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ЗАСТАВНА ЗАКУПІВЛЯ ЗЕРНА ЯК ЗАСІБ ДЕРЖАВНОЇ 
ПІДТРИМКИ ТОВАРОВИРОБНИКА

За останні десять років валове виробництво та врожайність зерна в Україні значно 
коливаються, що призводить до порушення цінової стабільності на ринку. Аналіз 
ринкової кон'юнктури протягом 2000-2004 рр. показує доволі істотне збільшення 
пропозиції на ринку зерна одразу після збирання врожаю, що спричиняє зменшення 
ціни. Це зумовлене початком посівної компанії, коли товаровиробники потребують 
обігових коштів для розрахунків за пальне, добрива, засоби захисту рослин, насіння, а 
тому   продають   зерно   за   низькими   цінами    та    отримують   менший   прибуток  від
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очікуваного. Кон’юнктурні коливання не є сприятливими для товаровиробників, а 
тому, з метою підтримки вітчизняного товаровиробника та стабілізації цінової ситуації 
на ринку, держава запровадила механізм заставних цін і заставних закупок зерна 
Впровадженню такого механізму сприяв позитивний досвід інших країн у сфері 
страхування своїх товаровиробників від коливань ринкових цін на зерно. У кожній 
країні механізм заставної закупівлі зерна має свої відмінності, але зберігається 
економічна сутність та призначення такого засобу. Так. у США широкого застосування 
набули товарно-кредитні операції, коли фермер отримує кредит під свою продукцію за 
заставними цінами. У Франції заставну закупівлю зерна здійснюють спеціалізовані 
недержавні ліцензовані організації-колектори (збирачі), коли за здану продукцію 
товаровиробник одержує плату за авансованими цінами, гарантованими державою. А 
ось у Польщі Агентство аграрного ринку здійснює інтервенційну закупівлю сезонних 
лишків сільгосппродукції та їх продаж у період недостатньої пропозиції зернових на 
ринку.

Питанню запровадження в життя та покращення механізму заставних цін та 
заставних закупок зерна в Україні приділяють увагу багато вчених. Так. О. Захарчук 
зазначає, що за економічною сутністю заставна закупівля зерна є формою 
закупівельних інтервенцій, оскільки вони мають здійснюватися у випадках, коли 
ринкові ціни на зерно нижчі від заставних або є мінімальними [1]. М. Кучер розглядає 
заставні ціни як мінімум, який має відшкодовувати нормативну собівартість і 
гарантувати мінімальний прибуток для простого відтворення виробництва [2]. 
Запровадження заставних цін та аналогічних закупок зерна в агровиробників є одним з 
прикладів формування дієвого економічного середовища на зерновому ринку України 
Ними передбачено недопущення невиправданого зниження цін на зерно у період його 
масового збирання та надходження на ринок у липні-грудні [3]. Механізм заставних 
закупівель зерна продовжує вдосконалюватись. З’являються нові нормативні 
документи – угоди, методики, порядки тощо, змінюються ціни, але головна мета 
запишається незмінною – сприяти формуванню вигідних для селян реалізаційних умов 
на зерно. На думку вітчизняних вчених, подібна цінова політика є звичайним 
атрибутом кожної розвиненої країни.

Завданням дослідження є аналіз механізму заставних закупок зерна та заставних 
цін на зерно, визначення об’єктивних перешкод на шляху розвитку цього процесу, а 
також пошук шляхів для його покращення та вдосконалення.

Об'єктам дослідження є вітчизняний ринок зернових. Методологічною та 
теоретичною основою роботи є діалектичний метод пізнання. Також у процесі 
дослідження використовувались такі методи: статистично-економічний, зокрема його 
прийоми – групування, порівняння, середніх і відносних величин та ін.; монографічний 
метод; метод індукції. Концептуальне осмислення механізму заставних закупок зерна 
здійснювалося із застосуванням абстрактно-логічного методу економічних 
досліджень. Одержати достатньою мірою науково обгрунтовані висновки допомогло 
застосування історичного і логічного методів пізнання [4].

