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АНОТАЦІЯ  

 

Чорненька Л. М. Інструменти управління ризиками на 

організованому ринку сільськогосподарської продукції. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

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. 

Дисертацію присвячено обґрунтуванню економічного змісту і 

функціонального призначення інструментів для управління ризиками на 

організованому ринку сільськогосподарської продукції та розробці практичних 

рекомендацій щодо перспектив використання ф’ючерсів на зернові. 

У теоретичному розділі 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. 

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 та ринкової інфраструктури. 

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, 
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сільськогосподарським моноф’ючерсом на продукцію рослинництва. 

Запропонована класифікація виокремлює місце ф’ючерсів на 

сільськогосподарські культури в загальній системі ф’ючерсів. 

Здійснено 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. 

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. Визначено, що 

хеджування за допомогою будь-яких термінових угод полягає у частковій або 

повній нейтралізації несприятливих коливань ринкової кон’юнктури як для 

покупців, так і для продавців фінансових чи матеріальних активів, оскільки 

метою хеджування є перенесення цінового  ризику з того, хто здійснює 

хеджування, на іншу особу, частіше на фінансового посередника (спекулянта).  

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 купівлі та продажу зерна.  

В аналітичній частині дослідження 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. 
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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.  

На основі узагальнення світового досвіду та моніторингу сучасних 

тенденцій використання деривативів виявлено, що сільськогосподарські 

товаровиробники все частіше використовують похідні фінансові інструменти для 

того, щоб хеджувати свої ризики і обмежувати рівень 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 ході біржових торгів. На відміну від України, країни зі значним рівнем 

розвитку аграрної галузі активно застосовують деривативи на аграрну 

продукцію, обсяг 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 

двадцяти років обсяг ринку деривативів стабільно зростав швидкими темпами у 

межах 9–23 %. 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 є широко інтегрованим з іншими фінансовими ринками. 

Тому, використання деривативів дозволяє хеджувати курсові та відсоткові 

ризики. Нарощування обсягів реалізації сільгосппродукції на товарних біржах 

значною мірою досягнуто через реєстрацію експортних контрактів на 

акредитованих біржах, що не мало практичного впливу на процес ціноутворення 

та стабілізацію аграрного ринку. Доведено, що низька активність учасників щодо 

використання форвардних контрактів призводить до стримування розвитку 



5 

 

біржової торгівлі товарними деривативами на організованому ринку 

сільськогосподарської продукції.  

Слід зазначити, що 12.08.2020 р. прийнято Закон України  № 738-ІX «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») та «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. Визначено чинники 

розвитку торгівлі деривативами на організованому ринку сільськогосподарської 

продукції України. 

Удосконалено інструментарій аналізу управління ризиками стратегією 

Collar, що дозволяє хеджувати визначені ризики та забезпечує більш швидкі та 

зручні можливості торгівлі біржовими контрактами та дає змогу завдяки 

хеджуванню забезпечувати прогнозування цін на основні види 

сільськогосподарської продукції. 

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 рекомендаційній частині наведено пропозиції щодо механізмів 

забезпечення цінової стабілізації на організованому ринку на основі 

узагальнення економічних та регуляторних чинників неефективного 

функціонування агропродовольчого ринку. Запропоновано 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 
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органам регулюючі заходи щодо запобігання або пом’якшення негативних 

наслідків кризи. 

При розробленні стратегії управління ціновими ризиками для 

сільськогосподарського товаровиробника використано три методи хеджування 

цінового ризику: частковий продаж врожаю 40/20/20/20; хеджування за 

допомогою форвардного контракту на СВOТ; форвард + опціон Сall. Доведено, 

що кожна стратегія потребує детального вивчення можливих результатів її 

впровадження, що зумовило необхідність поваріантного прогнозування розвитку 

подій. 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. Застосування хеджування за песимістичним сценарієм може призвести 

до більших втрат та відображає врахування непередбачуваних коливань базису. 

Бажаних результатів по хеджуванню через біржові інструменти за таким 

сценарієм досягти не вдалося. 

Аргументовано необхідність застосування розроблених заходів, що 

сприяють вдосконаленню 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 при здійсненні операцій із ними. 

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 
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значення прогнозованого показника) та інтервальний (встановлення інтервалу 

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

Запропонована методика прогнозування поведінки організованого ринку 

на основі аналізу стану ринку ф’ючерсних контрактів постійно отримує нову 

інформацію і до кінця періоду випробування відображає тенденцію розвитку 

процесу, що існує у даний момент.  

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

організований ринок сільськогосподарської продукції, ринок зерна, біржа, 

ф’ючерс, хеджування, інфраструктура. 

 

ABSTRACT 

Chornenka L. Risk management tools in the organized market for 

agricultural products. – Qualification thesis manuscript copyright. 

Thesis for a PhD degree in Economics specializing in 08.00.03 – Economics 

and Management of the National Economy. – Polissia National University of the 

Ministry of Science and Education of Ukraine, Zhytomyr, 2021. 

The thesis is devoted to substantiation of economic content and functional 

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

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

use of grain futures on grain. 

The theoretical part reveals the nature, functions and purpose of grain futures 

for agricultural products in the organized market; the method of insurance of risks of 

agricultural products by exchange instruments is developed; features of grain futures 

as a tool for risk hedging in the agricultural products market are presented. 

Risk management tools that can be used by agricultural producers 

independently are systematized, while transfer and risk sharing tools assume the 

existence of an appropriate institutional environment and market infrastructure.  

The need to create futures for the main types of agricultural products in the 

agro-industrial sector has been proven, as a result of which its activities are based on 

modern infrastructure and markets. Therefore the futures market will help buyers and 
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sellers to hedging their price risks. It is proposed to differentiate commodity futures 

into agricultural and non-agricultural futures. Commodity futures are both futures for 

crop and livestock products. Derivative instrument refers to the supply and it is a 

common commodity being agricultural monofuture for crop products. The proposed 

classification identifies the place of crop futures in the general system of futures. 

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

Ukrainian market on world price volatility was performed, particularly measuring the 

domestic prices sensitivity for major crops to the corresponding futures prices on the 

world’s largest commodity exchanges. 

The fact that the development of the grain futures market will reduce the 

number of futures transactions concluded by investors on foreign exchanges was 

proved, which will thereby increase the capitalization of domestic exchanges and 

increasing the competitiveness of the national financial market. Proved the fact that 

hedging by any of futures agreements consists in partial or complete neutralization of 

unfavorable fluctuations of the market situation both for buyers and for sellers of 

financial and tangible assets, since hedging purpose is to transfer price risk from the 

person carrying out the hedging to another person, more often to the financial 

intermediary (speculator). 

It is substantiated that the grain futures market may allow agricultural 

producers, processors and elevators to: increase profitability by insuring against risks 

of adverse price changes (especially during periods of high market volatility); 

participate in the formation of a fair market price for grain; more accurately plan and 

control the financial results of activities; ensure the reliability of calculations; get 

better lending opportunities in banks; expand opportunities to buy and sell grain. 

In the analytical part of the study the dynamics of the world and domestic 

markets of exchange derivatives is analyzed; the factors of development of trade in 

derivatives on the organized market of agricultural products are systematized; 

problems of grain futures functioning on the insurance market in Ukraine are 

identified. 
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It is established that in 2014–2020 there has been an increase in the volume of 

grain production (by 1.6 percentage points to the level of 64.9 million tons) with a 

simultaneous increase in exports to 52.0 million tons (+33.4%). In 2020 production 

stated for almost 11.37% of Ukraine’s GDP. The trend forecast of grain exports 

indicates an upward trend in the coming years. 

Based on the generalization of world experience and monitoring of current 

trends in the use of derivatives, it was found that agricultural producers were 

increasingly using derivative financial instruments to hedge their risks and limit the 

level of uncertainty about future asset prices. It is concluded that exchange 

instruments play an unparalleled role in the development of the economy and 

increase its efficiency through risk management of market participants and more 

accurate determination of the asset price during exchange trading. In contrast to 

Ukraine, countries with a significant level of development of the agricultural sector 

are actively using derivatives for agricultural products, trade in which in 2020 

increased by 46.3% compared to 2019. Agriculture and energy account for the major 

(35.8 and 30.5%, respectively) of global derivatives. Over the last 20 years, the 

volume of the derivatives market has been growing steadily at a rate of 9–23%. The 

futures market was smaller than the options market but it has been growing every 

year. Until 2019 markets’ volumes were approximately the same, and in 2020 the 

volume of the futures market exceeded the volume of the options market for the first 

time. 

Currently, the domestic organized agricultural market is in formation stage. 

Due to the fact that derivatives are based on assets or indices on these assets, market 

is widely integrated with other financial markets. Therefore, derivatives can insure 

exchange rate and interest rate risks. The increase in sales of agricultural products on 

commodity exchanges was largely achieved through the registration of export 

contracts on accredited exchanges, which had no practical impact on the pricing 

process and stabilization of the agricultural market. It is proved that the low activity 

of participants in the use of forward contracts leads to restraint in the development of 
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exchange trade in commodity derivatives in the organized market of agricultural 

products. 

It should be noted that on August 12, 2020 the Law of Ukraine № 738-IX «On 

amendments to certain legislative acts of Ukraine concerning simplification of 

attracting investments and introduction of new financial instruments» was adopted, 

which provides new amendments to the laws «On securities and stock market» (new 

title «On capital markets and organized commodity markets») and «On commodity 

exchange», as well as amends other laws and codes. The law entered into force on 

July 1, 2021 and has transitional periods for implementation. The factors of 

development of trade in derivatives on the organized market of agricultural products 

of Ukraine are determined. 

The tools for analyzing risk management have been improved with Collar’s 

strategy, which allows hedging certain risks and provides faster and more convenient 

opportunities for trading in exchange contracts, which allows providing price 

forecasts for major agricultural products thanks to hedging. 

It is established that the key problems in the development of futures trading in 

the organized market of agricultural products are the following: insufficient use of 

financial instruments; instability of the financial and economic sector; low awareness 

of business entities in matters of futures contracts; weak legislative support for the 

futures market in Ukraine. 

The recommendation part provides proposals for 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. A methodical 

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

of the market of futures contracts for agricultural products is proposed, which allows 

to forecast crises in the agricultural sector of the economy and timely apply 

regulatory measures to prevent or mitigate the negative effects of the crisis.  

When developing a price risk management strategy for an agricultural 

producer, three methods of price risk hedging were used: partial sale of harvest 

40/20/20/20; hedging with the help of a forward contract to the SWOT; forward + 
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call option. It is proved that each strategy requires a detailed study of the possible 

results of its implementation, which necessitated a variant forecasting of 

developments. Thus, under the optimistic scenario, at a cost of production of 119 US 

dollars/t the price will let the farm to receive profit of 85.5 US dollars/t. The results 

of the optimal development strategy show a profit of 77 US dollars/t. The scenario of 

events is pessimistic if hedging under this scenario can lead to greater losses, which 

shows the consideration of unpredictable fluctuations of the base, the desired results 

on hedging through stock instruments could not be achieved. 

We proved the need to apply the developed measures to improve the 

infrastructure of the futures market for agricultural products by accrediting elevators 

in the main grain regions of the country, introduction of information and consulting 

center in parallel with the formation of appropriate infrastructure with insurance 

companies and depository accounting certificates and performance guarantees market 

participants of their obligations in carrying out transactions with them. 

The method of forecasting the behaviour of the organized market based on the 

analysis of the futures market was proved, the main idea of which is to obtain 

predictive values of the behaviour of the futures market, based on the results of 

which, considering the relationships of stock market segments, a forecast of stock 

market behaviour is made. The forecast which is based on the description of the 

dynamics of the futures market is specified for five equilibrium points of the 

description (Q1 – Q5) and contains two elements: point (single value of the forecast 

indicator) and interval (setting the range of values in which it is possible to expect the 

forecast value) forecasts. 

The proposed method of predicting the behaviour of the organized market 

based on the analysis of the futures market is constantly receiving new information 

and by the end of the trial period reflects the trend of the process that currently exists. 

Key words: risk management, price risks, exchange instruments, organized 

market of agricultural products, grain market, exchange, future, hedging, 

infrastructure. 
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ВСТУП 

 

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. Даніеля, Ш. ДеКовні, Г. Джеман, О. Кандінська, 



16 

 

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, Г. Шевченко, О. Шпичак, В. Яворська та ін. Управлінню 

ризиками у площині досліджуваної проблематики присвячено наукові праці 

І. Бланка, М. Казаріна, Н. Каменевої, А. Кузіна, М. Лапусти, 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 та прибутковості 

ф’ючерсів і, зокрема, зернових ф’ючерсів. Недостатньо вирішені проблеми 

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; 
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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; 

 розробити 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 стосовно проблем використання інструментів 

управління ризиками на організованому ринку сільськогосподарської продукції 

України. 

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-
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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). 

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 розробка практичних рекомендацій щодо 

перспектив використання ф’ючерсів на зернові. Найбільш важливі наукові 

результати, що містять елементи наукової новизни, полягають у наступному:  
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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 зерна або по настанні зобов’язання, що передбачає 

поставку зерна у зазначений термін; 

 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 
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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.). 

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 
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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 он-

лайн 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. 
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РОЗДІЛ 1 

НАУКОВІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З УПРАВЛІННЯ 

РИЗИКАМИ НА ОРГАНІЗОВАНОМУ РИНКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

 

1.1 Сутність, функції та призначення зернового ф’ючерсу на 

сільськогосподарську продукцію на організованому ринку 

 

Визначення ф’ючерсів вперше з’явилися у зарубіжних економічних 

виданнях, так як історія сучасної ф’ючерсної (оптової заочної, безготівкової) 

продажів розпочалася у Сполучених Штатах Америки на початку 1800-х років. 

Іноземне походження даного терміну доводить його корінь, від англ. «future» – 

майбутнє. У науковій літературі представлені десятки визначень даного 

терміну, що виступають як його інтерпретації у залежності від того чи іншого 

трактування (табл. 1.1). 

Буренін А. Н., Дегтярьова О. І., Джон К. Халл розглядають ф’ючерс як 

угоду [17, 41, 50]. Джон К. Халл розглядає «ф’ючерсний контракт, як угоду про 

купівлю або продаж активу в певний час у майбутньому за певною ціною» [50]. 

На нашу думку, під таке визначення крім ф’ючерсів, підходять всі договори 

поставки товару у майбутньому, що заздалегідь мають обумовлену ціну. 

Таблиця 1.1 

Сутність поняття «ф’ючерс» 

Трактування Визначення 

Угода Ф’ючерсний контракт – це угода про майбутню поставку базисного 

активу, що укладається на біржі. 

Ф’ючерсний контракт – це угода про купівлю чи продаж активу в певний 

час у майбутньому за визначеною ціною. 

Ф’ючерс на цінні папери – це зобов’язання, а не право вибору на відміну 

від опціону на купівлю чи продаж стандартної кількості певного виду 

цінних паперів у встановлену дату в майбутньому за ціною, яка  

заздалегідь установлена при укладанні угоди. 

Ф’ючерси – укладені на біржах особливі форвардні термінові угоди, угоди 

купівлі-продажу базисного активу, по цінах, що діють у момент угоди з 

поставкою купленого товару з його оплатою в майбутньому. 
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Закінчення табл. 1.1 

Контракт Ф’ючерсний контракт – це контракт між двома сторонами щодо 

обміну активами чи послугами у вказаний час у майбутньому та за 

ціною, що узгоджена сторонами в момент укладення угоди. 

Ф’ючерсний контракт – це стандартизований форвардний контракт, 

який може бути анульований будь-якою із сторін шляхом заліку 

угоди на ф’ючерсному ринку. 

Ф’ючерсний контракт – це те ж саме, що і форвардний контракт, з 

одним лише виключенням. За форвардним контрактом покупець та 

продавець визначають розмір своїх втрат та винагород тільки у 

розрахунковий день, а за ф’ючерсом такі розрахунки проводяться 

щодня. 

Зобов’язання  Ф’ючерсний контракт являє собою зобов’язання купити чи продати 

визначену кількість товару за узгодженою ціною для поставки у 

визначену дату. 

Ф’ючерсний контракт (контракт на продаж товару з його поставкою 

в майбутньому) визначений як «допускає переуступку договірного 

зобов’язання купити чи продати фіксовану кількість та сорт 

визначеного товару в деяку визначену дату». 

Договір Ф’ючерсним договором визнається укладений на біржових торгах 

договір, передбачає зобов’язання кожної зі сторін договору 

періодично здійснювати виплати грошових сум залежно від зміни цін 

(ціни) та/або значення (значень) базисного (базового) активу та/або 

настанням обставин, що являються базисним (базовим) активом. 

Ф’ючерсом або ф’ючерсним контрактом визначається стандартний 

договір на поставку товару у майбутньому за ціною, що визначена  

сторонами при укладенні контракту. 

Ф’ючерсний контракт – це стандартний біржовий контракт, сторони 

якого домовляються тільки про рівень ціни його активу. 

Цінний папір Ф’ючерсний контракт або ф’ючерс – це цінний папір, який 

зобов’язує обидві сторони здійснити купівлю-продаж товару чи 

іншого інструменту в майбутньому за узгодженою ціною. 

Документ Ф’ючерсний контракт – документ, що визначає права та зобов’язання 

контрагентів (покупців, продавців) на отримання чи передачу майна 

(різних активів – в тому числі товари, валюта, цінні папери) чи 

інформації із зазначенням порядку такого отримання чи передачі. 

Електронний 

запис 

Ф’ючерс – це не товар, не цінний папір, а зареєстрований маклером 

електронний запис щодо прийнятих учасників торгів зобов’язань із 

поставок або прийому певної кількості базисного активу у визначену 

дату в майбутньому. 

Джерело: сформовано автором на основі [17, 30,41, 49, 50, 78, 154, 186, 218]. 

 

Наведена дефініція поняття «ф’ючерсний контракт» має недолік, оскільки 

під нього потрапляють крім ф’ючерсів і опціони, тому воно не досить повно 

розкриває економічну природу розглянутого фінансового інструменту. 

Галанов В. А., Дамодаран А., Лофтон Т., визначають ф’ючерс як 

контракт, Де Ковні Ш. [78], Таккі К., Пенц Д. А. – як зобов’язання. На думку 
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Де Ковні Ш. і Таккі К. «ф’ючерсний контракт є зобов’язанням продати або 

купити певну кількість товару за узгодженою ціною для постачання в певну 

дату» [186]. Отже, дане визначення передбачає зобов’язання, які покупець і 

продавець несуть відносно один одного, але не відображає економічної сутності 

ф’ючерсу, що має свою ціну, яка складається на біржі під впливом попиту та 

пропозиції і залежить від ціни на базовий актив [218]. 

Криничанський К. В. розглядає ф’ючерс як стандартний договір і 

документ [48]. Твардовський В. В. заперечує всі вищевикладені визначення і 

вважає, що «ф’ючерс – це не товар, не цінний папір, а зареєстрований маклером 

електронний запис про вжиті учасником торгів зобов’язання з постачання або 

прибуття певної кількості базисного активу у певну дату в майбутньому» [155]. 

Ця думка є актуальною сьогодні, оскільки цінні папери вже давно перестали 

випускатися на паперових носіях, а купівля-продаж їх відбувається у лічені 

секунди. У той же час дане визначення підкреслює особливості реєстрації 

ф’ючерсу на біржі і зобов’язання, які несуть покупець та продавець, але не 

відображає фіксацію ціни на актив. 

Серед авторів є й ті, хто вважає, що ф’ючерс – це цінний папір. Однак 

віднесення ф’ючерсу до цінних паперів, на нашу думку, невірно. Так згідно із 

Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» цінним папером є 

документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує 

грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного 

паперу (особи, яка видала цінний папір) і особи, що має права на цінний папір, 

та передбачає виконання зобов’язань за таким цінним папером, а також 

можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим 

особам [120]. Серед цінних паперів, перелічених у Ст. 3 Закону України «Про 

цінні папери та фондовий ринок», ф’ючерсів немає. У законі наведено 

визначення поняття «похідні цінні папери», як механізм випуску та обігу яких 

пов’язаний із правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого 

договором, цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів [120]. 
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На думку Т. Лофтон, ф’ючерсний контракт – це стандартизований 

форвардний контракт, який може бути анульований будь-якою із сторін 

шляхом залікової угоди на ф’ючерсному ринку [209]. Дане визначення, на нашу 

думку, є лаконічним, проте вимагає додаткового роз’яснення суті форвардного 

контракту. 

Фельдман А. Б. відносить ф’ючерс до типу похідних фінансових 

(товарних) продуктів-інструментів. На його думку, ф’ючерс містить рівні права 

і обов’язки учасників угоди на продаж (купівлю) відповідно до правил і умов 

місця торгівлі в певний термін за ціною, встановленою цією угодою, 

зафіксованого обсягу цінностей (цінних паперів, товарів, валюти тощо), або 

ф’ючерс містить рівні права для учасників на надання, відповідно до умов і 

правил місця торгівлі, певної оцінки учасника про майбутню подію, 

наступаючу у зафіксований термін [159].  

Очевидно, що більшість авторів не поділяють поняття ф’ючерсу і 

ф’ючерсного контракту та визнають за ф’ючерсом (ф’ючерсним контрактом) 

статус договору, що підкреслює двосторонні зобов’язання, що виникають між 

його продавцем, і покупцем, і його юридичну сутність. 

Узагальнюючи все вище зазначене, ми дійшли висновку, що в сучасній 

науковій літературі та законодавстві відсутнє розмежування понять «ф’ючерс» 

та «ф’ючерсна угода», багатьма авторами вони використовуються як синоніми, 

що ускладнює розвиток даного інструменту в нашій країні. 

На нашу думку, ф’ючерсу притаманні такі властивості: приналежність до 

фінансових біржових інструментів, виробництва, має підвищений ризик, 

терміновість, невідворотність (обов’язковість) для учасників угоди. Зокрема: 

1. Приналежність до фінансових інструментів. Вважаємо, що ф’ючерс на 

сільськогосподарські культури слід відносити до фінансових інструментів 

виходячи з наступного: 

По-перше, при використанні ф’ючерсів на сільськогосподарські культури 

виникають фінансові (грошові) відносини у процесі розподілу та перерозподілу 

частини національного багатства і вартості суспільного продукту, з метою 
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формування у суб’єктів господарювання та держави грошових накопичень і 

доходів, формування та використанням фондів цільового призначення [125]. У 

процесі використання ф’ючерсу грошові кошти перерозподіляються між 

сільськогосподарськими товаровиробниками, спекулянтами та іншими 

учасниками ринку ф’ючерсів на сільськогосподарські культури за допомогою 

біржі. 

По-друге, поява ф’ючерсів на сільськогосподарські культури на ринку 

призводить до виникнення нових фінансових потоків у вигляді податкових 

платежів, страхування вантажу у дорозі та інших. 

По-третє, при введенні в обіг ф’ючерсу на сільськогосподарські культури 

отримують розвиток різні інститути фінансового ринку, які впливають на 

формування не тільки виробничої та збутової інфраструктури (елеватори, 

перевізники і переробники зерна), а й біржової інфраструктури. 

2. Приналежність до біржових інструментів, оскільки ф’ючерс – це 

біржовий інструмент, що становить  основну його відмінність від форварду. 

3. Виробництво. Ринкова вартість ф’ючерсу на сільськогосподарські 

культури змінюється слідом за зміною ціни базисного активу. Сутність 

виробництва може трактуватися у вузькому розумінні (виробництво – 

залежність від ціни базисного активу та інших вартісних характеристик) і в 

широкому (виробництво – залежність від ефекту) [125]. На наш погляд, 

трактування виробництва у вузькому розумінні істотно обмежує умови 

ціноутворення ф’ючерсів, оскільки їх мінова вартість залежить від ефекту їх 

застосування та користі, а не тільки від ринкової ціни базисного активу (в 

нашому випадку зерна). Із цієї причини остаточний фінансовий результат угоди 

із зерновими ф’ючерсами невідомий заздалегідь і залежить від безлічі чинників, 

які часто не піддаються прогнозуванню [140]. 

4. Підвищений ризик. Застосування ф’ючерсу, на нашу думку, має 

підвищений ризик у зв’язку з тим, що початкові інвестиції на його придбання 

набагато менші в порівнянні з вартістю самого деривативу, оскільки при 

придбанні ф’ючерсу необхідно сплатити гарантійне забезпечення (депозитну 
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маржу). Зазвичай її величина становить від 2 до 15 % вартості контракту. 

Учасники ф’ючерсного ринку у ході своєї професійної діяльності мають справу 

з унікальною невизначеністю, яку неможливо спрогнозувати заздалегідь на 

основі наявної емпіричної інформації.  

5. Терміновість. Поділ термінового і спотового ринку засновано на 

критерії терміновості і називається «три робочих дні». Якщо розрахунки за 

угодою здійснюються протягом трьох робочих днів після її укладення, то дана 

угода відноситься до спотового ринку, якщо пізніше – до термінового.  

Ф’ючерс на сільськогосподарські культури має властивість терміновості, 

зважаючи на свою економічну природу, згідно з якою дві сторони 

домовляються про поставку базисного активу (сільськогосподарські культури) 

через певний термін у майбутньому [166]. Наприклад, термін обігу зернових 

ф’ючерсів на біржі – 12 місяців. 

6. Невідворотність (обов’язковість) для учасників угоди. Виконання 

ф’ючерсу обов’язкове для кожного учасника (на відміну від опціону) і має 

форми поставки, біржового розрахунку і офсетної угоди, що пояснюється 

розрахунково-платіжними наслідками в повному обсязі (за всіма елементами 

розрахунку), а також обов’язковістю виявлення фінансових результатів для 

того певного терміну, який встановлений цим фінансовим інструментом [140]. 

Розглянувши існуючі визначення і властивості ф’ючерсного контракту, 

ми прийшли до висновку, що найбільш повно розкриває сутність ф’ючерсу на 

сільськогосподарські культури таке визначення: 

Ф’ючерс на сільськогосподарську продукцію – це похідний фінансовий 

інструмент на біржі, який передбачає обов’язок його продавця або покупця 

періодично перераховувати грошові суми протилежній стороні залежно від 

зміни ринкової ціни зерна, і (або) настання зобов’язання, що передбачає 

поставку зерна у передбачений термін. 

Даним визначенням ми підкреслюємо приналежність ф’ючерсу до 

біржових похідних фінансових інструментів, що повніше відображає його 

економічну природу. До того ж, як було зазначено вище, іноземне походження 
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даного терміну доводить його корінь, від англ. «future» – майбутнє і для 

позначення ф’ючерсів на біржах США (наприклад, СВОТ) використовується 

термін futures [190]. 

При цьому під ф’ючерсами на сільськогосподарські культури ми 

розуміємо – зернові ф’ючерси, що охоплюють цілу групу ф’ючерсів на: 

пшеницю, ячмінь, кукурудзу, ячмінь, овес, просо, рис, гречку, горох і 

зернобобові (соя та ін.). 

У загальному вигляді ринок ф’ючерсів на сільськогосподарську 

продукцію можна визначити як сукупність економіко-фінансових відносин 

його учасників із приводу випуску та обігу ф’ючерсів на сільськогосподарські 

культури. 

На розвиненому ринку свою роль ф’ючерси виконують через функції. 

Виділимо три основні функції ф’ючерсів на сільськогосподарські культури (рис 

1.1): 

 функція ціноутворення, сутність якої випливає із запропонованої 

Кейнсом Дж. М. функції встановлення ціни на базовий актив у майбутньому 

[73]. Інформація, яку можна отримати аналізуючи ф’ючерсний ринок, знижує 

транзакційні витрати на отримання інформації про ціну на зернові, через те що 

відображає очікування багатьох господарських одиниць. Що призведе до 

зниження монополії великих фірм на володіння інформацією, допускаючи до 

неї середніх і дрібних суб’єктів. Ця функція має важливе значення, оскільки 

учасники ринку ф’ючерсів на сільськогосподарські культури встановлюють 

майбутні ціни, внаслідок чого можуть планувати свою діяльність. Таким чином, 

ціни на ринку ф’ючерсів є індикатором майбутньої ціни. Нині для багатьох 

підприємств індикатором ціни на зернові є ціни ф’ючерсів на провідних 

зернових біржах у США, Франції та Англії; 

 функція хеджування (страхування ризиків сільськогосподарських 

товаровиробників). Зниження ризику, пов’язаного з передбачуваними змінами 

цін базисного активу, відбувається шляхом відкриття на час позиції на одному 

ринку і протилежної позиції на іншому, при цьому дані ринки повинні бути 
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економічно взаємопов’язані. Зазначена діяльність називається хеджуванням, а 

учасники, які використовують похідні фінансові інструменти для зниження 

цінового ризику – хеджерами [22]. Ця функція є найважливішою на ринку 

зернових поставних ф’ючерсів. На думку організаторів торгів, зазначені 

деривативи функціонують саме з метою створення фінансового інструменту, 

що дозволяє сільськогосподарським товаровиробникам хеджувати ціновий 

ризик, властивий ринку зерна; 

 стимулююча функція. 

 

 

 

Рис. 1.1. Функції ф’ючерсів на сільськогосподарські культури 

Джерело: власні дослідження. 

 

Для того, щоб ф’ючерси на сільськогосподарські культури мали змогу 

виконувати зазначені функції у повному обсязі, важливою умовою є подальший 

розвиток організованого ринку сільськогосподарської продукції. 

Нині ринок похідних фінансових інструментів є сегментом фінансового 

ринку, що найбільш динамічно розвивається у світі. Фінансовий ринок – це 

система економічних відносин, пов’язаних грошових коштів юридичних та 
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фізичних осіб, їх перерозподіл на комерційній основі між різними секторами 

економіки [129]. 

Об’єднуючим початком різноманітних сегментів фінансового ринку є 

базовий актив, а саме гроші та цінні папери. Залежно від сфери застосування 

цінних паперів і грошей фінансовий ринок поділяють на грошовий ринок і 

ринок капіталу.  

Ринок капіталу, у свою чергу розділяється на ринок цінних паперів і 

ринок позикових капіталів. Головною відмінністю нетермінових і термінових 

фінансових інструментів є період виконання умов контракту [94]. 

 

 

Рис. 1.2. Структура фінансового ринку 

Джерело: складено на основі матеріалів [94, 129, 144]. 

 

Термінові фінансові інструменти обертаються у строковому сегменті 

фінансового ринку. Проте законодавство відносить до термінового фінансового 

ринку не всю сукупність термінових фінансових інструментів, а лише ті з них, 

ринкова вартість яких залежить від вартості базисних інструментів (ф’ючерси, 

форварди, опціони, своп та інші інструменти). Таким чином, за межами 

термінового фінансового ринку залишаються фінансові інструменти, що не 

володіють властивістю виробництва, тобто більшість депозитно-кредитних 

договорів, договорів на зберігання та інше. 
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У міжнародному документі, доповнення і поправки до Системи 

національних рахунків, зазначено, що під похідними фінансовими 

інструментами слід розуміти фінансові інструменти, які прив’язуються до 

конкретного фінансового інструменту, показником чи товаром, та за 

допомогою яких конкретні фінансові ризики можуть виступати як самостійний 

предмет купівлі-продажу на фінансових ринках [138]. 

Нами виділено три основні ознаки похідного фінансового інструменту: 

1.    Використання якого призводить до появи фінансових відносин. 

2. Похідний, оскільки прив’язаний до конкретного фінансового 

інструменту, показника чи товару. 

