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сучасних умовах господарювання вітчизняних
промислових підприємств виникла необхідність
пошуку інноваційних підходів, форм і механізмів
реалізації готової продукції, одним з яких є електронна
біржова платформа, де мають здійснюватися публічні
торги на основі укладення електронних договорів.
Це відповідає законопроекту «Про цифровий
порядок денний України», в якому серед основних напрямів розвитку «цифрового суспільства» визнано
створення на законодавчому рівні інституційних, інфраструктурних, правових, регуляторних, економічних і
фінансових механізмів організації торгівлі (електронна
комерція, розвиток каналів і методів збуту) з використанням інформаційно-комунікаційних технологій [1].
У Плані заходів щодо цифрового розвитку України
на 2017 р. зазначено про доцільність проведення досліджень для оцінки потенціалу й перспектив цифрового
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розвитку базових галузей промисловості, а також розробки пропозицій з утворення спеціальних фондів підтримки та механізмів цифрового розвитку базових галузей промисловості [2].
Впровадження принципів цифрової економіки дозволило, наприклад, Естонії, Ізраїлю, Ірландії та Швеції підвищити ВВП від 12 до 20% [2]. Цей передовий
досвід необхідно застосовувати при модернізації та
реформуванні промислового виробництва в Україні.
Однак, за експертними оцінками, частка інформаційнокомунікаційних технологій у ВВП України становить
лише 2%, тоді як в Естонії – 7% [3].
Отже, на даному етапі розвитку національної
економіки актуалізується проблема підвищення ефективності управління збутовою діяльністю промислових підприємств за допомогою використання сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій і програмного забезпечення.
Тому мета даної статті полягає в розробці пропозицій щодо формування електронної біржової платформи реалізації вугілля як дієвого напряму реформування
вугільної промисловості України.
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У результаті проведених наукових досліджень
[4–6] виявлено, що на організацію збутової діяльності
вітчизняних вугледобувних підприємств впливають різноманітні чинники, які можна систематизувати у дві групи (рис. 1). Екзогенні чинники характеризують зовнішнє
інституціональне середовище функціонування цих підприємств і показують загрози і перепони в забезпеченні
організації їх збутової діяльності, а ендогенні чинники
відображають внутрішні можливості щодо формування
ефективної збутової політики.

О

дним із інструментів організації збутової діяльності вугледобувних підприємств в Україні
можна назвати формування електронної біржової платформи, головне призначення якої полягає в на-

данні послуг в організації централізованого укладання
біржових контрактів шляхом проведення електронних
біржових торгів вугільною продукцією.
На думку науковців, «…электронная платформа
снижает транзакционные издержки и асимметрию информации на рынке, что способствует развитию свободной конкуренции… Использование электронных
платформ приводит к увеличению полноты информации на рынке, повышению доверия между контрагентами через прозрачность транзакций…» [7, с. 51, 52].
Як зазначають провідні вчені, «… абсолютно ринковим зразком є товарні або фондові (торгівля контрактами) біржі, які застосовуються, зокрема, в системі
ринкових взаємовідносин між виробниками і споживачами вугільної продукції, але вони не є основними,

Чинники впливу на організацію збутової діяльності вугледобувних підприємств
Екзогенні чинники
Політичні

Інституційні
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Ринкові

 нестабільна політична ситуація в країні;
 транспортна блокада Донбасу
 недостатньо ефективна дія законодавчих і нормативноправових документів, що регулюють процеси збутової,
комерційної та торговельно-біржової діяльності;
 відсутність вугільної біржі в Україні
 постійні коливання кон'юнктури ринку вугілля;
 нестабільність попиту на вугільну продукцію (профіцит
або дефіцит)

Фінансовоекономічні

 постійні зміни курсових валютних коливань;
 високі ціни на імпортне вугілля порівняно з вітчизняним;
 негативне сальдо експортно-імпортних операцій зі збуту
вугільної продукції

Інформаційні

 відсутність електронної біржової платформи збуту вугілля
Ендогенні чинники

Маркетингові

 недостатнє врахування особливостей обслуговування різних
категорій споживачів вугільної продукції;
 недосконала система контрактних взаємовідносин
підприємств зі споживачами вугільної продукції

Технологічні

 складні гірничо-геологічні умови виробництва;
 недостатнє застосування інноваційних технологій

Фінансовоекономічні

 збільшення заборгованості за реалізоване вугілля;
 обмежений обсяг фінансових ресурсів;
 зростання рівня збитковості вуглевидобутку

