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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Виконання зовнішніх боргових зобов’язань та 

успішна зовнішньоторговельна політика мають стати вирішальними чинниками 

підвищення інвестиційного рейтингу України і розвитку інтересу до нашої 

держави як об’єкта вкладення капіталів зарубіжних та вітчизняних інвесторів. 

Уже кілька десятиліть в усьому світі аграрний ф’ючерс, насамперед зерновий, 

виступає поширеним інструментом на організованому ринку. Ринок 

ф’ючерсних контрактів як частина організованого ринку є одним із 

найважливіших складових ринкової економіки, від функціонування якого 

залежить загальний економічний клімат у країні.  

Сільське господарство в Україні належить до високоризикових галузей. 

Це пов’язано з тим, що сільськогосподарські товаровиробники стикаються з 

безліччю ризиків: високою ціновою волатильністю, варіацією рівня 

урожайності, частковою або повною втратою ресурсів і зміною державної 

політики, що призводять до значних коливань доходів за роками. Результати 

аналізу впливу ризиків на рентабельність діяльності останніх свідчать про 

домінування впливу цінового ризику над сумарним впливом усіх інших 

ризиків, що підкреслює необхідність ефективного управління ним. Ф’ючерси на 

зернові дозволяють учасникам ринку, передусім виробникам, не тільки знизити 

ризик коливання цін, що вельми актуально за умов високої волатильності 

зернового ринку, і підвищити рентабельність, а й сформувати прозору систему 

ціноутворення. Крім того, за рахунок строкових контрактів частково 

вирішується і питання фінансування сезонних робіт. 

Дослідженню теоретико-методологічних основ управління ризиками на 

організованих ринках сільськогосподарської продукції присвячено праці 

багатьох зарубіжних та вітчизняних учених. Зокрема, вивчення інструментів 

біржових ринків деривативів та розробка стратегій їх використання є сферою 

наукових інтересів таких зарубіжних дослідників: В. Бансал, А. Буренін, 

Дж. Віллей, В. Галанов, М. Даніель, Ш. ДеКовні, Г. Джеман, О. Кандінська, 

Р. Колб, Дж. Маршалл, А. Савелкова, Кр. Таккі, Е. Уоррен, А. Фельдман, 

Дж. Халл та ін. Вітчизняну школу з дослідження засад функціонування 

організованого товарного ринку представлено такими відомими ученими, як: 

О. Віленчук, М. Горлачук, Б. Дмитрук, Р. Дудяк, С. Кваша, Ю. Лещук, 

А. Масло, Г. Машлій, І. Охріменко, Н. Павленчик, Л. Примостка, 

Ю. Прудніков, Н. Резнік, В. Савченко, О. Сидоренко, О. Сохацька, 

М. Солодкий, Є. Ходаківський, Г. Шевченко, О. Шпичак, В. Яворська, 

О. Яценко та ін. Управлінню ризиками у площині досліджуваної проблематики 

присвячено наукові праці І. Бланка, М. Казаріна, Н. Каменевої, А. Кузіна, 

М. Лапусти, О. Николюк, Л. Шаршукової, В. Шепілова, В. Чернова та ін.  

Ґрунтовне ознайомлення із працями цих та інших дослідників, що 

вивчають проблеми розвитку організованого ринку сільськогосподарської 

продукції, дозволяє зробити висновок про те, що у вітчизняній економічній 

науці залишаються маловивченими питання ціноутворення і прибутковості 

ф’ючерсів і, зокрема, зернових ф’ючерсів. Недостатньо вирішені проблеми 
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законодавчого та нормативного забезпечення обігу зернових ф’ючерсів на 

українському ринку похідних фінансових інструментів. Потребують 

поглибленого вивчення питання обігу та підвищення ліквідності зернових 

ф’ючерсів на організованому ринку сільськогосподарської продукції. Крім того, 

існує потреба в обґрунтуванні можливостей доступу виробників зернового 

ринку до сучасних інструментів управління ціновими ризиками, зумовленими 

високою волатильністю цін. Зазначена сукупність недостатньо вивчених питань 

зумовила вибір теми дисертації, її структуру та зміст. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних 

робіт Національного університету біоресурсів і природокористування України 

за темою: «Розробка інноваційної моделі розвитку сільського підприємництва в 

Україні з урахуванням чинника євроінтеграції» (номер державної реєстрації 

110/548-пр), у межах якої автором досліджено особливості хеджування ризиків 

біржовими інструментами на ринку сільськогосподарської продукції в Україні; 

за ініціативними темами: «Стратегічний розвиток вертикально-інтегрованих 

агропромислових формувань та реалізація їх інноваційно-інвестиційної 

діяльності» (номер державної реєстрації 0117U001532) та «Детермінанти 

розвитку біржового ринку агропродовольчої продукції в Україні» (номер 

державної реєстрації 0119U101406), у межах яких обґрунтовано методичний 

підхід до використання хеджування для мінімізації ризиків та визначено 

основні біржові інструменти захисту від цінових коливань на 

сільськогосподарську продукцію.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування економічного змісту і функціонального призначення 

інструментів для управління ціновими ризиками та розробка науково-

практичних рекомендацій щодо перспектив використання зернових ф’ючерсів 

на організованому ринку сільськогосподарської  продукції.  

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання: 

 розкрити теоретичну сутність й організаційно-економічне призначення 

ф’ючерсу на організованому ринку сільськогосподарської продукції; 

 поглибити змістовне наповнення хеджування ризиків і, на цій основі, 

довести необхідність удосконалення комплексної методики управління  

ризиками на організованому ринку сільськогосподарської продукції; 

 дослідити тенденції сучасного біржового ринку сільськогосподарської 

продукції в Україні та світі; 

 поглибити науково-практичні засади проведення аналізу та оцінки 

використання торгових стратегій на товарних біржах та надати 

пропозиції щодо шляхів удосконалення використання торгових стратегій 

через їх оптимізацію; 

 запропонувати стратегії управління ціновими ризиками для 

сільськогосподарських товаровиробників та оцінити можливі результати 

хеджування залежно від сценарію розвитку подій; 
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 ідентифікувати напрями використання хеджування для мінімізації ризиків 

та виділити основні інструменти захисту від цінових коливань на 

сільськогосподарську продукцію;  

 розробити заходи, що сприятимуть вдосконаленню інфраструктури ринку 

ф’ючерсів на сільськогосподарську продукцію з формуванням відповідної 

інфраструктури за участю страхових компаній; 

 систематизувати пропозиції щодо необхідності залучення біржі як 

інструменту стимулювання розвитку організованого ринку 

сільськогосподарської продукції; 

 розробити методичний підхід та аргументувати переваги прогнозування 

аграрного ринку на основі аналізу ф’ючерсних контрактів на 

сільськогосподарську продукцію. 

