
Товарна біржа як механізм  
антимонопольного регулювання



Проблеми ринку енергоносіїв в Україні

Ринок Проблема

Вугільна продукція - непрозоре ціноутворення, цінові зговори;
- тіньові схеми реалізації продукції;
- відсутністю контролю за трансфертним ціноутворенням.;
- перехресне субсидування ефективно діючими вугледобувними підприємствами 
збиткових;
- відсутність контролю за походженням вугілля. 

Нафтопродукти - порушення балансу економічних інтересів учасників та держави;
- зловживанням домінуючим становищем: встановлення монопольних цін, 
створення дискримінаційних умов, створення перешкод доступу на ринок.

Електроенергія - обмеженість конкуренції в генерації і постачанні електроенергії;
- адміністративне втручання в діяльність суб'єктів ОРЕ;
- перехресні субсидії між категоріями споживачів та регіонами;
- відсутність стимулів до недержавних інвестицій;
- недосконалість тарифо-і ціноутворення. 

Природний газ - відсутність контролю за ціноутворенням;
- обмежена кількість постачальників.



Значення біржової торгівлі для економіки України

Значення Результат

Формування 
організованого 
товарного ринку

- поліпшення інвестиційного клімату та іміджу країни, розвиток національного 
бізнесу;
- обгрунтоване тактичне і стратегічне планування розвитку економіки;
- підвищення якісних показників товарів;
- рівний доступ до торгів і знеособлення біржових заявок забезпечує розвиток 
конкурентного ринку.

Прозорість діяльності - детінізація енергетичної галузі, ліквідація тіньових схем;
- контроль походження товарів;
- ускладнюється можливість ухилення від сплати податків.

Створення прозорого 
механізму формування 
справедливих ринкових 
цін

- ціни формуються на основі попиту і пропозиції в ході біржових торгів в 
залежності від ринкової кон'юнктури;

- позбавлення можливості занижувати / завищувати ціни;
- позбавлення дотаційного характеру деяких галузей промисловості.

Формування цінового 
індикатора

- формування національних біржових індикаторів;
- контроль за трансфертним ціноутворенням;
- регулювання природних монополій і захист конкуренції;
- є орієнтиром для здійснення оподаткування органами виконавчої влади;
- дозволить запустити похідні інструменти, затребувані ринком, що дозволить 
учасникам прогнозувати ціну та хеджувати свої ризики.



Значення Результат

Формування 
організованого 
товарного ринку 
вугілля

- можливість вибирати найкращі цінові пропозиції;
- оптимізація витрат;
- працює система гарантії виконання зобов'язань контрагентами;
- уніфіковані умови поставки та оплати, що значно зменшує кількість      
погоджень по кожній угоді.

Прозорість діяльності - спрощується процедура пошуку потенційних постачальників і споживачів і    
укладення договорів, що призводить до оптимізації витрат;

- підвищується привабливість компанії для інвесторів;
- здійснюється контроль щодо проведення розрахунків і забезпечення     
виконання зобов'язань. 

Створення прозорого 
механізму 
формування 
справедливих 
ринкових цін

- ціна встановлена в результаті біржових торгів згідно Податкового Кодексу    
України є ринковою «звичайною ціною»;

- можливість прямого і кооперованого впливу на формування ринкових цін.

Формування цінового 
індикатора 

- біржові котирування об'єктивно відображають стан ринку і є орієнтиром при  
укладанні угод на біржовому і позабіржовому ринках.

Значення біржової торгівлі для економіки України
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Досвід Російської Федерації

Закон РФ «Про захист конкуренції» Компанія, що займає домінуюче положення на відповідному 
товарному ринку повинна продавати через біржу визначену 
ФАС кількість товару.

Розпорядження Уряду РФ від 10.02.2011 № 167-р 
«Про затвердження переліку біржових товарів, 
щодо яких позабіржові угоди, в тому числі 
довгострокові договори поставки, підлягають 
обов'язковій реєстрації товарної біржею» 

Позабіржові угоди, в тому числі довгострокові договори 
поставки, підлягають обов'язкової реєстрації реалізовані 
виробником товару, що мають частку на ринку певного товару в 
розмірі більше ніж 35 відсотків, товарною біржею присутні 
нафтопродукти і нафта сирої.