Інформаційні

 недостатнє використання сучасних інформаційнокомунікаційних технологій для інформаційного забезпечення
організації збутової діяльності та управління
взаємовідносинами зі споживачами вугільної продукції

Рис. 1. Систематизація чинників впливу на організацію збутової діяльності вугледобувних підприємств
Джерело: опрацьовано за [9; 10].
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днак проведені наукові дослідження свідчать
про існування ряду проблем розвитку вітчизняного біржового товарного ринку, серед яких
можна назвати такі: невідповідність товарної біржової
торгівлі в Україні загальноприйнятим міжнародним
стандартам; відсутність зацікавленості учасників ринку у веденні прозорого бізнесу та гарантій з боку біржі
тощо. На думку науковців, застосування електронних
біржових торгів вугіллям як напряму реформування
вугільної галузі в Україні стримується недосконалістю
нормативно-правової бази щодо державного регулювання біржового товарного ринку [13].
Підтвердженням є й аналіз статистичних даних.
Незважаючи на зростання загальної кількості бірж,
в Україні недостатньо бірж, де здійснюється торгівля
вугіллям. Так, за даними Державної служби статистики
України, кількість зареєстрованих бірж за 2000–2016 рр.
зросла на 68,1% у результаті збільшення кількості універсальних бірж на 19,3%, товарних і товарно-сировинних –
на 180,8%. При цьому частка універсальних бірж у загальній кількості зареєстрованих бірж скоротилася за
цей період на 7,6%, а товарних і товарно-сировинних,
навпаки, зросла на 28,8% (табл. 1).
Обсяг пропозицій вугільної продукції в загальному обсязі товарів для продажу на біржах збільшувався
з 2010 р., і його максимальне значення спостерігалось у
2013 р. Починаючи з 2014 р., частка вугільної продукції в
загальному обсязі пропозицій товарів на біржах суттєво
скоротилася – на 7,3%. У цілому за 2009–2016 рр. цей
показник зріс лише на 1,5%.
Як правило, вугільна продукція на біржах реалізується на основі укладення спотових угод, під якими
розуміється угода на реальний товар з негайною (від 1
до 30 днів) поставкою. Предметом такої угоди є реальний товар, що вже є на складі або знаходиться в дорозі.
Це угода без відстрочення виконання, тобто поставка та
оплата за вугільну продукцію здійснюється відразу або
невдовзі після її укладення.
Аналіз свідчить, що у 2009 р. обсяг пропозицій
вугільної продукції перевищував обсяг укладених спотових угод на 118,1%, а у 2016 р. – на 25%. Тобто, спостерігається тенденція зниження відношення обсягу пропозицій до укладених спотових угод з продажу вугілля
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ідповідно до діючих законодавчих і нормативноправових документів в Україні основними завданнями товарної біржі є створення умов для проведення біржової торгівлі; регулювання біржових операцій
і цін на товари, що допускаються до обігу на біржі; надання членам і відвідувачам біржі організаційних, інформаційних та інших послуг; забезпечення збору, обробки та
розповсюдження інформації про кон’юнктуру ринку. До
головних принципів товарної біржі віднесено рівноправність учасників біржових торгів; застосування вільних
(ринкових) цін; публічне проведення біржових торгів.
У проекті Закону України «Про ринок вугільної
продукції» визначено зміст поняття «вугільна біржа» як
«суб’єкта господарювання, який надає послуги в організації централізованого укладення біржових контрактів
шляхом проведення електронних біржових торгів, виявленні попиту і пропозицій на вугільну продукції».
Згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.06.2012 р. № 723 «Про затвердження Конкурсних вимог щодо відбору товарних
бірж (електронних біржових майданчиків) для організації та проведення електронних біржових торгів з купівліпродажу вугільної продукції» під електронним біржовим
майданчиком розуміється «товарна біржа, яка утворена