3.  Конкретні фінансові ризики можуть виступати як самостійний предмет 

купівлі-продажу на фінансових ринках. Це пов’язано з тим, що похідний 

фінансовий інструмент є самостійним об’єктом купівлі-продажу, а початкові 

інвестиції на його придбання набагато менші, порівняно з вартістю самого 

інструменту. При цьому похідний фінансовий інструмент – договір, що 

передбачає виконання таких обов’язків: 

1) обов’язок сторони або сторін договору періодично або одноразово 

сплачувати грошові суми, в тому числі в разі пред’явлення вимог іншою 

стороною, залежно від зміни цін на товари, курсу відповідної валюти, цінних 

паперів, розміру відсоткових ставок; 

2) обов’язок сторони або сторін на умовах, визначених при укладанні 

договору, в разі пред’явлення вимоги іншою стороною продати або купити 

валюту, цінні папери або товар, чи укласти договір – похідний фінансовий 

інструмент; 

3) обов’язок однієї сторони передати у власність іншій стороні валюту, 

товар або цінні папери не раніше трьох днів після дня, в якому укладався 

договір, а обов’язок іншої сторони – оплатити і прийняти вказане майно із 

вказівкою на те, що такий договір є похідним фінансовим інструментом. 

Аналізуючи сучасну наукову літературу, ми прийшли до висновку, що 

однакової класифікації похідних фінансових інструментів до цього часу не 



35 

 

існує. Найпоширеніший критерій класифікації похідних фінансових 

інструментів – базисний актив (англ. underlying asset), відповідно до якого 

виділяють [147]: 

 – товарні (commodity dеrіvаtіvеs) – похідні фінансові інструменти, 

базисним активом яких виступає товар; 

 – фондові (еquіty dеrіvаtіvеs) – похідні фінансові інструменти, базисним 

активом яких виступають акції, облігації, інші цінні папери, а також фондові 

індекси; 

 – валютні (fоrеіgn еxсhаngе dеrіvаtіvеs) – похідні фінансові інструменти, 

базисним активом яких виступають: іноземні валюти, валютні курси та інші 

валютні активи; 

 – відсоткові (іntеrеstrаtе dеrіvаtіvеs) – похідні фінансові інструменти, що 

мають у своїй основі відсоткові ставки за корпоративними або державними 

борговими зобов’язаннями, міжбанківськими кредитами, депозитами; 

 – інші деривативи (оthеr dеrіvаtіvеs), які не віднесені до 

вищеперерахованих груп: кредитні деривативи (Сrеdіt Dеrіvаtіvеs); погодні 

деривативи (Wеаthеr Dеrіvаtіvеs); страхові деривативи (Іnsurаnсе Dеrіvаtіvеs); 

інші деривативи з екзотичним базисним активом (Оthеr dеrіvаtіvеs wіth thееxоtіс 

bаsеs) [174]. 

При класифікації похідних фінансових інструментів ми доповнюємо 

групу фондових деривативів за такими класифікаційними ознаками, а саме: 

За ступенем виробництва: 

 першого порядку (ф’ючерси, опціони на акції);  

 другого та більш високого порядків (опціони на ф’ючерси); 

 невизначені за ступенем виробництва похідні фінансові інструменти 

(купон ризикової позики, ліквідний пут). 

Залежно від цілей використання: 

 використовуються для хеджування; 

 для проведення арбітражних угод; 
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 з ціллю проведення спекулятивних угод. 

Залежно від ринків звернення: 

  інструменти організованого ринку – в основному ф’ючерси та біржові 

опціони, за якими укладають угоди у біржовому залі за допомогою 

автоматизованої системи або шляхом відкритого торгу [174]; 

  позабіржові – форварди, свопи, позабіржова частина опціонів, 

включаючи більшість екзотичних інструментів. Угоди за ними укладаються 

шляхом переговорів поза біржовим майданчиком. 

За способом виконання: 

  поставні похідні фінансові інструменти – інструменти з фізичною 

поставкою базового активу; 

  розрахункові інструменти, за якими на дату виконання робляться 

грошові розрахунки. 

За групами: 

  термінові контракти, засновані на договорі купівлі-продажу, або 

термінові контракти на поставку активу. Вони своєю чергою діляться на 

біржові (стандартні) і позабіржові (нестандартні). І ті й інші діляться на умовні 

і ствердні; 

  термінові контракти, засновані на договорі міни (обміну) або свопи; 

  бездоганні фінансові похідні: ф’ючерс; опціон; своп; кеп, кепціон (Сар, 

Сарtіоn); флопціон, флоопціон, тощо; 

  фінансові екзотичні похідні; 

  фінансові комбіновані (комплексні, гібридні) похідні (Struсturеd 

Рrоduсts); 

  власне термінові похідні – фінансові інструменти, існують у вигляді 

форвардних угод; 

 основні похідні товарні продукти-інструменти: ф’ючерс на каву; 

ф’ючерс на зерно; ф’ючерс на золото; ф’ючерс на сировину; опціон товарний; 
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ф’ючерс на морські перевезення; опціон на ф’ючерс на зерно; опціон на 

ф’ючерс на золото; своп на золото, своп сировинний [219].  

Форвардні угоди з товарами науковці відносять до строкових 

інструментів, що не стали похідними [9, 30, 64, 204]. Таким чином, 

прирівнявши форвард до договору з відстрочкою платежу, похідні продукти-

інструменти можуть бути класифіковані залежно від характеристик 

використовуваного механізму взаємодії учасників ринків. За цим критерієм 

виділяють наступні групи: 

 Перша група об’єднує похідні фінансові інструменти, у яких 

юридичні форми економіко-правових відносин представляють, як похідні 

ланцюгові папери, що змінюються (позики, опціонні свідоцтва тощо). 

 Друга група охоплює похідні, що формально вважаються цінним 

папером, але включають особливий правовий режим із використанням 

різноманітних регулюючих (договірних і нормативних) документів (ф’ючерси, 

опціони, глобальні депозитні розписки, американські депозитні розписки). 

 До третьої групи відносяться похідні, у яких механізм взаємодії 

учасників не регулюється відповідно до статусу цінного паперу і не включає 

особливий правовий режим, а побудований у вигляді вільних договірних 

відносин між учасниками. Частина цих похідних позначається як екзотичні 

(свопи, фло, кеп, комплексні похідні, угода про майбутню відсоткову ставку, 

розрахунковий форвардний контракт тощо).  

На основі узагальненого огляду нами була складена своя класифікація, 

що об’єднує різні критерії похідних фінансових інструментів. Дана 

класифікація представлена на рис. 1.3. та об’єднує існуючі підходи до 

класифікації похідних фінансових інструментів і дозволяє класифікувати за 

різними критеріями будь-які похідні фінансові інструменти на організованому 

ринку. 
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Рис. 1.3. Класифікація похідних фінансових інструментів 

Джерело: складено на основі матеріалів [42, 67, 95, 111, 141, 218]. 
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Нині ринок ф’ючерсів в Україні перебуває у стадії запровадження. Саме 

тому, на наш погляд, аналіз і класифікація ф’ючерсів – важливе теоретичне і 

практичне завдання, вирішення якого обов’язкове для визначення у загальній 

системі ф’ючерсів – ф’ючерсу на сільськогосподарські культури. 

Класифікація ф’ючерсів – це угруповання ф’ючерсів за обраним 

критерієм, відповідно до характерної ознаки, яка присутня у кожному ф’ючерсі 

та має важливе економічне значення [164]. 

Ми пропонуємо авторський підхід до їх класифікації, що полягає у тому, 

що на основі огляду літератури з досліджуваної тематики виявлені 

класифікаційні критерії і побудовано фасетно-ієрархічну класифікацію. 

Фасетний метод класифікації полягає у паралельному поділі множини об’єктів 

на незалежні один від одного класифікаційні угруповання. Основна перевага 

даної класифікації полягає у гнучкості її структури, оскільки зміни в будь-

якому з фасетів не впливають на інші [164]. Мета даної класифікації полягає у 

створенні впорядкованої структури, що дозволяє найбільш повно відобразити 

критерії, властиві ф’ючерсам. 

Багато вчених у світовій практиці: Батяєва Т, Криничанський К., 

Лофтон Л., Столяров І., JоhnWіlеy&Sоns, вважають, що існують два основних 

види активів і, відповідно, ф’ючерсів [148, 211, 216]: 

 товарні ф’ючерси, що базуються на купівлі-продажу 

стандартизованих товарів продукції у формі матеріальних благ або 

матеріальних цінностей (продукція сільського господарства, металургії, 

сировинних видобувних галузей); 

 фінансові ф’ючерси, базою яких є фінансові інструменти – вільно 

конвертовані валюти різних країн світу та грошові депозити (депозити, акції, 

валюта, облігації, фондові індекси); 

  фондові ф’ючерси – базою яких є цінні папери (акції та облігації).  

Товарні групи ф’ючерсних активів [140]. Предметом для ф’ючерсних 

угод є товари з таких товарних груп: 
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 сільськогосподарські та лісові товари (зернові культури; олійні 

культури, в тому числі продукція соєвого комплексу; харчосмакові товари 

(кава, цукор, какао-боби, концентрат апельсинового соку, яйця); текстильна 

сировина (бавовна, шерсть, шовк, пряжа); продукція тваринництва і жива 

худоба; овочеві культури; ліс і пиломатеріали); 

 кольорові і дорогоцінні метали та їх напівфабрикати; 

 енергоносії. 

Грошові ф’ючерси поділяються на такі види контрактів [105]: 

Валютний ф’ючерс – це ф’ючерс, предметом угоди якого є купівля-

продаж грошових одиниць однієї держави за грошові одиниці іншої держави. 

Депозитний ф’ючерс – це договір, одна із сторін якої бере зобов’язання 

відкрити для іншої в уповноваженому біржею банку депозитний вклад на 

заздалегідь встановлених умовах; предметом угоди якого є відсоткова ставка за 

строковим депозитним або за депозитним вкладом у банк на певний період часу 

(на 3 місяці) [211]. 

Слід розрізняти депозитний ф’ючерс і ф’ючерс на депозитний 

(банківський) сертифікат. Перший – це ф’ючерс на відсоткову ставку за 

банківським депозитом; другий – на цінний папір у формі банківського 

сертифіката, тобто ф’ючерс, аналогічний контракт на покупку казначейського 

векселя, акції або облігації. 

Ф’ючерси  залежно від поставки їх активу поділяються на [74]: 

Поставні ф’ючерси: 

 контракти, виконання яких супроводжується передачею активу від 

продавця до покупця та передачею грошей від покупця до продавця; 

 контракти, виконання яких в обов’язковому порядку вимагає фізичної 

поставки активу за контрактом, коли відбувається термін закінчення його дії. 

Непоставні ф’ючерси, або ф’ючерси на різницю у цінах: 

 контракти, виконання яких не потребує передачі активу від продавця 

до покупця, а зводиться лише до сплати грошової різниці у цінах на момент 

відкриття позиції та на момент закінчення терміну дії контракту; 
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 контракти, зобов’язання за якими на момент закінчення терміну їх дії 

зводяться лише до сплати різниці у цінах; 

 контракти, виконання яких проводиться тільки шляхом сплати різниці 

у цінах; 

 контракти, виконання яких проводиться шляхом закриття зобов’язань 

їх сторін зворотною операцією, яку здійснюють позаринковим шляхом, тобто 

розрахункова палата самостійно відкриває кожній стороні протилежну позицію 

за розрахунковою ціною. 

Залежно від використовуваної в активах моделі ціни ф’ючерси можуть 

бути: 

 звичайними ф’ючерсами – ф’ючерсами, ціна яких має грошову форму, 

ідентичну формі ціни самого активу (ціни товару, курсу акції, валютного 

курсу);  

 відсотковими ф’ючерсами – ф’ючерсними контрактами, ціна яких 

виражається у відсотках, до них відносяться ф’ючерси на відсоткові цінні 

папери і на відсоткові ставки за депозитами; 

 індексними ф’ючерсами – ф’ючерсами, ціною яких є значення 

ринкового індексу цін товарів, курсів цінних паперів, валютних курсів, 

процентних ставок (ф’ючерси на індекси). 

Залежно від числа активів розрізняють такі ф’ючерсні контракти: 

 моноф’ючерсні – ф’ючерси, що укладаються на певну кількість 

одного виду активу; 

 мультиф’ючерсні – ф’ючерси, предметом яких є група («кошик») 

активів одного типу, наприклад, акції різних компаній. 

Розглянувши підходи різних авторів, нами була сформована своя 

класифікація ф’ючерсів (представлена на рис. 1.4.), що об’єднує їх за 

відповідними критеріями. Дана класифікація містить розподіл товарних 

ф’ючерсів на сільськогосподарські та несільськогосподарські. На наш погляд, 

зазначений поділ необхідний в умовах євроінтеграційних процесів, що 

відбуваються в Україні. 
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Рис. 1.4. Класифікація ф’ючерсів 

Джерело: складено на основі матеріалів [17, 22, 37, 50, 70, 155, 211, 216]. 

 

При розподілі товарних ф’ючерсів виділено дві групи:  

 група сільськогосподарських ф’ючерсів, яка включає у себе розподіл 

на ф’ючерси базисним активом яких є продукція рослинництва або 

тваринництва;  

 група несільськогосподарських ф’ючерсів, яка включає у себе всі інші 

групи ф’ючерсів.  

На нашу думку, даний розподіл слід впровадити на товарних біржах, 

також. При цьому ф’ючерси на товари відносяться одночасно до ф’ючерсів на 

продукцію рослинництва і тваринництва. Дана класифікація визначає місце 

ф’ючерсів на сільськогосподарські культури у загальній системі ф’ючерсів. 
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Таблиця 1.2 

Переваги авторської класифікації ф’ючерсів у порівнянні з 

розглянутими аналогами 

№ 

п/п 
Переваги Роз’яснення  

1  повнота 

побудована у фасетно-ієрархічній класифікації, 

найбільш повно відображає всі ознаки поділу 

ф’ючерсів 

2  універсальність 

класифікація дозволяє віднести до однієї із 

запропонованих груп нові ф’ючерси, що робить цю 

класифікацію універсальною 

3  об’ємність 
включає значну кількість класифікаційних 

угруповань і використовувані нині ф’ючерси 

4  гнучкість 
здатність системи допускати включення нових 

критеріїв без руйнування структури класифікатора 

5  простота і зрозумілість є наслідком всіх вищевикладених переваг 

Джерело: власні дослідження. 
 

Отже, у загальному вигляді організований ринок ф’ючерсів на 

сільськогосподарські культури можна визначити як сукупність економіко-

фінансових відносин його учасників із приводу випуску та обігу ф’ючерсів на 

сільськогосподарські культури, відноситься до товарних біржових похідних 

фінансових інструментів першого порядку форвардного типу з базисним 

активом – зерном.  

 

 

1.2. Методика управління ризиками на організованому ринку 

сільськогосподарської продукції 

 

На етапі становлення ринкових форм господарювання економічний розвиток 

організованого товарного ринку у нашій країні вимагає впровадження та 

використання таких прогресивних видів похідних фінансових інструментів, як 

біржові товарні деривативи, які б змогли захистити товаровиробника від дії 

негативних чинників економічної системи та забезпечити прозоре і паритетне 

ціноутворення. 

Для аграрного сектору економіки України також характерна 

невідповідність механізмів регулювання усім наявним потребам суб’єктів 
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господарювання під час ринкових відносин. Особливу увагу слід приділяти 

проблемі формування цін на продукцію сільськогосподарського виробництва. З 

огляду на глобалізаційні процеси зростання населення на планеті слід очікувати 

прискорення темпів розвитку сільського господарства, що потребує 

застосування ефективних механізмів регулювання виробництва, переробки та 

збуту продукції [71]. 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. 

Регулювання ринків сільськогосподарської продукції є важливою 

комплексною складовою реалізації аграрної політики України в цілому, що 

вимагає застосування різноманітної сукупності інструментів, що ґрунтуються 

на розробці економічних, адміністративних та правових методів складного 

регуляторного механізму усунення або ж зниження економічної 

невизначеності, подолання якої в процесі прийняття агентами ринку 

підприємницьких рішень зумовлює, як наслідок, виникнення ризиків, що не 

завжди можуть бути з достатньою вірогідністю передбачені [32]. 

Найчастіше біржовий ризик розглядається як ймовірність виникнення 

несприятливої події, яка пов’язана з оформленням біржової угоди та 

призводить до утворення різних видів втрат. Ризик також порівнюють з 

розміром неуспіху (успіху) всіх учасників біржових торгів при досягненні своїх 

цілей при виборі найбільш оптимального рішення з числа альтернативних 

[182]. Ризик ототожнюють із ймовірнісною дією або діяльністю, яка в 

кінцевому підсумку призводить до негативного результату біржової операції. 

При вивченні біржових ризиків варто враховувати те, що фінансові 

втрати у результаті певних несприятливих подій можуть отримувати не лише 
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безпосередні учасники біржової операції (брокери та їхні клієнти), а також і 

сама біржа. Ризиковий характер діяльності біржі зумовлений прийняттям нею 

частини ризиків своїх клієнтів [132]. 

Отже, біржовий ризик – це ризик будь-якого учасника організованого 

ринку, який здійснює свою діяльність в умовах некерованих змін, які 

відбуваються у зовнішньому і внутрішньому середовищі, та невизначеності. 

Ризики властиві угодам із реальним товаром, проте, шляхи управління 

ними є маловивченим питаннями. Відсутність знань та досвіду своєчасно 

виявляти ризики, передбачати їх, а значить, приймати правильне рішення щодо 

їх мінімізації, призводить до зменшення очікуваного прибутку від біржової 

угоди, а іноді – до банкрутства брокерської контори.  

Розмаїття ризиків на організованому ринку приводить до необхідності їх 

систематизації за різними типами, шляхом розподілу на різні класифікаційні 

групи. Виходячи з цієї мети ризики організованого ринку групуються за 

певними ознаками. Найчастіше виділяють наступні [14, 55, 127, 144, 164]:  

 за ступенем допустимості,  

 за очікуваними результатами,  

 за тривалістю впливу,  

 за сферою виникнення,  

 за масштабами дії,  

 за природою виникнення,  

 залежно від етапу здійснення угоди,  

 за можливістю диверсифікації,  

 за можливістю страхування. 

На нашу думку, зазначена класифікація є не повною та не відображає 

специфіку бірж України на організованому ринку. У зв’язку з чим, пропонуємо 

доповнити її такими груповими ознаками: з урахуванням виду біржової 

операції, залежно від учасників біржових операцій, за етапами проведення 

біржових операцій. 
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В залежності від видів біржових операцій пропонуємо виділяти ризики, 

які пов’язані зі здійсненням ф’ючерсних, форвардних, спотових та опціонних 

угод. Вважається, що при укладанні спотових угод ризик мінімальний, але це 

більшою мірою притаманне ціні, що не встигає кардинально змінитися 

впродовж не тривалого періоду часу, який передбачений на виконання угоди. 

На українських біржах існує ризик продажу «повітря», тобто неіснуючого чи 

вже проданого на іншому ринку товару, ризик несплати поставленого товару, 

ризик постачання неякісного товару [40, 165]. 

Також потребує уточнення класифікація ризиків на ринку сільського 

господарства за можливістю страхування. Так, наприклад, Н. Г. Каменева 

вважає, що до таких відносяться ризики, що хеджуються і ризики, що не 

хеджуються [70]. Пропонуємо виокремити дві класифікаційні ознаки, не 

поділяючи зазначеної точки зору, а саме, за можливістю хеджування і за 

можливістю страхування (ризики, що страхуються і ризики, які не 

страхуються), оскільки під хеджуванням ми розуміємо біржовий інструмент 

страхування фінансових ризиків, складовою основою якого є ф’ючерсна угода. 

Проте виникає потреба в операціях із наявним реальним товаром (страхувати 

товарні запаси, урожаї, вантажі, майно та інше). Зазначені ризики нівелюються, 

зменшують свій вплив відповідно до умов страхового договору (полісу) 

відповідним страховим компаніям, при цьому прибуток продавця не 

страхується. 

Форвардній угоді властиві всі види ризиків, які виникають в процесі 

підприємницької діяльності, а саме: фінансові, виробничі, комерційні, торгові. 

Серед зазначених найбільш вагоме місце належить ризикам, що виникають в 

процесі постачання та реалізації товару; логістичні ризики; валютні ризики – 

втрати, пов’язані зі зміною валютного курсу; ризики, пов’язані із фінансовою 

платоспроможністю контрагента відповідно до угоди. Для більшої частини 

діючих бірж України залишається невирішеним питання розробки, 

налагодження та запровадження механізму страхування перелічених ризиків, 
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що є стримуючим фактором при залученні учасників підприємницької 

діяльності до активної торгівельної діяльності на організованому ринку. 

Успіх реалізації ф’ючерсної угоди значною мірою залежить від 

правильного та найбільш точного прогнозування ціни. Ризики спекулянтів на 

біржових операціях в більшості випадках не страхуються. Проте, зобов’язання 

сторін, а саме, постачання товару або виплата різниці в ціні, гарантується 

біржею за допомогою чіткої організації роботи розрахункової (клірингової) 

палати біржі та системою біржових складів. При цьому, існують такі ризики 

розрахунково-клірингових операцій як ринковий, кредитний, системний [133]. 

Функціонує ціла мережа похідних інструментів, за допомогою яких 

можна зменшувати ринкові ризики. Отже, використовуючи міжнародну 

класифікацію, ознайомимося з основними видами ринкових ризиків (рис. 1.5).  

Рис. 1.5. Види ринкових ризиків 

Джерело: систематизовано на основі [3, 15, 37, 130, 133]. 

Види 

ринкових 

ризиків 

Кореляційний ризик Фондовий ризик 

Відсотковий 

ризик 

Товарний 

ризик 

Кредитний 

ризик 

Системний 

ризик 

ризик втрат при порушенні сформованих 

ринкових пропорцій, кореляцій між 

інструментами, продуктами, валютами 

aбо ринкaми 

волaтильнiсть цін фондових активів, 

несприятливі зміни цін фондових активів, цінова 

співвідношення між різними акціями або 

фондових індексів та дивідендних платежів 

несприятливі зміни на ринках позикового капіталу, 

несприятливі зміни у розмірах відсоткових ставок; 

форми волaтильностi відсоткових ставок, 

співвідношенні спредiв між індексами різних 

відсоткових ставок, дострокової виплати основної 

суми боргу 

зміна цін на товарні активи, співвідношень 

між форвардними i готівковими (спот) цінами 

товарних активів, волaтильність цін товарних 

активів, співвідношення або спредiв між 

цінами різних товарних активів 

несвоєчасності розрахунків в 

одній із ланок всього ланцюга 

процесу клірингу та розрахунків 

пов’язані з функціонуванням 

біржових комп’ютерних 

систем i систем зв’язку 
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Ф’ючерсні угоди дають можливість хеджувати цінові ризики виробників 

базисних активів, які пов’язані зі збереженням залишків товарів та 

напівфабрикатів; з майбутньою продукцією, майбутніми закупівлями, з 

контрактами на продаж із фіксованою ціною, угодами на закупівлю із 

фіксованою ціною [83]. Усі зазначені ризики виникають через несприятливу 

зміну ціни. 

Здійснюючи вибір на користь однієї з опціонних стратегій, продавці 

спекулянти та покупці базисного активу мінімізують фінансовий ризик. При 

цьому для власника (покупця) опціону максимальний ризик можна 

спрогнозувати, оскільки він має обмеження відповідно до розміру сплаченої 

премії. Для передплатника (продавця) опціону ризик заздалегідь не визначений, 

але він завжди зменшується на розмір отриманої премії [97]. 

При наявності прогнозу про зниження ціни на базовий актив продавець 

надає перевагу стратегії хеджування продажем, має назву – коротке 

хеджування, в іншому випадку, покупець при прогнозі на підвищення ціни 

вдається до хеджування купівлею – визначається як довге хеджування. 

Страхування здійснюється за рахунок одночасної участі хеджера на двох 

ринках: на фізичному – виконуючи роль продавця, та на організованому ринку 

– у ролі покупця [23].  

Оскільки існує правило, про те що, зміна ціни на фізичному та 

організованому ринках в одному напрямку дає можливість хеджеру покрити 

збиток, який він може отримати на одному ринку за рахунок прибутку, 

отриманий на іншому. Також, різний темпу зміні ціни на фізичному та 

біржовому ринках, а саме зміна ціни базисного активу, у підсумку може 

принести як додатковий прибуток так і додатковий збиток. 

З однієї сторони, стратегії з управління ризиками на організованому 

ринку дають можливість хеджувати небіржові ризики, так і з іншої – також самі 

ж і мають певний ризик. Ступінь ризиків, яким піддаються учасники 

форвардних та спотових угод, напряму залежить від налагодженості біржового 

механізму. При цьому, варто зазначити, що «цілком безризикова система торгів 
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– це та, де учасникам зовсім не дозволяють торгувати, тому тут важливіше 

знайти вірне співвідношення між надійністю системи та її ефективністю для 

всіх учасників» [84]. 

Аналізуючи ризики притаманні біржовій діяльності, необхідно розділяти 

ризики, яких зазнає продавець (несплата, часткова або несвоєчасна сплата за 

базисний актив); ризики, які притаманні покупцю товару (непостачання, 

часткова доставка, постачання зіпсованого товару); ризики дилера (втрата 

частини прибутку, спричиненого помилковим прогнозом біржової 

кон’юнктури); ризики посередника на біржі (неодержання, неповне або 

невчасне одержання комісійної винагороди) та ризики самої біржі 

(неодержання відповідного біржового збору, платежу за оренду біржового 

майданчика, ризики біржі як гаранта виконання зобов’язань учасниками угоди). 

 

Рис. 1.6. Ризики на етапах здійснення операцій на організованому 

ринку 

Джерело: систематизовано на основі [23, 83,84, 109, 211, 215]. 

Ризики нa етaпaх здійснення оперaцій на організованому ринку 

Укладання договору купiвлi-продaжу, 

одержання нaряд-зaмовлення біржі 

постачальником на відвантаження 

продукції за транспортними 

реквізитами вaнтaжоодержувaчa 

Оформлення документів щодо 

передaчі товару у власність 

покупця 

Ризик відмови у постaчaнні обсягу 

продукції, передбаченого нaряд-

зaмовленням бiржi 

Ризик недопостaвки продукції у 

передбaченому обсязі 

Ризик постaчaння продукції з відхиленням 

термінів постaчaння 

Ризик постaчaння продукцiї з вiдхиленням 

якiсних покaзникiв 

Ризик невиконaння зaмовлення покупця 

зaaсортиментом товaру 

Ризик відмови від сплaти зa товaр 

Ризик зaтримки у плaтi зa товaр 

Ризик чaсткової сплaти зa товaр 



50 

 

Відповідно до джерелом виникнення ризики поділяють на: 

1. Зовнішні – це ризики, які пов’язані із середовищем, в якому 

здійснюють свою діяльність виробники, клієнти та контрагенти.  

2. Внутрішні – це ризики, які виникають у результаті діяльності самого 

підприємства.  

Говорячи про діяльність підприємства або його контрагентів, можна 

виділяти діяльність на організованому ринку та діяльність поза біржею, тому, 

можна відзначити ризики біржові і небіржові [53]. Для трейдера притаманний 

ризик несвоєчасної/неповної оплати за базисний актив через несприятливі 

фактори, які можуть виникнути у його контрагента відповідно до біржової 

угоди. Зазначений ризик також може виникнути через збій в будь-якій із ланок 

всього ланцюга розрахунків, які проводятьсся на торговому майданчику. 

Позабіржовий ризик може спричинити невиконання продавцем відповідних 

зобов’язань (невчасно отримана або недоотримана сировина для виробництва, 

що є базисним активом). При таких умовах виникає ризик для покупця, який не 

отримує заявлений товар, зазначений у договорі, чи самого продавця, що 

розраховує мати визначений прибуток від біржової угоди [162]. 

В управлінні ризиками, що виникають при будь-якій підприємницькій 

діяльності важливим є кількісне визначення ступеня ризику. Нині 

загальноприйнятою кількісною методикою оцінки ризику є VАR (Vаluе-аt-

Rіsk). За допомогою цієї методики можна кількісно зобразити ризик при 

прийнятті рішення як максимальні втрати, що може отримати інвестор за 

відповідний проміжок часу із заданою ймовірністю. У кількісному вираженні 

підсумок оцінки ризику може бути представлений як:  

VАR = X(Т) (1.1) 

за час Т при довірчому рівні 95%, де Х  величина можливого збитку по 

активу (або портфелю) [185]. 

Для розрахунку VАR існує досить велика кількість математичних 

моделей, основою яких є різні статистичні методи. Проте, найбільш вживаними 
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є три методики розрахунку VАR: дельта-нормальний метод, історичний метод і 

метод Монте-Карло. 

Основним недоліком розрахунку VАR, властивим всім методам, є взяття 

за основу розрахунків початкових параметрів моделей, що базуються на 

статистичних даних за попередні періоди часу, які екстраполюються на 

прогнозовані показники. Враховуючи високу волатильність цін на ринку 

сільськогосподарської продукції, оцінка ступеня ризику завжди містить долю 

невизначеності, яка кількісно визначається як розмір показника ймовірності. 

Потрібно відзначити, що інструменти регулювання ризику на 

підприємстві можуть бути використані сільськогосподарськими 

товаровиробниками самостійно, у той час як інструменти із трансферту та 

поділу ризиків припускають наявність відповідного інституційного середовища 

і ринкової інфраструктури (рис. 1.7). 

 

 

Рис.1.7. Інструменти управління ризиками 

Джерело: сформовано автором на основі [25, 39 - 41,165, 213]. 

 

Розглянемо докладніше кожен інструмент управління ризиками. 

Диверсифікація передбачає комбінування різних виробничих напрямів у метою 
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скорочення серйозних коливань у рівні доходів. Цей інструмент скорочення 

ризиків базується на теорії портфельних інвестицій, засновником якої є 

Марковіц Г. Підтримка достатньої ліквідності забезпечується необхідною 

величиною ліквідних активів, що повинна визначатися фінансистом 

підприємства індивідуально [40]. 

Самострахування – метод управління ризиком, що передбачає створення 

підприємством власних резервів, необхідних для компенсації збитків при 

непередбачених ситуаціях [23]. Внутрішній резервний фонд, створений для 

таких цілей, визначається як фонд ризику. Самострахування стає необхідним у 

таких випадках [39]: 

1) очевидна економічна вигода від його використання у порівнянні з 

іншими методами управління ризиком; 

2) у випадку, коли неможливо забезпечити необхідне зниження або 

покриття ризиків підприємства у межах інших методів управління ризиком. 

На організованому ринку постійно змінюються ціни на товар, курси 

валют та відсоткові ставки. Даний факт спонукає учасників ринку не лише 

прогнозувати майбутню ситуацію, а й застраховувати свою діяльність. 

Хеджування полягає у нейтралізації небажаних коливань кон’юнктури.  

Формування організованого ринку сільськогосподарської продукції 

належить до важливих стратегічних завдань управління та інституційного 

регулювання цільових товарних ринків. За сучасних глобалізаційних тенденцій 

розвитку вітчизняної аграрної економіки функціонування спеціалізованих 

біржових майданчиків сприяло б більшій доступності використання біржових 

інструментів учасниками ринку сільськогосподарської продукції з метою 

хеджування власних економічних ризиків [32]. 

Механізм хеджування полягає у збалансуванні двох протилежних за 

напрямом позицій на спотовому (ринку реального товару) та організованому 

ф’ючерсному ринку (рис. 1.8.).  
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Рис 1.8. Механізм здійснення хеджування 

Джерело: сформовано на основі [39, 124]. 