Об’єктом дослідження є процес організації та використання інструментів 

управління ризиками на організованому ринку сільськогосподарської 

продукції. 

Предмет дослідження – сукупність організаційно-економічних ринкових 

відносин, що виникають у процесі функціонування ф’ючерсів на 

сільськогосподарську продукцію як інструменту хеджування, що 

використовуються для мінімізації цінових ризиків. 

Методи дослідження. Теоретико-методичною основою дослідження є 

системний підхід до вивчення фундаментальних положень економічної теорії, 

теорії управління ризиками щодо проблем використання інструментів 

управління ризиками на організованому ринку сільськогосподарської продукції. 

Для вирішення поставлених завдань використано такі загальнонаукові та 

спеціальні методи наукового дослідження: аналізу і синтезу (для дослідження 

проблем розвитку процесів хеджування ризиків сільськогосподарської 

продукції біржовими інструментами); наукової абстракції, індукції та дедукції 

(для систематизації та узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду 

розвитку організованого ринку сільськогосподарської продукції); абстрактно-

логічний, діалектичний (у процесі збору, систематизації й обробки аналітичної 

інформації для проведення досліджень, а також теоретичних узагальнень та 

формулювання висновків); монографічний (для поглибленого дослідження 

управління ризиками на окремих підприємствах); порівняння (для аналізу 

масиву статистичних даних, необхідних для оцінки стану, вивчення варіації, 

динаміки та порівняння показників об’єкта дослідження); статистико-

економічний (для моніторингу сучасного стану та встановлення тенденцій 

розвитку організованого ринку сільськогосподарської продукції); 

фундаментальний та кореляційний (для встановлення залежностей між 

світовими цінами на сільськогосподарські культури); аналізу часових рядів (для 

виявлення особливостей несформованого ринку ф’ючерсів на зерно); 

кореляційно-регресійного аналізу (під час вивчення впливу факторів на ринкову 

вартість зернових ф’ючерсів); технічного i трендового аналізу (для 

прогнозування цінової ситуації у стратегічній перспективі); табличний і 

графічний прийоми (для наочної інтерпретації отриманих результатів 

дослідження). 



 4 

Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативно-

правові акти України, аналітичні огляди і звітні дані Міністерства аграрної 

політики та продовольства України, а також матеріали Національної комісії з 

цінних паперів та фондових ринків, Державної служби статистики України, 

звітність товарних бірж України, офіційні матеріали Futures Industry Association 

(FIA), агентства США з міжнародного розвитку USAID, наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних вчених з проблематики дослідження, результати 

особистих досліджень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні 

існуючих та розробці нових теоретико-методичних положень щодо 

використання інструментів для управління ризиками на організованому ринку 

сільськогосподарської продукції та розробці практичних рекомендацій щодо 

перспектив використання ф’ючерсів на зернові. Найбільш важливі наукові 

результати, що містять елементи наукової новизни, полягають у наступному:  

удосконалено:  

 визначення поняття ф’ючерсу на сільськогосподарську продукцію, що, на 

відміну від поширених підходів, фіксує належність даного фінансового 

інструменту до числа похідних та розкриває його зміст через 

зобов’язальні відносини продавця і (або) покупця з приводу періодичного 

перерахування грошових сум у розрахункову палату біржі залежно від 

зміни ринкової ціни або після настання зобов’язання, що передбачає 

поставку зерна у встановлені строки; 

 інструментарій аналізу управління ризиками стратегією Collar, що 

забезпечує більш швидкі та зручні можливості торгівлі біржовими 

контрактами, дає змогу завдяки хеджуванню забезпечувати 

прогнозування цін на основні види сільськогосподарської продукції; 

 пропозиції щодо механізмів забезпечення цінової стабілізації на 

організованому ринку на основі узагальнення економічних та 

регуляторних чинників неефективного функціонування агропродовольчого 

ринку; 

набули подальшого розвитку: 

 дефініція поняття «хеджування ризиків» як процесу зниження фондових 

та валютних ризиків, що пов’язані із закупівлями сировини і постачанням 

готової продукції та, як результат, зменшення коливання обсягів 

прибутку й удосконалення управління виробництвом, забезпечення  

захисту ціни без коригування політики запасів або укладання 

довгострокових форвардних контрактів, розширення доступу до 

кредитних ресурсів із можливістю урахування банками захеджованої 

застави за вищою ставкою;  

 методичний підхід до прогнозування поведінки товарного ринку на 

основі аналізу ринку ф’ючерсних контрактів на сільськогосподарську 

продукцію, що дозволяє прогнозувати кризові явища в аграрному секторі 

економіки і вчасно застосовувати державним органам регулюючі заходи 

щодо запобігання або пом’якшення негативних наслідків кризи; 
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 аналітичне оцінювання залежності агропродовольчого виробництва 

ринку України від волатильності світових цін, зокрема – вимірювання 

чутливості внутрішніх цін на основні сільськогосподарські культури до 

відповідних ф’ючерсних цін на найбільших товарних біржах світу;  

 аргументація необхідності застосування розроблених заходів, що 

сприяють удосконаленню інфраструктури ринку ф’ючерсів на 

сільськогосподарські товари шляхом акредитації елеваторів в основних 

зернових регіонах країни, упровадження інформаційно-консультаційних 

центрів паралельно з формуванням відповідної інфраструктури за участю 

страхових компаній, а також системи депозитарного обліку свідоцтв і 

гарантій виконання учасниками ринку своїх зобов’язань за здійснення 

операцій із ними; 

 методичний підхід до оцінки ефективності використання інструментів 

управління ризиками, сутність якого полягає у розрахунку коефіцієнта 

хеджування, що дозволяє визначити необхідну кількість ф’ючерсних 

контрактів і сформувати безризиковий (протягом встановленого періоду 

часу) портфель з об’єктів хеджування та строкових контрактів; 

 пропозиції щодо застосування скоригованої моделі справедливої ціни для 

визначення ефективності здійснюваних вкладень та для хеджування  від 

можливої майбутньої зміни ринкової ціни на сільськогосподарську 

продукцію довгим та коротким хеджем. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження, 

що висвітлені у роботі, полягають у поглибленні існуючих та розробці нових 

теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо 

обґрунтування напрямів та оптимальних стратегій залежно від різних сценаріїв 

розвитку подій для нейтралізації цінових ризиків учасників організованого 

ринку (на прикладі сільськогосподарської продукції) за допомогою похідних 

біржових інструментів.  