Інформаційною базою дослідження є офіційні статистичні матеріали, нормативно- 
довідкова література, наукові публікації.

Результати досліджень. Механізм заставних закупівель зерна в Україні 
запроваджено у 2000 р. Указом Президента України “Про невідкладні заходи щодо 
стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна” і Постановою Кабінету Міністрів 
України № 1141 від 21 липня 2000 р. “Про запровадження заставних закупок у 
сільськогосподарських товаровиробників”. Цими нормативними документами 
передбачалася закупівля зерна в агровиробників за гарантованими державними цінами 
[5]. Функцію Державного агента із забезпечення заставних закупівель зерна виконує 
ДАК “Хліб України”, яка може приймати і зберігати заставне зерно на власних 
елеваторах, починаючи з 1 липня, але не пізніше 1 березня наступного року. За 
селянином зберігається право протягом восьми  місяців продати це зерно.  Головною
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метою механізму заставних закупівель зерна є захист товаровиробників від сезонних та 
кон'юнктурних коливань цін на зерновому ринку.

Економічна сутність заставної ціни на зерно полягає у двох її функціях – функції 
кредиту і мінімальної гарантованої ціни на зерно [6]. Розглянемо першу функцію – 
функцію кредиту (рис. 1). Відомо, що після жнив ціна на збіжжя різко падає через 
велику пропозицію зерна на ринку, а в другій половині маркетингового року через 
його дефіцит ціна зростає у 1,3-2 рази [7]. Сіаме тому товаровиробнику невигідно 
продавати вирощене ним зерно одразу і, таким чином, отримати менший прибуток від 
реалізації продукції. Проте, товаровиробнику необхідні кошти для ведення 
господарства, які він розраховував отримати від продажу зерна теперішнього року. У 
такому випадку селянин може продати зерно на період до восьми місяців за заставною 
ціною, але при цьому за ним зберігається право забрати зерно у термін, передбачений 
договором. ДАК “Хліб України” на конкурсній основі відбирає кращі зерносховища 
(відповідальних зберігачів) і гарантує належне зберігання заставного зерна. 
Уповноважені компанією підприємства приймають зерно і протягом трьох банківських 
днів з часу надходження оплачують його вартість за діючими на цей період заставними 
цінами. Всі витрати (крім доставки) по зберіганню зерна на підставі документів мають 
відшкодовуватися заготівельним підприємством.

Рис. 1. Схеми заставних закупівель зерна з подальшим його викупом товаровиробником

Основні позначення в рис. 1 :  1 .  Угода щодо заставної закупівлі зерна між ДАК 
“Хліб України” (компанією) та агровиробником. 2. Товаровиробник доставляє зерно на 
елеватор або ХПП ДАК “Хліб України”, отримуючи подвійне свідоцтво (складське та 
заставне). 3. Банк надає компанії кредит. 4. Компанія сплачує кошти за зерно 
товаровиробнику протягом трьох банківських днів. 5. Товаровиробник сплачує 
компанії заставну вартість зерна та вартість зберігання заставного зерна. 6. Компанія 
повертає виробнику зерно. 7. Компанія сплачує кредит банку. 8. Банку сплачуються 
відсотки за користування кредитом.

Дочекавшись підвищення цін на зерно, товаровиробник може продати його за 
більш вигідними для нього умовами, але при цьому він має повернути зерносховищу 
заставну вартість зерна і покрити витрати за зберігання товару. Якщо ціна на ринку не 
задовольняє товаровиробника, то він може передати право власності на зерно 
заставотримачу (рис. 2). Таким чином, функція кредиту у вигляді заставної ціни 
трансформується у мінімальну граничну вартість. При цьому товаровиробник не 
покриває витрати на зберігання зерна.

