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У статті на основі проведеного аналізу доведено, що Україна є однією з найбільших виробників зерна в 
Європі. Виявлено, що рівень цін на зернові за останні чотири-п’ять років значно підвищився як на світовому, 
так і на вітчизняному ринку, що потребує розвитку зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських 
підприємств через товарні біржі. Для зернових культур необхідно вжити низку заходів щодо демонополізації 
ринку зернових трейдерів; розроблення й упровадження системи економічних заходів, спрямованих на заці-
кавленість виробників у реалізації свого зерна на відкритих біржових торгах; упровадження нових біржових 
технологій на основі страхування цінових ризиків, гарантії виконання контрактів, хеджувaння.

Ключові слова: товарна біржа, фінансові інструменти, аграрна біржа, аграрний ринок, товарні  
деривативи.

В статье теоретически доказано, что Украина является одной из крупнейших производителей зерна 
в Европе. Аргументировано, что уровень цен на зерновые за последние четыре-пять лет значительно 
повысился как на мировом, так и на отечественном рынке. Сделан вывод, что требует развития внеш-
неэкономическая деятельность сельскохозяйственных предприятий через товарные биржи. Для зерно-
вых культур необходимо принять ряд мер по демонополизации рынка зерновых трейдеров; разработка 
и внедрение системы экономических мер, направленных на заинтересованность производителей в реа-
лизации своего зерна на открытых биржевых торгах; внедрение новых биржевых технологий на основе 
страхования ценовых рисков, гарантии исполнения контрактов.

Ключевые слова: товарная биржа, финансовые инструменты, аграрная биржа, аграрный рынок, то-
варные деривативы.

In the article it is theoretically proved that Ukraine is one of the largest producers of grain in Europe. It is argued 
that the price level of grain in the last 4-5 years has significantly increased both in the world and in domestic mar-
kets. It is concluded that the foreign economic activity of agricultural enterprises through commodity exchanges is in 
need of development. For grain crops, it is necessary to take a series of measures to demonopolize the grain traders 
market; development and implementation of a system of economic measures aimed at the interest of producers in 
the sale of their grain at open stock exchanges; introduction of new exchange technologies based on price risk in-
surance, contract performance guarantees.

Key words: commodity exchange, financial instruments, agrarian exchange, agrarian market, commodity deriv-
atives.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. у забезпеченні розвитку 
аграрного сектору економіки важлива роль від-
ведена товарній біржі як організатору ринкових 
взаємовідносин між учасниками аграрного ринку, 
що має позитивно вплинути на підвищення ефек-
тивності виробництва та збуту сільськогосподар-
ської продукції, в тому числі зерна та зміцнити 
авторитет держави на світовому ринку.

за таких умов своєчасним стає вдоскона-
лення та подальший розвиток біржового ринку 
зерна як базового складника вітчизняної бір-
жової діяльності на аграрному ринку. біржовий 
ринок у нашій країні не зайняв відповідного 
місця, як того вимагає ринкова економіка, та 
потребує переосмислення його  ролі і призна-
чення. це пояснюється як відсутністю необхід-
них організаційно-економічних умов для його 
ефективного функціонування, так і відношен-
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ням до біржової торгівлі потенційних її учасни-
ків, насамперед виробників зерна, продавців 
матеріально-технічних ресурсів, трейдерів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. вагомий  внесок у 
вивчення проблем розвитку біржового ринку сіль-
ськогосподарської продукції  зроблений багатьма 
зaрубiжними тa вiтчизняними дослідниками, 
серед яких: б. Дмитрук, р. Дудяк, O. лaктioнoв, 
Г. Мaшлiй, O. Мoгрaб, л. Примocткa, н. резнік, 
П. Caблук, в. Caвчeнкo, М. Coлoдкий, O. Coхaцькa, 
Г. Шeвчeнкo, O. Шпичaк, в. яворська.

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми, котрим присвячу-
ється означена стаття. у період cтaнoвлeння тa 
рoзвитку вiтчизнянoгo бiржoвoгo сільськогоспо-
дарського ринку особливого значення набуває 
діяльність біржових організацій. ефективне функ-
ціонування ринку біржових послуг є одним з осно-
вних чинників розвитку вітчизняної економіки.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – обґрунтування захо-
дів удосконалення діяльності функціонування 
біржового ринку зерна, а саме моніторинг світо-
вого та вітчизняного ринків зернових культур та 
діагностика стану і тенденцій біржової торгівлі 
на ринку зерна в україні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. україна є однією з най-