Запропонована методика прогнозування поведінки товарного ринку на 

основі аналізу ринку ф’ючерсних контрактів на сільськогосподарські товари 

рекомендована до впровадження Міністерством аграрної політики та 

продовольства України при формуванні стратегій страхування цінових ризиків 

для виробників сільськогосподарської продукції (довідка № 21-1600-09/5285 від 

29.07.2021 р.). 

Результати дослідження рекомендовано до упровадження Сквирською 

міською радою Білоцерківського району Київської області при розробці 

стратегії розвитку регіону до 2030 р., а саме – використання заходів, що 

сприятимуть вдосконаленню інфраструктури ринку ф’ючерсів на 

сільськогосподарську продукцію з формуванням відповідної інфраструктури 

регіону за участю страхових компаній  (довідка № 2588 від 17.06.2021 р.). 

Окремі пропозиції та рекомендації розглянуто фахівцями Департаменту 

агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації та 

застосовано під час виконання завдань, відповідно до компетенції за 

використання стратегій страхування цінових ризиків аграрних 

товаровиробників Полтавської області (довідка № 02.1-24/70 від 27.07.2021 р.). 
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Основні положення, висновки та рекомендації дослідження використано 

в роботі Аграрної біржі. Враховано пропозиції щодо застосування скоригованої 

моделі справедливої ціни для визначення ефективності здійснюваних вкладень 

та з метою страхування продавців і покупців від можливої майбутньої зміни 

ринкових цін на базовий актив довгим та коротким хеджем (довідка № 67 від 

20.07.2021 р.). 

Розроблені стратегії управління ціновими ризиками прийнято до 

упровадження ТОВ «Сквираагрохім» м. Сквира Білоцерківського району 

Київської області (довідка № 3 від 17.05.2021 р.). Пропозиції щодо хеджування 

цінових ризиків біржовими інструментами використані у діяльності 

ФГ «Караван» м. Сквира Білоцерківського району Київської області (довідка 

№ 6 від 28.05.2021 р.). 

Теоретико-методичні узагальнення та практичні результати щодо 

інструментів управління ризиками на організованому ринку 

сільськогосподарської продукції використовуються у навчальному процесі 

Національного університету біоресурсів і природокористування України для 

підготовки фахівців за спеціальностями 073 «Менеджмент» та 

075 «Маркетинг» при викладанні дисциплін «Ризик-менеджмент», «Кількісні 

методи та прийняття управлінських рішень» та «Управління ризиками у 

міжнародній комерційній діяльності» (акт про впровадження / використання 

результатів дисертаційної роботи у навчальний процес від 02.08.2021 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 

науковим дослідженням, в якому відображено теоретико-методичні та 

аналітичні узагальнення і пропозиції щодо обґрунтування економічного змісту 

та функціонального призначення інструментів для управління ризиками на 

організованому ринку сільськогосподарської продукції та розробки 

рекомендацій щодо перспектив розвитку ф’ючерсів як інструменту мінімізації 

цінових ризиків. Результати, що викладено у дисертації та виносяться на 

захист, отримані автором особисто й повною мірою опубліковано в 

одноосібних наукових працях.  

Апробація результатів дослідження. Основні теоретико-методичні 

результати та практичні розробки здобувача оприлюднено на Міжнародній 

науково-практичній конференції «Аграрна політика України в умовах 

глобальних продовольчих та фінансово-економічних викликів (Київ, 20–21 жов. 

2016 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів 

та молодих вчених «Нові виклики для аграрного сектору України в умовах 

глобалізації» (Київ, 17 жов. 2019 р.); Всеукраїнській науково-практичній 

онлайн конференції «Актуальні питання теорії та практики менеджменту» 

(Київ, 26 трав. 2021 р.);  Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія, 

практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії» 

(Умань, 27–28 трав. 2021р.); V Міжнародній науково-практичній конференції 

«Болгарія, ЄС: економічні та соціальні тенденції розвитку» (Болгарія, 26 чер. –

4 лип. 2021 р.). 

Публікації. Основні положення дослідження опубліковано у 

12 одноосібних наукових працях загальним обсягом 4,29  ум. друк. арк., з яких 
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6 статей – у наукових фахових виданнях України, 4 з яких включено до 

міжнародних наукометричних баз, 1 стаття – у іноземному науковому 

періодичному виданні (Польща), 5 праць апробаційного характеру. 

Обсяг та структура дисертаційної роботи. Дисертація складається з 

анотації, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел 

(231 найменування), 15 додатків. Загальний обсяг роботи становить 

246 сторінок, з яких основного тексту – 184 сторінки. Робота містить 

32 таблиці та 57 рисунків. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У першому розділі «Наукові основи здійснення операцій з управління 

ризиками на організованому ринку сільськогосподарської продукції» – 

розкрито сутність, функції та призначення зернового ф’ючерсу на 

сільськогосподарську продукцію на організованому ринку; висвітлено 

методику управління ризиками на організованому ринку сільськогосподарської 

продукції; представлено особливості зернового ф’ючерсу як інструменту 

хеджування ризиків на ринку сільськогосподарської продукції. 

На основі теоретичних узагальнень поширених наукових положень щодо 

трактування сутності організованого ринку ф’ючерсів на сільськогосподарську 

продукцію запропоновано новий підхід до його ідентифікації. Це поняття у 

дослідженні розглядається як сукупність економіко-фінансових відносин 

учасників організованого ринку щодо випуску та обігу ф’ючерсів на 

сільськогосподарську продукцію; його віднесено до товарних біржових 

похідних фінансових інструментів першого порядку форвардного типу з 

базисним активом – зерном.  