Основні позначення в рис. 2: 1. Договір заставної закупівлі зерна між компанією 
та агровиробником. 2. Товаровиробник доставляє зерно на елеватор або ХПП ДАК 
“Хліб України”, отримуючи подвійне свідоцтво (складське та заставне). 3. Банк надає 
компанії кредит. 4. Компанія сплачує кошти за зерно товаровиробнику протягом трьох 
банківських днів. 5. Компанія продає зерно або продукт: його переробки (компанія 
має право за погодженням з банком проводити переробку зерна) кінцевому споживачу.
б. Кінцевий споживач сплачує компанії кошти за зерно або продукти його переробки.
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7. Компанія повертає банку кредит. 8. Банку сплачуються відсотки за користування 
кредитом.

Вісник Сумського національного аграрного університету Фінанси, кредит
Серія "Фінанси і кредит", 2005, № 1

Рис. 2. Схема заставних закупівель зерна з передачею прав власності на зерно 
заставотримачу

Заставна ціна є мінімумом, що має відшкодовувати нормативну собівартість і 
гарантувати мінімальний прибуток для простого відтворення виробництва [8]. 
Заставна ціна також допомагає товаровиробникам, коли ті не можуть реалізувати свої, 
продукцію внаслідок зменшення попиту.

Заставна ціна зерна щороку встановлюється Кабінетом Міністрів України. 12 
травня 2004 р. Кабмін прийняв Постанову №625 “Про заходи щодо проведення 
заставних операцій із  зерном урожаю 2004 року”,  якою на період з 1 липня 2004 р  по 1 
березня 2005 р. були встановлені заставні ціни на зерно (табл. 1).

Таблиця 1

Рівень заставних цін (без урахування ПДВ) на зерно базисних кондицій, грн./т
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Ячмінь, класів Овес, класів

ІІ IV V VI І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ

Ціна.
грн./т 650 550 450 420 370 350 700 500 340 335 330 300 280 260

Джерело: Бондаренко В. Компанія пропонує селянам прозору схему співпраці. Зерно і хліб. 
– 2004. – № 3. – С 3–4.

Кошти державного бюджету, передбачені на фінансування заставних операцій. 
спрямовуються на окремі рахунки в банках Державного агента із забезпечення 
заставних закупок зерна на проведення зазначених операцій. Компенсація витрат за 
кредитами банків, залученими для проведення заставних операцій із зерном, 
здійснюється заставному агенту на проведення заставних операцій із зерном у розмірі 
ста відсотків його витрат за користування кредитами банків (але не більш як 15 
відсотків річних).

В угодах між банками і заставним агентом встановлюються відсоткова ставка та 
розміри витрат, згідно яких нараховується плата за користування кредитами. Кошти 
державного бюджету, передбачені для фінансування заставних та інтервенційних 
операцій  із  зерном  у  сумі  70 млн. грн., були  спрямовані  таким  чином:  67,5  млн. грн. 
на фінансову підтримку інтервенційних операцій шляхом закупівлі зерна до 
інтервенційного фонду, відшкодування витрат з приймання, зберігання, відвантаження, 
страхування, переробки зерна інтервенційного фонду; 2.5 млн. грн. – на фінансову 
підтримку заставних операцій із зерном шляхом компенсації ставки за кредитами 
банків, відшкодування витрат на зберігання, приймання, відвантаження, страхування 
невитребуваного зерна [9].

По Житомирській області не вдалося активізувати заставну закупівлю зерна у 
2000-2003 рр., навіть за умови досить привабливих для виробників заставних цін. 
Головною перешкодою  на шляху  розвитку  цього  механізму  є  відсутність  державного
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фінансування. Проте, у 2004 р. заставні закупівлі зерна відбулися та з'явилась 
впевненість в успішній реалізації цього важливого зернового проекту (табл. 2).

Таблиця 2

Заставна закупівля зерна з урожаю 2004р. Житомирським ОДП ДАК “Хліб України " та ДП 
“Черняхівський КХП” станом на 01.01.2005 р.

Місце зберігання Район Культура Кількість,
тонн

Вартість,
грн.

