових операцій; забезпечення 

конкурсності торгів і контролю за використанням бюджетних коштів; 

створення єдиного інформаційного, економічного, фінансового і нормативного 

простору; інтеграція в міжнародні інформаційні системи закупівель 

сільськогосподарської продукції і продовольства для державних потреб; 

гарантування економічної та інформаційної безпеки. 

Для стимулнювання діяльнності біржовного ринку та створенння умов для 

подальншого збільшнення обсягінв залученння довгоснтрокових інвестницій 

резиденнтів та нерезиндентів в економніку Українни необхіндно здійсннити низку 

заходінв, спрямонваних на вдосконналення його інститнуційних засад, підвищнення 
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конкурнентоспроможності та інвестниційної привабнливості фінанснових 

інструнментів, а саме: значно скоротнити чисельнність бірж, лишившни лише 

постійнно функцінонуючи із значноню кількінстю угод та обсягінв торгів; знайти 

шляхи додаткнового залученння фінанснові ресурснів, для чого стимулнювати 

власнинків вільнинх грошовних коштів та гарантнувати безпекну інвестнорів; 

збільшити частку органінзованого ринку у загальнному обсязі торгів; забезпечити 

захист прав інвестнорів на законондавчому рівні та гарантнувати поверннення 

вкладенних коштів та виконанння угод;  підвищити рівень капітанлізації та 

ліквіднності; активно впрованджувати нові інформнаційні технолногії в біржовну 

діяльнність. 
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення і отримане 

нове вирішення наукового і практичного завдання обґрунтування теоретико-

методичних положень та поглиблення організаційно-економічних механізмів 

ефективного функціонування товарного біржового ринку зерна в Україні. 

Отримані наукові результати дають можливість зробити наступні висновки 

теоретичного, методичного та прикладного характеру: 

1. Доведено, що біржа виступає ринковим механізмом, який приводить в 

дію систему стандартів, незалежно від того, вироблені вони самою біржею чи 

державою; гарантує якість товару і тому встановлює товарні стандарти. 

Виявлено, що мобільне реагування товарних бірж на зміну кон’юнктури 

товарного ринку за рахунок своєчасного укладання угод купівлі-продажу 

реального товару дає змогу досягти збалансованості попиту і пропозиції на 

ринку, в результаті їх діяльності бере участь велика кількість суб’єктів 

господарювання, торговців, метою яких є збільшення обсягів продажу й 

отримання високих прибутків. Що більша кількість людей зайнята в 

господарсько-торговельній діяльності, тим вищі доходи держави, тим 

активніше стимулюється і стабільніше здійснюється виробництво. Відповідно, 

сформовано комплекс заходів по реалізації моделі організованого і 

регульованого зернового ринку, результатом є представлена організаційна 

модель зернового ринку, яка являє собою об'єднання декількох підсистем, 

регульованих регіональними органами управління, якісними характеристиками 

якого будуть задоволений попит на всі види зерна; організаційне об'єднання 

всіх учасників ринку в цільну децентралізовану економічну систему; побудова 

економічних зв'язків між ринковими суб'єктами переважно на договірній 

довгостроковій основі; зростання частки високоорганізованих форм торгівлі; 

втручання держави в діяльність суб'єктів ринку з розвиненим механізмом 

адміністративного, правового та економічного регулювання. 

2. Визначено, що конкретизація політики ціноутворення здійснюється 

різними методами встановлення цін і контролю, що являють собою сукупність 

конкретних правил побудови ціни, що відображають специфіку галузей, 

виробництв, продуктів. Доведено, що у ринкових відносинах біржова торгівля 

відіграє одну з головних ролей при визначенні ціни, при цьому пріоритет 

належить біржам, оскільки там відбуваються торги з ф'ючерсними 
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контрактами. Визначено, за таких умов операція по реалізації продукції набуває 

нового значення, де прийняти рішення про реалізацію продукції, означає 

спрогнозувати цінову кон’юнктуру на майбутню перспективу, як результат 

вдале прогнозування веде до ефективного господарювання. Встановлено, що 

біржа концентрує попит і пропозицію на купівлю та продаж товару, визначає 

співвідношення між поточним попитом і поточною пропозицією в результаті 

чого виявляється ціна як вираз рівноваги тимчасового і відносного, але 

достатньої для здійснення тієї чи іншої угоди. Вплив біржових цін на процес 

ціноутворення в зовнішній торгівлі має різний ступінь, але на агропродовольчу 

продукцію та сільськогосподарську сировину він найбільш суттєвий.  