Теоретично обґрунтовано, що  під хеджуванням ризиків слід розуміти 

процес суттєвого зниження фондових та валютних ризиків, що пов’язані із 

закупівлями сировини i постачанням готової продукції та, як результат, 

зменшення коливання обсягів прибутку й удосконалення управління 

виробництвом, забезпечення  захисту ціни без коригування політики запасів 

або укладання довгострокових форвардних контрактів, розширення доступу до 

кредитних ресурсів із можливістю урахування банками захеджованої застави за 

вищою ставкою. Доведено, що попередній аналіз операцій хеджування має 

включати: а) визначення доцільності хеджування; б) оцінку ефективності 

хеджування; в) урахування можливих ризиків, властивих хеджуванню. 

Важливими чинниками формування ціни на сільськогосподарську 

продукцію є сезонність, коливання обсягів виробництва, природно-кліматичні 

умови, сукупний вплив яких значно посилює ризики аграрного бізнесу.  

Нівелювання їх негативної дії об’єктивно потребує застосування сучасних 

важелів ринкового регулювання, з-поміж яких слід виокремити інструменти 

хеджування. Усвідомлення учасниками бізнес-процесів своєї вразливості перед 

фінансовими ризиками загострює потребу у виробленні й упровадженні 

адекватних стратегій управління ними. Обґрунтовано, що для форвардної угоди 

характерні виробничі, торгові та фінансові ризики. Особливу увагу слід 

приділяти ризикам, пов’язаним із наступним: постачанням та реалізацією 
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продукції, її транспортуванням; платоспроможністю контрагента за угодою; 

коливаннями валютного курсу.  

Систематизовано інструменти управління ризиками, що можуть 

використовуватися сільськогосподарськими товаровиробниками самостійно, у 

той час, як інструменти із трансферту та поділу ризиків припускають наявність 

відповідного інституційного середовища і ринкової інфраструктури (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Інструменти управління ризиками на організованому ринку 

сільськогосподарської продукції 
Джерело: власні дослідження. 
 

Доведено необхідність створення в агропромисловому секторі ф’ючерсів на 

основні види сільськогосподарської продукції, у результаті чого їх діяльність 

ґрунтується вже на сучасній інфраструктурі та ринках збуту, як наслідок 

ф’ючерсний ринок допоможе покупцеві і продавцеві хеджувати свої цінові 

ризики. Запропоновано розмежовувати товарні ф’ючерси на сільськогосподарські 

та несільськогосподарські. Товарні ф’ючерси віднесено одночасно до ф’ючерсів 

на продукцію рослинництва і тваринництва. Похідний інструмент відноситься до 

поставних, є звичайним товарним, сільськогосподарським моноф’ючерсом на 

продукцію рослинництва. Запропонована класифікація виокремлює місце 

ф’ючерсів на сільськогосподарські культури в загальній системі ф’ючерсів. 

Зосереджено увагу на високій волатильності вітчизняного ринку 

зернових, що є сприятливою умовою для розвитку ринку фінансових 

інструментів на зернові культури. Встановлено, що розвиток ринку зернових 

ф’ючерсів дозволить скоротити кількість угод із ф’ючерсами, що укладаються 

інвесторами на зарубіжних біржах, тим самим підвищуючи капіталізацію 

вітчизняних бірж і збільшуючи конкурентоспроможність національного 

фінансового ринку. Водночас, хеджування за допомогою будь-яких термінових 

угод полягає у частковій або повній нейтралізації несприятливих коливань 

ринкової кон’юнктури як для покупців, так й для продавців фінансових чи 

матеріальних активів, оскільки ключовою метою хеджування є перенесення 

цінового ризику з того, хто здійснює хеджування, на іншу особу, частіше на 

фінансового посередника. 

Інструменти управління ризиками 

 

 

Диверсифікація 

діяльності 

Трансфер  

та поділ  

ризиків 

Підтримка 

достатньої 

ліквідності 

Самострахування 

(створення 

резервів) 

 

Вертикальна 

інтеграція 

 

Страхування  
Хеджування на 

ринках ф’ючерсів  

та опціонів 



 9 

Обґрунтовано, що ринок зернових ф’ючерсів може дозволити 

сільськогосподарським товаровиробникам, переробникам, елеваторам таке: 

підвищити рентабельність за рахунок страхування ризиків від несприятливої 

зміни цін (особливо у період високої волатильності на ринку); брати участь у 

формуванні справедливої ринкової ціни на зерно; більш точно планувати і 

контролювати фінансові результати діяльності; забезпечити надійність 

розрахунків; отримати кращі можливості кредитування в банках; розширити 

можливості щодо покупці і продажу зерна.  

У другому розділі «Стан та тенденції функціонування інструментів 

управління ризиками на організованому ринку сільськогосподарської 

продукції» – проаналізовано динаміку світового та вітчизняного ринків 

біржових деривативів; систематизовано чинники розвитку торгівлі 

деривативами на організованому ринку сільськогосподарської продукції; 

ідентифіковано проблеми функціонування зернових ф’ючерсів на 

організованому ринку України.  

Встановлено, що упродовж 2014–2020 рр. має місце зростання обсягів 

виробництва зернових культур (на 1,6 в.п. до рівня 64,9 млн т) за одночасного 

зростання обсягів експорту до 52,0 млн т (+33,4 %). У 2020 р. їх виробництво 

забезпечило майже 11,37 % ВВП України. Трендовий прогноз обсягів експорту 

зерна свідчить про тенденцію зростання упродовж наступних років  (рис. 2).  
 

 

Рис. 2. Трендовий прогноз обсягів експорту зерна Україною, млн т 
Джерело: побудовано автором за даними World Federation of Exchanges. 
 

На основі узагальнення світового досвіду й моніторингу сучасних 

тенденцій використання деривативів виявлено, що сільськогосподарські 

товаровиробники все частіше використовують похідні фінансові інструменти для 

хеджування своїх ризиків і обмеження рівня невизначеності щодо майбутніх цін 

на активи. Зроблено висновок про те, що біржовим інструментам відводиться 

непересічна роль у розвитку економіки і збільшенні її ефективності через 

управління ризиками учасників ринку й більш точне визначення ціни активу у 
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ході біржових торгів. На відміну від України, країни зі значним рівнем розвитку 

аграрної галузі активно застосовують деривативи на аграрну продукцію, обсяги 

торгівлі якими у 2020 р. збільшився у порівнянні з 2019 р. на 46,3 %. Сільське 

господарство та енергетика становлять основну масу (35,8 та 30,5 %, відповідно) 

у світовому масштабі обсягів деривативів. Упродовж останніх 20 років обсяг 

ринку деривативів стабільно зростав швидкими темпами у межах 9,0–23,0 %. 