 

Схоже за рівнем узагальнення, але більш чітке визначення представлено у 

роботі А. Строгалева «Хеджування – усунення невизначеності майбутніх 

грошових потоків, що дозволяє мати ствердне знання величини майбутніх 

надходжень у результаті комерційної діяльності» [139]. На нашу думку, воно 

наголошує на одну з основних цілей хеджування, а саме, на планування витрат. 

Ян Х. Гідді у своїй роботі [205] зазначав, що, хеджування – це 

використання одного із фінансових інструментів для зниження ризику, 

пов’язаного з несприятливим впливом ринкових чинників на ціну одного, 

пов’язаного з ним інструменту, або на генеровані їм грошові потоки. Тут уже 

автор виділяє конкретні ризики, на які впливає хеджування. 

Наступні два визначення вже більш повно відображають основні риси 

процесу хеджування. Визначено, що хеджування – це використання похідних і 

непохідних фінансових інструментів (останні тільки в обмеженій кількості 

випадків) для часткової або повної компенсації зміни справедливої вартості 

хеджованих статей, тобто фінансових інструментів, які захищають від зміни 

ціни [220]. 

«Хеджування – це страхування ризику зміни ціни активу, відсоткової 

ставки або валютного курсу за допомогою похідних інструментів» [106]. Ми, 

Механізм хеджування цінових ризиків 

1 етап 2 етап 

1.Планування купівлі або продажу 

реального товару у майбутньому. 

 

1. Купівля або продаж фізично 

наявного товару.  

 

2.Купівля або продаж на 

організованому ринку ф’ючерсних 

контрактів на аналогічну кількість 

товарів. 

  

2. Укладання зворотної угоди, яка 

передбачає купівлю-продаж 

ф’ючерсних контрактів. 
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все ж таки, притримуємося думки, що під хеджуванням мається на увазі 

використання тільки похідних інструментів, тому не погоджуємося з думкою 

В. Ф. Палія. 

Отже, перераховані вище визначення досить різні, але всі вони виділяють 

одну і ту ж мету, що полягає в тому, щоб уникнути або зменшити ризик. Однак 

завдання хеджування може визначатися по-різному, відповідно, відрізнятися 

будуть і результати. На думку А. Н. Буреніна, цілями хеджування є: 

 мінімізувати ризик; 

 максимізувати очікувану прибутковість; 

 максимізувати очікувану корисність, тобто максимізувати очікувану 

прибутковість з урахуванням ризику [18]. 

Різні вчені по-різному визначали мету хеджа. Наприклад, С. Г. Кеччетті, 

Р. Е. Камбіоі, С. Фіглевські [69, 77, 214] відзначали, що мінімізація ризику без 

будь-якого врахування її впливу на очікувану прибутковість не може 

розглядатися як оптимальний хедж. Уникнення ризику за рахунок хеджування 

також має виключити очікувану прибутковість, пов’язану з ним. Тільки 

повністю несхильний до ризику інвестор може прийняти оптимальне рішення 

щодо хеджування без урахування його впливу одночасно як на ризик, так і на 

прибутковість. Оптимальний хедж – це стратегія, основною метою якої є 

максимізація очікуваної корисності [129].  

Існує новий підхід в управлінні ризиками – шляхом використання 

опціонної стратегії Соllаr. Опціони з ф’ючерсними контрактами ще більше 

відрізняються від основного ринку реальних товарів, на який орієнтується 

ф’ючерсний. Хоча ф’ючерсні угоди з реальним товаром точно реагують на 

ринок реального товару і форвардні прогнози цих ринків, вони мають свою 

динаміку та функціонують як самостійний фінансовий інструмент. Опціони ж, 

якщо їх розглядати у ціновій динаміці, ще складніше співставляються з 

основним інструментом, ніж ф’ючерси з реальним товаром [146]. Опціон 

(Орtіоn) – угода, що дає право його покупцеві купити (продати), а його 

продавцеві – зобов’язання продати (купити) базовий актив у майбутньому за 
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заздалегідь обумовленою ціною. За права на покупку (продаж) активу покупець 

сплачує премію (вартість) опціону [21]. 

Купівля опціонів зазвичай проводиться хеджерами з метою захисту від 

цінового ризику. За наявності прогнозу про підвищення ціни раніше, ніж буде 

можливість купити базовий актив, необхідно здійснювати операції купівлі 

опціону Call, за допомогою чого є можливість встановлювати максимальну ціну 

для товару, який планується купити. За наявності прогнозу про зниження ціни 

перше, ніж буде можливість продати базовий актив (урожай), необхідно 

здійснювати операції купівлі опціон Put, що дозволить встановити мінімальну 

ціну реалізації. 

В обох випадках не відбувається фіксація максимальної або мінімальної 

ціни, як при використанні ф’ючерсних або форвардних контрактів. Якщо після 

покупки опціону ринок змінюється у сприятливому напрямку, то існує 

можливість відмовитися від його виконання і здійснювати операції купівлі-

продажу за поточними цінами. У цьому полягає відмінність від ф’ючерсного 

хеджування, за якого відбувається фіксація певної ціни. Однак, вартість 

опціону віднімається з остаточної ціни продажу (або додається до ціни в разі 

покупки). 

Опціони бувають двох видів – європейські та американські. Європейські 

опціони можуть використовуватися тільки у день закінчення строку дії, 

американські – будь-коли до дати кінцевого строку дії або в останній день 

строку дії. Строк дії американського опціону та його виконання не збігаються. 

Строк дії базується на строках поставки за ф’ючерсними контрактами [146]. 

Для покупки фермером будь-якого опціону не потрібно платити маржу – 

гарантійне забезпечення угоди. Але покупець опціону вносить плату за права, 

які дає опціон. Ця плата називається премією, величина якої визначається в 

результаті торгів між покупцями і продавцями з використанням технічних 

можливостей біржі. Для опціону Put премія зростає з ціною страйк опціону. У 

продавця опціону є зобов'язання перед біржею, тому він зобов’язаний внести 

маржу – гарантію виконання контракту. 
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У підходах до хеджування можна виділити три основні теорії (рис. 1.9): 

 

Рис. 1.9. Основні теорії хеджування 

Джерело: сформовано на основі [15, 174, 218]. 

 

Якщо коротко дати загальну характеристику суті кожної теорії, то можна 

зробити висновок, що у межах традиційної теорії позиція завжди буде 

застрахована, у межах теорії Х. Уоркінга хеджери будуть тримати чи повністю 

застраховані позиції, або незастраховані взагалі, та за портфельного підходу 

хеджери можуть мати як застраховані позиції, так і не застраховані. 

На нашу думку, немає однієї абсолютно вірної теорії хеджування, якої 

варто дотримуватися. Тут все залежить від учасників організованого ринку, які 

мають наміри хеджувати свої позиції, і від цілей, які вони переслідують. Нами 

 

 

• підкреслюється здатність ф’ючерсних ринків виключати ризик; 

• хеджери займають на ф’ючерсному ринку позиції, протилежні спотовим i рівні 

за обсягом (коли ліквідуються спотові позиції, одночасно i закриваються ф’ючерсні 

контракти); 

• зіставлення змін спотової ціни i зміни базису, різницею між ф’ючерсною та 

спотовою цінами.  

• хедж вважається відмінним, якщо зміни базису дорівнюють нулю. 

Традиційна теорія 

 

 

 

• хеджери діють більше як спекулянти;  

• до уваги береться не абсолютна, a відносна зміна між цінами на спотовому та 

ф’ючерсному ринках; 

• хеджування залежить від очікувань інвесторів з приводу змін між спотовою i 

ф’ючерсною ціною; 

• власники довгих спотових позицій вдаються до хеджу, якщо очікують зміни 

базису, i обійдуться без нього, якщо очікують зростання його величини; 

• хедж  вважається відмінним, якщо зміни базису дорівнюють нулю. 

  

• спотова позиція може бути захеджована повністю або частково; 

• спотовий i ф’ючерсний ринки не розглядаються як взаємозамінні; 

• спотова позиція береться як фіксована, i приймається рішення щодо питання, 

яку її частину хеджувати. 

Теорія Х. Уоркінга 

Портфельна теорія 
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пропонується виділити дві основні категорії учасників організованого ринку 

хеджування, а саме: виробників та інвесторів. 

Виробники – це ті учасники фінансового ринку, які не мають можливості 

передбачати такі змінні, як відсоткові ставки, ціни на товари і валютні курси. 

Тому для них набагато вигідніше знижувати свої ризики, пов’язані з 

підвищенням цін на ці змінні, що дозволяє їм забезпечити стабільні грошові 

потоки і прогнозованість основних фінансових показників. Виходячи з 

вищезазначеного, дотримуватися вони будуть традиційної теорії, головною 

метою якої саме і є мінімізація ризику.  

Нами пропонується трактування поняття хеджування як процесу 

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

сировини і постачанням готової продукції та, як результат, зменшення 

коливання прибутку та покращення керованості виробництвом, забезпечення 

постійного захисту ціни без необхідності змінювати політику запасів або 

укладати довгострокові форвардні контракти та полегшення залучення 

кредитних ресурсів при якому банки враховують захеджовані застави за вищою 

ставкою.  

Хеджування, що застосовується на тривалих часових інтервалах, 

підвищує ціни продажів і знижує ціни покупок сировини на 5 10% [18]. 

Хеджування вивільняє ресурси компанії за рахунок відновлення резервів 

майбутніх витрат і допомагає управлінському персоналу зосередитися на 

аспектах бізнесу, у яких компанія має конкурентну перевагу. У кінцевому 

підсумку, хеджування збільшує капітал, зменшуючи вартість використання 

коштів і стабілізуючи доходи. 

Інвестори – це учасники організованого ринку, для яких торгівля 

товарами є основним видом діяльності. Отже, для них особливо важливо буде 

збереження вартості портфеля, що більш чітко розкривається в портфельній 

теорії. Інвестор не може повністю відмовитися від сприятливого розвитку 

подій, інакше його діяльність втрачає сенс. Тому він використовує хедж для 

створення найкращої комбінації ризику та прибутковості [165]. Для прикладу, 
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можна зафіксувати один із видів можливих ризиків з метою виграшів на 

іншому. 

Крім хеджерів, на організованому ринку виділяють ще спекулянтів. Їх 

протиставляють хеджерам. Це учасники ринку, які готові взяти на себе зайвий 

ризик, що передається їм хеджерами. Таким чином, вони беруть участь у 

процесі хеджування, але, якщо хеджери намагаються прибрати ринковий ризик, 

спекулянти, навпаки, сподіваються на те, що майбутня зміна ринкових цін 

відбудеться у сприятливому для них напрямку. Може скластися думка, що 

хеджери можуть торгувати тільки зі спекулянтами. Але це не завжди так, 

оскільки часто хеджери торгують із хеджерами, а спекулянти зі спекулянтами. 

Все, що потрібно – це, щоб мета хеджерів, як і припущення спекулянтів із 

приводу подальшого розвитку ринку, були протилежні [123]. 

Існує два основних види хеджування: хедж покупкою і хедж продажем. 

Хеджування продажем контракту також називається коротким хеджуванням. 

Воно полягає у продажі термінового контракту і використовується для 

страхування від майбутнього падіння ціни базисного активу на спотовому 

ринку. Хеджування купівлею ще називають довгим хеджуванням. Воно 

допомагає застрахувати себе від підвищення базисного активу [77]. 

Також на організованому ринку поширене перехресне хеджування. Це 

хеджування за допомогою покупки або продажу ф’ючерсних контрактів на 

товар, що має характеристики, близькі до характеристик товарів, які необхідно 

захистити від ринкових ризиків. Розрізняють повне і часткове хеджування. 

Повне хеджування цілком виключає ризик втрат, у той час як часткове 

хеджування страхує лише частину цього ризику. На позабіржовому ринку 

набагато простіше домогтися повного хеджування, оскільки хеджер може 

повністю адаптувати інструмент під свій базовий актив і вибрати умови, які 

йому найбільш вигідні. У разі використання біржових інструментів цього 

домогтися набагато складніше, тому що контракти стандартизовані, і хеджеру 

доводиться адаптувати свою стратегію хеджування під контракти, а не навпаки. 
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Для цього прораховують кількість контрактів, які потрібно придбати або 

продати для повного хеджа, що виражається за такою формулою: 

K = (СП / СФК) * h12, (1.2) 

де, K – кількість контрактів; 

      СП – вартість портфеля; 

      СФК – вартість ф’ючерсного контракту; 

      h – коефіцієнт хеджування. 

З формули видно, що використовується коефіцієнт хеджування (h), який 

показує як у середньому зміниться ціна активу, який хеджуватимуть, при зміні 

ф’ючерсної ціни. Коефіцієнт розраховується на основі статистичних даних для 

базового активу і ф’ючерсного контракту за попередні періоди часу. Тимчасові 

періоди вибираються рівними терміну хеджування [123]. Коефіцієнтом 

хеджування при страхуванні контрактом на фондовий індекс виступають різні 

величини залежно від базового активу, що стоїть в основі контракту. 

Наприклад, якщо це ф’ючерс на індекс, то коефіцієнт хеджування буде 

дорівнювати β, а при використанні ф’ючерсного контракту на облігацію – 

коефіцієнт дюрації. Важливо правильно розрахувати кількість контрактів, в 

іншому випадку, хеджер буде нести збитки. У разі недохеджування при 

настанні несприятливої ситуації, будуть значні втрати у спотовій позиції. Якщо 

перехеджувати портфель, то при протилежному русі ринку щодо позиції із 

ф’ючерсів будуть втрати по варіаційній маржі [22].  

Мета хеджевих операцій може відрізнятися, тому хеджування поділяється 

на звичайне (чисте), селективне, випереджувальне і арбітражне. 

Звичайне (чисте) використовується для запобігання цінових ризиків і 

укладається при повному балансі за часом і кількості протилежних за 

напрямами зобов’язань на ринках реального товару та ф’ючерсному. На 

практиці застосування чистого хеджування відбувається не часто. 

Арбітражне хеджування повністю враховує витрати на зберігання, 

використовується тільки для отримання вигоди від очікуваного співвідношення 

цін на реальний товар і біржові котирування з різними строками поставок. 
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Використовується переважно трейдерами, представниками торговельних 

транснаціональних компаній. 

Селективне хеджування відрізняється тим, що угода на ф’ючерсному 

ринку укладається одночасно з угодою на реальний товар і, як правило, не на 

адекватну кількість. Якщо очікується підвищення цін на реальний товар, 

селективний хеджер не хеджуватиме власних запасів реального товару. 

Випереджувальне хеджування полягає у закупівлі або продажі 

ф’ючерсного контракту ще до укладення угоди з реальним товаром. Це 

своєрідний тимчасовий замінник товарного форвардного контракту. 

Наведена наступна класифікація операцій хеджування на фінансових 

ринках пов’язана з технікою конкретної операції, до її складу належать п’ять 

широко використовуваних у світовій практиці типів хеджу, які розглядає 

А. Б. Фельдман [215]. 

Хедж «без одного». Від початку операції для хеджування 

використовується лише один місяць для закінчення строку контракту. 

Ф’ючерси на весь строк і обсяг хеджування купуються разом з одним 

майбутнім строком виконання і відшкодовуються поступово, за окремими 

строками хеджування. Цей хедж має додатковий ризик через ймовірну зміну (у 

тому числі несприятливу) базису ф’ючерсу за час хеджування. 

«Стрічковий» хедж – це порівняння строку відшкодування деяких 

ф’ючерсних контрактів із конкретними строками «незахищеності» від ризику. 

Ф’ючерси на весь строк хеджування купуються одразу за окремими строками 

виконання і відшкодовуються поступово за цими строками. Кожен контракт 

триває стільки, скільки триває «незахищеність», що підлягає хеджуванню, і 

відшкодовується тільки щодо певного строку. Відповідно, якщо даний хедж 

послаблює ризик несприятливої зміни базису, то зазначені обставини додають 

свого ризику у зв’язку з неліквідністю віддалених за строками поставки 

контрактів. 

Хедж «стрічка, що згортається», заснований на підвищеній ліквідності 

близьких за термінами поставки контрактів. Технологія цього хеджу передбачає 
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хеджування за термінами і обсягами, послідовну купівлю та продаж 

відповідних контрактів. Спочатку купуються ф’ючерси на повний обсяг із 

терміном відшкодування, що припадає на найближчий термін хеджування. 

Після цього вони відшкодовують відповідно до даного терміну і купуються 

контракти на наступні обсяги та відтерміновані терміни хеджування. 

Перевагою даного типу хеджу перед попередніми є вища ліквідність [186]. 

Хедж, що згортається («безперервний» хедж). При цьому варіанті 

послідовно хеджується кожна незахищена від ризиків позиція. На початку 

кожного окремого строку хеджування купується стільки контрактів, скільки 

потрібно на даний термін, і, відповідно, у свій термін виконання вони 

відшкодовуються, купуються нові ф’ючерси для наступного терміну. Цей тип 

хеджу менш ефективний, ніж попередні, оскільки віддалені позиції хеджу не 

захищені до останнього моменту. 

«Спредовий хедж». Використовується лише для хеджування 

короткострокових відсоткових ставок. Складніша технологія цього хеджу 

заснована на припущенні, що маржа між двома контрактами на довгострокові 

фінансові інструменти рівна прогнозованій короткостроковій відсотковій ставці 

для місяців поставки за ф’ючерсами. Вважається, що даний тип хеджу, як 

правило, можна замінити хеджем «стрічкою, що згортається» [199]. 

Останнім часом значного поширення в агропромисловому комплексі 

України отримала вертикальна інтеграція підприємств. Агрохолдинги, що 

об’єднують підприємства різних сфер аграрного сектору, дозволяють зняти 

частину проблем, пов’язаних із ціновими ризиками, як в підприємствах 

сільського господарства, так і переробній промисловості, а також скорочують 

фінансові ризики підприємств – членів агрохолдингів [48]. 

На рисунку 1.10 представлено основні ризики, притаманні українському 

агросектору та шляхи управління ними. Нині, вітчизняні учасники ринку 

сільського господарства широко використовують шляхи нейтралізації погодних 

ризиків шляхом використання агрономічних практик (застосування дренажу, 

внесення добрив та засобів захисту рослин, зрошення), диверсифікації посівів, 



62 

 

страхування ризиків від несприятливих погодних умов, в свою чергу, 

інструменти трансферу ризиків не поширені в Україні, за винятком хеджування 

агрохолдингів на міжнародних ринках. 

 

Рис. 1.10. Карта ключових ризиків українського агросектору та 

можливості управління ними 

Джерело: власні узагальнення. 
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зафіксувати рівень цін і забезпечує захист від їх небажаних змін, мінімізує 

витрати підприємств, зменшує вартість залучення й використання фінансових 

ресурсів, стабілізує доходи аграрного бізнесу. 

 

 

1.3. Зерновий ф’ючерс як інструмент хеджування ризиків 

сільськогосподарської продукції 

 

В Україні на організованому ринку нині відмічаються значні коливання 

цін на більшість видів товарів. Споживачі і виробники зацікавлені у створенні 

ефективних механізмів, здатних захистити їх від несподіваних змін цін і 

мінімізувати несприятливі економічні наслідки. Ф’ючерси традиційно 

відносяться до похідних фінансових інструментів, спрямованих на хеджування 

(страхування) ризиків. 

Зернова галузь традиційно є однією з найважливіших складових частин 

агропромислового комплексу України, а зерно і продукти його переробки 

мають для країни стратегічне значення. Виробництво зернових та зернобобових 

значною мірою впливає на багато галузей економіки. Зберіганням, переробкою 

і вирощуванням зерна займається близько половини всіх підприємств 

агропромислового комплексу. Ці галузі сільського господарства забезпечують 

близько 10 млн робочих місць в Україні. Зростання виробництва зерна та 

стабілізація зернового ринку тягне за собою зростання виробництва у 

переробній промисловості та інших суміжних галузях. 

Основними зерновими культурами на світовому ринку є: ячмінь, 

кукурудза, пшениця, гречка, овес, рис, горох. При цьому, найбільшу частку 

валового збору зернових в Україні займає пшениця. Нині зернові є 

стратегічним експортним продуктом для країни. За оцінками експертів, масове 

виробництво продовольчої пшениці є природною спеціалізацією України у 

світі. Розвиток ринку зернових ф’ючерсів вкрай актуальний для України. 

Перспективними культурами для розвитку ринку зернових ф’ючерсів є  
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пшениця, соняшник, кукурудза і ячмінь. Україна володіє необхідною базою для 

виробництва всіх видів зернових культур. 

Торгівля та кліринг деривативів організовано по-різному для 

позабіржових та біржових деривативів. Головною відмітною рисою є 

багатостороння організація ринку із застосуванням безпечного та ефективного 

клірингу центрального контрагента для деривативів, що торгуються на біржах. 

Ланцюг створення вартості похідних інструментів може бути розбитий на 

попередню торгівлю похідними інструментами, торгівлю та кліринг похідних 

фінансових інструментів (включаючи рідкісні дії похідних інструментів), а 

також, оплату та доставку. Ці функції організовані по-різному для 

позабіржових та біржових деривативів. Брокерські дилери (великі інвестиційні 

або універсальні банки), біржі та клірингові палати є основними 

постачальниками послуг по ланцюжку створення вартості. 

Торгівля складається з узгодження покупців і продавців у контрактах на 

деривативи. Виконання означає, що, відповідно, і покупець і продавець 

укладають контракт на деривативи. Часто спеціалізовані дилери деривативів 

надають цінові пропозиції для контрактів. Це має визначення – ринковий 

маркетинг та є складовою торгівельних операцій [124]. 

Торгівля похідними інструментами створює відкритий контракт на 

похідні фінансові інструменти, якими управляє клірингова палата до їх 

розірвання, що тісно пов’язано з торгівлею деривативами, оскільки «відкриті» 

контракти можуть торгуватися повторно, і ними потрібно керувати упродовж 

усього терміну дії контрактів – потенційно дуже тривалого строку погашення 

[29]. 

Брокер (дилери) з деривативами отримують замовлення від своїх клієнтів. 

Потім вони направляються на біржі деривативів для виконання на біржі, 

центральному організованому торговельному майданчику, де збираються та 

узгоджуються всі замовлення. Торгові сторони, як правило, залишаються 

анонімними. Відповідні замовлення або додають нові відкриті контракти, 

змінюють контрагентів існуючих відкритих контрактів, або компенсують 
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існуючі відкриті контракти. Клірингові палати, які виступають між двома 

торговими сторонами, забезпечують кліринг для всіх торгів та позицій 

управління всіма відкритими контрактами. Клірингова палата враховує всі 

взаємозалікові контракти з відкритими деривативами кожної торгової сторони 

між усіма іншими торговими сторонами, виконуючи зобов’язання перед ними, 

шляхом гарантії виконання кожного контракту.  

Форвардний контракт – це угода між двома сторонами про майбутню 

поставку предмета контракту за заздалегідь обумовленою ціною, що 

укладається поза біржею, й обов’язкова для виконання обох сторін угоди. 

Предметом контракту (базовим активом) можуть виступати акції, облігації, 

валюта, товари. Формальне визначення форвардного контракту дуже схоже на 

визначення ф’ючерсу. Відмінність полягає у тому, що форвард укладається 

поза біржею [187]. 

Розподіл користувачів між позабіржовим та біржовим сегментами 

відображається у відносних частках ринку позабіржового ринку та умовних 

сумах, що торгуються на біржі, для основних категорій похідних продуктів 

(Додаток В): біржовий сегмент має помітну частку ринку у всіх категоріях 

товарів, крім валютних та кредитних деривативів. Це особливо успішно щодо 

опціонів із фіксованим доходом та власним капіталом, охоплюючи більше 

половини відповідних умовних сум [129]. 

Ф’ючерс – це стандартний біржовий терміновий контракт, згідно з яким 

сторони, що його уклали, зобов’язуються поставити і отримати необхідну 

кількість біржового товару або фінансових інструментів у певний термін у 

майбутньому за фіксованою ціною [37]. 

Ф’ючерсні угоди укладаються між двома сторонами, однією з яких 

завжди є клірингова (розрахункова) палата ф’ючерсної біржі, що виконує роль 

гаранта здійснення всіх контрактів. Дату виконання умов угоди називають 

датою поставки (більшість фінансових ф’ючерсів мають стандартизовані дати 

поставки – в березні, червні, вересні, грудні). Ціну базового активу, зафіксовану 

в контракті, називають ціною поставки. 
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Якщо учасник ринку уклав угоду на поставку певного активу, то 

вважається, що відкрита коротка позиція (продаж контракту). У випадку, якщо 

учасник ринку уклав угоду, в якій зобов’язався прийняти поставку певного 

активу, вважають, що він відкрив довгу позицію (купив контракт). Закриття 

(ліквідація) позиції полягає у виконанні умов угоди або передачі зобов’язань за 

ним іншій особі шляхом укладення зворотної (офсетної) угоди. Зворотна 

(офсетний) угода – це угода, протилежна за змістом даній угоді. В умовах 

форвардного контракту можуть передбачатися штрафні санкції за його 

невиконання. Основні відмінності між ф’ючерсами і форвардами представлені 

у таблиці 1.3. 

Таблиця 1.3 

Порівняльна характеристика ф’ючерсних і форвардних контрактів 

Ф’ючерси Форварди 
Біржові угоди, що забезпечує їх 

високу ліквідність. 
Позабіржові угоди, тому їх ліквідність значно 

нижче. 
Базовими виступають тільки певні 

види активів, що користуються 

попитом на біржовому ринку і 

стандартизовані за кількістю, якістю 

базового активу, терміну його 

поставки. 

Базовим активом може бути обраний будь-який 

актив, обсяг якого та термін поставки 

обумовлюються самими учасниками угоди; 

полягають за домовленістю сторін на будь-яку 

кількість будь-якого базового активу. 

Розвинений вторинний ринок Вторинний ринок дуже обмежений 
Тільки близько 2% угод закінчуються 

поставкою. 
Орієнтовані на реальну поставку активу. 

При щоденному котируванні 

контрактів на біржі існують тимчасові 

грошові потоки, пов’язані з 

нарахуванням або зняттям коштів із 

рахунків учасників ринку. 

Режим поточних розрахунків може 

встановлюватися за домовленістю партнерів, 

але частіше не встановлюється, тому виникають 

тимчасові грошові потоки, як на ф’ючерсному 

ринку. 

У торгівлі значну роль відіграють 

клірингові палати, що виступають для 

кожного учасника угоди як 

протилежна сторона, а також є 

гарантами виконання умов угоди. 

Не беруть участь клірингові палати, учасниками 

угоди виступає двоє людей, один з яких 

зобов’язується поставити базовий актив, а друга 

– прийняти поставку цього активу 

посередниками-гарантами при укладанні угод 

можуть виступати треті особи. 

Хеджування з допомогою ф’ючерс 

полягає у паралельному проведенні 

операцій на ринку спотовому 

строковому ринку. 

Хеджування з допомогою форвардів полягає у 

перенесенні операції з реального ринку на ринок 

строкових угод. 

Джерело: власні узагальнення на основі [51, 54]. 
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Таблиця 1.4 

Функції ф’ючерсів для учасників фінансового ринку  

Учасники фінансового ринку Значення ф’ючерсів 

продавця або покупця певних 

фінансових або матеріальних 

активів 

дозволяє спланувати свої грошові надходження або 

витрати і знати їх точну величину незважаючи на зміни у 

ринковій кон’юнктурі 

виробника гарантований продаж продукції у визначений момент у 

майбутньому за заздалегідь обумовленою ціною 

покупця гарантоване надходження продукції у потрібний для нього 

момент і з наперед визначеними грошовими витратами на 

її придбання 

професійних учасників  отримують прибутки при проведенні операцій і на ринку 

поточних операцій, і на ринку термінових угод, оскільки 

вони мають високу професійну підготовку та досвід;  

кожна окремо взята фінансова операція – складова великої 

кількості фінансових операцій, часто протилежних за 

змістом, диверсифікованих за строками, обсягами та 

іншими характеристиками 

Джерело: сформовано автором на основі [21, 23, 31, 34]. 

 

Ліквідувати позицію можна у будь-який момент до дати поставки, 

придбавши угоду протилежного змісту (уклавши офсетну угоду). При цьому 

прибутком або збитком учасника ф’ючерсного ринку буде різниця у цінах на 

ф’ючерсний контракт у момент відкриття і закриття позиції. Якщо протягом 

періоду ціни на ф’ючерсному ринку зросли, то той, хто відкрив, а потім 

ліквідував довгу позицію (купив, а потім продав контракт), отримає прибуток, 

хто відкрив – закрив коротку позицію, зазнає збитків. Слід підкреслити, що 

близько 98 % контрактів ліквідується саме через укладення офсетних угод, а не 

реальної поставки активів. У разі, якщо позиція не була ліквідована до дати 

поставки, ф’ючерсна угода буде виконана одним із двох способів: з поставкою 

або без поставки базового активу [70]. 

У 70-х роках із введенням плаваючого валютного курсу стали більш 

мінливими ринкові відсоткові ставки, що у результаті привело до збільшення 

мінливості цін різних фінансових інструментів та спричинило появу і стрімкий 

розвиток ринку фінансових ф’ючерсів. Вперше торгівля фінансовими 

ф’ючерсами відкрилася в 1972 році на Міжнародному валютному ринку (ІMM) 

в Чикаго і стала одним із найуспішніших нововведень на фінансових ринках за 
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останні десятиліття. Європа познайомилася з новим фінансовим інструментом – 

фінансовим ф’ючерсом – завдяки Лондонській міжнародній біржі фінансових 

ф’ючерсів (LІFFІ) 30 вересня 1982 р. [208]. 

На рисунку 1.11 представлені переваги та недоліки форвардних 

контрактів перед іншими фінансовими інструментами. 

 

Рис. 1.11. Переваги та недоліки форвардних контрактів перед іншими 

фінансовими інструментами 

Джерело: адаптовано на основі [70]. 

 

Далі проведемо аналіз переваг та недоліків різних фінансових 

інструментів (форвардних, ф’ючерсних і опціонних контрактів) для суб’єктів  

ринку сільськогосподарської продукції в Україні (рис.1.12). 

Перевaги:

iндивiдуaльний хaрaктер уклaдення 
контрaкту дозволяє досить точно 
хеджувaти ризик визнaченням суми 
угоди i термiнiв, що вiдповiдaють 
потребaм сторiн;

зa форвaрдними угодaми не стягується 
додaтковa плaтa (комiсiйнi);

продaвцi при форвaрдних угодaх можуть 
диктувaти умови угод и, утому числi 
щодо встaновлення цiни базового 
iнструменту, бо дiють нa позaбiржовому 
ринку;

з точки зору бухгалтерського облiку не 
вимaгaють щоденної переоцiнки зa 
поточним курсом aбо стaвкaми, 
виконaння бухгaлтерських проводок 
форвaрдного контрaкту зa рaхункaми 
вiдбувaється тiльки двa рaзи – нa дaту 
угоди i нa дaту плaтежу;

процес щоденної переоцiнки фiнaнсових 
iнструментiв пiдвищує коливaння 
прибутку, у цiлому небaжaні, a 
форвaрднi контрaкти дозволяють цього 
уникнути.

Недолiки:

вiдсутнiсть можливостi 
мaневрувaти – умовa 
обов’язкового виконaння не 
дозволяє достроково розiрвaти 
угоду aбо зaмiнити її умови, a 
вiдсутнiсть вторинного 
форвaрдного ринку не дозволяє 
перепродaти контрaкт, у результaтi 
чого форвaрднi контрaкти мaють 
низьку лiквiднiсть, a ризик 
невиконaння зобов’язaнь зa ними 
досить високий;

не є зaгaльнодоступними 
похiдними фiнaнсовими 
iнструментaми, оскiльки нa 
форвaрдному ринку iснують 
значні обмеження, тaкi як 
нaявнiсть кредитної лiнiї, високий 
кредитний рейтинг, постiйнi 
фiнaнсовi зв’язки мiж 
контрaгентaми, що звужує 
кiлькiсть учaсникiв форвaрдних 
ринкiв
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Рис. 1.12. Переваги та недоліки різних фінансових інструментів для 

суб’єктів  ринку сільськогосподарської продукції в Україні 

Джерело: власні дослідження. 