Створення Міненерго РФ і ФАС  Біржового комітету Біржовий комітет займається системним моніторингом цінової 
ситуації на внутрішньому ринку нафтопродуктів, надає об'єктну 
картину тенденцій на ринку.

Наказ ФАС Росії і Міненерго Росії «Про 
встановлення мінімальної величини 
нафтопродуктів, на біржових торгах 
нафтопродуктів, вироблених та (або) реалізованих 
господарюючим суб'єктом, що займає домінуюче 
положення (...)»

Встановлює обсяги поставок нафтопродуктів на внутрішній 
ринок та закріплює обов’язкову реалізацію через біржу 10% 
таких поставок за вирахуванням біржових угод між 
афілійованими особами. Даний наказ дозволить регулювати 
ціни на внутрішньому ринку, уникнути їх завищення та 
заниження, сформувати повноцінний біржовий індикатор ціни.

За рішенням Федеральної антимонопольної служби та 
за підтримки Уряду в Росії була створена законодавча 
база для підтримки ліквідності біржового ринку. 
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Досвід Російської Федерації

Розпорядження Уряду РФ від 20.07.2012 N 1309-р «Про 
доповнення переліку біржових товарів, щодо яких 
позабіржові угоди, в тому числі довгострокові договори 
поставки, підлягають обов'язковій реєстрації товарною 
біржею, затвердженого розпорядженням Уряду РФ від 
10.02.2011 N 167-р» 

До переліку включене вугілля, у зв'язку з чим всі виробники 
вугілля, якими за попередній рік було реалізовано більше             
1 млн тонн вугілля, зобов'язані реєструвати всі позабіржові угоди 
на біржі.

Підготовка поправок до Закону «Про держзакупівлі» З вимогою про здійснення обов'язкових держзакупівель в обсязі 
не менше 50% від загальних обсягів для бюджетних організацій, 
що є великими споживачами нафтопродуктів через біржу, 
зокрема МВС та Міноборони.

Комітет Держдуми з енергетики провів Круглий стіл на 
тему: «Про заходи з розвитку біржової торгівлі 
нафтопродуктами як одного з механізмів 
антимонопольного регулювання цін»

Визначено основні кроки для розвитку біржового ринку.

Реалізація положень «третього антимонопольного 
пакету»

Формування умов ліквідної біржової торгівлі, методичні вказівки 
по визначенню справедливої ціни.
Зобов'язання ФАС оцінювати справедливу біржову ціну.
Встановлені винятки з випадків визнання біржової ціни 
монопольно високою.

Прийняття законопроекту «Про ринковому ціноутворенні 
на нафту і нафтопродукти в Російській Федерації»

В якому ропонується використовувати три базові індекси 
ринкових цін: зіставні ціни закордонних ринків, біржові 
котирування, позабіржові ціни на нафту та основні 
нафтопродукти.



 формування прозорого механізму встановлення справедливої ринкової ціни.
Господарюючий суб'єкт пропонує розрахунок і порядок формування
конкурентної ціни продукції з обгрунтуванням розрахунку. Стартова ціна
встановлюється у межах цінового діапазону і розміру відхилення стартової ціни
від середньозваженої ціни продукції попередньої торгової сесії;
 стабілізації ціни на пальне;
 демонополізації ринку та використання трансфертних цін;
 формування референтних індикаторів ціни, підвищення прозорості та

передбачуваності ціноутворення на паливному ринку;
 забезпечення чесної конкуренції на ринку, що виключає нецінові методи

ведення боротьби (цінові змови).

Біржові торги на основі електронної торгової системи 
допомогли вирішити наступні питання в РФ:



Досвід Казахстану 

Постановою Уряду Республіки Казахстан від 6 
квітня 2011 року № 375 затверджено 
«Перелік біржових товарів та мінімального 
розміру пропонованих партій, які реалізуються 
через товарні біржі» 

До переліку включена вугільна продукція, брикети, гази 
нафтові та інші вуглеводні.
З початку 2013 року всі комунальні служби Казахстану 
здійснюють закупівлю вугілля тільки на товарних біржах.