Ф’ючерсний ринок був меншим, ніж ринок опціонів, але щорічно збільшувався. 

До 2019 р. їх обсяг був приблизно однаковим, а у 2020 р. обсяг ринку ф’ючерсів 

уперше перевищив обсяг ринку опціонів. 

Нині вітчизняний організований сільськогосподарський ринок знаходиться 

на стадії становлення. У результаті того, що в основі деривативів є активи або 

індекси на ці активи, він широко інтегрований з іншими фінансовими ринками. 

Тому деривативи дозволяють хеджувати курсові та відсоткові ризики. Виявлено, 

що нарощування обсягів реалізації сільськогосподарської продукції на товарних 

біржах відбулося, переважно, за рахунок реєстрації експортних контрактів на тих 

біржах, що пройшли акредитацію. Однак, це суттєво не вплинуло на цінову 

політику й не забезпечило стабілізацію аграрного ринку з позицій активізації 

торговельних операцій на біржах. Акцентовано увагу на тому, що низька 

активність учасників щодо використання форвардних контрактів призводить до 

стримування розвитку біржової торгівлі товарними деривативами на 

організованому ринку сільськогосподарської продукції.  

Слід зазначити, що 12.08.2020 р. прийнято Закон України  № 738-IX «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів», який 

надає у нових редакціях закони «Про цінні папери та фондовий ринок» (нова 

назва «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») і «Про товарну 

біржу», а також вносить зміни до інших законів та низки кодексів. Закон набрав 

чинності 01.07.2021 р. та має перехідні періоди для імплементації (рис.3). 

 
Рис. 3. Перехідний період імплементації Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення 

інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» 
Джерело: адаптовано на основі вказаних законів.  

 

до 01.07.2021 
товарні біржі мають право провадити свою діяльність 

виключно за умови отримання ліцензії, виданої НКЦПФР 

 

 

до 01.01.2022 

депозитарій Національного банку України перестане 

обслуговувати облігації місцевих позик; 

повернуться до Національного депозитарію України 

 
 

до 01.01.2023 
зміни в процедурі клірингу та розрахунків: оператори ринків 

не зможуть самостійно здійснювати діяльність  

центрального контрагента 

 

 

до 01.01.2024 
у повному обсязі використовуватися вимоги до початкового 

капіталу інвестиційної фірми, а самі інвестиційні фірми 

зможуть бути операторами ОТМ та БТМ 
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Систематизовано чинники розвитку торгівлі деривативами на 
організованому ринку сільськогосподарської продукції України (рис. 4). 

 

Рис. 4. Чинники розвитку торгівлі деривативами на організованому ринку 

сільськогосподарської продукції України 
Джерело: власні дослідження. 
 

Встановлено, що ключовими проблемами розвитку ф’ючерсної торгівлі 

на організованому ринку сільськогосподарської продукції є такі:  недостатній 

рівень використання фінансових інструментів; нестабільність фінансово-

економічного сектору; низька обізнаність суб’єктів господарювання у питаннях 

операцій із ф’ючерсними контрактами; слабке законодавче забезпечення ринку 

ф’ючерсних контрактів в Україні.  

У третьому розділі «Перспективи використання зернових ф’ючерсів 

для хеджування фінансових ризиків на організованому ринку 

сільськогосподарської продукції» – охарактеризовано інвестиційні стратегії 

управління ризиками на організованому ринку сільськогосподарської продукції; 

розроблено заходи щодо удосконалення інфраструктури ринку ф’ючерсних 

контрактів на сільськогосподарську продукцію для управління фінансовими 

ризиками; здійснено прогнозування розвитку ф’ючерсного ринку 

сільськогосподарської продукції. 

Макроекономічні Організаційні Технологічні 

Розмір економіки загалом та 

розмір аграрного сектору 

зокрема 

 створення ліквідних ринків 

вірогідніше у великій економіці  

з розвиненим аграрним сектором 

і значною кількістю учасників 

Розвиненість фінансового 

сектору 

 - наявність розвинених фінансових 

ринків; 

- доступ  учасників до джерел 

фінансування; 
- ліквідність інших сегментів 

фінансового ринку. 
 

 Ефективність регулювання  

з боку держави 

 
- дієвий пруденційний нагляд  

для запобігання шахрайству  

та маніпулюванню цінами; 
- забезпечення надійності 

функціонування ринку; 
- регулювання, що базується на 

правилах і принципах. 

Розвинені сучасні методи 

стандартизації продукції 

Ефективні механізми 

 
- торгівлі; 
- клірингу 
- розрахунків на біржі 

на основі сучасних 

технологій. 

Надійний механізм 

постачання 

 
наявність гарантій 

постачання створює 

необхідний зв’язок між 

спот-ринком і ринком 

деривативів, забезпечує 

ефективне 

ціноутворення та 

довіру учасників ринку 

Організація біржі як 

незалежної недержавної 

організації  

 
за відповідного 

регулювання її діяльності  

з боку регулятора 

Концентрація торгівлі 

 

- наявність декількох 

бірж не сприяє 

ліквідності; 
- низькі обсяги не 

можуть забезпечити 

фінансову стійкість 

біржі та високу якість 

її послуг з організації і 

забезпечення 

надійності торгівлі 

Низькі транзакційні 

витрати для учасників 

ринку 
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Доведено економічну доцільність формування стратегій управління 

ціновими ризиками для сільськогосподарських товаровиробників за трьома 

методами хеджування цінового ризику. Обґрунтовано, що кожна стратегія 

потребує детального вивчення можливих результатів її впровадження, що 

зумовлює необхідність поваріантного прогнозування розвитку подій (табл. 1).  