і здійснює свою діяльність відповідно до Закону України
«Про товарну біржу», Господарського кодексу України,
правил біржової торгівлі, має програмно-технічні можливості для організації та проведення електронних біржових торгів, забезпечує гарантію виконання зобов’язань
за біржовими угодами та контроль за їх виконанням».
Електронні біржові торги вугіллям мають здійснюватися в рамках прийнятого Закону України від
03.09.2015 р. № 675-VIII «Про електронну комерцію» (зі
змінами, у ред. від 26.04.2017 р.), в якому вказано про
реалізацію товару дистанційним способом, а саме –
через укладення електронного договору. Під таким договором розуміється «домовленість двох або більше
сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків та оформлена в електронній формі».
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а сприяють головним чином здійсненню спотових угод»
[8, с. 13].
Серед етапів модернізації та реформування вугільної промисловості, як зазначено в Енергетичній стратегії України до 2035 р. «Безпека, енергоефективність,
конкурентоспроможність», визнано «…запровадження
біржової торгівлі вугільною продукцією та допуск на
ринок імпортного вугілля…» [11, с. 59].
У проекті Закону України «Про ринок вугільної
продукції» вказано, що «торги на вугільній біржі можуть
проводитися виключно в електронній формі за допомогою програмно-технічних засобів». Це відповідає Плану
дій Уряду України, в якому наголошується на налагодженні процедури продажу вугільної продукції та можливості
створення електронного «майданчика», на якому мають
здійснюватися публічні торги вугіллям [12].
Це не суперечить і чинному законодавству України, в якому регулюються питання управління біржовою
діяльністю та функціонування товарної біржі. Так, згідно зі ст. 278 Господарського кодексу України (зі змінами,
у ред. від 08.12.2016 р.) «здійснення торговельнобіржової діяльності має на меті організацію та регулювання торгівлі шляхом надання послуг суб’єктам господарювання у здійсненні ними торговельних операцій
спеціально утвореною господарською організацією –
товарною біржею».
У ст. 1 Закону України від 10.12.1991 р. № 1956-XII
«Про товарну біржу» (зі змінами, у ред. від 06.11.2014 р.)
зазначено: «Товарна біржа є організацією, що об’єднує
юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу
і комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в
укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування
і полегшення товарообігу і пов’язаних з ним торговельних операцій».
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Таблиця 1
Динаміка кількості бірж в Україні
Показник
Рік

У тому числі

Частка в загальній кількості бірж, %

Загальна
кількість бірж

універсальні

товарні

універсальні

товарні

2000

339

88

146

26,0

43,1

2005

439

115

244

26,2

55,6

2007

461

114

272

24,7

59,0

2009

484

103

318

21,3

65,7

2011

537

106

368

19,7

68,5

2013

574

108

400

18,8

69,7

2014

586

107

415

18,3

70,8

2015

555

104

391

18,7

70,5

2016

570

105

410

18,4

71,9

Джерело: складено за [14].
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на біржах. При цьому обсяг укладених спотових угод в
загальному обсязі пропозицій вугілля зріс за 2009–2016
рр. на 34,1%, у загальному обсязі укладених угод з реалізації товарів на біржах – на 1,7%, а в загальному обсязі
укладених спотових угод – на 2,3% (табл. 2).
На основі статистичних даних обсягів пропозицій і
укладених спотових угод з продажу вугільної продукції на
біржах розраховано коефіцієнти варіації (V) цих показників як відношення середньоквадратичного відхилення (σ)
до середньої величини показника (xсер.) (табл. 3).
Як показують розрахунки, коефіцієнти варіації обсягів пропозицій і укладених спотових угод з продажу
вугільної продукції на біржах суттєво перевищують нор-

мативне значення 33%. Це означає, що фактичні дані цих
показників не є однорідними сукупностями. Їх характерною особливістю є високий рівень мінливості та значні
коливання, тобто спостерігається тенденція постійних
змін структури та кон’юнктури біржового ринку.

С

еред заходів щодо реформування та поліпшення біржової діяльності дослідниками визнано
доцільність «впроваджувати нові інструменти
біржової торгівлі, а також інформаційні технології в
біржову діяльність» [17, с. 99]. Учені Національного інституту стратегічних досліджень пропонують Кабінету
Міністрів України, Міністерству економічного розвитку

Таблиця 2
Динаміка обсягів пропозицій та укладених спотових угод з продажу вугільної продукції на біржах
Рік

Показник
Обсяг пропозицій вугільної продукції, млн грн
Частка в загальному обсязі пропозицій товарів, %
Обсяг укладених спотових угод з продажу вугільної продукції,
млн грн

2009

2011

2013

2014

2015

2016

296,6

3251,0

3247,5

746,8

545,2

397,8

0,5

3,3

9,7

2,4

2,2

2,0

136,0

2273,5

2180,1

627,6

446,9

318,2

Частка в загальному обсязі
– пропозицій вугільної продукції, %

45,9

69,9

67,1

84,0

82,0

80,0

– укладених угод з продажу товарів на біржах, %

0,3

2,4

7,6

2,4

2,2

2,0

– укладених спотових угод з продажу товарів на біржах, %

0,4

2,5

8,4

2,9

2,8

2,7

ЕКОНОМІКА

Джерело: складено за: [15, с. 88, 91, 93; 16, с. 55, 59, 62].