  Бровківська ГХД

  
Андрушівський

Пшениця 5 кл. 533,032 238027,60
Попільнянський Пшениця 5 кл. 1237,857 561821,35
Ружинський Пшениця 6 кл. 1450,000 604500,00
Брусилівський Жиго групи А 703,580 260324,60

  
Любарський

Пшениця 4 кл. 25,000 13750,00
ВАТ
 ‟Попільняське ХПП”

  
Попільннянський

Пшениця 6 кл. 500,000 210000,00

  ВАТ ‟Брусилівське ХПП” Брусилівський Жито групи А 845,000 312650,00
  ВАТ ‟Чуднівське ХПП” Чуднівський Жито групи А 348,000 134160,00

Разом: - 5642,469 2335233,55

  ДП ‟Черняхівський КХП”

Черняхівський Жито групи А 610,000 225700,00
Малинський Жито групи А 255,000 94350,00
Коростишівський Пшениця 4 кл. 35,000 19250,00
Ємільчинський Жиго групи А 50,000 18500,00
Вол.-Волинський Жиго групи А 100,000 37000,00

Разом: - 1050,000 394800,00
ПО ОБЛАСТІ: - 6692,469 2730033,55

Джерело:  власні розрахунки автора за даними ДАК "Хліб України".

Житомирське ОДП ДАК «Хліб України» закупило 6692,4 тис. тонн зернових у 
виробників області за ціною від 550 до 370 грн./т на загальну суму 2,7 млн. грн. 
Основними кредиторами виступали АППБ “Аваль” та “індекс банк”.

Для визначення розміру відшкодування державою відсотків за надання 
комерційними банками кредитів під заставні ціни можна прийняти такі розрахунки: 
тривалість застави – п’ять місяців (середній термін застави); заставна ціна – 550 грн./т 
(пшениця IV класу); розмір застави – 6,7 тис. тонн; плата за кредит – 14 відсотків 
(подвійна облікова ставка НБУ).

1)  6,7 тис. тонн ∙ 550 грн./т = 3,7 млн. грн.
2) 3,7 млн. грн. ∙ 14% ∙ 5 міс. / 12 міс. = 216 тис. грн.

3,7 млн. грн. ∙ 14% ∙ 8 міс. / 12 міс. = 345 тис. грн.
Розрахунки показують, що для застави зерна обсягом 6,7 тис. тонн потрібне 

відшкодування державою відсоткової ставки в розмірі 216 тис. грн. При подовженні 
застави до восьми місяців розмір відшкодування становитиме 345 тис. грн. І хоча це 
невеликі кошти, вони дозволять товаровиробникам спокійно реагувати на сезонні та 
кон’юнктурні коливання обсягів продажу зерна та цін на нього.

Механізм застави зерна є економічно вигідним, оскільки враховує виробничі 
витрати і мінімальний прибуток, страхуючи тим самим виробника від збитків. Проте, з 
огляду на незначну практику заставної закупівлі зерна, можна назвати головні її 
недоліки: відсутність державного фінансування заставної закупівлі; високі складські 
витрати елеваторів, що унеможливлює подальший викуп продукції; труднощі при 
отриманні кредитів для заставних операцій внаслідок відсутності ліквідної застави; 
відсутність паритету між заставними та. біржовими цінами; побоювання 
товаровиробників щодо неможливості отримання збіжжя через вилучення 
депонованого зерна в рахунок погашення заборгованості перед бюджетом.

Одним із недоліків заставної закупівлі зерна є порушення рівноправності 
економічної ефективності цього процесу для товаровиробників і заготівельників. Так, 
якщо товаровиробник через сім місяців забирає своє зерно та реалізує його за вищою 
цінову, то з кожної тонни він може одержати до 200 гривень прибутку [10]. Що ж 
стосується зберігачів збіжжя, то при бюджетному фінансуванні та кредитуванні 
заставної закупівлі їх прибуток є у декілька разів меншим. Коли ж зерно не забирають, 
то  за  бюджетного  фінансування значною мірою виграють  відповідальні зберігані. Крім
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того, сам механізм заставних закупок передбачає платежі за зберігання зерна та інші 
послуги (наприклад, витрати на страхування заставного зерна), навіть у випадку 
переходу зерна у власність елеватора, що є не досить вигідним для виробників (яким 
простіше буде продати його за тими ж цінами переробникам або трейдерам без будь- 
яких додаткових умов). Проте, оскільки заставні ціни є справою добровільною, то 
шансів на те, що аграрії ними скористаються, мало.