Таблиця 1 

Результати хеджування за трьома сценаріями розвитку подій* 

Показник 
Прогноз 

оптимістичний оптимальний песимістичний 

Ціна хеджування, дол. США/т СРТ 168,5 160,0 146,0 

Собівартість виробництва, дол. США/т 119,0 119,0 119,0 

Середня ціна реалізації у попередньому 

періоді, дол. США/т СРТ 
145,0 145,0 145,0 

Рентабельність до хеджування, % 121,0 121,0 121,0 

Рентабельність після хеджування, % 141,0 134,0 122,0 

* Примітка: методи хеджування цінового ризику: частковий продаж врожаю 40/20/20/20; 

хеджування за допомогою форвардного контракту на СВОТ; форвард + опціон Call. 

Джерело: власні дослідження. 
 

Відтак, за оптимістичного сценарію, при собівартості виробництва 

119 дол. США/т, ціна дозволить господарству отримати 85,5 дол. США/т 

прибутку. Результати оптимальної стратегії розвитку подій показують прибуток 

у 77 дол. США/т. Сценарій розвитку подій песимістичний, де провадження 

хеджування за таким сценарієм може призвести до більших втрат, показує 

урахування непередбачуваних коливань базису, бажаних результатів з 

хеджування через біржові інструменти досягти не вдалося. 

До запропонованого механізму функціонування ринку ф’ючерсів на 

сільськогосподарську продукцію запропоновано включити, крім нині 

функціонуючих структур, інформаційні центри та територіальні торгово-

промислові палати (рис. 5).  
 

 

 
Рис. 5. Запропонована організаційна структура організованого ринку 

ф’ючерсів на сільськогосподарську продукцію 
Джерело: власні дослідження. 

Аграрна Біржа 

 

 

Інформаційні  

центри 

 

Організації,  

що забезпечують 

супроводжуючі процеси 

 

 

Акредитовані 

елеватори 

 

Представники 

міжнародних 

зернових компаній 

 

Учасники 

зернового  

ринку 

 

Територіальні 

торгово-промислові 

палати 

 

Брокери, 

трейдери 

 

Кліринговий 

центр 

 

Розрахунковий  

центр 

 

ПАТ  

Аграрний фонд 

 

Центральний 

депозитарій 
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Доведено, що регулювання організованого ринку сільськогосподарської 

продукції повинно включати захист цілісності ринкових цін, оскільки збиток, 

нанесений організованому ринку, не обмежується збитком його безпосередніх 

учасників.  

Обґрунтовано методику прогнозування поведінки організованого ринку 

на основі аналізу стану ринку ф’ючерсних контрактів, основна ідея якої полягає 

в отриманні прогностичних значень поведінки ринку ф’ючерсних контрактів, за 

результатами яких, з урахуванням взаємозв’язків сегментів організованого 

ринку, робиться прогноз поведінки самого організованого ринку. Прогноз, 

заснований на описі динаміки ринку ф’ючерсних контрактів зазначений для 

п’яти точок рівноваги опису (Q1–Q5), містить два елементи: точковий (єдине 

значення прогнозованого показника) та інтервальний (встановлення інтервалу 

значень, в якому можна очікувати появу прогнозованої величини) прогнози.  

На основі точкового прогнозу та визначення за невідомими параметрами 

системи, в основі якої опис динаміки ринку ф’ючерсних контрактів. У 

матричній формі це має такий вигляд: 
 

                     t = Qt t 
      (1) 

де t  вектор перших похідних, t  вектор невідомих параметрів системи: 

 
(2) 

,     (3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

(6) 

 

Вектор перших похідних може бути знайдений різними способами. Якщо 

тимчасові ряди мають довжину поблизу мінімальної (три значення рівня ряду), 

похідні обчислюються методом кінцевих різниць. Якщо ж довжина часового 

ряду складає більше десяти значень, найбільш доцільно використовувати 

сплайни. Знайдені параметри системи , , , , , , , ,  підставляються 

в опис динаміки ринку ф’ючерсних контрактів (П1) і вважаються постійними на 

етапі прогнозування. Далі вирішуючи завдання для системи звичайних 

диференціальних рівнянь з початковими умовами в точці t (останні відомі 

значення рівнів рядів), знаходимо p – вектор прогностичних значень у точці 

t +1. Відповідно, Х1 (t+1)  прогностичне значення ціни контракту, Х2 (t +1)  
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прогностичне значення обсягу торгів, X3 (t+1)  прогностичне значення 

«відкритого інтересу». У роботі обґрунтовано дві можливих схеми адаптації.  

Вирішуючи задачу Коші для системи звичайних диференціальних рівнянь 

за початкових умов в точці t + 1, знаходимо вектор прогностичних значень в 

точці  t + 2. Таким чином здійснюється оновлення параметрів моделі , , , 

, , , , ,  і початкових умов з урахуванням розвитку подій, що 

дозволяє застосовувати опис динаміки ринку ф’ючерсних контрактів у 

реальному часі і відсувати горизонт прогнозування. Аналізуючи отримані 

результати, необхідно відзначити, що дана схема адаптації успішніше вловлює 

флуктуації економічних показників, ніж перша схема адаптації. 

         Здійснено також узагальнення та порівняння інших методів прогнозування 

економічних показників за запропонованим підходом. Для цієї роботи обрано 

модель Брауна і стандартну нейромережу, реалізовану у пакеті інженерних 

розрахунків MatLab спеціально для прогнозування динаміки активів (рис. 6). 
 

 

Рис. 6. Прогнозування динаміки ціни контракту на кукурудзу 
Джерело: власні дослідження. 

 

Під час аналізу коливання середніх цін на кукурудзу в динаміці  

упродовж 2012–2020 рр., за даними Чиказької біржі, встановлено, що у 2021 р. 

ціни на кукурудзу повернулись до відмітки 2012–2013 рр. Якщо аналізувати 

коливання середніх цін за перше півріччя 2021 р. можна констатувати 

найвищий рівень цін у середині травня, майже 7,75 дол. США за бушель, та 

найнижчий – у квітні (5,45 дол. США за бушель).  

Розроблена методика прогнозування поведінки організованого ринку на 

основі аналізу стану ринку ф’ючерсних контрактів дозволяє постійно 

отримувати нову інформацію і до кінця періоду випробування відображати 

тенденцію розвитку процесу, що існує у даний момент.  