Таблиця 3
Показники варіації обсягів пропозицій і укладених спотових угод з продажу вугільної продукції на біржах
Показник

Розрахункові показники
xсер., млн грн

σ, млн грн

V, %

Обсяг пропозицій вугільної продукції

1439,1

1137,7

79,1

Обсяг укладених спотових угод з продажу вугілля на біржах

1044,9

774,3

74,1

Джерело: авторська розробка.
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ВИСНОВКИ
З метою підвищення ефективності організації збутової діяльності підприємств вугільної галузі України
доцільно внести ряд змін і доповнень до законодавчих
і нормативно-правових актів, що регулюють процедури
здійснення біржової торгівлі:
 до розділу VI «Біржові операції та правила біржової торгівлі» Закону України «Про товарну
біржу» включити механізм організації та регулювання електронної біржової торгівлі з використанням сучасних інформаційно-комуні
каційних технологій;

 проект Закону України «Про ринок вугільної
продукції» доповнити інформацією про впровадження електронної системи біржових торгів
вугіллям, яка дає віддалений доступ для учасників, з цифровим та електронним ступенем
захисту, що здійснює кліринг і забезпечує розрахунки;
 Енергетичну стратегію України до 2035 року
«Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» доцільно розширити інформацією стосовно технологій, процедур та інструментарію для організації та реалізації електронних біржових торгів вугіллям;
 до проекту Концепції Державної цільової економічної програми реформування вугільної
промисловості на період до 2020 року включити такий пункт, як «впровадження електронної
біржової торгівлі вугіллям».

В

несення відповідних поправок сприятиме скороченню кількості посередників на ринку вугільної
продукції, створенню рівних умов для вугледобувних підприємств державного і приватного секторів,
прозорому формуванню ціни на вугілля на основі змін і
коливань кон’юнктури, оптимізації витрат на організацію збутової діяльності, мінімізації фінансових ризиків
тощо. Це, своєю чергою, дозволить забезпечити своєчасність формування енергетичного балансу України та
зменшити тиск на валютний ринок у результаті виявлення реального обсягу експортно-імпортних операцій
з продажу вугілля.			

ЛІТЕРАТУРА
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і торгівлі України доопрацювати та внести на розгляд
Верховної Ради України законопроект «Про товарний
біржовий ринок» [13].
Фахівцями Української енергетичної біржі для
створення прозорого ринку вугільної продукції запропоновано:
 зобов’язати на законодавчому рівні перевести
державні закупівлі вугільної продукції на електронні біржові торги;
 зобов’язати на законодавчому рівні великих
учасників ринку вугільної продукції реалізовувати/закуповувати вугілля, використовуючи
механізм електронних біржових торгів з метою
формування ціни на вугільну продукцію на прозорих і конкурентних умовах;
 надавати державну підтримку вугледобувним
підприємствам, які реалізують власну продукцію виключно через механізм електронних біржових торгів.
Формування системи біржової торгівлі вугільною
продукцією в Україні із застосуванням інформаційних
технологій сприятиме одержанню очікуваного ефекту
(рис. 2).

1. Проект Закону України «Про цифровий порядок денний України». URL: http://iportal.rada.gov.ua/uploads/documents/
40009.pdf

Установлення оптимальної ціни на основі реального балансу попиту і пропозиції
на вугільну продукцію виходячи з кон’юнктури ринку

Спрощення процедури пошуку потенційних покупців та укладення електронних
контрактів купівлі-продажу
Створення можливості здійснювати оптову торгівлю вугільною продукцією та поступовий
перехід до інших форм біржових контрактів (наприклад, ф’ючерсних) і фінансових
інструментів (хеджування)
Організація біржової експертизи якості товару та оцінки заставного майна
за кліринговими операціями
Проведення розрахунків і забезпечення виконання зобов’язань через кліринговий центр
вугільної біржі
Рис. 2. Складові ефекту від реалізації біржової торгівлі вугільною продукцією

Джерело: складено за [18; 19; 20, с. 22].
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Складові ефекту

Формування конкурентного середовища для покупців і продавців (участь в електронних
біржових торгах на рівних умовах, що дає можливість придбати або продавати вугілля
за найбільш вигідною ціною на засадах вільної конкуренції)
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