більших виробників зерна в Європі, зібравши 
60,1 млн. т у 2015 р. і 63 млн. т у 2016 р. Поді-
бна врожайність спостерігається з 2013 р. крім 
того, за останні десять років країна перетвори-
лася на найбільшого експортера зерна в регіоні. 
зернове господарство відіграє важливу роль в 
аграрному секторі україни, забезпечуючи ста-
більне постачання населення хлібом і хлібобу-
лочними виробами, а також сировиною для про-
мислової переробки. виробництво, переробка 
та експорт зерна в україні дають суттєві грошові 
надходження до бюджету й є важливими сек-
торами працевлаштування населення країни. 
крім того, зернова галузь країни має суттєвий 
потенціал розвитку, пов’язаний передусім із 
наявністю багатих земельних ресурсів і достат-
ньою кількістю кваліфікованої робочої сили. 
нині потенціал зернової галузі україни оціню-
ється у 80–100 млн. т щорічного виробництва 
зерна й олійних культур [1].

ринок зерна являє собою систему товарно-
грошових відносин, що виникають між його 
суб’єктами в процесі виробництва, зберігання, 
торгівлі та використання зерна на засадах віль-
ної конкуренції, вільного вибору напрямів реалі-
зації зерна та визначення цін, а також держав-
ного контролю над його якістю та зберіганням. 
суб’єктами ринку зерна є виробники зерна, під-
приємства зі зберігання зерна, установи держав-
ного регулювання ринку зерна, суб’єкти застав-
них закупок, акредитовані біржі та ін. (рис. 1) [2]. 
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Рис. 1. Суб’єкти ринку зерна України [2]
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україна стала частиною глобального зерно-
вого ринку і визнаним гравцем – зерновироб-
ником та експортером. учасники ринку розхо-
дяться у прогнозах на ціни зернової культури в 
2017/2018 маркетинговому році (Мр). з одного 
боку, на ринку є запаси зернових, що поповню-
ються новим урожаєм, а в низці регіонів очіку-
ється високий урожай – ціни на внутрішньому 
ринку зернових знижуються. але через зрос-
тання цін на паливо така тенденція може змі-
нитися на протилежну. оскільки обмеження на 
транспортування вантажів до 40 т негативно 
позначається на вартості сільгосппродукції, всі 
витрати будуть компенсуватися за рахунок ціни 
на зернові культури [3].

на основі прогнозів Фао світове виробни-
цтво пшениці у 2017/2018 Мр буде становити 
732 млн. т, переважно за рахунок сШа, рФ та 
Єс. та світовий попит зернових, за прогнозами 
Фао, в 2017/2018 Мр буде збільшено на 1,3% 
від прогнозів, зроблених раніше. а от світові 
запаси на кінець сезону сільськогосподарських 
робіт у 2017 р. будуть на 1,5% нижче від попе-
реднього прогнозу. 

американські експерти прогнозують цього 
року рекордну середню врожайність пшениці 
у світі – 33,3 ц/га, що нівелює 2,2% скорочення 
посівних площ, при цьому перехідні залишки 
зростуть на 6,1%, до рекордних 258 млн. т. 
в україні ж, за оцінками експертів укаб, уро-
жай зернових культур у 2016 р. очікується 
на рівні 59,8 млн. т, що на 0,3 млн. т менше 
аналогічних показників минулого року. най-
більшу частку в урожаї зернових займа-
тиме кукурудза, валовий збір якої станови-

тиме 27,3 млн. т. Проте підвищення попиту в 
2017/2018 Мр не дасть змоги наростити пере-
хідні залишки. водночас через скорочення 
посівних площ очікується зниження вало-
вого збору пшениці з 26,5 млн. т у 2015 р. до 
23 млн. т цього року. валовий збір ячменю оці-
нюється в 7,9 млн. т (-5% порівняно з минулим 
роком), що за підсумками року оцінюються 
у 20,5 млн. т, це на 0,6% нижче показників 
2016/2017 Мр. український експорт зернових 
оцінюється на рівні 17,2 млн. т (+8,5%).

Падіння цін на зернові на початку нового 
сезону є досить традиційним. у зв’язку з інфор-
мацією про прогнозні рекорди врожаю зерно-
вих у сШа і високий урожай у чорноморському 
регіоні вже на початок липня цього року ціни 
знижуються. станом на середину липня заку-
півельна ціна на кукурудзу на умовах поставки 
EXW коливається в межах 3 900 грн./т у луган-
ській області та 4 900 грн./т в одеській області, 
срт-термінал: 4500–5000 грн./т. цінова дина-
міка на ячмінь дещо знизилася і коливається 
у межах 3580–4000 грн./т на умовах поставки 
срт-термінал та на умовах EXW від 2 960 грн./т 
у луганській області до 3 475 грн./т у Микола-
ївській області. на ринку пшениці ііі класу спо-
стерігається невелика різниця на умовах срт-
терміналу – від 3 400 грн./т до 4 125 грн./т, 
у середньому ціна знизилася до 3 985 грн./т 
порівняно із середніми показниками у червні 
цього року (4 400 грн./т), на умовах EXW зни-
ження ціни спостерігається від 3 515 грн./т у 
луганській області до 4 150 грн./т в одеській 
області, середня ціна становить 3 815 грн./т 
проти 4 100 грн./т середини червня цього року.