ВИСНОВКИ 
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У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і наведено нове 

вирішення важливої наукової проблеми щодо обґрунтування економічного 

змісту і функціонального призначення інструментів для управління 

фінансовими ризиками на організованому ринку сільськогосподарської 

продукції та розробки практичних рекомендацій щодо перспектив розвитку 

ф’ючерсів як інструменту мінімізації цінових ризиків. Отримані результати 

дослідження дозволили сформулювати такі висновки: 

1. Організований ринок ф’ючерсів на сільськогосподарську продукцію 

необхідно розглядати як сукупність економіко-фінансових відносин його 

учасників з приводу випуску та обігу ф’ючерсів на таку продукцію, а також 

відносити його до товарних біржових похідних фінансових інструментів 

першого порядку, форвардного типу з базисним активом  зерном. Ф’ючерс на 

сільськогосподарську продукцію фіксує належність даного фінансового 

інструменту до похідних та розкриває його зміст через зобов’язальні відносини 

продавця і (або) покупця з приводу періодичного перерахування грошових сум 

у розрахункову палату біржі залежно від зміни ринкової ціни зерна або після 

настання зобов’язання, що передбачає поставку зерна у зазначений термін. 

2. Обґрунтовано, що дієвим інструментом управління ризиками є 

хеджування, під яким пропонується розуміти процес зниження фінансових 

ризиків, які пов’язані із закупівлями сировини та постачанням готової продукції 

та, як результат, зменшення коливання обсягів прибутку і покращення 

управління виробництвом, забезпечення захисту ціни без необхідності 

змінювати політику запасів або укладання довгострокових форвардних 

контрактів й полегшення залучення кредитних ресурсів. Доведено необхідність 

здійснення попереднього аналізу передбачуваної ефективності хеджування, що 

дозволить визначити його економічну доцільність.  

3. Виявлено, що український організований ринок не зайняв відповідне 

місце, як того вимагає ринкова економіка. Він створений без наявності чіткої 

законодавчої бази, невизначеної поведінки держави відносно біржової 

діяльності, а також відсутності державного регулятора, який би здійснював 

координацію, нагляд та організаційно забезпечував роботу товарних бірж. 

Ключовою детермінантою розвитку організованого ринку в Україні визначено 

стабілізацію політико-правової та організаційної платформ у контексті 

активізації таких дій: упровадження організаційно-економічних механізмів 

регулювання й стимулювання розвитку організованого ринку аграрної 

продукції; створення повноцінної інфраструктури біржових товарних ринків та 

досягнення належного рівня матеріально-технічного забезпечення вітчизняних 

товарних бірж; формування сприятливих умов та інвестиційного клімату для 

залучення іноземних інвесторів; підвищення фінансової стійкості та 

конкурентоспроможності суб’єктів аграрного ринку; кваліфіковане 

інформаційне супроводження бізнес-процесів тощо.  

4. Розвиток ринку фінансових інструментів дозволить скоротити кількість 

угод з ф’ючерсами, що укладаються інвесторами на зарубіжних біржах, 

підвищуючи тим самим капіталізацію вітчизняних бірж і збільшуючи 
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конкурентоспроможність національного фінансового ринку. Доведено, що 

ринок зернових ф’ючерсів створює для усіх учасників (сільськогосподарських 

товаровиробників, переробників, елеваторів тощо) належні умови для 

наступного: підвищення рентабельності діяльності за рахунок хеджування 

ризиків від несприятливої зміни цін (особливо у період високої волатильності); 

участі у формуванні справедливої ринкової ціни на зерно; планування і 

контролю фінансових результатів діяльності; забезпечення надійності 

розрахунків; доступу до кредитних ресурсів; розширення можливостей щодо 

купівлі й продажу зерна тощо.  

5. Активність учасників щодо використання форвардних контрактів у 

біржовій торгівлі суттєво впливає на інтенсивність розвитку біржової торгівлі 

товарними деривативами на сільськогосподарську продукцію. Якщо 

аналізувати управління ризиками на організованому ринку, то слід 

застосовувати стратегію Collar, яка дозволяє хеджувати визначені ризики та 

забезпечує швидші й зручніші можливості торгівлі біржовими контрактами, 

що, у свою чергу, дає змогу, завдяки хеджуванню, прогнозувати ціни на 

сільськогосподарську продукцію у стратегічній перспективі. 

6. Оцінку ефективності використання хеджування для мінімізації ризиків 

слід здійснювати на основі методичного підходу, сутність якого полягає у 

розрахунку коефіцієнта хеджування, що дозволяє визначити необхідну 

кількість ф’ючерсних контрактів і сформувати безризиковий (протягом 

встановленого періоду часу) портфель з об’єктів хеджування та строкових 

контрактів. При розробленні стратегій управління ціновими ризиками у роботі 

використано три методи хеджування цінових ризиків, а саме: 1) частковий 

продаж врожаю 40/20/20/20; 2) хеджування за допомогою форвардного 

контракту на СВОТ; 3) форвард + опціон Call. За оптимістичного сценарію 

стане можливим отримання прибутку товаровиробником у обсязі 

85,5 дол. США/т (рентабельність – 141,0 %) , оптимального – 77,0 дол. США/т 

(рентабельність – 134,0 %), песимістичного – бажаних результатів щодо 

хеджування через біржові інструменти досягти не передбачається, однак 

рентабельність на 1,0 в.п. вище, ніж до хеджування.  

7. Визначено, що інфраструктура організованого ринку на 

сільськогосподарську продукцію є сукупністю організацій, що допомагають 

ринку ефективно функціонувати. Такий механізм повинен бути нерозривно 

пов’язаним з товарною біржою, тому пропонується механізм функціонування 

ринку ф’ючерсів на продукцію сільського господарства, елементами якого є 

акредитовані елеватори, кліринговий Центр, Українська Аграрна Біржа, 

ПАТ «Аграрний фонд», розрахункова палата, вітчизняні учасники ринку, 

представництва міжнародних компаній, брокерські компанії, консультаційні, 

інформаційно-маркетингові й громадські організації, фінансові інститути, 

системи депозитарного обліку свідоцтв і гарантій виконання учасниками 

організованого ринку своїх зобов’язань при здійсненні операцій із ними та інші 

організації, що також забезпечують супроводжуючі ринкові процеси. 