Негативну роль відіграв і фактор новизни, недостатня наполегливість з боку 
заготівельних організацій і відсутність потрібної роз’яснювальної і методичної роботи 
щодо доцільності цього заходу. Не відпрацьована до кінця і послідовність 
технологічних та господарських операцій заставної закупівлі. Власники зерна також не 
забезпечені потрібного нормативною документацією.

Висновки:
1. На наш погляд, необхідно вирішити питання бюджетного фінансування 

заставних закупок зерна. Оскільки повне бюджетне фінансування таких закупок 
здійснити проблематично, то пропонується здійснювати кредитування Державного 
агента під гарантії уряду. У такому випадку потрібне незначне бюджетне 
фінансування, спрямоване на виплату відсотків по вказаних цільових кредитах за 
відшкодування витрат по зберіганню заставного зерна.

2. Пропонується створення структури, яка б здійснювала моніторинг кон’юнктури
ринку зерна та надавала економічну інформацію виробникам. Така інформація 
дозволяла б оперативно відстежувати ціни, витрати, доходи на всіх етапах 
(виробництво сировини, переробка, торгівля кінцевою продукцією).

3. Необхідно розвивати інфраструктуру ринку зерна. Для цього слід розробити ряд 
заходів впливу, стимулів і санкцій, спрямованих на заохочення агро виробників до 
збуту продукції на прозорому (біржовому) ринку. Товаровиробники мають розуміти 
що біржі, аукціони, торгові доми та інші інститути оптового ринку є не просто 
формами збуту сільськогосподарської продукції, а способами відстоювання цін і умов 
продажу.

4. Для проведення заставних закупок необхідні оптимальна для аграріїв ціна, 
прозора схема на елеваторах, єдиний типовий договір щодо заставної закупівлі зерна 
без односторонніх переваг, затвердження стандартів якості пшениці по білку.

5. Необхідно до кінця відпрацювати послідовність технологічних і господарських 
операцій заставної закупівлі, а також забезпечити власників зерна потрібною 
нормативною документацією з цього питання.

6. В умовах, що склалися на ринку зерна, проблему регулювання рівня цін не 
можна розв'язати лише впровадженням заставних закупок. Оптимальним варіантом є 
поєднання економічних важелів, зокрема заставних закупок зерна та роботи 
інтервенційного фонду, призначеного для закупки зерна державною агенцією (коли 
ціна на ринку стає нижчою від мінімальної, затвердженої Кабміном). Ці важелі 
працюють самостійно, хоча і доповнюють один одного. Для існування інтервенційного 
фонду бюджетні кошти необхідні лише на період його формування, оскільки фонд, 
виходячи із своїх функцій, закуповує продукцію за низькими цінами, продаючи її за 
вищими. Отже, існує економічна база для функціонування інтервенційних операцій на 
принципах самофінансування.

Подальші дослідження слід спрямовувати на: вивчення прояву факторів 
кон’юнктури ринку зерна, а саме циклічних та нециклічних факторів; пошук найбільш 
ефективних інструментів державного втручання (правових, економічних, фінансових, 
моральних тощо) для підтримки товаровиробника та розвитку зернового господарства 
в цілому; вивчення світового досвіду страхування державою товаровиробників 
зернових культур від зниження чи підвищення ринкових цін на зерно піл час 
негативного впливу кон’юнктури ринку.
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SUMMARY
The issue of hypothecation grain purchases as the means of producers' governmental support is 

considered. During the last decade, gross production of grain fluctuated widely, which caused price 
instability in the market. The analysis of market situation in 2000-2004 shows quite large increase in 
the market supply immediately after harvesting, which causes decrease in prices. Such fluctuations are 
not favorable for producers.
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