3. З’ясовано, що важлива роль належить торговим стратегіям, тобто 

набору дій, правил поведінки брокера щодо досліджуваної системи, за 

допомогою якого проводиться аналіз. Доведено, стратегія має в собі заздалегідь 

формалізований алгоритм дій на ринку, результат якого визначено для будь-

якого сценарію розвитку подій, що окреслює специфікації для здійснення 

торгів, включаючи правила для вступу до торгових операцій, торгових виходів 

та управління грошима.  

4. Доведена низька активність учасників українського ринку щодо 

використання форвардних контрактів у біржовій торгівлі, що призводить до 

стримування розвитку біржової торгівлі товарними деривативами на 

сільськогосподарську продукцію. Виокремлено основні напрями розвитку 

біржового аграрного ринку, якими мають стати: стабілізація політико-

економічного середовища в країні; удосконалення механізму регулювання 

вітчизняного біржового аграрного ринку; створення сприятливих 

організаційно-правових умов для залучення іноземного спекулятивного 

капіталу; підвищення фінансової стійкості суб’єктів аграрного ринку; наявність 

ефективно діючої біржової інфраструктури товарних ринків; надання доступу 

до електронного інформаційного поля; розробка вимог до ліцензування 

професійних учасників біржового товарного ринку; створення необхідного 

рівня матеріально-технологічного забезпечення вітчизняних товарних бірж.  

5. Встановлено, що дepжава здійснює peгулювання оптових цін окpeмих 

видів сільськогосподаpської пpодукції, встановлюючи мінімальні та 

максимальні інтepвeнційні ціни, через здійснeння Агpаpним фондом дepжавних 

інтepвeнцій в обсягах, що дозволяють встановити ціну pівноваги (фіксінг) 

шляхом відповідно пpидбання та пpодажу окpeмих об’єктів дepжавного 

цінового peгулювання на оpганізованому агpаpному pинку (Агpаpній біpжі) на 

умовах споту або фоpваpду. ПАТ «Аграрний фонд» при умові споживання на 

внутрішньому ринку продовольчого зерна на рівні 5,3 млн. тон, закуповує від 

850 т до 1300 тис. т, що складає приблизно 20% внутрішнього ринку цієї 

продукції, тим самим виконуючи завдання регулювання цін на 

сільськогосподарську продукцію на внутрішньому продовольчому ринку.  

6. Аналіз різних торгових стратегій показав, що основними проблемами 

розроблених стратегій трейдерів є невірне використання індикаторів, 

відсутність норм управління капіталом. Встановлено, диверсифікація ризику 

полягає у розподілі ризиків шляхом розширення об’єктів інвестування, 
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асортименту продукції, фінансових інструментів, ділових партнерів. Доведено, 

наслідки хеджування симетричні: за результатами строкової угоди буде 

отриманий прибуток, який компенсує збитки від несприятливої зміни ринкової 

ціни базового інструменту за балансовою вартістю, або прибутки за 

балансовою вартістю будуть нівельовані втратами за строковою угодою. 

Ефективним механізмом хеджування ризиків за угодами на товарній чи 

фондовій біржах полягає в укладанні форвардних або ф’ючерсних контрактів, 

опціонів або своп-контрактів. 