 

Учасники ф’ючерсного ринку проводять дві основні стратегії на ринку: 

перша – хеджування позиції; друга – гра на коливаннях цін. У першому 

випадку учасників називають хеджерами, у другому – спекулянтами. За 

допомогою ф’ючерсного ринку хеджери управляють ризиком і переносять його 

Переваги форвардних контрактів Переваги ф’ючерсних та опціонних 

контрактів 

- Забезпечують фіксацію ціни, обсягів 

та якості товару, що дає змогу 

виробникам планувати операції та 

розраховувати на грошові потоки. 

- Двосторонні договори укладаються без 

відома усього ринку; 

- Не існує централізованої ринкової 

звітності та збору даних, тобто 

оперативної ринкової 

інформації; 

- Фіксованість ціни, притаманна 

форвардам, може зашкодити фінансовому 

результату одному з 

контрагентів угоди у випадку різкої зміни 

кон’юнктури ринку; 

- Умови форвардних контрактів є 

змінними та унікальними. Від так 

укладання нових угод з новим 

контрагентом потребує часу та зусиль; 

- Жорсткі та ригідні положення 

дострокового розірвання контрактів; 

- Лімітований вибір контрагентів через 

відсутність єдиного торгівельного 

майданчику; 

- Фінансовий розрахунок та/або поставка – 

не гарантуються. 

- Це біржові контракти, де проходить 

активна торгівля з великою кількістю 

заявок від продавців і покупців, що 

максимально наближує ціну на 

інструмент до ефективного ринкового 

рівня та забезпечує достатній доступ до 

ліквідності; 

- Є стандартизованим, що зі свого боку 

означає можливість перепродати іншій 

зацікавленій стороні, тобто де-факто 

продажу контракту (є ймовірність 

продажу контракту за ціною 

нижчою/вищою за початкову); 

- Передбачає наявність Центрального 

контрагента, який зобов’язаний 

проводити щоденну переоцінку позиції 

учасника та в разі різких змін 

кон’юнктури ринку зберігає стимули 

для обох сторін угоди виконувати її, що 

суттєво зменшує ризик контрагента 

-  Юридична невизначеність таких типів 

контрактів, а саме в частині розрахунків 

(фізичним товаром чи грошима). 

Недоліки форвардних контрактів Недоліки ф’ючерсних та опціонних 

контрактів 



70 

 

на спекулянтів. Хеджування за допомогою будь-яких термінових угод полягає у 

частковій або повній нейтралізації несприятливих коливань ринкової 

кон’юнктури як для покупців, так і для продавців фінансових чи матеріальних 

активів.  

Метою хеджування є перенесення цінового ризику з того, хто здійснює 

хеджування, на іншу особу, частіше на фінансового посередника (спекулянта). 

Хеджування зменшує вплив небажаних цінових змін, зменшує вплив цінових 

ризиків, але одночасно зменшує і можливі прибутки або збитки від проведення 

операцій на ринку. Спекулянти приймають на себе ризик і отримують за це 

додаткові доходи. Але це не означає, що вони не здійснюють хеджування, 

поруч зі спекулятивними та арбітражними угодами, вони проводять 

хеджування своїх позицій за допомогою різних строкових угод, у тому числі 

ф’ючерсних. Вони виконують і продають необхідні іншим учасникам ринку 

контракти, заповнюють простір між покупцями і продавцями і створюють 

цінову рівновагу, і цим спекулянти виконують важливу економічну функцію: 

стабілізують організований ринок і збільшують його ліквідність.  

Учасниками ф’ючерсного ринку можуть бути будь-які юридичні або 

фізичні особи. Безпосередньо брати участь у торгах і укладати угоди на біржі 

можуть тільки фінансові посередники, які мають право проводити операції від 

свого імені (дилери) або від імені клієнтів (брокери). Учасники ринку не мають 

права самостійно укладати угоди на ф’ючерсному ринку, звертаються до 

брокерів, стають клієнтами брокерських контор [95]. 

Брокерські контори дають 3-5 дні своїм клієнтам для додаткових внесків. 

Клієнти, можуть внести додаткові кошти, повинні закрити свої позиції на ринку 

і свої рахунки. Більшість ф’ючерсних контрактів мають дозволену верхню і 

нижню межі коливання ціни кожен день. Цінові межі встановлюються для 

стабілізації ринку та утримання його під контролем. Встановлення меж – 

своєрідне затримання часу для того, щоб ринок зміг пристосуватися до подій, 

що викликають коливання цінової межі [98]. 
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Застосування ф’ючерсних угод передбачає внесення відповідного внеску 

по сумі маржі, основні види якої представлені на рис. 1.13. 

 

Рис. 1.13. Види маржі ф’ючерсних контрактів 

Джерело: сформовано автором на основі [95, 98]. 

 

Клірингова палата є одним із відділень біржі або незалежною 

організацією, через яку здійснюється реєстрація, узгодження, забезпечення, 

закриття позицій і поставка активів за укладеними угодами. Всі члени 

клірингової палати вносять і тримають на рахунках із кожної торговельної 

позиції так звану клірингову маржу, що є гарантією належного виконання 

ф’ючерсних контрактів із боку учасників ринку. Щодня кліринговою палатою 

звіряються рахунки членів палати, встановлюється і регулюється маржа 

залежно від ситуації на ринку [98]. 

Ф’ючерси належать до короткострокових похідних фінансових 

інструментів, оскільки, як вже зазначалось, строки звернення контрактів на 

міжнародних біржах базуються на квартальному циклі. Торгівля ф’ючерсами на 

біржах відбувається кожен день, що дозволяє щодня котирувати контракти на 

рік вперед і подавати результати у періодичній фінансовій пресі. Тільки 

закінчується термін дії одного ф’ючерса, наприклад, вересневого, на наступний 

Початкова

Вaрiaцiйнa

Пiдтримуюча

•почaтковий внесок клiєнтa для 
зaбезпечення виконaння умов контрaкту i 
є певною гaрaнтiєю того, що клiєнт мaє 
нaмiр виконувaти свої обов’язки

•це грошовi кошти, що пiдлягaють 
нaрaхувaнню aбо списaнню з 
клiрингових рaхунків клiєнтa у рaзi 
вiдхилення цiни уклaдення угоди 
вiд котирувaльної

•мiнiмaльний рiвень, до якого може 
знизитися зaлишок коштiв нa 
рахунку iнвесторa у результaтi 
небaжaного руху цiн
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день починається торгівля ф’ючерсними контрактами, термін дії яких 

закінчується через рік, тобто у вересні наступного року [9]. 

Хеджування на ринку ф’ючерсів сільськогосподарських культур, що 

трактується, як страхування, зниження ризику від втрат, зумовлених 

несприятливими для продавців або покупців змінами ринкових цін на товари у 

порівнянні з тими, що враховувалися при укладанні договору. 

Хеджерами на ринку сільськогосподарських культур є: 

 фермери, постачальники великої рогатої худоби – ті, хто потребує 

захисту від підвищення цін на придбані товари, наприклад, корми; 

 торгові організації, власники зерносховищ – ті, хто потребують 

захисту від зниження цін із моменту закупівлі або укладення контракту на 

закупівлю зерна у фермерів до моменту продажу; 

 виробники продуктів харчування, виробники кормів – ті, хто 

потребують захисту від зростаючих витрат на сировину або від зниження 

ринкової вартості запасів; 

 експортери – ті, хто потребує захисту від підвищення цін на зерно, на 

яке вже укладено договір з відстроченою датою поставки, але поставку ще не 

здійснено; 

 імпортери – ті, хто хоче отримати вигоду від зниження цін на зерно, 

на яке вже укладено договір із відстроченою датою поставки, але поставка ще 

не здійснена. 

Виходячи з того, що серед головних ризиків для суб’єктів аграрного 

бізнесу вважаються сезонні ризики та ризики, пов’язані з коливаннями цін на 

зернові культури, проаналізуємо ціноутворення на зернові в Україні. 

Формування експортних цін на зерно тісно визначається динамікою світових 

цін та в меншій мірі внутрішніми факторами. Експортні ціни на українське 

зерно формуються на Чиказькій товарній біржі, яка вважається найбільшим у 

експортером цього товару. Співвідношення між експортними цінами на зернові 

культури в Україні і котируванням зернових культур на Чиказькій товарній 

біржі за період 2016–2019 рр. є значним (рис. 1.14). 
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Рис. 1.14. Цінові коливання цін на зернові культури в Україні у 

співвідношенні з цінами на Чиказькій товарній біржі 

Джерело: апробовано на основі [11]. 

 

До основних складових формування експортної ціни як правило відносять 

оренду землі, вартість використання добрив, вартість насіння, транспортні 

витрати, витрати на паливо, елеваторські послуги, тощо. 

Формування внутрішніх цін на зерно відбувається у взаємодії з 

експортними цінами. Різниця між експортними цінами та цінами на 

внутрішньому ринку як правило має коливання в діапазоні від 0 до 30%. В 

деяких ситуаціях, внутрішні ціни на зернові культури можуть перевищувати 

експортні. Як правило, така ситуація виникає наприкінці сезону, коли на 

внутрішньому ринку відбувається скорочення пропозиції через зниження 

запасів, а експортери зосереджуються на зерні нового врожаю. Більш того, 

ставка ПДВ на експорт зерна в Україні складає 0%, а це означає, що експортери 

мають право на його повернення. В умовах дефіциту пропозиції зерна, 

експортери змушені платити ціни, які перевищують рівень експортних та 

очікувати на повернення ПДВ від держави. На кореляцію між експортними 

цінами та цінами на внутрішньому ринку додатково впливають такі фактори, як 
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рівень внутрішнього попиту та пропозиції зерна, курси іноземних валют і тісно 

пов’язані з цим витрати на виробництво зерна, регуляторна база й державне 

втручання та інші. Значним фактором, що визначає ціни на зерно, також є 

витрати на логістичні послуги. 

Отже, головною проблемою для українських суб’єктів ринку 

сільськогосподарської продукції є прозоре ціноутворення на майбутні врожаї 

зерна. Водночас, такі інструменти перенесення ризиків, пов’язаних з 

волатильністю цін та рівнем врожайності, як наприклад, хеджування через  

укладання деривативних контрактів, не використовуються Україні на 

належному рівні. За рекомендаціями Світового Банку [228] управління 

аграрними ризиками слід здійснювати за трьома стратегічними напрямами: 

- стратегії, спрямовані на мінімізацію ризиків; 

- стратегії, спрямовані на перенесення ризиків; 

-  стратегії, спрямовані на  пом’якшення виникнення ризиків. 

 

 

Рис. 1.15. Основні цінові ризики на ринку сільськогосподарської продукції 

та стратегічні рішення щодо їх управління 

Джерело: власна інтерпретація на основі [111]. 
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У межах дослідження найбільший інтерес являє другий стратегічний 

напрям – інструменти перенесення ризиків, такі як страхування та інструменти 

фінансового хеджування (форвардні контракти, ф’ючерсні контракти та 

опціони), які спрямовані на хеджування ризиків, пов’язаних з коливаннями цін 

на сільськогосподарську продукцію. На рис. 1.15. схематично представимо 

основні цінові ризики та стратегічні рішення щодо їх управління. 

До головних суб’єктів ринку зерна в Україні можна віднести 

безпосередньо сільськогосподарських виробників, переробників, експортерів, 

торговельних посередників, постачальників матеріально-технічних ресурсів, 

фінансові установи. Схематично суб’єктну структуру ринку зерна в Україні 

подано на рис. 1.16. 

 

Рис. 1.16. Суб’єктна структура ринку зерна в Україні 

Джерело: власна розробка. 
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Нині взаємодія учасників ринку сільськогосподарської продукції 

здебільшого базується на спотових контрактах, що призводить до підвищення 

цінових ризиків. За результатами проведеного у 2020 році опитування у межах 

проєкту USАІD «Трансформація фінансового сектору», виконаного компанією 

DАІ Glоbаl LLС тільки 38 % трейдерів, 12 % сільгоспвиробників та 20% 

переробників використовують деривативи в якості фінансового інструменту 

хеджування цінових ризиків (рис. 1.17).  

 

Рис. 1.17. Результати опитування у межах проєкту USАІD щодо 

використання деривативів суб’єктами ринку сільськогосподарської 

продукції 

Джерело: побудовано на основі даних проєкту [111]. 

 

На основі проведеного соціологічного опитування встановлено дві 

головні причини відсутності дієвого ринку деривативів в Україні: 

По-перше, це  відсутність біржі з достатньою кількістю гравців та рівнем 

ліквідності.  

По-друге, низький рівень обізнаності суб’єктів ринку 

сільськогосподарської продукції. 

Аналізуючи результатами опитування компанії DАІ Glоbаl LLС, суб’єкти 

ринку сільськогосподарської продукції в Україні все ж таки мають певний 
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досвід операцій із форвардними контрактами, що стає певним перехідним 

етапом до операцій з ф’ючерсними контрактами та опціонами. Для суб’єктів  

ринку сільськогосподарської продукції в Україні основними фінансовими 

інструментами залишаються банківські кредити та страхування [111]. 

Очевидним є факт тісного взаємозв’язку ціноутворення на світових і 

локальних ринках. Особливо добре це відслідковується на продукції 

агропромислового комплексу. Дослідження підтвердили взаємозв’язок та 

високий ступінь залежності ціноутворення на внутрішньому ринку зернових та 

олійних культур від світових біржових центрів (Чикаго, Париж, Лондон, 

Будапешт). Особливо переконливо спостерігається така залежність щодо ринку 

кукурудзи [188]. 

Ціни українського спотового ринку кукурудзи демонструють великий 

рівень кореляції з котируваннями ф’ючерсних цін на цю культуру на біржі 

«Євронекст», Чиказькій товарній біржі та Будапештській фондовій біржі [203]. 

Слід зазначити, що найбільший ступінь кореляції спостерігається між 

українськими і французькими ринками, що з високою ймовірністю 

характеризує зв’язок через географічну близькість, а також через той факт, що 

країни конкурують одна з одною на спільних експортних ринках Північної 

Африки [189]. 

Таблиця 1.5 

Результати кореляційного аналізу ринку кукурудзи 

 

Біржа 

«Євронекст», 

% 

Чиказька 

товарна 

біржа, % 

Будапештська 

Біржа, % 

Середня 

спотова ціна в Україні, 

% 

Середня спотова ціна в Україні, 

% 
90 79 89 100 

Будапештська біржа, % 96 87 100 89 

«Євронекст»,% 100 89 96 90 

Чиказька товарна біржа, % 89 100 87 79 

Кількість спостережень 1260 1260 1260 1260 

Джерело: сформовано автором на основі [189]. 
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Аналогічний взаємозв’язок відслідковується і під час порівняльного 

аналізу кореляційної залежності вітчизняного спотового ринку з 

американськими і європейськими ф’ючерсними ринками продовольчої і 

фуражної пшениці, пивоварного і фуражного ячменю, сої, соняшникового 

насіння та олії (табл. 1.5). 

Отже, можна стверджувати про існування певного рівня кореляції між 

цінами на спотовому ринку країни та зарубіжними біржовими ринками 

товарних деривативів. Але цього твердження не достатньо, тому що вкрай 

важливим елементом, що дозволяє наполягати на необхідності побудови 

вітчизняного аграрного організованого ринку, що фіксує ступінь впливу одних 

цін на інші.  

Наявність кореляційного зв’язку робить можливим управління ризиками 

на основі використання товарних деривативів провідних світових біржових 

майданчиків, зокрема європейських товарних бірж. Адже механізм хеджування 

полягає у тому, що різниця в  ціні на спотовому ринку та на організованому 

ринку взаємопов’язана. Таким чином, ми визначили основні види ризиків 

учасників зернового ринку: екстремальні погодні умови, ціновий ризик, 

регулятивний ризик. Різні програми страхування погодних ризиків 

товаровиробників сільськогосподарської продукції, що дозволяють 

відшкодувати збитки від екстремальних погодних умов. 

Ціна зерна, що визначається не стільки витратами сільськогосподарського 

товаровиробника, скільки попитом і пропозицією та політичними діями 

держави на зерновому ринку, є ключовим елементом, що визначає 

рентабельність їх господарської діяльності. У зв’язку з чим ціновий ризик 

займає особливе місце у системі підприємств зернової галузі. Можна отримати 

зернову продукцію, виконуючи всі агротехнічні норми, застрахуватися від 

несприятливих погодних умов, але якщо в кінцевому результаті розмір ціни на 

вироблену продукцію не  дозволить покрити витрати на її виробництво, це 

призводить до зниження фінансової стійкості сільськогосподарського 

підприємства, та в кінцевому результаті, може привести до банкрутства. 
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Висновки до розділу 1 

 

У першому розділі дисертаційної роботи висвітлено наукові основи 

здійснення операцій з управління ризиками на організованому ринку 

сільськогосподарської продукції, зокрема: 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. Ключові напрацювання, що дають змогу 

надати оцінку науковому доробку, зведено до таких положень: 

1. Встановлено, що у загальному вигляді організований ринок ф’ючерсів 

на сільськогосподарську продукцію необхідно розглядати як сукупність 

економіко-фінансових відносин його учасників 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.  

2. 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. 

3. Встановлено, що важливими чинниками формування ціни на 

сільськогосподарську продукцію є сезонність, коливання обсягів виробництва, 
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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. 

4. Доведено, що для форвардної угоди характерні виробничі, торгові та 

фінансові ризики. Особливу увагу слід приділяти ризикам, пов’язаним із 

наступним: постачанням та реалізацією продукції, її транспортуванням; 

платоспроможністю контрагента за угодою; коливаннями валютного курсу, 

тому, успіх реалізації ф’ючерсної угоди значною мірою залежить від 

правильного та найбільш точного прогнозування ціни. Ризики спекулянтів на 

біржових операціях в більшості випадках не страхуються. Проте, зобов’язання 

сторін, а саме, постачання товару або виплата різниці в ціні, гарантується 

біржею через чітку організацію роботи розрахункової (клірингової) палати 

біржі та через систему біржових складів. 

5. Пропонується авторське трактування поняття хеджування, як процесу 

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, 

що попередній аналіз операцій хеджування має включати: а) визначення 

доцільності хеджування; б) оцінку ефективності хеджування; в) урахування 

можливих ризиків, властивих хеджуванню. 

6. 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 
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вітчизняних бірж і збільшуючи конкурентоспроможність національного 

фінансового ринку. 

Обґрунтовано, що 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. 

7. Визначено інструменти для регулювання ризику на підприємстві, що 

можуть бути використані сільськогосподарськими товаровиробниками 

самостійно, у той час як інструменти із трансферту та поділу ризиків 

припускають наявність відповідного інституційного середовища і ринкової 

інфраструктури. 

8. Доведено, що ринок зернових ф’ючерсів може дозволити 

сільськогосподарським товаровиробникам, переробникам, елеваторам таке: 

підвищити рентабельність за рахунок страхування ризиків від несприятливої 

зміни цін; 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. 

Відтак, всі вищеперераховані причини є об’єктивною реальністю і 

передумовою до розвитку зернових ф’ючерсів на організованому ринку в 

Україні. 

 

 

Результати дослідження, представлені у Розділі 1, опубліковано у працях 

автора: [37, 39, 40, 164 -166, 203]. 

 

В Розділі 1 використано матеріали з відповідним посиланням на такі 

наукові джерела зі списку літератури:  [3, 9, 11, 14, 15 ,17, 18, 22, 23, 25, 29, 30-
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32, 41, 46, 48, 49 – 51, 53-55,  58, 59, 64, 67, 69-71, 74, 77, 78, 83, 84, 94, 97, 98, 

105, 106, 109-111, 120, 123-125, 127, 129, 130, 132, 133, 139-141, 143, 144, 146-

149, 155, 159, 161, 162, 170, 172-174, 181, 182, 185-187, 189, 190, 199, 200, 201, 

204-207, 209-2011, 213-216, 218-220, 228]. 
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РОЗДІЛ 2 

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ 

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ОРГАНІЗОВАНОМУ РИНКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

 

2.1. Динаміка світового ринку біржових деривативів 

 

На міжнародному ринку торгівлі зерновими Україна є одним із головних 

гравців, який входить у десятку країн, що забезпечують показники світового 

експорту пшениці, кукурудзи та ячменю. В таблиці 2.1. представлено обсяги 

експорту ТОП-10 країн-експортерів зерна за останні п’ять років.  

Таблиця 2.1 

Експорт зерна Топ-10 країн-експортерів в динаміці  

за 2016-2020 рр. 

Експорт зерна, млн т 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Аргентина 25,9 22,5 37,2 36,2 35,5 

Бразилія 31,6 24,1 39,6 35,2 28 

Європейський Союз 2,8 2,7 4,3 5,4 3,3 

Індія 0,6 1,1 0,4 1,4 1,8 

Парагвай 1,9 1,7 2,8 2,6 2 

Південна Африка 2,3 2,1 1,4 2,5 3,2 

Росія 5,6 5,5 2,8 4,1 3,1 

Сербія 2,4 0,8 2,8 3,1 3,5 

Україна 21,3 18,1 30,3 28,9 23 

Сполучені Штати 58,3 61,9 52,5 45,1 72,4 

Інші 9,2 9,3 8,3 7,7 7,3 

Всього 161,9 149,8 182,4 172,2 183,1 

Джерело: побудовано за даними [229]. 
 

Як бачимо з таблиці 2.1., Україна у 2020/2021 врожайному році була 

четвертою за обсягом експорту зерна серед країн-лідерів, експортувавши 

23 млн т зерна. Аналіз п’ятирічної тенденції, свідчить, що в середньому на 

Україну припадає 8-10% світового експорту зерна. Випереджають Україну за 

обсягами експорту тільки Сполучені Штати, Аргентина та Бразилія. 
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Впродовж 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, який 

представлено на рис. 2.1, свідчить про те, що майбутні кілька років 

зберігатиметься тенденція зростання обсягів експорту. 

 

Рис. 2.1. Трендовий прогноз обсягів експорту зерна Україною 

Джерело: власні розрахунки на основі даних [229].  
 

До головних імпортерів на міжнародному ринку зернових культур 

відносяться Китай, Мексика, Японія, В’єтнам, Південна Корея та ЄС (рис. 2.2). 

У 2020/2021 рр. показник загального світового імпорту зерна склав 205,8 млн т.  

 

Рис. 2.2. Топ-10 країн-імпортерів у 2020/2021 маркетинговому році 

Джерело: побудовано за даними [229]. 
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Глобальні тенденції зростання обсягів імпорту зерна пояснюються 

постійним зростанням населення країн, що розвиваються. Отже, попит на 

недороге зерно, зокрема зерно вітчизняного походження, зростатиме, про що 

свідчить трендовий прогноз світового імпорту зерна (рис. 2.3). 

Конкурентоспроможність українського зерна сьогодні забезпечується 

достатньо високою якістю, помірними  цінами та наявністю товару великими 

партіями. 

 

Рис. 2.3. Трендовий прогноз світового імпорту зерна 

Джерело: побудовано за даними [230]. 

 

На відміну від України, країни зі значним рівнем розвитку аграрної галузі 

використовують деривативи на аграрну продукцію. Ступінь розвиненості та 

ефективності ринку деривативів залежить від значної кількості факторів. 

Обсяги торгівлі деривативами на аграрну продукцію у 2020 році збільшився у 

порівнянні з 2019 роком на 46,3%, про що свідчать дані наведено в таблиці 2.2. 

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

відповідно) у світовому масштабі обсягів деривативів на товари. Обсяги 

торгівлі деривативами на аграрну продукцію на провідних біржах світу 

представлено в таблиці 2.2. 
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Таблиця 2.2 

Обсяги торгівлі деривативами на аграрну продукцію на провідних 

біржах світу 

Назва біржі 
Обсяг Вартість базового активу Відкриті позиції 

2020 2019 USD 2020 USD 2019 2020 2019 

Америка 

СMЕ Grоuр 358 321 907 366 266 418 10 652 340 10 398 670 8 199,087 7 219 210 

ІСЕ Futurеs 

US 
90 505 541 92 226 357 1 930 071 1 979 945 3 018 798 3 093 245 

Mаtbа Rоfеx 1 098 979 NА 9 137 NА 72 047 NА 

Країни АРАС 

АSX 

Аustrаlіаn 

Sесurіtіеs 

Еxсhаngе 

  84 291 650 409 35 611 9 507 

Dаlіаn 

Соmmоdіty 

Еxсhаngе 

1 310 384 148 686 558 247 8 149 622 3 597 144 6 192,806 6,446 557 

Jараn 

Еxсhаngе 

Grоuр 

18 649 NА 217 NА 1 516 NА 

Multі 

Соmmоdіty 

Еxсhаngе оf 

Іndіа 

51 245 895 1 747 298 223 524 13 210 25 101 11 797 

NаtіоnаlStосk

ЕxсhаngеоfІnd

іа 

13 462 NА 196 NА 31 NА 

NZX Lіmіtеd 328 599 358 928 1 470 1 538 58 287 43 495 

Sіngароrе 

Еxсhаngе 
1 856 270 1 875 703 NА NА 51 635 68 62 

Thаіlаnd 

Futurеs 

Еxсhаngе 

17 597 54 565 NА NА 197 - 

Zhеngzhоu 

Соmmоdіty 

Еxсhаngе 

584 528 822 429 409 597 4 840 224 3 043 678 2 464 083 1 892 278 

Країни ЕMЕА 

Bоrsа Іstаnbul 12 6 0 0 - - 

Еurоnеxt 17 128 052 13 517 321 229 975 162 481 830 431 648 081 

Mоsсоw 

Еxсhаngе 
488 231 0 0 27 4 

Разом 2 415 587 110 1 592 098 962 26 037 426 19 197 074 20 949 657 19 432 794 

Джерело: побудовано за даними [230]. 
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Сучасний етап світової біржової торгівлі характеризується переходом до 

електронної системи торгівлі товарними деривативами на сільськогосподарську 

продукцію. Фінансовий інжиніринг та розроблення нових видів біржових 

інструментів нині є детермінантами розвитку біржового ринку, в тому числі в 

частині сільськогосподарської продукції [33]. 

У розвинутих країнах біржовий ринок деривативів давно став важливою 

складовою фінансового та товарного ринку. Похідні інструменти повністю 

відрізняються від цінних паперів. Вони є фінансовими інструментами, що в 

основному використовуються для захисту від ризиків та управління ними, а 

також часто служать арбітражним або інвестиційним цілям, забезпечуючи різні 

переваги порівняно з цінними паперами. Похідні мають багато різновидів, і їх 

можна диференціювати за тим, як ними торгують та за типом товарів [35]. 

Похідні інструменти слід відрізняти від цінних паперів, де операції 

виконуються протягом декількох днів (рис 2.4.). Деякі цінні папери мають 

деривативні характеристики – наприклад, сертифікати або структуровані 

кредитні цінні папери – але вони не є деривативами. 

 

Рис. 2.4. Огляд розподілу фінансових інструментів 

Джерело: сформовано на основі [63, 66, 78, 231]. 
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Похідні фінансові інструменти дозволяють скоротити майбутні ризики 

шляхом двох основних способів їх використання. Перший – усунути 

невизначеність шляхом обміну ринковими ризиками, зазначений спосіб 

відомий як хеджування. Фінансові інструменти слугують страховкою від 

небажаної зміни ціни та зменшують волатильність грошових потоків компаній, 

що своєю чергою призводить до більш надійного прогнозування. Ці переваги 

призвели до широкого використання деривативів: 92 % з 500 найбільших 

компаній світу управляють своїми ціновими ризиками за допомогою 

деривативів [33]. 

Похідні контракти можуть торгуватися на біржах деривативів, але також 

двосторонньо між учасниками ринку. Останній сегмент – тобто позабіржовий 

сегмент – наразі становить близько 84 % ринку деривативів (рис. 2.5.). 

 

Рис. 2.5. Розподіл світового ринку деривативів: позабіржова 

торгівля проти біржової торгівлі та за базовим класом активів 

Джерело: сформовано на основі [30]. 
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Рис. 2.6. Розподіл клієнтами доходів дилерів позабіржових 

деривативів за базовим класом активів 

Джерело: сформовано на основі [62]. 
 

Інше використання деривативів – у формі інвестиції. Похідні фінансові 

інструменти є альтернативою безпосередньому інвестуванню в активи без 

купівлі та утримання самого активу. Вони дозволяють інвестувати в базові 

активи, які неможливо безпосередньо придбати. Розподіл доходів дилерів 

позабіржових активів за базовим класом активів у країнах Європи представлено 

на рисунку 2.6. 

За останні роки ринок деривативів стрімко зріс, оскільки переваги від їх 

використання, такі як ефективне зменшення та передача ризику, стають все 

більш важливими. Країни Європи нині є найважливішим регіоном для 

деривативів, що стали основною частиною європейського сектору фінансових 

послуг та головним прямим і непрямим чинником економічного зростання (рис. 

2.7.). 
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Рис. 2.7. Розмір та зростання світових ринків деривативів, акцій та 

облігацій 

Джерело: сформовано автором на основі [5, 6]. 

 

Ринок деривативів є найбільшим окремим сегментом фінансового ринку. 

Станом на червень 2020 р. світовий ринок деривативів склав 457 трлн євро. За 

цим показником ринок деривативів більше ніж у чотири рази перевищує 

сукупний світовий ринок акцій та облігацій, що вимірюється ринковою 

капіталізацією. Однак, орієнтовна валова ринкова вартість усіх деривативів, що 

перебувають в обігу, становить лише 10 трлн євро, що помітно нижче, ніж 

ринки акцій та облігацій із ринковою капіталізацією 43 трлн євро та 55 трлн 

євро відповідно. Ринок деривативів є сегментом фінансового сектору, що 

зростає швидкими темпами, так, з 1995 року його розмір збільшувався 

приблизно на 24 % в рік, що значно випереджає інші фінансові інструменти, 

такі як акції (11 %) та облігації (9%) [5]. 

Нині Європа є найважливішим регіоном на світовому ринку деривативів, 

44% від загального світового обсягу – значно перевищує її частку в акціях та 

облігаціях. Світовий сегмент позабіржових деривативів, головним чином, 
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базується у Лондоні, завдяки регулюванню, заснованому на принципах, що 

забезпечує юридичну визначеність та гнучкість, позабіржовий сегмент 

особливо сприятливо розвивався у столиці Великобританії [19]. 

Історично великі біржі деривативів були майже всі розташовані в США. 

Потужні європейські біржі деривативів з’явилися лише після дерегуляції у 

1980-х і 1990-х роках та були більш незалежними від своїх користувачів, які 

майже не підтримували суттєві зміни на американських біржах. Вони зробили 

революцію у торгівлі, запровадивши повністю електронну торгівлю та 

встановивши галузеві стандарти. З роками європейські гравці зміцнили свої 

позиції, збільшивши частку участі на світовому ринку з 24% у 1995 році до 

майже 40% у 2018 році. Нині вони є одними з найбільших бірж у світі у секторі, 

де найбільшими гравцями є міжнародні біржові групи, що пропонують 

торгівлю в усьому світі (рис. 2.8). 

