
Засідання “круглого столу” відкрила директор Інституту економіки та фінансів, 

доцент Т.О. Герасименко. У виступі Тамара Олегівна наголосила про нові можливості 

співпраці викладачів академії та Львівського регіонального відділення Аграрної біржі. 

У рамках “круглого столу”обговорені основні проблеми розвитку біржового ринку 

в Україні. Так, зокрема, велика кількість товарних бірж не виконують функцію 

біржового інституту, укладаються лише термінові контракти (спот, форвард), відсутня 

торгівля товарними деривативами, не впроваджено механізм хеджування при укладанні 

біржових контрактів, не діє клірингова система гарантування виконання розрахунків за 

біржовими контрактами. Частковому вирішенню зазначених проблем сприяють 

законодавчі зміни у трансфертному ціноутворенні на біржовому ринку України. Так, 13 

травня 2014 Верховною Радою був прийнятий Закон України “Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо удосконалення трансфертного ціноутворення” № 

4527 від 24 березня 2014 роки).  

Також обговорено можливі шляхи розвитку біржової торгівлі в Україні. Одним із 

напрямів вирішення зазначених проблем може стати врахування досвіду наших сусідів 

чи ряду Європейських держав, в яких біржові ринкифункціонують інтенсивніше, а 

ціноутворення відбувається більш прозоро. Зокрема, у Польщі, Великобританії та ряді 

інших країн діє так званий Гербовий збір – податок на позабіржові операції з цінними 

паперами – акціями у розмірі 1% від вартості контракту. Відтак, таку ж практику можна 

було застосувати для позабіржових операцій із зерновими та олійними культурами на 

внутрішньому ринку України чи при експорті цих товарів. 

Поряд з тим, відзначено актуальність надання податкових преференції 

виробниками, що працюють на біржовому ринку та використання сучасних електронних 

систем торгівлі під час проведення державних закупівель не тільки бюджетними 

установами та організаціями, а й державними компаніями. А це дозволить зекономити 

10-15% державних коштів та знизить рівень корупції. Окрім цього, важливу роль у 

формуванні внутрішніх цінових індикаторів на ринку сільгосппродукції мають 

відігравати дані сайту Аграрної біржі. 

В рамках наукового засідання також відбулась презентація наукового збірника 

Аграрної біржі України “Моніторинг біржового ринку”. 

За результатами проведеного “круглого столу”було прийнято рішення про 

продовження співпраці ЛКА з Львівським регіональний відділенням Аграрної біржі,в 

рамках якої на найближчу перспективу заплановано обговорення проекту Закону 

України “Про товарний біржовий ринок”. 