 

 

Рис. 2. Світові показники виробництва та продажу пшениці 
Джерело: USDA
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середня ціна за тонну пшениці на внутріш-
ньому ринку україни у і кварталі 2017/2018 марке-
тингового року прогнозується на рівні 3 700 грн./т 
(+6% до 2015/2016 Мр), ячменю – 3 500 грн./т 
(+5%), кукурудзи – 3 300 грн./т (відповідає 
середній ціні 2016/2017 Мр).

за даними Мінагрополітики, нинішнього року 
зібрали 63 млн. т зерна. у структурі виробництва 
домінуватиме кукурудза. обсяги виробництва 
цього зерна оцінюються у близько 26 млн. т. зага-
лом урожай цього року перевищить тогорічний на 
5%, або на 3 млн. т. оскільки внутрішні потреби 
країни в зерні щороку становлять у межах 29 млн. т, 
то збільшення загального його виробництва впли-
ває на зростання експортного потенціалу (рис. 3).

разом із тим якісного продовольчого зерна у 
цьому сезоні буде менше порівняно з попере-
днім. через суттєві перепади температур, рясні 
опади і спеку частина продовольчої пшениці за 
невідповідністю якісним показникам потрапила 
до фуражної групи. До того ж економія аграріїв 
на обробці посівів пшениці засобами захисту 
рослин призвела до ураження хворобами час-
тини зібраного врожаю.

вирощують пшеницю як сільськогосподар-
ські підприємства, так і господарства насе-
лення. При цьому частка агроформувань 
у структурі виробництва становить майже 
81%. частка сільського населення займає 
близько 19–20% від загального обсягу збіжжя 
цієї зернової культури. торік аграрії зібрали 
26,5 млн. т зерна з площі 6,7 млн. га за серед-
ньої врожайності 39,8 ц/га. основне виробни-
цтво цієї культури зосереджено у центральних 
регіонах україни. так, більше за інших у 2015 р. 
зібрали пшениці в харківській (2,2 млн. т), 
Дніпропетровській (2,0 млн. т) та запорізькій 
(2,0 млн. т) областях.

виробництво зерна у світі має позитивну тен-
денцію. за прогнозами USDA, у 2018/2018 мар-
кетинговому році світове виробництво зерна 
(пшениці, фуражного зерна та рису) становитиме 
2,55 млрд. т, що на 3,8% перевищує попередній 
сезон. збільшення обсягів виробництва відбу-
деться в усіх групах зерна. так, загальний урожай 
пшениці підвищиться на 1,2%, до 743,4 млн. т, 
фуражного зерна – на 6%, до 1,32 млн., рису – 
на 2,25%, до 481,1 млн. т. (рис. 4)

новий зерновий сезон відзначатиметься 
зниженням міжнародної торговельної актив-
ності та зростанням світових запасів зерна. 
очікується, що торговельний обіг зерна стано-
витиме 383,6 млн. т,  тобто на 7,2 млн. менше, 
ніж попереднього сезону. своєю чергою, пере-
хідні запаси на кінець 2017/2018 Мр зростуть 
до 622 млн. т, або на 4%, до попереднього 
показника.

Пшениця є основним зерном не тільки в укра-
їні, а й у світі. обсяги її виробництва мають сталу 
тенденцію до зростання. за прогнозами Мініс-
терства сільського господарства сШа (USDA), 
світове виробництво пшениці в 2016/2017 Мр 
становитиме понад 734 млн. т, що на 1% пере-
вищить рівень попереднього року. 

збільшенню виробництва сприятиме утримання 
врожайності на відносно високому рівні. впродовж 
останніх трьох сезонів вона не опускалася нижче 
3,3 т/га. При цьому площа до збирання культури 
збільшилася порівняно з попереднім сезоном на 
2,3 млн. га та досягла  майже 225 млн. га. 

одночасно зі збільшенням виробництва пше-
ниці зростало її споживання. разом із тим упро-
довж останніх трьох років спостерігався позитив-
ний баланс надходження та використання зерна. 
за даними USDA, світове споживання пшениці 
врожаю 2015 р. буде рекордним та становитиме 

 

 

Рис. 3. Динаміка виробництва зерна в Україні [19]
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Рис. 4. Динаміка виробництва озимої пшениці в Україні
Джерело: USDA

 

 

Рис. 5. Структура світового експорту пшениці в 2016/2017 маркетинговому році
Джерело: USDA

 Рис. 6. Дані біржових показників ринку по пшениці
Джерело: Pigua звіт
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майже 708 млн. т. це більше порівняно з минулим 
сезоном на 3,2 млн. т, або на 0,5%.