 

Рис. 2.8. Регіональний розподіл світових ринків деривативів, акцій та 

облігацій 

Джерело: сформовано на основі [222-224]. 
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Ринок деривативів є важливою та зростаючою частиною сектору 

фінансових послуг і забезпечує економічне зростання, податкові надходження 

та зайнятість. Країни Європи виграють від своїх сильних гравців у цьому 

сегменті. Внесок європейських гравців деривативів до ВВП у 2018 р. складали 

понад 41 млрд євро (близько 0,4 %). У 2017 р. європейська галузь деривативів 

становила понад 20 % європейських оптових фінансових доходів сектору 

послуг. Крім того, галузь деривативів впливає на створення робочих місць у 

пов’язаних організаціях, що надають послуги, сприяє збільшенню 

експлуатаційних норм, поширенню інформації про ціни [61]. 

Біржовий сегмент значно впливає на операційну та цінову ефективність 

завдяки організованості ринку, рівному доступу та публічному розкриттю цін 

за підтримки відповідного регулювання. Ефективні фінансові ринки знижують 

вартість капіталу, дозволяють фірмам інвестувати та направляють ресурси для 

їх використання. Дослідження показують, що ефективно функціонуючі 

фінансові ринки можуть значно збільшити реальний ріст ВВП. Позитивний 

вплив ринку деривативів особливо високий у країнах Європи, оскільки його 

розмір щодо решти фінансового ринку набагато більший, ніж в інших регіонах. 

Співвідношення умовної суми деривативів до капіталу та ринкової капіталізації 

облігацій становить 6:2 – для країн Європи, порівняно з 4:8 – для країн 

Північної Америки та лише 2:5 – для Азії. 

Європа знаходиться в числі лідерів на ринку деривативів, який керує 

«більш широкими торговими потоками та типом постійних інновацій, які 

значною мірою сприяють популярності фінансових послуг» [224]. 

Доходи від торгівлі та клірингу деривативами можна розподілити за 

функціями ланцюга створення вартості лише для біржового сегмента. Для 

позабіржового сегмента брокерські дилери є основними гравцями та 

постачальниками послуги по всьому ланцюжку створення вартості комплексно. 

В Європі позабіржові брокерські дилери займають найбільшу частку загального 

обсягу доходів – 89 % (близько 37 млрд євро). Біржовий сегмент складає лише 
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близько 8%  (приблизно 3,4 млрд євро) від загального обсягу європейського 

фонду доходів [220]. Тому, за останні роки обсяги торгівлі та ринкових продаж, 

надані брокерськими дилерами, становлять 1,9 млрд євро. Торгівля на біржі та 

кліринг становлять 1,5 млрд євро, тоді як доходи від оплати та доставки (тобто 

фізичного розрахунку) незначні, складають менше 0,1 млрд євро. 

Постачальники електронних торгово-клірингових послуг у позабіржовому 

сегменті отримують майже стільки ж (1,1 млрд євро) як регульовані біржі 

деривативів та клірингові палати у біржовому сегменті (рис. 2.9.). 

 

Рис. 2.9. Розподіл європейських доходів від деривативів за функціями 

ланцюга створення вартості та постачальниками 

Джерело: сформовано на основі [221]. 

 

Майже всі біржі похідних фінансових інструментів по всьому світі були 

створені лише упродовж останніх трьох десятиліть. У Сполучених Штатах 

процес створення фондів обміну опціонів на акції започатковано в 1970-х роках 

на хвилі розвитку у галузі оцінки опціонів та впровадження комп’ютерних 

систем. Чикагська опціонна біржа (Сhісаgо Bоаrd Орtіоns Еxсhаngе - СBОЕ) 
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була заснована в 1973 році на базі Американської фондової біржі, 

Монреальської біржі та Філадельфійській фондовій біржі [36]. 

СBОЕ розпочала торгівлю опціонами в 1975 році, тоді як Тихоокеанська 

біржа – у 1976 році. Друга хвиля обміну новими деривативами відбулася в 

1980-х і на початку 1990-х років в Європі. У той час біржа фінансових 

деривативів була створена майже на кожному великому західноєвропейському 

фінансовому ринку – найважливішими з них були Лондон з LІFFЕ (London 

Іinternational Fіnаncial Futures and Oрtions Еxсhаngе) в 1982 році, Париж в 1986 

році та Франкфурт з DTB (Dеutsсhе Tеrmіnbörsе) в 1990 році.  

Останніми роками нові біржі деривативів почали конкурувати з 

існуючими ринками деривативів. Наприклад, ІСЕ (Іntеrсоntіnеntаl Еxсhаngе) 

розпочала торгівлю в 2018 році і стала лідером на ринку опціонів на акції США 

торгували разом із СBОЕ у 2018 році. У 2019 році BОX (Bоstоn Орtіоns 

Еxсhаngе) успішно провів торгівлю опціонами в США. ІСЕ, заснована в 2000 

році, є прикладом успішного виходу на ринок товарних деривативів. 

Нещодавно було оголошено два плани щодо створення електронних платформ 

для торгівлі деривативами в Сполучених Штатах та Європі з ЕLX (Еnеrgy 

Lеdgеr) та проєктом «Веселка», метою якого є конкурувати із встановленими 

ринками [16, 160, 188, 189]. 

Із 2005 року на Близькому Сході розпочали здійснювати операції з 

деривативами: Дубайська золото-товарна біржа, Кувейтська фондова біржа та 

ІMЕX Катар. У 2015 році в Індії було створено чотири біржі деривативів: 

Національна фондова біржа Індії, Бомбейська фондова біржа, MСX Індія та 

NСDЕX Індія. У Китаї з 2016 року функціонує Шанхайська ф’ючерсна біржа та 

Китайська біржа фінансових ф’ючерсів [66]. 

Існує висока ймовірність того, що на організованому ринку і без того 

велика кількість бірж похідних фінансових інструментів має тенденцію до 

зростання (рис. 2.10.). 



95 

 

 

Рис. 2.10. Світові біржі деривативів 

Джерело: сформовано на основі [16, 160, 188, 189]. 

 

Банки також постійно виходять на нові сегменти продуктів. Інвестиційна 

компанія США Gоldmаn Sасhs вкладає значні інвестиції у сегмент товарних 

деривативів протягом останніх років. Французький фінансовий конгломерат 

BNР Раrіbаs успішно розробив сегмент позабіржових деривативів. Є безліч 

успішних виходів на ринок позабіржового сегменту, таких як ІСАР або GFІ, що 

надають торгові послуги за допомогою електронних платформ, або 

постачальників клірингових послуг, таких як Lіffе’s Bсlеаr, LСH. Сlеаrnеt’s 

Swар Сlеаr або Іntеrсоntіnеntаl Еxсhаngе ОTС клірингові послуги [105]. 

За останні роки на світових ринках виявлено тенденцію до збільшення 

популярності деривативів, про що свідчать статистичні дані. Протягом 

останнього десятиліття загальний обсяг ринку деривативів стабільно ріс 

швидкими темпами від 9 до 23% у рік, лише у 2009 році сумарний обсяг 

торгових контрактів на світових біржових ринках не показав значного 

зростання, збільшившись лише на 1%. За досліджений період ф’ючерсний 



96 

 

ринок був меншим ніж ринок опціонів, але щорічно збільшувався. До 2019 року 

їх обсяг був приблизно однаковим, а до 2020 року обсяг ринку ф’ючерсів 

вперше перевищив обсяг ринку опціонів [191, 192, 199, 216]. 

Таблиця  2.3 

Загальний обсяг ф’ючерсів та опціонів за 2019-2020 роки 

Вид біржового 

контракту 

На кінець 2019 року, 

млрд контрактів 

На кінець 2020 року, 

млрд контрактів 

Зміна у % 2020 

від 2019 

Ф’ючерс 14,84 15,9 -6,6 

Опціон 10,35 9,3 11 

Загалом 25,2 25,22 -0,1 

Джерело: розраховано за даними [191, 192, 195]. 

 

Впродовж 2019 року торгова активність у ф’ючерсах та опціонах 

відсоткових ставок значно зросла в Північній Америці та Європі, що 

відображає очікування щодо вищих відсоткових ставок. Торговельна активність 

в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні знизилася, проте, головним чином, через 

зменшення торгівлі товарними ф’ючерсами у Китаї. 

Таблиця  2.4 

Обсяг ф’ючерсних контрактів по регіонам світу, млн контрактів 

Роки 
Північна 

Америка 
Азія Європа 

Південна 

Америка 
Інші Загалом 

2010 6 995 5 001 4 163 850 668 17 676 

2011 6 353 6 207 3 831 1 016 333 17 740 

2012 7 170 8 991 4 416 1 519 323 22 419 

2013 8 185 9 826 4 982 1 603 350 24 946 

2014 7 204 7 526 4 351 1 731 317 21 129 

2015 7 832 7 302 4 377 1 683 377 21 571 

2016 8 216 7 257 4 430 1 517 433 21 853 

2017 8 199 9 697 4 796 1 451 658 24 801 

2018 8 590 9 181 5 180 1 615 654 25 220 

2019 8 886 8 809 4 936 1 972 595 25 199 

Джерело: сформовано на основі [177-180, 184]. 

 

Бразильський B3 зайняв п’яте місце у рейтингу обміну, випередивши як 

Nаsdаq, так і Еurеx. Обсяг Корейської біржі зріс на 46,5% завдяки пожвавленню 
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торгів на змінах індексу Kоsрі 200. Але ці прибутки компенсувались 

зменшенням обсягу на інших біржах. Наприклад, у Китаї торги на всіх трьох 

товарних біржових ф’ючерсних біржах були зниженими, а на товарній біржі 

Чженчжоу знизився на 35% [63]. 

Беручи до уваги лише період з 2016 по 2018 роки, загальний обсяг у 

Північній Америці, який складається з обмінів у США та Канаді, крім Мексики, 

зріс з 8,59 млрд дол. США у 2018 році до 8,89 млрд дол. США у 2019 році. Тим 

часом загальний обсяг в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні знизився з 9,18 

млрд в 2018 році до 8,81 млрд у 2019 році [177, 188, 193]. 

 

Рис. 2.11. Частка обсягу деривативів по регіонам світу 

Джерело: власні розрахунки. 

 

Упродовж 20152018 років ринок деривативів Азіатсько-

Тихоокеанського регіону підвищувався швидшими темпами, ніж у Північній 

Америці, і в 2010 році загальний обсяг в цій частині світу вперше перевершив 

Північну Америку. Однак у зазначений період Північна Америка поступово 

відновила лідерство [16, 177, 188, 193, 195]. 

Спад китайського обсягу спричинений особливістю внутрішнього ринку. 

Значна частка торгівлі в Китаї зумовлена спекулятивною торгівлею роздрібних 
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інвесторів, що, як правило, менш ефективна, ніж торгівля інституційними 

угрупуваннями. У 2015 році, це викликало зріст торгівлі у ф’ючерсах 

фондового індексу СSІ 300.  

Роздрібні інвестори також відіграють вагому роль на індійських біржах. 

Наприклад, опціони Bаnk Nіfty, що торгуються на Національній фондовій біржі 

Індії, зросли в 2017 році. Загальний обсяг цього контракту в три рази 

збільшився та виріс до 800,4 млн контрактів, що робить його найбільш 

активним контрактом на деривативні інструменти у світі [193]. 

Азіатсько-Тихоокеанський регіон становить 34% загального обсягу, але 

лише 8% відкритого інтересу на ринку. На відміну від цього, контракти в 

Північній Америці мають приблизно такий же обсяг, але набагато більш 

високий рівень відкритого інтересу на ринку. Фактично, сегмент країн 

Північної Америки становив 55% загального відкритого інтересу на ринку у 

всьому світі наприкінці 2017 року [204]. 

Варто зазначити, що зміни обсягів контрактів вплинули на обсяги та 

відкриті відсотки на Корейській біржі, одному із найбільших ринків похідних 

інструментів у регіоні. Обсяг торгів Корейської біржі в 2017 році зріс на 46,5% 

завдяки відновленню торгівлі у на змінах індексу Kosрi 200. Частково це 

пояснюється зміною розміру контракту в березні 2017 року. 

Аналізуючи дані з таблиці 2.5. можемо стверджувати, що в період з 2010 

по 2019 роки ринки, які протягом тривалого часу були пасивними, почали 

активно функціонувати, а на інших ринках, що були надзвичайно активними, 

з’явилися ознаки скорочення своєї діяльності. Статистичні дані базуються на 

кількості торгів ф’ючерсів та опціонів, а не на вартості цієї торгівлі, і 

включають обсяг операцій, які обговорюються за межами центральної лімітної 

брокерської компанії, а потім відображаються у біржах для проведення 

розрахунків. Статистичні дані не містять контрактів на різницю (СFD), гарантії 

чи обмінні курси. 

Загальний світовий обсяг торгівлі похідними інструментами в 2017 році 

становив 25,2 млрд контрактів, що на 0,1% менше порівняно з попереднім 
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роком. Загальна кількість ф’ючерсів, що торгуються на біржах, знизилася на 

6,6%, а загальний обсяг опціонів збільшився на 11%. З точки зору категорій, 

торгівля фінансовими ф’ючерсами та опціонами зросла. Найбільше 

подорожчала категорія відсоткових ставок, збільшившись на 12,9 % до 3,97 

млрд контрактів, в той же час категорія по агроконтрактах зменшилась на 

32,4% до 1,31 млрд  контрактів. 

Таблиця  2.5 

Світовий обсяг контрактів за категоріями з 2010 по 2019 роки,  

млрд контрактів 

Роки 

Ін
д

ек
си

 а
к
ц

ій
 

А
к
ц

ії
 

В
ід

со
тк

о
в
і 

ст
ав

к
и

 

В
ал

ю
та

 

Е
н

ер
ге

ти
к
а 

М
ет

ал
и

 

А
гр

о
п

р
о

д
у
к
ц

ія
 

Ін
ш

е 

Ц
ін

н
і 

м
ет

ал
и

 

З
аг

ал
о

м
 

2010 6 488,4 5 512,4 3 202,0 595,7 582,4 198,7 894,5 44,8 157,4 17 676 

2011 6 381,8 5 588,9 2 464,1 990,9 657,7 462,8 927,8 114,5 151,5 17 739 

2012 7 416,4 6 295,3 3 196,0 2 526,0 723,6 643,6 1 305,5 137,7 174,9 22 419 

2013 8 462,7 7 062,6 3 455,7 3 147,5 813,5 435,1 996,8 230,3 342,1 24 946 

2014 6 048,9 6 469,5 2 892,9 2 434,6 901,9 554,3 1 254,5 253,2 319,4 21 129 

2015 6 830,2 4 946,5 3 344,5 2 497,3 1 315,4 646,4 1 211,5 345,9 433,7 21 571 

2016 7 339,4 4 943,7 3 300,3 2 122,8 1 160,9 872,6 1 388,1 354,4 371,1 21 853 

2017 8 339,9 4 944,8 3 263,2 2 785,1 1 410,9 1 280 1 639,9 819,7 316,7 24 801 

2018 7 117,9 4 557,8 3 519,1 3 073,4 2 214,2 1 877 1 932,1 616,0 312,1 25 220 

2019 7 515,9 4 754,3 3 968,0 2 984,1 2 171,2 1 740 1 305,1 479,8 279,1 25 198 

Джерело: сформовано на основі [177-180, 184, 193]. 

 

Однією з особливостей цієї тенденції була роль, яку відіграли 

впроваджені стандартні відсоткові контракти в Європі та Північній Америці. 

Упродовж останнього десятиліття більша частина зростання у цій галузі 

припадає на нові контракти або ринки, що розвиваються. Цього разу зростання 

відбулося за рахунок контрактів, що існували упродовж багатьох років, і, 

очевидно, що таке зростання викликає інтерес до використання цих контрактів 

для управління ризиками [63]. 
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Рис. 2.12. Світовий обсяг контрактів за категоріями  

з 2010 по 2019 роки 

Джерело: власні розрахунки. 
 

Тенденція зростання була особливо значною у контрактах на 

короткострокові відсоткові ставки. Одним із найбільш помітних був 

ф’ючерсний контракт Еurіbоr, що торгується Міжконентальній біржі ІСЕ 

Futurеs Еurоре. Торговельна активність у цьому контракті, шаблоні 

короткострокових відсоткових ставок у Європі, була мало розвиненою 

упродовж багатьох років завдяки монетарній політиці у країнах Європи. У 2017 

році ф’ючерсний ринок Еurіbоr вийшов та стадію розвитку, при цьому обсяг 

підвищення становив 46,3 % (до 197,3 млн контрактів) [72]. 

Здійснивши аналіз ринку деривативів у цілому, розглянемо окремі 

категорії ринку, а саме: ринок сільського господарства, індексів акцій (Додаток 

Г), металів (Додаток Д), енергоносіїв (Додаток Е), валют та відсоткових ставок 

(Додаток Є). 

Аналізуючи дані таблиці 2.6 в якій відображено топ-15 контрактів по 

категорії «Агропродукція», відмічаємо, що контракт на сою, що найбільше 

торгується, мав тенденцію до зниження більш ніж на половину. Контракти на 
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соєві боби в липні 2020 р. становили рекордний ціновий мінімум. Так, 

ф’ючерси на олійні культури вперше за п’ять років торгуються близько рівня 

834,2 дол. США за 136 т. До мінімальних значень знизилася також вартість 

соєвого борошна і соєвого масла. Експерти відзначають, що спад котирувань 

стався на тлі розпочатої торгової війни між США і Китаєм. Наразі Сполучені 

Штати, як найбільший постачальник сої у світі, встановлюють нові ринки 

збуту. У ролі найбільш перспективного покупця Вашингтон розглядає 

Євросоюз. Своєю чергою, Китаю як головному споживачу доведеться змістити 

акценти на обсяги поставок. 

Таблиця 2.6 

Топ-15 контрактів по категорії «Агропродукція»,  2019 - 2020 роки 

№п/п Контракт Обсяг за 2019 Обсяг за 2020 Зміна, % 

1 
Sоybеаn Mеаl Futures, Dаlіаn Соmmоdіty 

Еxсhаngе 
162 877 864 388 949 970 -58,1 

2 
Соrn Futurеs, Dаlіаn Соmmоdіty 

Еxсhаngе 
127 323 949 122 362 964 4,1 

3 Соrn Futurеs, Сhісаgо Bоаrdоf Trаdе 89 876 782 85 625 219 5,0 

4 
Rubbеr Futurеs, Shаnghаі Futurеs 

Еxсhаngе 
89 341 052 97 371 256 -8,2 

5 
Rареsееd Mеаl (RM) Futurеs, Zhеngzhоu 

Соmmоdіty Еxсhаngе 
79 736 545 246 267 758 -67,6 

6 
RBD Раlm Оlеіn Futurеs, Dаlіаn 

Соmmоdіty Еxсhаngе 
68 046 475 139 157 899 -51,1 

7 
Whіtе Sugаr (SR) Futurеs, Zhеngzhоu 

Соmmоdіty Еxсhаngе 
61 073 198 117 293 884 -47,9 

8 
Sоybеаn Оіl Futurеs, Dаlіаn Соmmоdіty 

Еxсhаngе 
57 158 378 94 761 814 -39,7 

9 Sоybеаn Futurеs, Сhісаgо Bоаrdоf Trаdе 54 504 169 61 730 753 -11,7 

10 
Соrn Stаrсh Futurеs, Dаlіаn Соmmоdіty 

Еxсhаngе 
50 433 910 67 445 264 -25,2 

11 Еgg Futurеs, Dаlіаn Соmmоdіty Еxсhаngе 37 262 376 22 474 739 65,8 

12 
Сhісаgо Sоft Rеd Wіntеr Whеаt Futurеs, 

Сhісаgо Bоаrd оf Trаdе 
33 717 805 31 059 726 8,6 

13 Sugаr № 11 Futurеs, ІСЕ Futurеs U.S. 30 961 148 33 115 334 -6,5 

14 
Sоybеаn Оіl Futurеs, , Сhісаgо Bоаrd оf 

Trаdе 
30 232 316 29 429 298 2,7 

15 
Nо.1 Sоybеаn Futurеs, Dаlіаn Соmmоdіty 

Еxсhаngе 
26 324 058 32 570 158 -19,2 

16 
Соttоn № 1 (СF) Futurеs, Zhеngzhоu 

Соmmоdіty Еxсhаngе 
26 068 232 80 530 129 -67,6 

Джерело: сформовано на матеріалах [220, 221]. 

 



102 

 

Проаналізувавши світовий ринок біржових деривативів по категоріям 

базових активів, виконаємо аналіз біржової діяльності, пов’язаної з біржовими 

деривативами за місцем розташування бірж та розглянемо найперспективніші 

світові біржі по країнам розташування та регіонам. 

 

Рис. 2.13. Рейтинг бірж за обсягом торгівлі деривативами за 2020 рік 

за географічним розташуванням 

Джерело: сформовано на матеріалах [6, 7]. 

 

Ринок похідних фінансових інструментів у США (СMЕ, ІСЕ, СBОЕ, 

Nаsdаq) є одним із найбільших у світі. Найпоширенішими біржовими 

деривативами у Сполучених Штатах є опціони на акції, різні біржові індекси, 

золоті, валютні та відсоткові ф’ючерси. Розвиток застосування опціонів на 

цінні папери відбулося у сімдесятих роках минулого століття, коли торгівля 

ними стала стандартизована і почала проходити на Чиказькій фондовій біржі. 

Нині, практично вся опціонна торгівля зосереджена на спеціалізованих 

фондових біржах. У 70-х роках торгівля опціонами здійснювалася тільки за 16 

акціями найбільших компаній в Америці, однак зараз торгівля ведеться вже на 

більш ніж 1500 акцій, біржові індекси та валюту. Сьогодні Чиказький біржовий 

конгломерат СMЕ Grоuр є світовим лідером за обсягами торгів похідними 



103 

 

фінансовими інструментами. Опціони на індекси вперше з’явилися на 

Чиказькій біржі 1983 року. Нині – це головний контракт серед всіх опціонів. 

Найпоширеніший торгується індексний опціон – це контракт на індекс S&Р500. 

За даними СMЕ Grоuр тільки в квітні 2020 року обсяг торгів на індексні 

опціони склав 11,5 млн контрактів, що на 0,5 % більше, ніж у квітні минулого 

року. Найпопулярнішим ф’ючерсом на квітень 2020 року є контракт на S&Р500, 

обсяг торгів яких виріс майже на 30% в порівнянні з квітнем 2019 року. При 

цьому найпопулярнішими видами деривативів в 2019 році стали відсоткові 

опціони і ф’ючерси [170].  

Найбільшим торговим майданчиком, після Чиказької біржі для опціонів, є 

NYSЕ MKT LLС, що до 2012 року був відомий як Американська фондова 

біржа. Останніми роками обсяги торгів на цій біржі стрімко знижуються. Так, в 

2016 році обсяги торгів зменшилися на 27 % з 473 млн контрактів до 344 млн. 

Пояснюється це тим фактом, що інвестори частіше віддають перевагу іншим 

спеціалізованим біржам для торгівлі терміновими інструментами. Третьою за 

обсягами торгівлі опціонами є Філадельфійська фондова біржа, нині відома як 

NАSDАQ ОMX РHLX, що є одним із лідерів за обсягами торгів валютними 

опціонами. На товарних біржах у Сполучених Штатах головним об’єктом 

торгівлі є ф’ючерсні контракти. Варто відзначити, що найпопулярнішими з них 

виступають ф’ючерсні контракти за біржовими індексами і короткостроковими 

державними облігаціями [193, 204]. 

Терміновий ринок США по праву вважається найбільш розвиненим 

світовим ринком. Він відрізняється великою кількістю місцевих бірж і 

біржових конгломератів, оскільки розвинена інфраструктура різних 

американських міст дозволяє створювати біржі у багатьох великих містах, а 

біржові конгломерати зацікавлені у покупці і розвитку цих бірж. Законодавство 

США у галузі термінових ринків влаштовано таким чином, щоб захищати 

інтереси інвесторів, а також не допустити шахрайства на ринку. Сукупність 

усіх перерахованих вище чинників перетворила безлічі термінових бірж у 
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різних містах США в один ринок, де кожна конкретна біржа спеціалізується на 

будь-якій формі контрактів, що робить терміновий ринок США вкрай стійким. 

Бразильський терміновий ринок (Майданчик В3) створений в 70-х роках 

минулого століття, з метою підтримки у розвитку сировинному ринку, що було 

вигідно експортерам, які мали можливість за допомогою похідних фінансових 

інструментів хеджувати свої ризики. Початковий задум змінився і зараз 

валютні і відсоткові деривативи – одні з найпопулярніших контрактів на 

терміновому ринку.  

За даними найбільшої Бразильської термінової біржі – B3, основними 

учасниками є інституційні інвестори і банки, що займають майже 70 % від усіх 

торгів. Бразильський терміновий ринок тривалий час був популярний серед 

місцевих та іноземних інвесторів для отримання прибутку від різниці 

відсоткових ставок у країні та у зарубіжних розвинених країнах. Останніми 

роками кількість іноземних інвесторів на строковому сегменті бразильського 

ринку зросла і в 2020 році склала майже 40 %. Так, обсяг торгів деривативами в 

Бразилії становив понад 1,3 трлн доларів, що на 4,4 % менше, ніж у 2019 році. 

У цілому обсяг торгів по безлічі інструментів знизився, що змусило інвесторів 

перейти на мініконтракти або на відсоткові контракти. Незважаючи на 

проблеми з національною валютою та, як наслідок, падіння обсягів торгів в 

2020 році, бразильський терміновий ринок є одним із найбільших у світі [183]. 

Перші деривативи в Індії (NSЕ BSЕ) з’явилися ще в 1875 році, коли 

Бомбейська Бавовняна Торгова Асоціація почала випускати ф’ючерси для того, 

щоб місцеві фермери могли застрахувати ціну на свій урожай. Сьогодні в Індії 

існують дві головні термінові біржі – Національна Фондова Біржа Індії (NSЕ) і 

Бомбейська Фондова Біржа (BSЕ) та багато інших, не таких великих, бірж, що 

торгують деривативами. Дві названі біржі почали торгувати деривативами у 

2000 році всього декількома інструментами, проте сьогодні пропонують 

широку лінійку продуктів. Варто відзначити, що, незважаючи на те, що ринок 

деривативів в Індії відносно молодий, він вже пережив кілька серйозних криз. 

Так, наприклад, з 2013 по 2014 рік у країні існували жорсткі законодавчі 
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обмеження на торгівлю на терміновому ринку за валютними деривативами. 

Багатьом компаніям було заборонено відкривати позиції більше ніж на 10 млн 

дол. США, що практично зупинило торгівлю на терміновому ринку валютних 

деривативів. Після того, як обмеження були ослаблені, цей сегмент ринку знову 

став розвиватись, а кількість відкритих позицій зросла майже вдвічі, 

досягнувши 5,6 млрд. дол. США. Відповіддю на це стало ослаблення жорстких 

заходів Уряду та спроба відродити ліквідний ринок валютних деривативів в 

Індії. На Національній біржі Індії організовується торгівля широкою лінійкою 

продуктів: ф’ючерси та опціони на індекси, такі як Nіfty 50 Іndеx, Nіfty ІT 

Іndеx, Nіfty Bаnk Іndеx та інші; валютні опціони і ф’ючерси; фондові та 

відсоткові деривативи. Проте, найбільше на цій біржі популярні опціони на 

біржові індекси, в основному, на Nіfty 50 [216]. 

Світова глобалізація стає причиною взаємозалежності світових біржових 

ринків. Ринкові події, що виникають в одній частині світу, впливають на ринки 

іншої частини світу. Хеджерам, спекулянтам та інвесторам слід знати, які 

ринки світу найбільш картельовані. Основними центрами термінової торгівлі в 

Європі є Великобританія, Франція і Німеччина, в Азії – Японія, Індія, Китай і 

Корея, в Південній Америці – Бразилія, в Північній Америці – США, а серед 

африканських країн можна виділити ПАР [220]. 

Таблиця 2.7 

Кореляційний аналіз індексних ф’ючерсів передових країн з 

індексним ф’ючерсом S&Р500 за цінами  2020 року 

Країни Індекс 
Коефіцієнт кореляції з 

ф’ючерсом на індекс S&Р500 

Великобританія FTSЕ 100 0,63 

Німеччина DАX 0,73 

Бразилія Bоvеsра 0,58 

Індія Nіfty 50 0,35 

Джерело: власні розрахунки. 
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Світові біржі знаходяться на етапі активного розвитку. Розглянемо як 

корелюються інші біржові ринки з ринком США за допомогою кореляційного 

аналізу. Найбільш наочно кореляцію конкретних фондових ринків можна 

проаналізувати за допомогою кореляційного аналізу індексів, так як індекси 

найкраще показують стан фондового ринку вцілому. У зв’язку з аналізом 

термінового ринку, доречним буде провести кореляційний аналіз індексних 

деривативів, що є найбільш ліквідними у світовій практиці. 

Аналізуючи таблицю 2.7. можемо дійти висновку, що найбільш 

корельований ринок США з ринком Німеччини. Країни мають тісні торгівельні 

зв’язки та спільні торгові інтереси. Найменш корельований ринок США з 

ринком Індії, адже Індія співпрацює з країнами Ближнього Сходу та Росією.  

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. 

 

 

2.2. Оцінка вітчизняного ринку біржових деривативів 

 

Глобалізаційні процеси світової економіки та розширення позицій 

українського зернового ринку на міжнародній арені призводять до поступової 

трансформації та відкритості національного ринку зернових культур. В 

сучасних умовах сьогодення, ціна на внутрішньому українському ринку 

визначається процесами, які тісно пов’язані з міжнародним ціноутворенням 

через формування світових цін на зернові культури на міжнародних товарних 

біржах (найпотужнішими гравцями на міжнародному біржовому ринку зерна 

вважаються чиказька біржа СMЕ Grоuр та французька біржа MАTІF). За таких 

обставин, серед головних ризиків для суб’єктів аграрного бізнесу слід вважати 

сезонні ризики та ризики, пов’язані з коливаннями цін на зернові культури. 
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Світова практика сьогодні демонструє наявність та доцільність ефективного 

механізму управління такими ризиками через хеджування. В той же час, для 

українських суб’єктів аграрного бізнесу впровадження такого механізму 

ускладнюється відсутністю торгівлі ф’ючерсами та опціонами на аграрну 

продукцію, а також відсутністю прозорості у процедурі ціноутворення на 

зернові культури. 

Україна є одним із головних гравців на міжнародному ринку торгівлі 

зерновими. Як свідчать дані Державної служби статистики України (рис. 2.14) 

значно зросли обсяги виробництва та експорту зернових. Оскільки основною 

функцією товарних бірж є формування ринкових цін, тому важливим є 

впровадження біржової торгівлі, яка у світовій практиці застосовуються як 

загальний індикатор цін. 

 
Рис. 2.14. Виробництво та експорт зернових в Україні 

за 2014-2020 рр., млн т 

Джерело: сформовано за даними [101]. 

 

Без доступних методів управління ризиками українські аграрії: 

лишаються вразливими до неочікуваних змін ціни на продукцію та 

неврожайності; мають недостатній доступ до актуальної інформації про ціни на 

власну продукцію; стикаються з обмеженнями зернової (елеватори, склади) і 

транспортної інфраструктури [109]. 
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Рис. 2.15. Частка України у експорті пшениці,  

за 2019/2020 маркетинговий рік 

Джерело: побудовано  за даними [231]. 

 

 

Рис. 2.16. Частка України у світовому експорті кукурудзи,  

за 2019/2020 маркетинговий рік 

Джерело: побудовано за даними [231]. 