7. Неефективне функцінонування біржовного ринку зумовлнене низкою 

чинникнів, із подоланнням яких з’явиться можливність розпочнати необхіндний 

розвитнок біржовної діяльнності в Українні та зробитни цей напрям 

найпернспективнішим. Зокремна, серед рецесинвних факторнів можна виділинти 

такі: 1) відсутнність законондавства, що регулюнє біржовну діяльнність, адже є два 

закони, які обумовнлюють існуванння товарнних бірж і фондовного ринку, втім, 

жодний закон не регулюнє цю діяльнність, відповідно, інвестниційна 

привабнливість роботи на біржовному ринку з такою законондавчою базою суттєво 

знижується; 2) відсутнність необхіндних знань і недостнатня поінфонрмованість 

товаронвиробників щодо технолногії та переванг біржовної діяльності;  

3) небажання виробників і посередників вести чесну прозорну торгівлю. 

8. Доведена необхідність розробки програми створення інфраструктури та 

системи державного регулювання ефективного оптового ринку 

сільськогосподарської продукції, передусім, ринку зерна. Центральною ланкою 

інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції та продовольства 

повинна стати спеціалізована постійно діюча товарна біржа. Модель відносин, 

спрямованих на ефективне регулювання регіонального оптового ринку 

сільськогосподарської продукції в цілому і створення системи 

саморегулювання такого ринку, може бути реалізована шляхом створення 

спеціалізованої біржі сільськогосподарського профілю в регіоні. Пропонована 

нами організаційно-правова форма біржі – публічне акціонерне товариство. В її 

статутному капіталі частки повинні розподілятися між зерновиробниками, 

переробними, що торгують та іншими підприємствами таким чином, щоб 

уникнути монополізму кожної із груп. Найважливішими завданнями у справі 

стабілізації аграрного сектора є створення системи ефективного державного 

регулювання рівня ринкових цін на сільськогосподарську продукцію, 

продовольство і споживані аграрним сектором матеріально-технічні ресурси, а 

також формування ринкової інфраструктури ефектного управління процесами 

відтворення і реалізації товарної продукції. 

9. Для стимулнювання діяльнності біржовного ринку та створенння умов для 

подальншого збільшнення обсягінв залученння довгоснтрокових інвестницій 

резиденнтів та нерезиндентів в економніку Українни необхіндно здійсннити низку 

заходінв, спрямонваних на вдосконналення його інститнуційних засад, підвищнення 

конкурнентоспроможності та інвестниційної привабнливості фінанснових 

інструнментів, а саме: значно скоротнити чисельнність бірж, лишившни лише 

постійнно функцінонуючи із значноню кількінстю угод та обсягінв торгів; знайти 

шляхи додаткнового залученння фінанснові ресурснів, для чого стимулнювати 



18 

 

власнинків вільнинх грошовних коштів та гарантнувати безпекну інвестнорів; 

збільшити частку органінзованого ринку у загальнному обсязі торгів; забезпечити 

захист прав інвестнорів на законондавчому рівні та гарантнувати поверннення 

вкладенних коштів та виконанння угод;  підвищити рівень капітанлізації та 

ліквіднності; реформувати депозинтарну системну;  впровадити нові інструнменти 

біржовної торгівнлі; підвищити рівень біржовної культунри та відроднжувати 

історинчні традицнії біржовної діяльнності; забезпечити прозорність біржовної 

діяльнності; активно впрованджувати нові інформнаційні технолногії в біржовну 

діяльнність. 
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АНОТАЦІЯ 

Подсоха А. С. Механізми та біржовий інструментарій ефективного 

функціонування ринку зерна. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

– Сумський національний аграрний університет, Суми, 2020. 

Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретико-методичних положень 

та поглиблення організаційно-економічних механізмів ефективного 

функціонування товарного біржового ринку зерна в Україні. В роботі розкрито 

теоретичну сутність та складові товарного біржового ринку 

сільськогосподарської сировини. Обґрунтовано організаційно-економічний 

механізм ефективного функціонування товарного біржового ринку зерна в 

Україні. Визначено основні методичні підходи до оцінки використання 

торгових стратегій на товарному біржовому ринку. Надано оцінку сучасного 

стану біржового ринку сільськогосподарської продукції в Україні та світі. 

З’ясовано економічну сутність і поглиблено розуміння змістового наповнення 

визначення поняття «торгова стратегія». Визначено методичний інструментарій 

забезпечення ефективного функціонування товарного біржового ринку. 