Попри зростання споживання зерна його сві-
тові кінцеві запаси зростуть. на кінець поточного 
сезону вони очікуються на рекордному рівні, а 
саме близько 243 млн. т, що на 12% більше мину-
лорічного.

світова торгівля стає активнішою (рис. 5). 
обсяги експортно-імпортних операцій на пше-
ницю досягнуть 168 млн. т. основними покупцями 
на світовому ринку залишаться Єгипет, індонезія, 
алжир, країни Єс-27 та бразилія. Головним екс-
портером цього зерна є країни Європейського 
союзу. у поточному сезоні Єс-27 планує продати 
на зовнішніх ринках 33 млн. т пшениці, що стано-
вить майже 20% світової торгівлі. україна пере-
буває на шостій сходинці експортерів пшениці з 
очікуваним обсягами зовнішніх продажів цього 
зерна в поточному сезоні на рівні 15,8 млн. т. 

Пшениця належить до стратегічних видів 
агропродукції. від цієї культури залежать основа 
продовольчої безпеки та формування експорт-
ного потенціалу держави. Пшениця користується 
постійним попитом на внутрішньому та зовніш-
ньому ринках. ціни на це зерно знаходяться на 
високому рівні, що дає можливість відшкодувати 
понесені витрати та в подальшому розвивати 
виробництво цієї культури.

на товарних біржах україни здійснюється 
переважно (понад 80%) торгівля наявним това-
ром, а не стандартними контрактами на поста-
чання товару в майбутньому (ф’ючерсні та 
опційні контракти). спотові контракти – це опера-
ції з негайною поставкою товару, тобто фактично 
товарні біржі є організованим каналом оптової 
реалізації продукції, через який здійснюється 
купівля-продаж сільгосппродукції.

експортний ринок україни продовжив своє 
зростання. середні ціни FOB на продовольчу і 
фуражну пшеницю з поставкою у листопаді/грудні 
за тиждень виросли на 1 долар на тонні. осно-
вну підтримку ціни продовжує надавати значний 
попит із боку країн-імпортерів (рис. 6). 

аграрії, як і раніше, стримували реалізацію 
великотоннажних партій зерна з якісними показ-
никами, що відповідають вимогам Дсту, очікуючи 
зростання цін у короткостроковій перспективі.

рівень цін на зернові за останні чотири-п’ять 
років значно підвищився як на світовому, так і на 
вітчизняному ринку. це сталося за рахунок бага-
тьох чинників, зокрема й погодних умов: по-перше, 
значними темпами зростає попит на продукти хар-
чування з боку великих країн-споживачів; по-друге, 
істотно подорожчали енергоресурси, які викорис-
товуються у сільському господарстві; по-третє, 
постійне зростання вартості енергетичних ресурсів 
змусило шукати альтернативні джерела енергії – 
біопаливо виробляється з таких сільськогосподар-
ських  культур,  як кукурудза, жито, рапс тощо, що 
теж спонукає до підвищення попиту, а разом із тим 
і цін на сільськогосподарську продукцію.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Потребує розвитку зовнішньоекономічна діяль-
ність сільськогосподарських підприємств через 
товарні біржі. Для зернових культур необхідно 
вжити низку заходів щодо: демонополізації 
ринку зернових трейдерів; розроблення й упро-
вадження системи економічних заходів, спрямо-
ваних на зацікавленість виробників у реалізації 
свого зерна на відкритих біржових торгах; упро-
вадження нових біржових технологій на основі 
страхування цінових ризиків, гарантії виконання 
контрактів; створення експортної компанії, яка 
буде забезпечувати 80% експорту зерна, купу-
ючи його лише на біржовому ринку за світовими 
цінами з вирахуванням рентабельності (3–5%); 
запровадження для виробників сільськогоспо-
дарської продукції пільгового оподаткування за 
умови продажу 80% виробленої (задекларова-
ної) продукції на біржовому ринку.

з кожним роком вплив міжнародних цін на 
ціни внутрішнього ринку сільськогосподарської 
продукції зростає. так, якщо порівняти дина-
міку цін на зернові в україні зі світовими, то 
виявиться певна закономірність, коли рівень 
взаємодії підвищується, незважаючи навіть на 
відносну закритість українського ринку та висо-
кий рівень адміністративного регулювання. 
ефективний товарний ф’ючерсний ринок може 
забезпечити вірні сигнали для спотових ринко-
вих цін та визначає можливість отримання при-
бутку, який може бути гарантованим як частина 
торговельного процесу.
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