 

За минулі десять років Україна рекордно наростила обсяги експорту 

зернових культур – до 56,7 млн т у 2019 році, що в чотири рази перевищує 

експорт зерна у 2010 році. Загальне зростання експорту українського зерна в 

натуральному виразі призвело до найвищої його вартості в історії України – 

9,6 млрд. дол. США. 
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З метою розуміння перспектив використання біржових деривативів на 

зерновому національному ринку проведемо аналіз поточного стану зернового 

ринку в Україні.  

Впродовж останніх десяти років виробництво зернових та зернобобових 

культур в середньому складало 58,9 млн т, з рекордним значення показника 

виробництва у 2019 році, який досягнув відмітки більше 70 млн т (рис.2.17). 

Досягнення такого рекордного показника обумовлено збільшенням обсягів 

виробництва кукурудзи. Динаміка виробництва пшениці за останні десять років 

також демонструє тенденцію до зростання. Так, у порівнянні з 2011 роком, 

виробництво зерна збільшилось на 47,6%. Тільки виробництво ячменю має 

невелику тенденцію до зменшення.  

Головним фактором, який спряв збільшенню виробництва зернових 

культур були сприятливі погодні умови, що своєю чергою вплинуло на 

зростання врожайності. Крім того, слід відмітити, що зростання врожайності 

також пояснюється застосуванням інноваційних технологій вирощування, 

оновленням техніки, застосуванням якісного насіння та сучасних засобів 

захисту рослин. 

 

Рис. 2.17. Динаміка виробництва зернових та зернобобових культур 

в Україні за 2011-2020 рр. 

Джерело: побудовано за даними [101]. 
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Рис. 2.18. Аналіз динаміки посівної площі та урожайності зернових культур 

в Україні за 2011-2020 рр. 

Джерело: побудовано за даними [101]. 

 

Підвищений попит на зерно українського походження забезпечує 

потенціал до подальшого зростання українського зернового ринку, який 

спроможний забезпечити світовий попит за умови зростання урожайності та 

збільшення посівних площ (рис.2. 18.). 

У 2020 році розмір посівних площ зернових та зернобобових культур в 

Україні склав 15,4 млн га. У 2020-2021 маркетинговому році очікується 

зростання валового збору зернових культур за рахунок збільшення посівних 

площ, а також за умови сприятливих погодних умов. 

В таблиці Додатку Ж представлено основні показники виробництва 

культур зернових і зернобобових у регіональному розрізі та у динаміці за 

останні три роки. 
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Рис. 2.19. Індекси зростання/зниження основних показників виробництва 

культур зернових і зернобобових в регіональному розрізі за у 

співвідношенні 2020 року до 2018 

Джерело: побудовано за даними [101]. 

 

Як видно з рисунку 2.19, результативність за основними показниками 

виробництва культур зернових і зернобобових у 2020 в порівнянні з даними 

2018 року є найбільшою для Донецького, Запорізького, Луганського, 

Харківського та Чернігівського регіонів. Слід відмітити, що регіональна 

результативність за основними показниками виробництва культур зернових і 

зернобобових залежить від багатьох факторів (погодні умови, 

збільшення/зменшення посівних площ, тощо) та змінюється відповідно до їх 

впливу. 

В Україні ринок деривативів існує більше десяти років та нині, ще не 

наблизився до рівня зарубіжних ринків. Український ринок біржових 

деривативів з часів Незалежності знаходився осторонь основних тенденцій 

світового біржового ринку. Проведемо аналіз вітчизняного ринку біржових 

деривативів. Спершу, використовуючи аналітичну інформацію Національної 
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комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) розглянемо 

основні тенденції. 

Кількість контрактів щодо випуску деривативів наприкінці 2019 року, які 

перебували в обігу на українських фондових біржах, складала 249 шт. 

Впродовж останніх трьох років укладання контрактів на ринку деривативів 

скорочується, так за підсумками 2019 року – становив 5,62 млрд грн. 

Аналізуючи таблицю 2.8. видно, що обсяг торгів деривативами є 

незначним і не впливає на загальні ринкові тенденції.  

Таблиця  2.8 

Обсяг контрактів на деривативами на ринку цінних паперів  

у 2016 – 2019 роках, млрд грн 

Рік Деривативи Всього 
Співвідношення ПФІ до 

загального обсягу,% 

2016 9,6 2131 0,41 

2017 5,87 2172 0,27 

2018 2,4 2127 0,11 

2019 5,62 468,69 1,19 
Джерело: сформовано на основі власних досліджень. 

 

Проаналізувавши загальні тенденції, звернемо конкретну увагу на 

організований ринок, а саме на організований ринок деривативів.  

З даних таблиці 2.9. можна зробити висновок, що обсяг контрактів 

укладених на організованому ринку в 2017 році становив 5 620 млн грн. При 

аналізі обсягів торгів в розрізі за видами ринків, то всі операції здійснювались у 

сегменті строкового ринку. 

Таблиця  2.9 

Обсяг контрактів укладених на організованому та позабіржовому 

ринку в 2013 – 2017 роках, млн грн. 

Ринок 2013 2014 2015 2016 2017 

Організований 0 10 40 120 590 

Позабіржовий 18010 9590 5830 2280 5030 

Усього 18010 9600 5870 2400 5620 

Джерело: сформовано автором на основі власних досліджень. 
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Найбільш поширені деривативи на українському ринку – ф’ючерси та 

опціони на валюту (долар США), товари (нафту, золото). 

Найбільш популярним ф’ючерсом є контракт на валюту, що емітує ПАТ 

«Українська біржа» (Додаток З) [150]. 

Код контракту DX<місяць виконання><рік виконання> 

Базовий актив Курс долара США по відношенню до української гривні 

Обсяг контракту 1000 (одна тисяча) доларів США 

Вид контракту розрахунковий 

Ціна контракту вказується в українських гривнях за 1 (один) долар США 

Мінімальний крок ціни 0,005 (одну тисячну) української гривні 

Вартість кроку ціни 5,00 українських гривень 

Мінімальне гарантійне 

забезпечення 
20% 

Збір за угоду (реєстрації 

угоди/ скальперська операція) 
2,00 грн. / 1,00 грн. 

Рис. 2.20. Специфікація ф’ючерсу DX(USD/UА) 

Джерело: сформовано на основі [121, 150]. 

 

Валютний ф’ючерс – (англ. Сurrеnсy Futurеs), ф’ючерсний контракт із 

можливістю перепродажу, у якому вказана ціна покупки або продажу 

обумовленої кількості валюти на певну на дату у майбутньому. Валютні 

ф’ючерси дозволяють інвесторам хеджувати валютні ризики. Оскільки валютні 

ф’ючерси щодня проходять ринкову переоцінку, інвестори можуть вийти зі 

свого зобов’язання, купивши або продавши валюту до дати поставки, 

зазначеної у договорі. Основні переваги даного ф’ючерсного контракту: 

1. Унікальний біржовий інструмент для хеджування ризиків зміни 

валютного курсу долара до гривні. 

2. Відсутність законодавчих обмежень на операції з валютними 

цінностями. 

3. Можливість зафіксувати ринкове значення курсу USD/UАH. 

4. Єдині умови для всіх учасників: великих банків, хеджерів, 

інвестиційних компаній, спекулянтів – концентрація ліквідності в одному місці. 

5. Гарантом виконання зобов’язань виступає ПАТ «Українська біржа». 

6. Успішний досвід виконання зобов’язань за валютними ф’ючерсами. 
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7. Успішна робота системи ризик-менеджменту біржі при денних 

коливаннях курсу більше 15% [150]. 

 

Код контракту DЕ<місяць виконання><рік виконання> 

Базовий актив 

курс євро по відношенню до курсу долара США, 

оприлюдненому Європейським Центральним банком 

(Еurореаn Сеntrаl Bаnk) на сайті www.есb.іnt 

Обсяг контракту 1000 (одна тисяча) євро 

Вид контракту розрахунковий 

Ціна контракту вказується в доларах США за 1 (один) євро 

Мінімальний крок ціни 0,0001 (одну десятитисячну) долара США 

Вартість кроку ціни 0,1 (одна десята) долара США 

Мінімальне гарантійне 

забезпечення 
6% 

Збір за угоду (реєстрація 

угоди / скальперська операція) 
1,00 грн/0,50 грн 

Рис. 2.21. Специфікація ф’ючерсу DЕ 

Джерело: сформовано на основі [121,150]. 

 

Також на ПАТ «Українська біржа» існує валютний ф’ючерс пари 

євро/долар. Даний біржовий контракт допомагає українським імпортерам та 

експортерам хеджуватися. Основні переваги даного ф’ючерсного контракту: 

1. Унікальний біржовий інструмент в Україні для хеджування ризиків зміни 

валютного курсу євро до долара. 

2. Можливість арбітражу з деривативами на міжнародному валютному 

ринку. 

3. Наявність маркет-мейкера забезпечує мінімальні спреди. 

4. У комплексі з ф’ючерсним контрактом на курс долара до гривні дозволяє 

хеджувати ризики валютних коливань курсу євро до гривні. 

5. Єдині умови для всіх учасників: великих банків, хеджерів, інвестиційних 

компаній, спекулянтів – концентрація ліквідності в одному місці. 

6. Гарантом виконання зобов’язань виступає ПАТ «Українська біржа». 

7. Ціна виконання – курс Європейського центрального банку [150]. 

У більшості розвинених країн світу регулювання ринку фінансових 

інструментів, включаючи цінні папери та похідні фінансові інструменти, 

здійснюється одним державним органом. Такий висновок можна зробити хоча б 
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з аналізу списку членів Міжнародної організації комісій цінних паперів 

(Іntеrnаtіоnаl Оrgаnіzаtіоn оf Sесurіtіеs Соmmіssіоns, ІОSСО), в якому всі 

розвинені країни, крім США та Канади, представлені однією організацією 

[150]. 

Відповідно до вітчизняного законодавства, у частині об’єктів 

регулювання, яких стосується Проєкту закону України № 3498 «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України (щодо регульованих ринків та 

деривативів)» [116], існують три регулятори: 

 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – 

НКЦПФР) регулює обіг корпоративних і муніципальних цінних паперів і ринок 

деривативів, а також професійних учасників ринку цінних паперів. Планується 

передача в НКЦПФР регулювання пенсійних фондів;  

 Національний банк України (далі – НБУ) регулює банки, обіг 

валютних цінностей, ринок державних цінних паперів, а також погоджує умови 

функціонування деривативів на інструменти грошового ринку і на валютні 

цінності. Планується передача в НБУ регулювання страхових компаній;  

 Міністерство економіки України формально відповідає за 

регулювання понад п’ятсот зареєстрованих в Україні товарних бірж, що не має 

на це необхідних ресурсів.  

Запропонована Законопроєктом передача регулювання товарних бірж під 

контроль НКЦПФР є логічною і відповідає міжнародній практиці. Основне 

ціноутворення за більшістю біржових товарів у світі складається не на 

майданчиках, що торгують фізичним товаром, а на деривативних біржах. В 

умовах нерозвиненості ринку похідних в Україні є сенс розвивати товарні 

деривативи на майданчиках, що можуть торгувати не тільки товарними 

контрактами, а й іншими фінансовими інструментами, виходячи з цього 

оптимально мати одного регулятора за всіма похідними [112]. 

Одночасно з цим в Україні, на наш погляд, відсутні об’єктивні причини 

для створення мегарегулятора, що поєднує нагляд над усіма фінансовими 

установами. З одного боку, ліквідація Національної комісії з фінансових послуг 
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і поділ її функцій між НБУ і НКЦПФР наразі йде повільно. З другого боку, 

наявні біржові механізми настільки незначні для економіки порівняно з 

банківським сегментом, що передача регулювання над ними, наприклад, в НБУ, 

скоріше за все, суттєво знизить пріоритет цього напряму розвитку. Це може 

знизити шанси на формування конкурентоспроможного організованого ринку і 

в частині цінних паперів та інших фінансових інструментів, і в частині 

товарних контрактів [117]. Законопроєкт пропонує відносити до фондових 

деривативи на індекси, що розраховуються операторами ринку [112]. 

З одного боку, світова практика свідчить про те, що більшість 

найвідоміших фондових індексів розраховуються не операторами ринку, а 

спеціалізованими індексними агентствами (приклади – Dоw Jоnеs Іndustrіаl 

Аvеrаgе, індекси S&Р, індекси FTSЕ). З другого боку, оператор ринку може 

розраховувати не фондові, а товарні або інші індекси (наприклад, NYSЕ 

розраховує індекс цін на Bіtсоіn). Необхідно вилучити з перехідних положень 

зобов’язання операторів ринку укладати договір із центральним контрагентом, 

якщо вони планують самі отримати ліцензію центрального контрагента або 

створити свого центрального контрагента. 

Згідно з положеннями аналізованої редакції Законопроєкту, акти 

НКЦПФР нормативного характеру не підлягатимуть державній реєстрації 

Міністерством юстиції України, що може спричинити за собою такі ризики: 

1. Через брак фінансування у НКЦПФР відсутня можливість 

працевлаштовувати у своїй організації кваліфікованих працівників, у тому 

числі юристів. «Подвійний контроль», що здійснюється за чинним 

законодавством Міністерством юстиції, необхідний, як мінімум, для зниження 

кількості технічних і юридичних помилок у документах НКЦПФР.  

2. Недофінансування НКЦПФР може призводити також і до відсутності 

глибокої експертизи у предметній царині. Такий висновок можна зробити з 

якості пропозицій до Законопроєкту, внесених більш за все з ініціативи 

НКЦПФР. 
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3. Відсутність достатніх свідчень того, що у регулятора є співпраця з 

учасниками ринку щодо його подальшого розвитку.  

Прийнятий 12 серпня 2020 року Закон України  № 738-ІX «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення 

інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» [112], який надає 

у нових редакціях закони «Про цінні папери та фондовий ринок» [120] (нова 

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

біржу» [119], а також вносить зміни до інших законів та низки кодексів. 

Прийнятий Закон України набирає чинності 1 липня 2021 р. та має перехідні 

періоди для імплементації певних положень (рис. 2.22). 

 

 

Рис. 2.22. 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 

в повному обсязі застосовуватися вимоги до 

початкового капіталу інвестиційної фірми, а самі 

інвестиційні фірми зможуть бути операторами ОТМ та 

БТМ 
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Таблиця 2.10 

Зміни на організованому ринку після набрання чинності ЗУ «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» 

№ 

п/п 

Зміни введені 

законом 
Роз’яснення 

1.  Запроваджена нова 

структура ринків 

капіталу 

- грошовий ринок; 

- ринок деривативних фінансових інструментів; 

- фондовий ринок; 

- товарний спот-ринок. 

2.  Запроваджена 

можливість торгівлі 

відповідними 

активами на різних 

майданчиках 

• на регульованому ринку (нині має назву фондова біржа) — 

традиційний ринок для великих гравців; 

• на багатосторонньому торговому майданчику  (БТМ) -  

альтернативному саморегулівному майданчику для менших 

бізнесів, що діє на підставі недискреційних правил; 

• на організованому торговому майданчику (ОТМ) — 

багатостороння система, яка не є регульованим ринком або 

БТМ. 

3.  Розширено перелік 

фінансових 

інструментів  

шляхом віднесення до них нових інструментів грошового 

ринку: зелені облігації, депозитні сертифікати банку, 

опціонні сертифікати, депозитарні розписки тощо. 

4.  Відображає та 

закріплює відмінності 

між кваліфікованими і 

некваліфікованими 

інвесторами 

Кваліфікованими інвесторами виступають: Україна та інші 

держави, фінансові інституції, банки, відповідні юридичні 

особи, в яких активи / торгова діяльність та цінні папери 

перевищують відповідні межі.  

Вищий ступінь регуляторного захисту матимуть змогу 

отримати некваліфіковані інвестори. 

5.  Впроваджується 

концепція 

генеральних угод 

(Mаstеr Аgrееmеnts) 

а) специфікація деривативного контракту; 

б) опис деривативного контракту. 

6.  Запровадження 

інституту торгового 

репозиторію 

Централізований збір та здійснення обліку укладених 

деривативних контрактів. 

7.  Операції на 

регульованих ринках 

підлягають клірингу 

через центрального 

контрагента 

Для набуття статусу центрального контрагента буде 

необхідно отримати ліцензію, відповідати регуляторним 

вимогам стосовно капіталу та узгодити правила клірингу з 

Національною комісією.  

8.  Впроваджується 

механізм 

ліквідаційного 

неттінгу 

Право сторони генеральної угоди припинити деякі або усі 

операції шляхом заліку (неттінгу) їхніх поточних вартостей 

при невиконанні зобов’язання іншою стороною або через 

виникнення інших обставин, передбачених угодою. 

9.  Впроваджено 

концепцію системно 

важливого 

професійного 

учасника 

Кооперація у нагляді за професійними учасниками 

організованих ринків через саморегульовані організації 

професійних учасників ринку. 

Джерело: апробовано на основі [99, 112, 131] та власні узагальнення. 
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Діюче нині законодавство вносить суттєві зміни в правила організації 

торгів на ринках. Змінюються терміни, вимоги до учасників ринку та 

повноваження регулятора організованого ринку – Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку, яка надає ліцензію, формує правила ринку та 

здійснює специфікацію деривативних контрактів тощо. Також до нагляду та 

регулювання залучені Національний банк України та регулятори відповідних 

товарних ринків. В таблиці 2.10 наведено основні зміни на організованому 

ринку після набрання чинності закону. 

У законодавстві раніше відмічали лише фондовий ринок (тобто ринок 

цінних паперів), то новий закон, по-перше, вводить більш загальні поняття, такі 

як ринок капіталу та товарний ринок, а по-друге, розширює перелік 

організованих ринків капіталу.  Для прикладу, наявні зараз фондові біржі нині 

перейменовані на регульовані фондові ринки та стали лише одним з видів 

організованих ринків. Діюча структура ринків представлена на рисунку 2.23: 

 

Рис. 2.23. Нова структура ринків України 

Джерело: адаптовано на основі [99, 112, 131]. 
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Необхідними умовами для формування конкурентоспроможного ринку 

капіталу і залучення інвестицій в економіку через боргові і пайові фінансові 

інструменти у сучасних умовах є:  

 відсутність обмежень на транскордонний рух грошових коштів і 

цінних паперів для внутрішніх і зовнішніх інвесторів;  

 розвинені внутрішні інститути спільного інвестування та пенсійних 

накопичень «довгі гроші»;  

 мотивація резидентів до довгострокових заощаджень;  

 якісне законодавство і установлена практика правозастосування 

щодо захисту прав власності;  

 торговельно-розрахункова інфраструктура, яка відповідає 

міжнародним стандартам.  

Жодної з цих умов в Україні поки немає, що прямо підтверджується і тим 

фактом, що з 1991 року у державі не було проведено жодного ІРО (публічного 

розміщення акцій), а місцевий ринок облігацій вкрай неліквідний і складається 

переважно з державних цінних паперів [36].  

Бюрократична зарегульованість привела до того, що незначні обсяги 

торгів і низька ліквідність ринку цінних паперів не дозволяє навіть покрити 

витрати на торговельну та розрахункову інфраструктуру і, тим більше, її 

розвивати. Технології торгівлі, розрахунків та виконання зобов’язань відстають 

від сучасних вимог на десятки років. За рівнем розвитку ринку цінних паперів 

Україна відстає навіть від таких пострадянських країн, як Казахстан і Монголія, 

не кажучи вже про розвинені країни, де ринкові відносини розвиваються 

століттями [13]. 

Для вагомого просування потрібні зусилля одночасно у таких напрямах:  

1. Кардинальна лібералізація валютного і цінно-паперового регулювання. 

2. Вільний допуск на внутрішній ринок цінних паперів, зареєстрованих в 

більш якісних юрисдикціях. 

3. Податкове стимулювання індивідуальних заощаджень громадян.  
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4. Реформа пенсійної системи, поступове перетворення її на джерело 

фінансового ресурсу для розвитку економіки. 

5. Повне реформування судової та виконавчої влади, установка 

цілковитого пріоритету захисту прав власності, у тому числі прав власників 

цінних паперів і споживачів фінансових послуг.  

 

Таблиця  2.11 

Необхідні зміни в економіці України для розвитку ринку деривативів 

Внутрішні зміни  Зміни, що пов’язані з діяльністю самого ринку деривативів. 

Головною дією стає формування найбільш повної законодавчої 

бази ринку деривативів і бажання учасників ринку ними 

користуватись. 

Зовнішні зміни  Зміни, що пов’язані з трансформацією сукупного 

інституційного середовища економіки і не стосуються самих 

відносин на ринку похідних інструментів: 
- в Україні майже відсутня культура хеджування ризиків, така 

культура тільки починає своє існування; 

- організація ринку деривативів  це ще одна можливість, 

інструмент функціонує у конкурентній боротьбі; 

- здійснення політики держави в даній сфері має забезпечити 

основу умов у зацікавленості здійснення хедж-операцій.  

Джерело: систематизовано на основі [27, 28, 66, 75]. 

 

На нашу думку, поширення використання біржових деривативів тісно 

пов’язане з популяризацією організованого ринку вцілому. Українці від 

підприємців до пересічних громадян майже не користуються послугами 

товарних та фінансових бірж. Відсутня практика інвестування особистих 

коштів громадян в акції, індекси, навіть облігації держаної позики.  

В останні роки в Україні переважає тенденція сировинного виробництва. 

Основні доходи більшість топових підприємців отримує від виробництва 

сировини (особливо агропродукції та її експорту за кордон). Більшість 

компаній не зацікавлені у створенні нових заводів, компаній тощо, в які б у 

подальшому могли інвестувати кошти українські громадяни та 

використовувати біржові похідні фінансові інструменти – деривативи для 

підвищення прибутку та зменшення ризику.  
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У процесі розвитку біржової торгівлі, враховуючи світовий досвід і 

національні особливості України, подальший розвиток організованого ринку 

має проводитись у напрямку створення єдиної біржової системи в Україні [36], 

з цією метою необхідно реалізувати наступне: оптимізувати кількість діючих 

бірж, організувати ефективне регулювання діяльності на організованому ринку 

шляхом створення комісії з організованого товарного ринку України і 

розрахунково-клірингових установ, покращити систему моніторингу 

кон’юнктури організованого ринку, оприлюднювати котирування не лише 

наявних біржових цін, а і прогнозовані значення на наступні місяці, розробити 

та впровадити систему економічних заходів, які будуть спрямовані на 

стимулювання виробників для реалізації агропродукції через прозорі процедури 

на організованому ринку.  

Безліч питань щодо розвитку біржової діяльності залишаються досі не 

вирішеними, також і щодо зниження впливу негативних зовнішніх політичних 

та економічних чинників на розвиток бірж та питання вдосконалення 

нормативно-правового регулювання організованого ринку. Швидкі зміни 

економічного життя призводять до необхідності постійного вивчення 

зарубіжного практичного досвіду діяльності на організованому ринку 

сільського господарства та поглиблення напрацювань науки у цій сфері. 

 

 

2.3. Аналіз проблем функціонування зернових ф’ючерсів на 

організованому ринку України 

 

Вирішальними факторами підвищення рейтингу України до 

інвестиційного рівня і розвитку інтересу до нашої країни як об’єкту вкладення 

капіталів зарубіжних і вітчизняних інвесторів є виконання зовнішніх боргових 

зобов’язань та успішна зовнішньоторговельна політика. Вже кілька десятиліть в 

усьому світі ф’ючерс на зерно виступає як поширений інструмент фінансового 

ринку. 
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Нині необхідно використовувати на ринку фінансових послуг 

інструменти для хеджування, а саме ф’ючерсні контракти. Але зараз є 

достатньо перешкод, які гальмують розвиток ф’ючерсної торгівлі. В першу 

чергу, це нестача ресурсів та слабка законодавча база України, що не 

адаптована до наших реалій і у результаті чого – відсутність довіри серед 

населення [114]. 

Ф’ючерсний контракт має виконуватися згідно з його специфікацією,  

шляхом постачання базового активу та подальшої оплати коштів або між 

сторонами мають бути проведені грошові розрахунки без постачання активу. 

Виконання даних зобов’язань за ф’ючерсом, своєю чергою забезпечується 

шляхом створення відповідних умов торгівлі умов стандартизованими 

строковими контрактами [122]. У таблиці 2.12. наведено обсяги торгів на 

Українській біржі (в тому числі ф’ючерсними контрактами) за останні роки. 

Таблиця 2.12 

Обсяг торгів фінансовими інструментами на Українській біржі за 

період з 01.05.2012 р. по 28.04.2018 р., грн. 

Фінансові 

інструменти 

Період з 

01.05.2012 по 

01.05.2013 

Період з 

01.05.2014 по 

01.05.2015 

Період з 

01.05.2016 по 

28.04.2018 

Абсолютне 

відхилення з 

01.05.2012 по 

28.04.2018 

Всього 1998072828,67 8802365916 36283440036,22 -16352384247 

Фондовий ринок 9363145142,67 6817108343,14 2204522069,45 -7158623073 

Акції 7627968481,03 6152552873,2 1852322846,82 -5775645634 

Інвестиційні 

сертифікати 
117206862,34 120575653,26 27124436,89 -90082425,45 

Корпоративні 

облігації  
1578787666,92 172568663,79 3694305,11 -1575093362 

Державні та 

муніципальні 

облігації 

39182132,38 371411152,89 321380480,63 282198348,3 

Ф’ючерси 9326979641 1748565173,34 1390836266,77 -7936143374 

Опціони 1290603500 236692400 32985700 -1257617800 

Джерело: сформовано на основі даних [121, 152]. 

 

Проаналізувавши таблицю 2.12., можна дійти висновку, що суттєво 

зменшується обсяг торгівлі ф’ючерсних контрактів, що вказує на певну 
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недовіру зі сторони суб’єктів до ф’ючерсного ринку та ненадійність, що у 

кінцевому випадку призводить до зменшення загального обсягу інвестицій.  

Так звана ф’ючерсна ціна нерідко є єдиною «видимою» (інформаційно 

доступною) ціною для учасників фізичного ринку. Значна кількість угод на 

останньому укладається залежно від рівня ціни, вказаної у ф’ючерсному 

контракті – з дисконтом або премією по відношенню до ціни ф’ючерса, тобто 

навіть якщо товаровиробник не бере безпосередньої участі на ринку ф’ючерсів, 

для нього важливо відстежити процеси, що на ньому відбуваються та 

здійснювати порівняння ціни [37].  

Правила ф’ючерсної торгівлі припускають, що якщо один контракт від 

початку був проданий, то потім необхідно буде придбати аналогічний на той же 

актив і в тій же кількості, щоб закрити позицію. Тобто хеджер, при 

несприятливому русі ціни свій збиток на готівковому ринку компенсує 

прибутком на ф’ючерсному ринку. І, навпаки, за сприятливого руху – 

додатковий прибуток буде покривати збиток за ф’ючерсної позиції. Таким 

чином, при будь-якому ціновому розвитку сільськогосподарське підприємство, 

що бере участь у хеджуванні, має можливість отримати заздалегідь заплановану 

норму прибутку [85].  

Визначимо найважливіші проблеми розвитку ф’ючерсної торгівлі: 

1) недостатній рівень фінансових інструментів та фінансового ринку; 

2) нестабільність фінансово-економічного сектору; 

3) досить низький рівень обізнаності та інформованості суб’єктів у 

питаннях операцій із ф’ючерсними контрактами; 

4) недостатнє законодавче забезпечення ринку ф’ючерсних контрактів в 

Україні. 

Біржова торгівля сільськогосподарською продукцією в Україні ніколи не 

відігравала належної ролі на внутрішньому ринку, а діяльність бірж була 

зосереджена на формальній реєстрації експортних контрактів, зорієнтованих на 

розвиток зовнішньоекономічної діяльності. Так, питома вага внутрішніх угод у 

загальній вартості укладених угод на біржовому ринку країни залишалася 
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незначною – 0,8 %, решта угод були пов’язані з експортними операціями 

(99,1%) та імпортом (0,1 %) [99]. Нині ж окремі елементи біржового механізму 

застосовуються з боку держави лише в якості інструменту при проведенні 

державних закупівельних і товарних інтервенцій, головним чином форвардних 

закупівель зернових, що здійснюються через структури Аграрного фонду на 

Аграрній біржі [33]. 

Поліпшення інфраструктури ринку та вдосконалення правового 

забезпечення має позитивно вплинути на розвиток фінансової системи України 

так і ринку цінних паперів відповідно [66, 121]. 

У результаті того, що в основі деривативів є активи або індекси на ці 

активи, він є широко інтегрованим з іншими фінансовими ринками. Тому 

деривативи дозволяють хеджувати курсові та відсоткові ризики. Найбільш 

вживаними строковими контрактами у загальному обігу є ф’ючерси та опціони. 

Ф’ючерсні контракти виникли у результаті еволюційного розвитку біржової 

торгівлі. Їм передували форвардні контракти, що також є одним із видів 

деривативів.  

Щодо форвардів, то їм притаманні кредитні ризики. Ці контракти не є 

високоліквідними через відсутність чіткої стандартизації. Більш досконалим 

видом деривативу є ф’ючерсний контракт, який стандартизований за 

кількісними та якісними характеристиками. Лише одна змінна величина 

ф’ючерсного контракту – це ціна, що може змінюватися у залежності від 

кон’юнктури ринку. 

Відповідно до історичних даних, ф’ючерсні контракти набули 

актуальності та великої популярності після впровадження у 1865 році в обіг на 

Чиказькій товарній біржі. Звичайно, їх укладали раніше в Японії і Європі, але 

саме впровадження їх в обіг в США виявилося вирішальним чинником 

розвитку строкової біржової торгівлі. 

Нині об’єктом торгівлі на ф’ючерсних ринках є права на різні базові 

активи: інвестиції, курси валют, фондові індекси, відсоткові ставки тощо. Але 

найбільшим і найпопулярнішим активом ф’ючерсних контрактів за останні 
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двадцять років стала сільськогосподарська продукція – близько 70% укладених 

ф’ючерсних контрактів [222]. 

Взагалі світовий обсяг ф’ючерсних контрактів на цукор і кукурудзу 

втричі перевищує їх обсяг фізичного виробництва. Слід додати, що ф’ючерсні 

контракти – це ефективний фінансовий інструмент, з допомогою якого 

учасники організованого ринку мають можливість управляти своїми ризиками 

на ринках реального товару. У даний час у світі нараховується понад двісті 

ф’ючерсних ринків. 

Визначимо основні чинники необхідності впровадження ф’ючерсного 

ринку сільськогосподарської продукції та умови, що забезпечать можливість 

його розвитку (рис. 2.24). 

 

Рис. 2.24. Чинники впровадження та забезпечення діяльності 

ф'ючерсного ринку в Україні 

Джерело: адаптовано на основі [37, 64, 103]. 

 

 

Чинники необхідності 

запровадження ф’ючерсного ринку 

Чинники забезпечення діяльності 

ф’ючерсного ринку 

⃰ забезпечення прозорого ціноутворення;  

* зниження ризику від коливання 

ринкових цін;  

* гарантії при виконанні біржових 

контрактів;  

* швидке зведення попиту та пропозиції 

за рахунок наявності спекулянтів;  

* можливість прогнозування цін на 

сільськогосподарську продукцію;  

 збільшення біржового обороту аграрної 

продукції;  

*введення на ринку країни 

ціноутворення інтегрованого зі світовим 

ринком сільськогосподарської продукції 

*достатній розвиток біржової торгівлі; 

* законодавче забезпечення ф’ючерсної 

торгівлі;  

* створення клірингової системи;  

* наявність достатньої кількості 

кваліфікованих брокерських контор;  

* приведення вітчизняних стандартів на 

аграрну продукцію у відповідність з 

міжнародними;  

* відсутність адміністративного 

втручання держави на ринку 

сільськогосподарської продукції;  

* подолання певних упереджень щодо 

ф’ючерсної торгівлі у суб’єктів 

господарювання 
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Рівень розвитку ф’ючерсного ринку впливає на інвестиційний клімат у 

країні, інфраструктуру фондового ринку, страхові можливості для його 

учасників та розвиток економіки у цілому. Необхідними чинниками для 

активізації ринку ф’ючерсних контрактів є: стале економічне зростання; 

заохочення суб’єктів господарювання до використання ф’ючерсів; створення 

досконалого законодавства у сфері деривативів; формування системи 

ефективно працюючих клірингових та розрахункових установ [64]. 