8. Для визначення ефективності капітальних вкладень та для хеджування  

від можливої майбутньої зміни ринкової ціни на сільськогосподарську 



 17 

продукцію довгим (виграє від ослаблення) та коротким (виграє від зміцнення 

базису) хеджем доцільно використовувати скориговану модель справедливої 

ціни. Її побудова здійснюється на основі якісної і кількісної оцінок чинників, 

що впливають на ринкову вартість ф’ючерсів на сільськогосподарську 

продукцію, а також з урахуванням логістичних витрат. Розроблена модель 

здатна відображати зв’язок між ф’ючерсною ціною і ціною на 

сільськогосподарську продукцію. 

9. Прогнозування розвитку організованого ринку сільськогосподарської 

продукції через аналіз стану ринку ф’ючерсних контрактів доцільно 

здійснювати на основі розробленої методики, ключова ідея якої полягає в  

отриманні прогностичних значень поведінки ринку ф’ючерсних контрактів, за 

результатами яких, з урахуванням взаємозв’язків сегментів організованого 

ринку, формується прогноз його стратегічного розвитку.  
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АНОТАЦІЯ 
 

Чорненька Л. М. Інструменти управління ризиками на 

організованому ринку сільськогосподарської продукції. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

– Поліський національний університет Міністерства освіти і науки України, 

Житомир, 2021. 

Розкрито сутність та організаційно-економічне призначення ф’ючерсу й 

хеджування. Удосконалено комплексну методику управління ризиками на 

організованому ринку сільськогосподарської продукції. Досліджено тенденції 

сучасного організованого ринку сільськогосподарської продукції в Україні та 

світі. Розроблено стратегії хеджування цінових ризиків для 

сільськогосподарських товаровиробників, оцінено можливі результати 

реалізації стратегій управління ними залежно від сценарію розвитку подій. 

Визначено напрями використання хеджування для мінімізації ризиків та 

https://rsglobal.pl/index.php/ijite/article/view/2022/1780
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виділено інструменти захисту від цінових коливань на сільськогосподарську 

продукцію. Розроблено методику прогнозування аграрного ринку на основі 

аналізу ф’ючерсних контрактів. Систематизовано пропозиції щодо залучення 

біржі як інструменту стимулювання розвитку організованого ринку 

сільськогосподарської продукції. Розроблено заходи, що сприятимуть 

вдосконаленню інфраструктури ринку ф’ючерсів на сільськогосподарську 

продукцію. 

Ключові слова: управління ризиками, цінові ризики, біржові інструменти, 

організований ринок сільськогосподарської продукції, ринок зерна, біржа, 

ф’ючерс, хеджування, інфраструктура.   
 

АННОТАЦИЯ 
 

Чорненька Л. Н. Инструменты управления рисками на 

организованном рынке сельскохозяйственной продукции. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным 

хозяйством. – Полесский национальный университет Министерства 

образования и науки Украины, Житомир, 2021. 

Раскрыта сущность и организационно-экономическое назначение 

фьючерса и хеджирования. Усовершенствована комплексная методика 

управления рисками на организованном рынке сельскохозяйственной 

продукции. Исследовано тенденции современного организованного рынка 

сельскохозяйственной продукции в Украине и мире. Разработаны стратегии 

хеджирования ценовых рисков для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, оценены возможные результаты стратегий управления 

ими в зависимости от сценария развития событий. Определены направления 

использования хеджирования для минимизации рисков и определены 

инструменты защиты от ценовых колебаний на сельскохозяйственную 

продукцию. Разработана методика прогнозирования аграрного рынка на основе 

анализа фьючерсных контрактов. Систематизированы предложения по 

привлечению биржи как инструмента стимулирования развития 

организованного рынка сельскохозяйственной продукции. Разработаны 

мероприятия, способствующие совершенствованию инфраструктуры рынка 

фьючерсов на сельскохозяйственную продукцию. 

Ключевые слова: управление рисками, ценовые риски, биржевые 

инструменты, организованный рынок сельскохозяйственной продукции, рынок 

зерна, биржа, фьючерс, хеджирование, инфраструктура. 
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The thesis is devoted to substantiation of economic content and functional 

purpose of tools for risk insurance of agricultural products in the organized market 

and to the development of scientific and practical recommendations on prospects for 

the development of futures on grain. 

The theoretical essence of futures and its organizational and economic 

purpose in the organized market for agricultural products have been brought to 

light. The content of risk hedging has been deepened; and the need to improve a 

comprehensive methodology for risk insurance of agricultural products with stock 

exchange tools has been proved. 

An analytical assessment of the dependence of agri-food production on the 

Ukrainian market on world price volatility has been carried out. In particular, 

measuring the sensitivity of domestic prices for major crops to the corresponding 

futures prices on the world’s largest commodity exchanges. 

The tools for the analysis of risk management have been improved by means 

of Collar’s strategy, which makes it possible to hedge certain risks and provides 

faster and more convenient opportunities for trading in exchange contracts, which, 

owing to hedging function, makes it possible to forecast prices for major 

agricultural products. 

Proposals as to mechanisms to ensure price stabilization in the organized 

market based on the generalization of economic and regulatory factors of inefficient 

functioning of the agri-food market have been developed. A methodological 

approach to forecasting the behavior of the commodity market based on the analysis 

of the futures market for agricultural products has been proposed. The methodology 

makes it possible to forecast crises in the agricultural sector of the economy and 

apply regulatory measures in a timely manner to prevent or mitigate the negative 

effects of the crisis. 

It has been substantiated that there is a need to apply the developed measures, 

which contribute to the improvement of the infrastructure of the futures market for 

agricultural products by accrediting elevators in the main grain regions of the 

country, and a need to establish information and consulting center alongside with 

the formation of appropriate infrastructure involving insurance companies, as well 

as depository accounting of certificates and guarantees of market participants that 

they will fulfill their obligations in carrying out transactions with them. 

A methodological approach to assessing the effectiveness of hedging to 

minimize risks, the essence of which is to calculate the hedging ratio, has been 

developed. Proposals for the application of the adjusted fair price model have been 

developed. The model is used to determine the effectiveness of investment and to 

insure sellers and buyers against possible future changes in market prices for this 

product with a long and short hedge. 

Key words: risk management, price risks, stock exchange tools, organized 

market for agricultural products, grain market, tock exchange, futures, hedging, 

infrastructure.    
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