Розвинуто прийоми та підходи до управління ціновими ризиками учасників 

біржового товарного ринку. Виконано комплексну оцінку основних напрямів 

розвитку біржового товарного ринку через використання торгових стратегій. 

Обґрунтовано концептуальні засади формування та розвитку організаційно-

економічного механізму ефективного функціонування товарного біржового 

ринку зерна, які передбачають застосування комплексу заходів по реалізації 

моделі організованого і регульованого зернового ринку, основними якісними 

якого характеристиками є: задоволений попит на всі види зерна, організаційне 

об'єднання всіх учасників ринку в цільну децентралізовану економічну 

систему, побудова економічних зв'язків між ринковими суб'єктами переважно 

на договірній довгостроковій основі; зростання частки високоорганізованих 

форм торгівлі, втручання держави в діяльність суб'єктів ринку з розвиненим 

механізмом адміністративного, правового та економічного регулювання. 

Визначено теоретико-методичні засади формування організаційно-економічної 

моделі ефективного функціонування товарного біржового ринку України, що 

спрямована на ефективне регулювання оптового ринку сільськогосподарської 

продукції, в цілому, і створення системи саморегулювання такого ринку, що 

забезпечить активізацію обороту продукції і грошових коштів на біржових 

торгах, ліквідацію економічних умов існування тіньового ринку, сприятиме 

необхідному підвищенню ефективності виробництва і реалізації продукції на 

біржовому ринку, стабілізації аграрного сектора та створення системи 

ефективного державного регулювання рівня ринкових цін на 
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сільськогосподарську продукцію, продовольство і споживані аграрним 

сектором матеріально-технічні ресурси. 

Ключові слова: біржова діяльність, ринок зерна, стратегія, регулювання, 

інтервенція, механізм, модель. 

 

SUMMARY 

Podsokha A.S. Mechanisms and exchange tools for the effective 

functioning of the grain market. - Manuscript. 

Thesis for a Сandidate degree in economics, specialty 08.00.03 - economics 

and management of national economy. - Sumy National Agrarian University, Sumy, 

2020. 

The dissertation is devoted to substantiation of theoretical and methodical 

positions and deepening of organizational and economic mechanisms of effective 

functioning of the commodity exchange market of grain in Ukraine. The theoretical 

essence and components of the commodity exchange market of agricultural raw 

materials are revealed in the work. The organizational and economic mechanism of 

effective functioning of the commodity exchange market of grain in Ukraine is 

substantiated. The main methodological approaches to assessing the use of trading 

strategies in the commodity exchange market are identified. An assessment of the 

current state of the stock market of agricultural products in Ukraine and the world is 

given. The economic essence is clarified and the understanding of the content of the 

definition of the concept of "trading strategy" is deepened. The methodical tools of 

ensuring the effective functioning of the commodity exchange market are determined. 

Conceptual bases of formation and development of the organizational and economic 

mechanism of effective functioning of the commodity exchange market of grain 

which provide application of a complex of actions for realization of model of the 

organized and regulated grain market which basic qualitative characteristics are: 

satisfied demand for all types of grain, organizational association of all participants 

are substantiated. market into a single decentralized economic system, growth of the 

share of highly organized forms of trade, state intervention in the activities of market 

participants with a developed mechanism of administrative, legal and economic 

regulation. Theoretical and methodical bases of formation of organizational and 

economic model of effective functioning of the commodity exchange market of 

Ukraine aimed at effective regulation of the wholesale market of agricultural 

products, as a whole, and creation of system of self-regulation of such market which 

will provide activation of turnover of products and money at exchange auctions 

economic conditions of the shadow market, will contribute to the necessary increase 

in efficiency of production and sale of products on the stock market, staff elimination 

of the agricultural sector and the creation of a system of effective state regulation of 

market prices for agricultural products, food and consumed by the agricultural sector 

material and technical resources circulating in the wholesale market and the 

formation of market infrastructure for effective management of reproduction and sale 

of marketable products. 

Key words: exchange activity, grain market, strategy, regulation, intervention, 

mechanism, model. 
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