Саме через недосконалість нормативно-правової бази, неналежний стан 

сільського господарства та недостатньо розвинуті сільськогосподарські 

підприємства, що як наслідок, стало причиною відсутності задовільної біржової 

інфраструктури у нашій країні. У результаті, при наявності більше шестиста 

бірж, підприємства реалізують лише мізерну частину своєї продукції. 

 

 

Рис. 2.25. Механізм регулювання організованого ринку ф’ючерсів 

Джерело: сформовано на основі [173]. 
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У всьому світі учасники аграрного ринку користуються біржовим 

ринком, у першу чергу з метою управління ризиками, і відповідно для 

забезпечення захисту від можливих коливань цін. Як зазначено вище, саме ці 

можливості дає ф’ючерсний ринок, так як саме стандартизованість є 

особливістю ф’ючерсних контрактів [9]. 

Тому, майже не існує ризику невиконання контракту, так як відкрита 

позиція у будь-який момент може бути закрита. Але слід додати, що  фізичне 

постачання товару необов’язкове, і термін дії контрактів від 18 до 36 місяців. 

Ф’ючерсні контракти виконують важливу та необхідну функцію страхування, 

так як вони здійснюють захист від несприятливого розвитку цін на реальному 

ринку, що в свою чергу призводить до загальної стабільності [37]. 

Пройшовши достатню перевірку часом, ф’ючерси найбільш ефективно 

здійснюють регулювання ціноутворення на аграрному ринку, і як наслідок, 

відіграють вагому роль в управлінні ризиком. 

Слід звернути увагу на твердження американського фахівця ринку 

Д. Сандерса, який зазначав, що ф’ючерсні ринки є продовженням фізичних, 

тому що вони виникли у процесі еволюції ринку, та їхнім завданням є 

вдосконалення функціонування звичайних ринків [173].  

Наприклад, в Європі лідерські позиції з торгівлі товарними деривативами 

займає саме Паризька біржа, на якій торгують контрактами на 

сільгосппродукцію, кукурудзу, ріпак, борошномельну пшеницю, пивоварний 

ячмінь, ріпакову олію. Також, крім вдосконалення та продовження розвитку, 

ф’ючерсний ринок має і значні переваги перед реальним ринком, а саме, всі 

контракти на ринку стандартизовані і відповідають заздалегідь встановленим 

строкам поставки. Заздалегідь визначають дату поставки та термін, коли 

покупець отримає товар, а продавець відповідно оплату. У результаті, 

стандартизація гарантує досить високу ліквідність ринку, завдяки чому легко 

знаходяться продавці та покупці на конкретні контракти [116]. 

Нині в агропромисловому секторі створені ринки основних видів 

сільськогосподарської продукції, у результаті чого діяльність їх ґрунтується на 
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сучасній інфраструктурі та ринках збуту. З’явилися достатні обсяги приватного 

капіталу, що інвестуються у реальні для їх відтворення сфери та розвитку 

інфраструктури. 

Перші спроби запуску ф’ючерсних контрактів були у другій половині 90-

х роках минулого століття затвердження Наказу Президента України «Про 

заходи щодо реформування аграрних відносин» [115]. Згодом, ще була 

затверджена Постанова Кабінету Міністрів України «Про концепцію розвитку 

біржового ринку сільськогосподарської продукції» [116]. Тобто, передбачалася 

розробка правил по впровадженню торгівлі ф’ючерсними та форвардними 

контрактами.  

Були прийняті й інші постанови уряду та Верховної Ради України, 

з’являлися накази профільного міністерства. І тільки у 2003 р. створена 

«Українська ф’ючерсна біржа», що мала на меті у тому самому році 

організувати повноцінну торгівлю ф’ючерсними контрактами. 

Нові надії на запуск ф’ючерсів учасники вітчизняного ринку пов’язували 

з новим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р., в 

результаті якого було схвалено Меморандум про взаєморозуміння  та 

співпрацю уряду України, Національного банку України та Чиказької товарної 

біржі (СМЕ) [89]. Схожа ситуація спостерігалась із європейською біржею 

Еurоnеxt. Але ще більш оптимістичною новиною для українських аграріїв стало 

запровадження від 06 червня 2012 року торгівлі ф’ючерсними контрактами на 

Причорноморську пшеницю на Сhісаgо Bоаrd оf Trаdе (СBОT), США. Після 

цього українські товаровиробники мали змогу орієнтуватися на ціну 

майбутнього врожаю та отримали можливість для хеджування цін на вироблену 

продукцію. 

Торгівля деривативами на вітчизняну сільськогосподарську продукцію 

має проходити не на закордонних торговельних майданчиках, а на вітчизняних 

біржах. Країна, що володіє 40% світових запасів чорноземів і нині виступає 

провідним експортером багатьох сільськогосподарських товарів, обов’язково 

повинна мати змогу самостійно формувати світові ціни на цю стратегічно 
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важливу продукцію. Тому, щоб механізми ф’ючерсної торгівлі почали 

працювати на вітчизняному ринку, необхідно докласти чимало зусиль як на 

законодавчому рівні, так і на організаційному рівні. Взагалі найважливішою 

передумовою є розуміння сутності цих механізмів [51]. 

Нині на Аграрній біржі [1] відбувається підготовка до створення 

строкового ринку, який своєю чергою передбачає абсолютно повноцінну 

роботу клірингового центру, торгівлю ф’ючерсними контрактами та електронну 

платформу торгів.  

Саме на основі біржових механізмів формується справедлива ціна, в 

результаті якої вже мають здійснюватися експортні операції. Завдяки цим 

інструментам аграрій зможе отримати додаткові кошти, які своєю чергою він 

зможе використовувати для підвищення врожайності або придбання нової 

техніки [75]. 

Основною перевагою є те, що ф’ючерсний ринок допоможе покупцеві і 

продавцеві хеджувати свої цінові ризики. У результаті чого коливання на 

світових ринках особливо не впливатимуть на доходи аграріїв та аграрної галузі 

нашої країни загалом. Аграрії отримають впевненість у своїх доходах за рік, і їх 

не буде так турбувати втрата «хорошої» ціни, оскільки всі їх можливі збитки чи 

теоретичні доходи перейдуть на ф’ючерсний контракт до спекулянтів. 

Спекулянти будуть брати на себе ризики коливання ціни. Можливість 

хеджувати ціни за допомогою ф’ючерсів у майбутньому забезпечить розвиток 

аграрних підприємств та розвиток фінансового сектору країни, тому що банки з 

більшою вірогідністю фінансуватимуть аграрний сектор розуміючи його 

перспективу. 

Україна займає одне з провідних місць по виробництву 

сільськогосподарської продукції у світі, тому необхідно мати розвинуту 

інфраструктуру ринку, і в першу чергу, добре функціонуючий ф’ючерсний 

ринок, який дасть можливість справедливого та прозорого ціноутворення. 

Функції ф’ючерсних ринків дуже важливі, так як вони спрощують управління 

ціновим ризиком, допомагають господарствам у форвардному ціноутворенні та 
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надають підприємствам різні інструменти для залучення та захисту додаткового 

операційного капіталу [41]. 

Наведемо основні чинники розвитку торгівлі деривативами на 

організованому ринку сільськогосподарської продукції (рис. 2.26). 

 

 

 

Рис 2.26. Чинники розвитку торгівлі деривативами на 

організованому ринку сільськогосподарської продукції України 

Джерело: власні дослідження. 
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ціни на сільськогосподарську продукцію з найвищим ступенем точності та, за 

рахунок цього, захист майбутнього врожаю сільськогосподарських культур від 

несприятливих коливань цін, що є можливим завдяки органічному 

взаємозв’язку між спотовими та ф’ючерсними цінами. Саме стабілізація цін за 

допомогою ефективного функціонування ф’ючерсного ринку підвищує 

кредитоспроможність серед вітчизняних сільгоспвиробників і здешевлює 

банківський кредит. 

Ф’ючерсна торгівля забезпечуватиме економію коштів 

сільгоспвиробників, що вони тримають у вигляді резервів на випадок 

несприятливої кон’юнктури. Крім того, щоденне виявлення на біржі майбутньої 

ціни даватиме їм змогу чіткіше планувати виробництво, а відкритість цінової 

інформації забезпечуватиме рівні умови конкуренції. 

Основна мета інструменту – страхування цінових ризиків. Купуючи 

ф’ючерс, учасник торгів бере на себе обов’язок доставити певний обсяг товару 

у певний момент у майбутньому [20]. Переважна більшість ф’ючерсних 

спекулянтів фіксують свої прибутки і збитки, через продаж або купівлю 

закривають контракти до настання дня доставки. Продаж ф’ючерсу, що був 

куплений до цього, ліквідує відкриту позицію. Так само контракт, що був 

раніше проданий, може бути ліквідований покупкою цього ж інструменту.  

Хеджери найчастіше не здійснюють і не приймають доставку товару. 

Більшість приймають більш вигідніше для себе рішення ліквідувати ф’ючерсні 

позиції і (якщо фіксується прибуток) використати кошти для того, щоб 

компенсувати будь-які цінові зміни, що відбулися на готівковому ринку. 

Можливість поставки або отримання готівкового товару допомагає ринку 

правильно оцінювати ф’ючерси щодо готівкового ринку у момент закінчення 

контракту, тобто у цей момент ціни на ф’ючерсному та готівковому ринках 

сходяться. Зазначений процес робить хеджування ефективним способом 

захисту від несприятливих змін цін на реальному ринку, і відсутність поставки 

в цьому випадку не повинно викликати недовіри до інструменту вцілому [122]. 
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Опціонні контракти на організованому ринку України використовуються 

практично за тими правилами, як і основні ф’ючерсні контракти. Всі операції з 

купівлі-продажу відбуваються по конкуруючим заявками і пропозиціях, 

поданих через електронний торговий майданчик або в торговому залі. Існує 

кілька важливих аспектів, які необхідно враховувати при укладанні угод по 

опціонах: 

• У будь-який конкретний момент одночасно здійснюються угоди по 

ряду різних опціонів на купівлю і продаж, які відрізняються один від одного 

базисним активом, контрактним місяцем та ціною виконання (бажаною 

ринковою ціною). 

• Ціни виконання (страйки) для кожного товару наводяться через певні 

інтервали (кратні значення). Так як інтервали цін виконання можуть 

змінюватися під впливом ринку, для отримання поточних даних по контрактах 

необхідно керуватися правилами відповідного торгового майданчика. 

• Коли опціон починає котируватися на біржі, вказуються ціни-страйк 

«при своїх», «без грошей» і «в грошах». Це характерно як для опціону колл, так 

і для опціону пут. У міру зміни ринкових умов вказуються додаткові страйки і 

вибір розширюється. 

•  Важлива відмінність між ф’ючерсами та опціонами полягає в тому, що 

торгівля ф’ючерсами заснована на цінах, тоді як торгівля опціонами - на 

преміях. Для наочності наведемо приклад. Клієнт, який бажає купити 

ф’ючерсний контракт на зерно з виконанням в грудні, може запропонувати ціну 

4,50 дол. США за бушель. Але особа, яка бажає придбати опціон по грудневого 

ф'ючерсу на зерно, може запропонувати 25 центів за опціон колл по 4,60 дол. 

США або 40 центів за опціон колл по  4,40 дол. США, ці цінові пропозиції (25 і 

40 центів) і є та премія, яку покупець опціону колл виплачує продавцю цього 

опціону за право придбати ф’ючерсний контракт на зерно з виконанням в 

грудні за ціною  4,60 дол. США або  4,40 дол. США, відповідно. 

• Премія  - це єдина частина опціонного контракту, обговорювана під час 

укладання угоди; всі інші пункти є стандартизованими.  
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• Для покупця опціону (holder) премія становить максимальну вартість 

або суму, яку можна втратити, так як його ризик обмежений лише початковими 

вкладеннями. І навпаки, для продавця опціону (writer) премія – це максимально 

можливий прибуток. Розмір премії визначається як функція попиту та 

пропозиції. На ринку відкритих торгів покупці хочуть платити найнижчу ціну 

за опціон, а продавці хочуть отримувати максимально можливу премію. 

Профіль ризик/дохідність стратегії Соllаr чітко лінією визначає 

захищеність інвестиційного портфеля. Майбутній ризик та дохід вказані 

наперед. Прибуток на верхньому рівні обмежений ціною виконання опціону 

Саll ОTM, а ризик обмежується страйком Рut ОTM. Премія, отримана у 

результаті продажу опціону Саll, повинна у більшості випадків оплачувати 

захисний Рut з додатковим часовим прибутком (рис. 2.27). 

 

 

Рис. 2.27. Профіль ризик/дохідність стратегії Соllаr 

Джерело: сформовано автором на основі [87]. 

 

Традиційно стратегія Соllаr використовується для захисту активу, але 

може також застосовуватися для отримання додаткового прибутку. Існують 

безліч стратегій, які використовуються для захисту від цінових ризиків [160]. 
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1. Стратегії стандартного (захисного) Соllаr який використовує більшість 

інвесторів. Як правило, входять три компоненти: 

1) Купівля акцій (лот в 100 акцій компаній або ЕTF) 

2) Продаж опціону колл «без грошей» оut-оf-thе-mоnеy (ОTM) 

3) Купівля пута «без грошей» ОTM Рut 

2. Безризиковий Соllаr. При цій стратегії точка беззбитковості 

знаходиться нижче вартості акції. При наявності акції з ціною 18,26 дол. США, 

якщо реалізується опціон Саll АТМ з ціною виконання 18,50 дол. США і 

премію буде становити 1,45 дол. США, при цьому при купівлі АТМ Пут із 

ціною 18.50 дол. США АTM за  1,14 дол. США, тому точка беззбитковості буде 

становити 17,95 дол. США. Оскільки беззбитковість угоди нижче первісної 

вартості акції, торгівля вважається «безризиковою». У гіршому випадку, якщо 

акції впадуть нижче рівня «Беззбитковості», трейдер може використовувати Рut 

на рівні $ 18,50 дол. і вийти з угоди з прибутком. 

3. Зворотний Соllаr. Це «ведмежа» стратегія з обмеженим ризиком і 

обмеженою винагородою. «Зворотний» Соllаr використовується у випадку, 

коли у інвестора є коротка позиція на базисний актив. Коли інвестор вважає, що 

ринковий тон є «ведмежим» або, коли очікувана новина або звіт про прибуток 

негативно позначиться на вартості базисного активу. 

4. Коефіцієнтний Соllаr. Стандартна версія коефіцієнтним Соllаr включає 

у себе більше опціонів Put ніж опціонів Саll, що обґрунтовується необхідністю 

надати можливість отримання більш високого прибутку у разі підвищення 

вартості базисного активу (без обмежень відсотку Саll від зайнятих позицій). 

Інша версія коефіцієнтного Соllаr полягає у покупці захисних Путів в 

меншій кількості ніж продаж покритих Саll, що дозволяє отримувати більший 

прибуток. Премія від продажу Саll у повному обсязі витрачається на придбання 

захисних Путів. 

Розглянемо операції та способи входу в угоду за допомогою стратегії 

Соllаr. 
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 вхід шляхом активації відразу трьох компонентів (покупки 

базисного активу, продажу колла і покупки пута); 

 вхід через поступовий добір потрібних елементів; 

 вхід через покритий пут; 

 вхід через продаж покритих Саll. 

Типовий спосіб, яким більшість інвесторів входять у торгівлю за 

допомогою Соllаr, полягає в тому, щоб одночасно ініціювати весь торгівельний 

ланцюг, а саме, покупка базисного активу і продаж колл, або покупка лота, а 

потім покупка пута і продаж колла. Це можна зробити за допомогою кожного 

елемента послідовно або шляхом введення всієї торгівлі в якості лімітного 

ордера з цільовим кредитом або дебетом, представленим на момент виконання 

[86, 87, 88]. 

Угода може бути здійснена за допомогою «Одруженого» пута. 

«Одружений» пут – угода, у якій захисний пут купується в той же час, як і 

покупка лота базисного активу. Опціон колл продається з часом. Закінчення 

терміну дії контракту відбувається за трьома компонентами стандартного 

Соllаr: 

 купівля акцій (лот в 100 акцій компаній або ЕTF); 

 продаж опціону колл «без грошей» оut-оf-thе-mоnеy (ОTM); 

 купівля пута «без грошей» ОTM Рut. 

Продаж забезпечених путів – це стратегія за якої, для підтримки позиції 

на торговому рахунку відводиться потрібна сума для виконання опціону у разі 

його призначення. Продавець отримує премію за те що бере на себе 

зобов’язання купити базовий актив за обумовленою ціною контракту. 

Причини за якими варто продавати опціони пут: 

 отримання грошового потоку; 

 отримання «знижки» при покупці базового активу; 

 можливість поєднати зі стратегією покритих опціонів створивши 

торгову стратегію Пут-Колл-Пут. 
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При використанні стратегії забезпечених путів основною метою є 

отримання премії від щомісячного продажу опціонів. При цьому покупка 

базисного активу (тобто виконання пута) не є основною метою. 

При купівлі базисного активу зі знижкою, інвесторам варто 

використовувати стратегію забезпечених путів, та з метою отримання знижки 

при купівлі базисного активу, що в свою чергу забезпечення розташування 

точки беззбитковості нижче ринкової вартості базисного активу [162]. Для того, 

щоб збільшити ймовірність покупки необхідного товару також можна продати 

опціон «у грошах». 

Підхід до торгівлі шляхом поєднання зі стратегією покритих опціонів 

забезпеченими путами передбачає отримання доходу не тільки від отримання 

прибутку від премій від проданих путів, а також і від продажу покритих 

опціонів у разі, якщо проданий пут буде виконаний. 

Таблиця  2.13 

Переваги та недоліки застосування забезпечених путів 

Переваги Недоліки 

 

1. Створення місячного грошового 

потоку. 

2. Купівля акції зі знижкою. 

3. Отримання доходу коли ціна акції не 

змінюється. 

4. Короткострокова позиція. 

5. Ризик знижується через отримання 

захисту від падіння. 

6. Гнучкість у використанні стратегій 

виходу з позиції. 

1. Потрібно готівку для забезпечення. 

2. Максимальний прибуток обмежений 

розміром премії. 

3. Ризик отримання збитків, якщо ціна акцій 

продовжить зниження нижче рівня 

беззбитковості. 

4. Можливість втратити сильне ціновий рух 

акцій вгору. 

5. Підвищення волатильності ціни може 

збільшити вартість опціону, що для продавця 

опціону є негативним явищем. 

6. Між повідомленням про призначення 

виконання і виконання опціону проходить 

один день, що може привести до виникнення 

труднощів при управлінні позицією. 

7. Вибір ціни страйк залежно від загальної 

ринкової ситуації 
Джерело: сформовано на основі [158, 160]. 
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Основний ризик при продажу путів – це ймовірність того, що ціна на 

базисний актив впаде набагато нижче ціни виконання. У цьому випадку 

потрібно буде купувати базисний актив за ціною, що є вищою, ніж її ринкова 

вартість. Для зниження цього ризику у першу чергу потрібно оцінити ринкову 

ситуацію для правильного вибору ціни страйк. Наприклад, на «ведмежому» 

ринку краще продавати опціони за стратегією «без грошей» для уникнення 

отримання збитків якщо ціна продовжить зниження. На «бичачому» ринку 

можна продавати опціони частково «без грошей», що дозволить отримувати 

більший прибуток за рахунок отриманих премій. 

При продажу забезпечених путів, як і при продажу покритих опціонів, 

кращим варіантом є опціони з терміном експірації в один місяць, оскільки це 

дозволить отримувати максимальну річну прибутковість, при цьому уникаючи 

квартальних звітів і не беручи на себе довгострокові зобов’язання [50]. 

Основні ситуації, при яких потрібно проводити вихід із позиції: 

 зниження ціни базового активу щодо ціни страйк менше ніж 3 %; 

 зниження ціни базового активу щодо ціни страйк більше ніж на 3 %; 

 інтенсивне зниження ціни базового активу, геп; 

 зростання ціни базового активу; 

 страйк опціону Put, який продається та виражений у грошовому 

еквіваленті ближче до дати експірації та в наступному місяці не передбачають 

формування звіти; 

 страйк опціону Put, що реалізується  та знаходиться у грошах ближче 

до дати експірації і в наступному місяці публікуються звіти компанії; 

 проданий опціон «без грошей» або близький до дати експірації; 

 якщо ціна базового активу знижується, але залишається вищою за ціну 

страйк, тому ніякі дії не проводяться [108]. 

Активність учасників щодо використання форвардних контрактів у 

біржовій торгівлі в Україні суттєво впливає на інтенсивність розвитку біржової 

торгівлі товарними деривативами на сільськогосподарську продукцію. Якщо 

аналізувати управління ризиками на організованому ринку, то слід 
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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. 

Інвестиції в сільське господарство найчастіше розраховані на 

довгострокову перспективу. Одним з найбільш доступних способів торгівлі 

сільськогосподарською продукцією є бінарні опціони. Трейдеру не потрібно 

фізично купувати товар, натомість він може заробити на різниці цін. Але для 

стабільного заробітку в цій області необхідно приділити достатньо часу для її 

вивчення. 

Торгівля бінарними опціонами викликає інтерес у багатьох вітчизняних 

трейдерів, здебільшого у торгівлі валютою. Але для того, щоб вона була 

прибутковою, необхідно перш за все визначити напрямок зміни ціни з великою 

часткою ймовірності, за допомогою технічного і фундаментального аналізу, а 

також досвід у торгівлі та інтуїції особи, що приймає рішення. Часто беруться 

до уваги прогнози на бінарні опціони, які пропонують професійні трейдери. 

Також, трейдери мають чітко визначати, в які часові рамки вони можуть 

торгувати з бінарними опціонами, перевагами і недоліками цих продуктів, і які 

компанії мають законне право надавати бінарні опціони. 

Незважаючи на очевидні переваги наявності в економіці будь-якої 

держави такого інституту як організований ринок, становлення його в Україні 

відбувається повільно та існуюча на даний момент структура багато в чому не 

відповідає потребам економіки. Сьогодні на біржі представлені практично всі 

учасники зернового ринку, але, як і раніше спостерігається дефіцит ліквідності. 

Підняти ліквідність ринку здатні справжні виробники і зернові трейдери. 

Залучення нових учасників і збільшення оборотів відбуваються досить складно. 

Як тільки на цей ринок прийдуть спекулянти з’явиться реальний індикатор 

ціни, що простимулює активний вихід на біржу середніх і малих підприємств 

[51]. 
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Слід відмітити, що ринкові інструменти нівелювання ризиків на основі 

біржових деривативів мають певні переваги над державним регулюванням, що 

представлено на рис. 2.28. 

 

Рис. 2.28. Переваги ринкових інструментів обмеження ризиків над 

державним регулюванням 

Джерело: власні дослідження. 

 

Аналізуючи думки практиків, ми прийшли до висновку, що існує ряд 

факторів, що стримують сільськогосподарських товаровиробників від виходу 

на організовані ринки: 
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на відміну від державних програм, ринкові інсьтрументи забезпечують 
більшу визначеність майбутніх грошових потоків для учасників ринку

ринкові   інструменти   спираються   на   ринкові,   а   не   адміністративно   
регульовані   ціни, переміщаючи ризики на фінансові ринки, які здатні 

управляти ризиками краще за державу

наявність ринку деривативів здатна поліпшити умови фінансування для 
виробників і споживачів аграрної  продукції,  оскільки  обмежують  ціновий  

ризик,  збільшуючи  надійність  зобов’язань позичальника

ринки аграрних деривативів є найефективнішим та найпрозорішим 
механізмом ціноутворення на аграрну продукцію

важливою перевагою ефективно організованого ринку деривативів є низькі 
транзакційні витрати для учасників, ліквідність, стандартизовані вимоги до 

продукту й умов постачання
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1) Нерозуміння суті розглянутого фінансового інструменту, що 

підтверджується опитуванням керівників провідних зерновиробників. 

2) Необхідність внести певної грошової суми в якості депозитної маржі на 

момент посіву. Часто для вітчизняних сільгоспвиробників це досить великі 

кошти, вилучити які з обороту у період посівної у них фактично немає 

можливості. 

3) Вагома роль держави на зерновому ринку. 

4) Монопольне становище деяких учасників ринку. 

Також, провівши аналіз оборотів і обсягів ринку зернових ф’ючерсів ми 

прийшли до висновку, що одними з основних проблем, що заважають його 

розвитку є низька ліквідність і недосконалість інфраструктури, до складу якої 

входять акредитовані елеватори поставки зерна. 

У процесі дослідження стану та тенденцій функціонування зернових 

ф’ючерсів на організованому ринку сільськогосподарської продукції, нами 

виділено такі проблеми: 

1. Низька ліквідність даного інструменту, що не дозволяє зробити 

ф’ючерс на зерно механізмом справедливого ціноутворення. 

2. Автономність даного сегмента ринку похідних фінансових 

інструментів, висока роль держави в утворенні ціни. 

3. Прогалини у законодавстві, що полягають у відсутності концепції 

розвитку зернових ф’ючерсів, регламенту складських свідоцтв, що можуть 

стати з одного боку гарантією, яка підтверджує наявність зерна. З іншого – 

способом без проблем продати зерно. 

4. Спекулятивний характер більшості угод з зерновими ф’ючерсами, що 

підтверджується аналізом сезонності ціни, яка полягає в тому, що ціна 

ф’ючерсу на зернові падає у місяці поставки (січень, березень, травень, липень, 

вересень, листопад). На ринку представлена недостатня кількість хеджерів, 

адже саме для них цей фінансовий інструмент необхідний як засіб управління 

ризиками від цінових коливань на зерна. 
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5. Недовіра та інформаційна необізнаність сільськогосподарських 

виробників про операції на ринку зернових ф’ючерсів, що підтверджують 

результати опитування провідних сільськогосподарських підприємств на 

прикладі господарств Київської області. 

6. Нерозвиненість інфраструктури, логістичні проблеми. Низька 

пропускна спроможність залізниці та портів заважає розвитку експортно-

орієнтованих зернових ф’ючерсів. 

Отже, проведений аналітичний огляд поточного стану зернового ринку в 

Україні та усвідомлення перспектив використання біржових деривативів на 

зерновому національному ринку дозволило виокремити наступні напрями 

розвитку цієї сфери: 

- запровадження регулювання діяльності щодо організації та здійснення 

торгівлі товарними деривативами в Україні; 

- створення фінансової інфраструктури в Україні з метою реалізації 

торгівлі товарними деривативами; 

- прозорість та зрозумілість для учасників ринку витрат на хеджування 

ризиків; 

- підвищення інформаційної грамотності учасників ринку щодо 

використання інструментів хеджування ризиків; 

- створення можливості простого та дешевого доступу учасників 

вітчизняного ринку сільськогосподарської продукції до міжнародних ринків 

деривативів. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

У другому розділі дисертації досліджено стан та тенденції 

функціонування інструментів управління ризиками на організованому ринку 

сільськогосподарської продукції, зокрема: проаналізовано динаміку світового 

та вітчизняного ринків біржових деривативів; систематизовано чинники 



143 

 

розвитку торгівлі деривативами на організованому ринку сільськогосподарської 

продукції; ідентифіковано проблеми функціонування зернових ф’ючерсів на 

організованому ринку України. Узагальнені висновки зведено до таких 

положень: 

1. 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. 

виробництво зернових культур в Україні забезпечило майже 11,37% ВВП 

України. Трендовий прогноз обсягів експорту зерна свідчить про тенденцію 

зростання упродовж наступних років. До головних імпортерів на міжнародному 

ринку зернових культур відносяться Китай, Мексика, Японія, В’єтнам, 

Південна Корея та Європейський Союз. У 2020/2021 рр. показник загального 

світового імпорту зерна склав 205,8 млн т. 

2. 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 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. 
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3. Встановлено, що 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.  

4. 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. 

5. Обґрунтовано важливість формування теоретичних основ суті 

ризиків, з якими можуть стикатися вітчизняні товаровиробники. Роз’яснено 
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шляхи виникнення невизначеностей, етапи їх трансформації. Систематизовано 

теоретичний підхід до управління ризиками шляхом використання ф’ючерсних 

контрактів. Здійснено оцінку історичних етапів розвитку використання 

похідних біржових інструментів. Запропоновано новий підхід в управлінні 

ризиками шляхом використання опціонної стратегії Соllаr. 

6. Доведена необхідність створення в агропромисловій сфері 

організованого ринку основних видів сільськогосподарської продукції, у 

результаті чого діяльність їх ґрунтується вже на сучасній інфраструктурі та 

ринках збуту, як наслідок ф’ючерсний ринок допоможе покупцеві і продавцеві 

хеджувати свої цінові ризики, внаслідок чого коливання та волатильність на 

світових ринках особливо не впливатимуть на доходи аграріїв та аграрної галузі 

країни загалом. Аграрії отримають впевненість у своїх доходах за рік, і їх не 

буде так турбувати втрата «хорошої» ціни, бо всі їх можливі збитки чи 

теоретичні доходи перейдуть на ф’ючерсний контракт до спекулянтів. 

7. Обґрунтовано, що можливість поставки або отримання готівкового 

товару допомагає ринку правильно оцінювати ф’ючерси щодо готівкового 

ринку у момент закінчення контракту, тобто у цей момент ціни на ф’ючерсному 

та готівковому ринках «сходяться». Даний процес якраз і робить хеджування 

ефективним способом захисту від несприятливих змін цін на організованому 

ринку, і відсутність поставки у цьому випадку не повинна викликати недовіри 

до інструменту у цілому. 

8. 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. 
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Результати дослідження, представлені у Розділі 2, опубліковано у працях 

автора: [35-37, 203]. 

 

В Розділі 2 використано матеріали з відповідним посиланням на такі 

наукові джерела зі списку літератури:[1, 5-7, 9, 16, 19-21, 27, 28, 30, 33-34, 41, 

43-51, 54, 61-66, 68, 72 -80, 82, 83, 85 , 91, 93, 96, 99, 105, 107, 112-122, 128, 131, 

134, 136-138, 142,145, 150, 151, 156-158, 160, 163, 168, 169, 175-179, 183-185, 

188, 189, 191-198, 202, 208, 217, 218, 222-227, 229-231]. 
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РОЗДІЛ 3 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕРНОВИХ Ф’ЮЧЕРСІВ ДЛЯ 

ХЕДЖУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ НА ОРГАНІЗОВАНОМУ 

РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

 

3.1. Інвестиційні стратегії управління ризиками на організованому ринку 

сільськогосподарської продукції  

 

          Ринок ф’ючерсних контрактів дозволяє виробникам і споживачам 

уникнути або зменшити ціновий ризик реалізації або придбання товарів, 

експортерам та імпортерам  ризик зміни валютних курсів, власникам 

фінансових активів – ризик падіння їх курсової вартості, позичальникам і 

кредиторам – ризик зміни відсоткових ставок [14]. 