Розроблена Концепція подальшого розвитку 
товарних бірж та товарної біржової діяльності в 
Казахстані

Передбачає забезпечення Урядом Республіки Казахстану 
реалізації останніх змін до Закону РК «Про товарні біржі», 
які передбачають, що не менше 15% від загального 
власного біржового обороту товарів (що увійшли до 
Переліку) учасника біржової торгівлі має бути реалізовано 
через товарні біржі в режимі подвійного анонімного 
зустрічного аукціону.
Реалізація  Концепції дозволить сформувати прозорий 
ліквідний організований товарний ринок країни, що 
забезпечує формування національних біржових 
індикаторів.

Постанова Уряду Республіки Казахстан від 28 
грудня 2012 р. № 1707 «Про затвердження 
щоденних електронних форм звітності товарних 
бірж, правил їх подання»

Забезпечує оперативне надходження інформації про  
біржові операції до державних контролюючих органів.



Кроки України з активізації біржової торгівлі

 Кабінетом Міністрів України 26.10.2011 прийнято Розпорядження № 1070–р
«Про схвалення Концепції переходу на біржову форму продажу вугілля».

 Мінеконорозвитку України видано наказ № 723 від 19.06.2012 «Про затвердження
Конкурсних вимог щодо відбору товарних бірж (електронних біржових майданчиків)
для організації та проведення електронних біржових торгів з купівлі-продажу
вугільної продукції».

 Мінекомрозвитку України затверджено та опрелюднено перелік товарних бірж, на
яких здійснюється купівля-продаж вугільної продукції.



Бачення антимонопольного регулювання 

Ринкова ціна

Котирування Індекс Індекс

1. Антимонопольний контроль.
2. Податковий контроль.
3. Контроль за трансфертним ціноутворенням.



Критерії по формуванню конкурентної ціни на 
біржових торгах

 реалізація встановленого обсягу продукції (не менше 15% від обсягу споживання на
внутрішньому ринку);

 біржові торги відповідають вимогам антимонопольного органу і регулятора товарного
ринку;

 представлення товарній біржі списку афілійованих осіб;

 відсутність маніпулювання ринком;

 регулярна реалізація з рівномірним розподілом обсягу по торговим сесіям протягом
календарного місяця;

 реєстрація позабіржових угод на поставку товару;

 мінімальний розмір біржового лоту не перешкоджає доступу на відповідний товарний
ринок;

 анонімність біржових торгів.



Необхідні заходи при побудові біржового ринку енергоносіїв в Україні

 видання Міненерговугілля та Антимонопольним комітетом України акту щодо обов’язкової
реалізації 15% від обсягу енергоносіїв, що поставляється на ринок України, через біржу;

 затвердження Антимонопольним комітетом України переліку товарів, угоди з якими 
зобов'язані укладати на біржових торгах товарних бірж та переліку товарів (в тому числі 
вугілля), щодо яких позабіржові угоди, в тому числі довгострокові договори поставки, 
підлягають обов'язковій реєстрації товарною біржею;

 встановлення Антимонопольним комітетом України жорсткого контролю за об’ємами 
виробництва енергоносіїв;

 затвердження Антимонопольним комітетом України методики визначення ринкової ціни 
на основі біржових котирувань. 

 створення постійнодіючого органу зі складу Антимонопольного комітету України, 
Міністерства доходів та зборів України та біржі,  що сприяв би  розвитку ринкового 
ціноутворення. 



Рівний доступ, 
справедливі ціни, чесна 

конкуренція

Створення 
автоматизованої торгової 

платформи для 
організованої торгівлі 

енергоносіями, надання 
ефективного інструменту 

для торгівлі учасникам 
ринку

Формування 
справедливої ринкової 
ціни на енергоносії, яка

є індикатором для 
вітчизняних енергетичних 

компаній та іноземних 
інвесторів

Забезпечення учасників 
ринку механізмами, які 
дозволяють вирішувати 
завдання як видобувних 

так і генеруючих  компаній 
та біржових гравців

Асоціація «БІРЖОВІ ТА ЕЛЕКТРОННІ МАЙДАНЧИКИ» 
Адреса: 03062, м. Київ, пр. Перемоги, 67

Телефон: (044) 361 53 72
e-mail: info@aeaep.com.ua | aeaep.com.ua