Серед вагомих ризиків, що впливають на сільськогосподарських 

виробників, також слід виокремити ризики, пов’язані з коливаннями курсу 

української гривні до американського долару. На рис. 3.1 представлено сезонні 

коливання національної валюти у динаміці за останні 10 років (за базу взято 

періоди, пов’язані з сезонністю ринку зернових та зернопереробних культур).  

 
Рис. 3.1. Сезонні коливання курсу гривні до дол. США 

Джерело: побудовано за даними [92]. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

початок січня 7,96 7,99 7,77 7,99 15,77 23,78 26,69 27,89 27,69 23,68

кінець березня 7,96 7,99 7,99 10,95 23,44 26,22 26,98 26,54 27,25 28,06

кінець червня 7,97 7,99 7,99 11,82 21,02 24,85 26,1 26,19 26,56 26,69

кінець вересня 7,97 7,99 7,99 12,95 21,53 25,91 26,52 28,3 24,06 28,29
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Як ми бачимо з рисунку 3.1, найбільші коливання валюти спостерігалися 

в період з 2014 по 2015 рр. Також слід відмітити достатньо сильні коливання у 

2019-2020 рр., що, як наслідок, безпосередньо вплинуло на прибутковість всіх 

суб’єктів ринку сільськогосподарської продукції.  

Ф’ючерси на зернові дозволяють учасникам ринку, перш за все 

виробникам, не тільки знизити ризик коливання цін, що є актуальним в умовах 

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 [37]. 

Світовий ринок похідних інструментів є невід’ємною частиною 

глобальної фінансової частини ринку. Існуючи більше 150 років, цей ринок став 

розвиватися. Особливо швидкими темпами на початку 70-х років XX ст., після 

лібералізації світової фінансової системи і переходу до плаваючих валютних 

курсів. Будучи раніше виключно біржовим, ринок деривативів останніми 

десятиліттями розвивається в основному у формі позабіржового ринку [144]. 

Для розробки Стратегії управління ціновими ризиками для 

сільськогосподарського виробника у сезоні 2020/2021 років, потрібно 

визначити розмір та спеціалізацію підприємства для якого вона і буде 

сформована. Для більшої наочності та функціональності для прикладу візьмемо 

середнє аграрне підприємство, що займається вирощуванням зернових та 

олійних культур, а також  визначимо культуру та сформуємо стратегію 

хеджування, у нашому випадку за базисну продукцію взято зерно кукурудзи. 

Визначимо характеристики середнього підприємства: 

Земельний банк: 5000 га (60 % земель сільськогосподарського 

призначення знаходяться у підприємств з банком 1000 – 7 000 га). 

Вирощує: пшеницю, кукурудзу, ячмінь, соняшник, сою. 

Кількість працівників: 67 осіб. 

Площа посівів кукурудзи: 1000 га. 

Середній рівень виробництва кукурудзи: 6350 т. 

Середня врожайність кукурудзи: 6,35 т / га. 
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Собівартість виробництва 1 т кукурудзи: 119 дол. США. 

Середня ціна реалізації кукурудзи: 145 дол. США/т. 

Ризик для виробника: втрата доходу за рахунок зниження ринкових цін. 

Мета хеджування: отримання цільового рівня ціни на кукурудзу. 

Етапи формування стратегії хеджування для сільськогосподарського 

виробника представлені на рис.3.2. 

 

Рис. 3.2. Етапи формування стратегії хеджування 

Джерело: власні дослідження. 

 

Розроблена нами стратегія базується на використанні чотирьох 

контрактів: 

 спотконтракт; 

 форвардний контракт на фізичному ринку; 

 ф’ючерс на товарній біржі СBОT; 

 опціонна товарній біржі СBОT. 

Розподілимо нашу стратегію на дві складові:  

 контракти на фізичному ринку; 
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 операції на організованому ринку. 

Для продажу кукурудзи на фізичному ринку слід використовувати 

форвардні та спот-контракти [56]. 

У той час коли більшість господарств продає кукурудзу одразу після збору 

врожаю, коли ціна не найбільш приваблива, власники господарств які мають 

доступ до форвардних контрактів, які пропонують трейдери та переробники, ще 

влітку, коли кукурудза дозріває у полі можуть зафіксувати певний рівень цін, 

шляхом підписання такого контракту, з фіксацією встановленої ціни, або з 

прив’язкою до біржових котирувань. У більшості випадків контрагент надає 

передоплату продавцю, який має можливість використати ці кошти на покриття 

витрат зі збиранню врожаю. 

Не зважаючи на всі позитивні сторони використання форвардних 

контрактів експерти не радять підписувати контракт більше ніж 50% 

очікуваного врожаю. 

Тож розподілимо запланований продаж врожаю кукурудзи на 

внутрішньому ринку України у такій пропорції 40% врожаю форвардними 

контрактами до збирання врожаю та 60% запланованого врожаю після збору 

врожаю. 

 

Рис. 3.3. Продаж кукурудзи врожаю 2020 року на 

фізичному ринку України,%. 

Джерело: побудовано на основі власних досліджень. 

40%

20%

20%

20%

Форвардний контракт у липні Спот продаж грудень

Спот продаж лютий Спот продаж квітень
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Заплануємо укладення форвардних контрактів влітку, у період червень  

липень, так як минулого року саме в ці місяці пропонувалися найвигідніші рівні 

цін за форвардними контрактами, котрі часом доходили до 170 дол. США/т 

СРT. Також оберемо такі місяці для продажу після збору врожаю: грудень, 

лютий, квітень, саме у ці місяці статистично ціни на кукурудзу зростуть у 

світовому масштабі. 

На основі сформованої структури складемо календар продажів, з 

визначенням можливого діапазону цін у ці місяці і представимо результати у 

таблиці 3.1. Враховуючи прогноз цін сформований у попередньому розділі, 

визначено, що ціна може знизитися, також таку тенденцію підтверджують 

фундаментальні чинники, що вказують на перевиробництво у світовому 

масштабі та прогнози нового рекорду врожаю кукурудзи у світі у сезоні 

2020/2021. Але враховуючи сезонність та зростання споживання можливе 

коливання цін у сторону зростання [32]. 

Таблиця 3.1 

Календар продажів кукурудзи врожаю 2020 року на фізичному ринку 

України,дол. США/ т СРТ 

 Липень 2020 Грудень 2020 Лютий 2021 Квітень 2021 Середня ціна 

150 156 161 165 161,75 

Джерело: побудовано на основі власних досліджень. 

 

Визначений рівень цін, не можна вважати абсолютним, так як чинники 

впливу на зміну цін часто непередбачувані, серед таких чинників можна 

виділити вплив погоди на рівень врожайності, політичні та економічні чинники 

у основних країнах експортерах та імпортерах, тож щоб захистити виробника 

від непередбачуваних чинників, потрібно впровадити хеджування шляхом 

використання біржових інструментів. 

Встановлено, що вітчизняний ринок кукурудзи залежний від 

міжнародних ринків, а саме від ринку США, тому саме інструменти на 

Чикагській біржі будуть використовуватися для реалізації стратегії хеджування. 
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Для відкриття контрактів на американському ринку і провадження 

хеджування на цих ринках, українському виробнику необхідно знайти 

надійного брокера, який зможе надати доступ до американського біржового 

майданчику. Надійний брокер на організованому ринку характеризується за 

такими критеріями: 

1. Якість роботи та репутація. Ці характеристики тісно пов’язані одна 

з одною. Виконання ордерів, перебої зі зв’язком і час вводу/виводу коштів, все 

це безпосередньо впливає на прибуток. Виконання ордерів має велике значення 

для активної торгівлі, оскільки, у випадку коли кожну операцію 

виконуватимуть на один пункт гірше, за 1000 угод несуться втрати 1000 

пунктів. Всі подібні махінації брокерів неминуче привертають увагу Інтернет 

спільноти. Тому і варто оцінити репутацію, якщо вона має негативну оцінку, 

тоді подібний брокер буде заважати отримувати дохід на свою користь.  

2. Умови торгівлі – це другий основний чинник, на який необхідно 

звернути увагу, при виборі брокера на організованому ринку. На різного роду 

комісіях втрачаються гроші. З першого погляду здається, що це не дуже 

важливо, що торгові умови скрізь однакові, але насправді брокери заробляють 

великі гроші саме на спреді та комісіях, які їм платять трейдери та учасники 

організованого ринку. Наприклад, у середньому за 100 угод втрачається 

близько 30% на спреді (при сприятливих умовах). 

3. Підтримка, за підтримкою звертаються в основному на початковому 

етапі, коли є незрозумілі питання, тому оцінка якості наданих консультаційних 

послуг є важливою при виборі брокера.  

4. Безпека. Необхідна наявність безпечної платформи та техніки для 

організації торгів, наприклад, додаток на телефоні. Основна робота ведеться з 

комп’ютера, але контролювати деякі угоди можна і з телефону. 

Також необхідно розуміти специфікацію контракту, що буде використано 

у ході хеджування. Представимо специфію контракту на кукурудзу у таблиці 

3.2.  
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Таблиця 3.2 

Специфікація контракту кукурудзи на біржі СBОT 

Розмір контракту 5 000 бушелів (~ 127 метричних тон) 

Котирування цін Центів за бушель 

Часи торгівлі НеділяП’ятниця, 19:00 – 7:45;   

Понеділокп’ятниця, 8:30  – 13:20. 

Мінімальний крок ціни 0,25 центів за бушель (12.50 дол. США / контракт) 

Код продукту СMЕ Glоbеx: ZС 

СMЕ Сlеаr Роrt: С 

Сlеаrіng: С 

TАS: ZСT 

Місяці експірації Березень (H), Травень (K), Липень (N), Вересень 

(U), Грудень (Z) 

Метод розрахунків Поставочний 

Останній день торгівлі по 

контракту 

15-ий календарний день місяця поставки по 

контракту 

Джерело: складено з використанням [18, 87]. 

 

Нами визначено, що ризик сільськогосподарських виробників це падіння 

цін, тому щоб захистити його використаємо ф’ючерсні контракти на частину 

врожаю, що буде реалізована після збору врожаю. А щоб отримати додаткову 

вигоду у разі зростання цін за форвардним контрактом, що буде укладений у 

липні, необхідно відкрити опціон Саll по грудневому контракту на біржі СBОT 

[205]. 

Ф’ючерсний контракт може перетворити фізичний LОNG ризик у 

ф’ючерсний SHОRT ризик. 

Прибуток отриманий на спотовому (фізичному) ринку буде 

врівноважувати втрати на ф’ючерсному ринку. І навпаки, втрати на 

терміновому ринку будуть врівноважуватися прибутком на спотовому 

(фізичному) ринку. 

Але важливо пам’ятати про поняття базисного ризику, що вказує на 

різницю між цінами фізичного та організованого ринків, що може спричинити 

як втрату прибутку по кожному з ринків так і отримання додаткового доходу на 

таких ринках. У стратегії, що досліджується, взято до уваги середній рівень 

базису 10 дол. США/т, що означає, що українська ціна на 10 дол.США вища за 
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ціну у Чикаго. Збільшення базису вигідне для сільськогосподарських 

товаровиробників, але збиткове для переробника. І навпаки, якщо базис буде 

зменшуватися то це може призвести до втрати доходу для фермера [163]. 

Варто розпочати хеджування, ще на моменті підготовки до посіву нового 

врожаю, і закласти витрати на хеджування до собівартості культури. У той час 

як агроном піклується про високий врожай кукурудзи, керівнику підприємства 

або головному економісту слід подбати і про управління ціновими ризиками 

[37]. 

Стратегія управління ціновими ризиками до збору врожаю: 

Встановимо місяць відкриття контракту та ціну по якій буде укладено 

контракт, а також фактична ціна на фізичному ринку у цей момент стануть 

еталонними для процесу хеджування. Визначимо таким місяцем квітень, так як 

саме у цей час активно ведеться посівний процес та статистично зростають ціни 

і на світових біржах. У цей самий час відкриття контракту та умовно фермер 

займає позицію лонг на фізичному ринку. 

Визначимо обсяг хеджування через ф’ючерс це 10 контрактів або 1270 т 

(20% запланованого врожаю). 

У липні господарство заключає форвардну угоду з трейдером на 

поставку 40 % врожаю у листопаді по ціні, що сформувалася на той момент. 

Щоб не програти у разі зростання цін власник господарства відкриває опціон  

контракту з поставкою у грудні. Цього разу виникає ризик лише премією, яка 

вноситься за опціон. У разі зростання цін більше ніж премія він залишиться у 

виграші, а в разі зниження цін втрати рівні вартості премії. 

Стратегія управління ціновими ризиками після збору врожаю: 

У листопаді з поля господарство поставляє кукурудзу по форвардному 

контракту і проводить розрахунок результату хеджування за допомогою 

опціону. У грудні здійснений продаж ще 20% врожаю, а також фіксується ціна 

по форвардному контракту. Підрахувавши результат хеджування, у цьому 

випадку, встановлено, що базисний ризик має більший вплив. 
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Після цього проведено продаж ще 20 % врожаю у лютому 2021 року, а 

також 20% у квітні 2021 року, коли залишається небагато доступної для 

експорту продукції, а деякий попит все ж присутній, трейдери можуть 

запропонувати вигідний рівень цін.  

Таким чином у нашій стратегії використано три найбільш ефективні  

методи хеджування цінового ризику: 

1. Частковий продаж врожаю 40/20/20/20; 

2. Хеджування за допомогою форвардного контракту на СВОТ; 

3. Форвард+опціон Саll. 

Представимо стратегію управління ризиками у таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Календар стратегії управління ціновим ризиком  

(базовий актив –  кукурудза) 

 Фізичний ринок Організований ринок 

Квітень 2020р.  Умовно: позиція «Lоng» на 

фізичному ринку 

Відкриття позиції «Shоrt» по 

ф’ючерсу з поставкою  

грудень 2020р. (10 контрактів)  

Липень 2020р. Форвардний контракт 40% Опціон Саll грудень 2020 р. 

Зростання цін  Закриття Опціону Саll 

Листопад 2020р. Поставка по форварду 40%  

Грудень 2020р. Продаж 20% врожаю Закриття позиції Shоrt по 

ф’ючерсу з поставкою 

грудень 2020 р. (10 контрактів) 

Лютий 2021р. Продаж 20% врожаю  

Квітень 2021р. Продаж 20% врожаю  

Джерело: сформовано на основі [11, 52]. 

 

Кожна стратегія потребує детального вивчення можливих результатів її 

впровадження, таким чином ми спроектуємо можливі результати у трьох 

випадках розвитку подій: 

 оптимістичний; 

 оптимальний;  

 негативний. 
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Розпочнемо з позитивного варіанту розвитку подій, більшою мірою 

визначати позитивний чи негативний результат хеджування буде саме поняття 

базису (різниця між ціною на фізичному ринку та біржовою ціною активу за 

допомогою якого провадиться хеджування) [97]. 

Умовно розподілимо етап хеджування на періоди: до збору врожаю та 

після збору врожаю. За вище зазначеною схемою, сформуємо стратегію 

заключення контрактів на організованому та фізичному ринку, що будуть 

проводитися до фактичного отримання врожаю кукурудзи, результати 

представимо у таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 

Стратегія операцій хеджування після збору врожаю 

Після збору 

врожаю 

Фізичний 

ринок 

Ціна 

СРT,дол. 

США/т 

Організований ринок 
Ціна,дол. 

США/т 
Базис 

Листопад 2020 
Поставка по 

форварду 40 % 
150    

Грудень 2020 
Продаж 20 % 

врожаю 
170 

Закриття позиції 

«Shоrt» по ф’ючерсу 

з поставкою  

Грудень 2020 

(10 контрактів) 

140 30 

Результат 

використання 

ф’ючерсу  

Результат на 

фізичному 

ринку 

170–158= 

+12 
Результат на 

ф’ючерсному ринку 

143-140= 

+3 
10 

Лютий 2021 Продаж 20% 165    

Квітень 2021 Продаж 20% 170    

Джерело: власні розрахунки. 

 

Господарство зафіксувало в угоді 40% врожаю кукурудзи у листопаді по 

ціні 150 дол. США/т. Оскільки, у грудні на ринку з’являється підвищений 

закордонний попит на кукурудзу зі сторони ЄС та Китаю, тому на українському 

ринку спостерігається ситуація коли базис досягає високого рівня у 30 дол. 

США/т, фермер використовує таку ситуацію і заробляє як на фізичному ринку 

так і на ф’ючерсному. Потім, враховуючи сезонність, власник господарства 
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продає по більш високим цінам свій врожай у лютому та квітні по 20% за 

кожний місяць. 

Таким чином, господарство успішно реалізує 40% урожаю по форварду, 

додатково заробивши на опціоні +17,25 дол. США/т. Таким чином, кінцева ціна 

по цій операції становить 150+17,25=167,25 дол./т. Операція на ф’ючерсному 

ринку дозволила йому отримати додатково + 3 дол./т і отримати фінальну ціну 

по цій операції 170+3=173 становить  

(167,25*0,4)+(173*0,2)+(165*0,2)+(170*0,2)=168,5 дол. США/т СРТ.  

За оптимістичним сценарієм, при собівартості виробництва119дол. 

США/т, господарство отримає 85,5 дол. США/т прибутку таблиця 3.5. 

Таблиця 3.5 

Результат провадження стратегії хеджування за оптимістичним 

сценарієм розвитку подій 

Фізичний ринок 

Ціна 

СРT дол. 

США/т 

Організований ринок 
Ціна дол. 

США/т 

Результат 

хеджування 

Продаж 40% врожаю по 

форварду (листопад) 
150 

Прибуток по опціону 

40% врожаю 
17,25 167,25 

Продаж 20% врожаю 

(грудень) 
170 

Прибуток по 

ф’ючерсу 20% 

врожаю 

3  173 

Продаж 20% врожаю 

(лютий) 
165 

Середня ціна 

продажу 1 т 

кукурудзи 

168,5 дол. США/т СРТ 

Продаж 20% врожаю 

(квітень) 
170 

Джерело: власні розрахунки. 

 

Розглянемо вірогідні результати оптимальної стратегії розвитку подій, 

залишивши початкові данні без змін, мається на увазі операції за квітень і 

липень 2020 року. Стратегія до збору врожаю представлена у таблиці 3.7. 

За оптимальним сценарієм вартість кукурудзи після підписання 

форвардного контракту збільшилася на 10 дол. США/т, а не на 20 дол. США/т, 
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як у попередньому оптимістичному прикладі, що дало змогу додатково 

заробити +7,25 дол. США/т до форвардної ціни. 

Далі господарство поставляло кукурудзу по форварду за зазначеною 

ціною. У грудні ціна не змінюється порівняно з листопадом, тому воно виконує 

операції купівлі продажу за ціною на 8 дол. США/т меншу за цільову ціну 

встановлену у квітні, але операція з ф’ючерсом дає прибуток у розмірі 8 дол. 

США/т, перекриваючи збиток на фізичному ринку і забезпечуючи господарство 

цільовою ціною. Також продажі врожаю у 2021 році вже не такі оптимістичні 

ніж у попередньо розглянутому варіанті, та все ж привабливі для господарства 

(табл. 3.6.). 

Таблиця 3.6 

Стратегія операцій хеджування до моменту збору врожаю 

До збору 

врожаю 

Фізичний 

ринок 

Ціна 

СРT дол. 

США/т 

Організований ринок 
Ціна, 

дол. США/т 
Базис 

Квітень 2020 

Умовно: 

позиція «Lоng» 

на фізичному 

ринку 

158 

Відкриття позиції 

«Shоrt» по ф’ючерсу з 

поставкою врожаю 

Грудень 2020 

(10 контрактів) 

143 15 

Липень 2020 
Форвардний 

контракт 40% 
150 

Опціон Саll  

Грудень 2020 

140 (премія    

-2,75 дол. 

США/т) 

10 

Зростання цін  160 Закриття Опціону Саll 150 10 

Результат 

використання 

опціону 

   
160-150-2,75 

= +7,25 
 

Джерело: власні розрахунки. 

 

Таким чином, господарство реалізувало 40% урожаю по форварду, 

додатково заробивши на опціоні +7,25 дол. США/т, тому кінцева ціна по цій 

операції становить 150+7,25=157,25 дол. США/т. 

Операція на ф’ючерсному ринку дозволила йому отримати додатково +8 

дол. США/т і отримати фінальну ціну по цій операції 150+8=158 дол. США/т. 

Розрахуємо середню ціну по якій господарство реалізує свій врожай за 

оптимальним сценарієм розвитку подій у 2020 році: 

 (157,25*0,4)+(158*0,2)+(160*0,2)+(165*0,2)=160дол. США/т СРТ.  



159 

 

Враховуючи що собівартість виробництва 119 дол. США/т, то така ціна 

дозволила господарству отримати 77 дол. США/т прибутку. 

Таблиця 3.7 

Стратегія операцій хеджування після збору врожаю 

Після збору 

врожаю 
Фізичний ринок 

Ціна 

СРT дол. 

США/т 

Організований ринок 
Ціна, дол. 

США/т 
Базис 

Листопад 

2020 

Поставка по 

форварду 40% 
150    

Грудень 2020 
Продаж 20% 

врожаю 
150 

Закриття позиції 

«Shоrt» по ф’ючерсу з 

поставкою врожаю 

Грудень 2020 

(10 контрактів) 

135 15 

Результат 

використання 

ф’ючерсу 

Результат на 

фізичному 

ринку 

150-158= 

-8 

Результат на 

ф’ючерсному ринку 

143-135= 

+8 
 

Лютий 2021 
Продаж 20% 

врожаю  
160    

Квітень 2021 
Продаж 20% 

врожаю 
165    

Джерело: власні розрахунки. 
 

Представимо результати по оптимальному сценарію розвитку подій у 

таблиці 3.8. 

Таблиця 3.8 

Результат провадження стратегії хеджування за оптимістичним 

сценарієм розвитку подій 

Фізичний ринок 

Ціна 

СРT дол. 

США/т 

Організований ринок 
Ціна, дол. 

США/т 

Результат 

хеджування 

Продаж 40% врожаю 

по форварду (листопад) 
150 

Прибуток по опціону 

40% врожаю 
7,25 157,25 

Продаж 20% врожаю 

(грудень) 
150 

Прибуток по ф’ючерсу 

20% врожаю 
8 158 

Продаж 20% врожаю 

(лютий) 
160 Середня ціна 

продажу 1 т 

кукурудзи 

160 дол. США/т 
Продаж 20 % врожаю 

(квітень) 
165 

Джерело: власні розрахунки. 
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Пропонуємо останній сценарій розвитку подій – песимістичний. 

Провадження хеджування за таким сценарієм, призводить до більших втрат, 

аніж якби взагалі не використовувалося б хеджування. Головна різниця тут 

саме у непередбачуваності подій та впливу цих подій на базис. Тобто 

неможливо вважати хеджування інструментом який 100% випадків захистить 

господарство від втрат. Розглянемо результати такого хеджування, стратегія до 

збору врожаю, що представлена у таблиці 3.9. 

Таблиця 3.9 

Стратегія операцій хеджування до моменту збору врожаю за 

песимістичним сценарієм 

До збору 

врожаю 

Фізичний 

ринок 

Ціна 

СРT, дол. 

США/т 

Організований ринок 
Ціна, дол. 

США/т 
Базис 

Квітень 2020 

Умовно: 

позиція 

«Lоng» на 

фізичному 

ринку 

158 

Відкриття позиції 

«Shоrt» по ф’ючерсу з 

поставкою врожаю 

Грудень 2020  

(10 контрактів) 

143 15 

Липень 2020 

Форвардний 

контракт 

40% 

145 
Опціон Саll 

Грудень 2020 

140 (премія    

-2,75 дол. 

США/т) 

5 

Зростання цін 

не відбулося 
 150 Закриття Опціону Саll 135 10 

Результат 

використання 

опціону 

 

  

-2,75  

Джерело: власні розрахунки. 

 

За даним сценарієм розвитку подій, операція з опціоном виявилася не 

вигідною так як зростання цін на біржі не відбулося та, як результат, 

господарство зазнало втрат у розмірі  2,75 дол. США/т, крім того,прогноз, 

заявлений щодо рівня ціни, встановленої за  форвардним контрактом не 

справдився, господарство заключило контракт по ціні 145 дол. США/т, яка ще 

була зменшена на вартість премії по опціону. Але після збору врожаю 

господарство було у вигіднішій ситуації, оскільки ціна на фізичному ринку 

знизилася порівняно з ціною квітня та базис знизився, приносячи господарству 

збитки, як на фізичному так і на організованому ринку (табл. 3.10.). 
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Таблиця  3.10 

Стратегія операцій хеджування  

після збору врожаю за песимістичним сценарієм 

Після збору 

врожаю 

Фізичний 

ринок 

Ціна 

СРT дол. 

США/т 

Організований 

ринок 

Ціна, дол. 

США/т 
Базис 

Листопад 

2020 

Поставка по 

форварду 40% 
150    

Грудень 2020 
Продаж 20% 

врожаю 
150 

Закриття позиції 

«Shоrt» по 

ф’ючерсу з 

поставкою врожаю 

Грудень 2020 (10 

контрактів) 

145 5 

Результат 

використання 

ф’ючерсу 

Результат на 

фізичному 

ринку 

150-158= -8 

Результат на 

ф’ючерсному 

ринку 

143-145= -2  

Лютий 2021 
Продаж 20% 

врожаю  
150    

Квітень 2021 
Продаж 20% 

врожаю 
145    

Джерело: власні розрахунки. 

 

Господарство реалізувало 40 % урожаю по форварду, додатково 

втративши на опціоні  2,75 дол. США/т, таким чином кінцева ціна по цій 

операції становила  145-2,75=142,25 дол. США/т. Операція на ф’ючерсному 

ринку була не вдалою і привела до втрат у розмірі 2 дол. США/т, а кінцева ціна 

по цій операції становила 150-2=148 дол. США/т. Розрахуємо середню ціну по 

якій господарство реалізувало свій врожай за песимістичним сценарієм 

розвитку подій у 2020 році: (142,25*0,4)+(148*0,2)+(150*0,2)+(145*0,2)=146 

дол. США/т СРТ. 

Таким чином враховуючи непередбачувані коливання базису, бажаних 

результатів по хеджуванню через біржові інструменти досягти не вдалося, але 

все ж кінцева ціна є вигідною для господарства, оскільки перевищує 

собівартість на 63 дол. США/т та за його середню ціну реалізації 145 дол. 

США/т, що була встановлена у минулому році. 
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Таблиця 3.11 

Результат провадження стратегії хеджування за песимістичним 

сценарієм 

Фізичний ринок 

Ціна 

СРT дол. 

США/т 

Організований ринок 
Ціна дол. 

США/т 

Результат 

хеджування 

Продаж 40% врожаю 

по форварду 
145 

Прибуток по опціону 

40% врожаю 
-2,75 142,25 

Продаж 20% врожаю 

(грудень) 
150 

Прибуток по 

ф’ючерсу 20% 

врожаю 

-2 148 

Продаж 20% врожаю 

(лютий) 
150 

Середня ціна 

продажу 1 т 

кукурудзи 

146 дол. США/т СРТ 
Продаж 20% врожаю 

(квітень) 
145 

Джерело: власні розрахунки. 

 

Підведемо підсумок, було розроблено стратегію хеджування, що 

базується на трьох методах управління ціновим ризиком, а саме:  

 Частковий продаж врожаю 40/20/20/20. 

 Хеджування за допомогою форвардного контракту на СВОТ. 

 Форвард + опціон Саll.  

Таблиця 3.12 

Результати хеджування по всіх трьох сценаріях 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 

Джерело: сформовано на основі власного дослідження. 

 

Можемо стверджувати, що всі ці інструменти дають позитивні результати 

в оптимальному та оптимістичному сценаріях моделювання подій, у 
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песимістичному сценарії було отримано ціну значно вище собівартості, а 

також, вище середньої ціни попереднього періоду, більшою мірою за рахунок 

часткових продажів, у даній моделі інструменти організованого ринку 

продемонстрували негативний результат, підтверджуючи непередбачуваний 

вплив чиннику – базис. 

Отже, при розробленні стратегії управління ціновими ризиками для 

сільськогосподарського виробника використано три найбільш ефективніші  

методи хеджування цінового ризику: частковий продаж врожаю 40/20/20/20, 

хеджування за допомогою форвардного контракту на СВОТ, форвард+опціон 

Саll. Доведено, що кожна стратегія потребує детального вивчення можливих 

результатів її впровадження, таким чином ми спроектуємо можливі результати 

у трьох випадках розвитку подій: оптимістичний, оптимальний, негативний. 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 врахування 

непередбачуваних коливань базису, бажаних результатів по хеджуванню через 

біржові інструменти досягти не вдалося. 

 

 

3.2. Удосконалення інфраструктури ринку ф’ючерсних контрактів на 

сільськогосподарську продукцію для управління фінансовими ризиками 

 

Формування інфраструктури аграрного ринку здійснюється за умови 

синхронного розвитку трьох його складових: маркетингової, фінансово-

кредитної та інформаційно-консультаційної. Залишаючись самостійними і 

маючи власну функціональну спрямованість, складові інфраструктури 

аграрного ринку постійно взаємодіють та взаємно доповнюють один одного [4]. 
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Про формування та успішність розвитку українського ринку ф’ючерсів на 

сільськогосподарські культури можна говорити тільки при наявності його 

ефективної інфраструктури, складові якої функціонують злагоджено і 

безперебійно.  

Організований ф’ючерсний ринок повинен з великою точністю 

прогнозувати ціни на сільськогосподарську продукцію, а саме, захищати 

майбутні врожаї зернових культур від несприятливих коливань цін, що 

можливо завдяки органічному взаємозв’язку між спотовими та ф’ючерсними 

цінами. Саме стабілізація цін за допомогою ефективного функціонування 

ф’ючерсного ринку підвищує кредитоспроможність серед вітчизняних 

сільгоспвиробників і здешевлює банківський кредит. 

Інфраструктура ринку ф’ючерсів на сільськогосподарську продукцію – це  

сукупність організацій та інститутів, що допомагають ефективно 

функціонувати. У світі більшість учасників аграрного ринку використовують 

організований ринок, а саме ф’ючерсний, з метою управління ризиками, у тому 

числі для забезпечення захисту від можливих коливань цін [167]. 

«Сучасний економічний словник» визначає інфраструктуру ринку, як 

«оптові підприємства, біржі, брокерські фірми, фінансові інститути, податкову 

систему, інші організації, що забезпечують та супроводжують ринкові 

процеси» [55]. 

Великий економічний словник А.Б. Борисова трактує ринкову 

інфраструктуру, як систему установ і організацій (банків, бірж, ярмарків, 

страхових компаній, консультаційних та інформаційно-маркетингових фірм 

тощо), що забезпечують вільний рух товарів і послуг на ринку [12]. 

До інфраструктури аграрного ринку, що забезпечує реалізацію, 

збереження та транспортування сільськогосподарської продукції, насамперед 

належать аграрні біржі, оптові ринки сільськогосподарської продукції, 

обслуговуючі кооперативи, ярмарки [107]. 

Інфраструктура має бути нерозривно пов’язаною з товарною біржею. Як 

організація товарна біржа функціонує з метою створення сприятливих умов при 
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укладанні угод купівлі-продажу, вона не виступає в угодах купівлі-продажу 

стороною, не є власником товарів, не купує їх і не продає [4]. Товарна біржа є 

неприбутковою організацією, її кошти формуються за рахунок пайових, 

вступних і періодичних внесків, відрахувань організацій і осіб, які її 

створюють; доходу від надання платних послуг клієнтам біржі; штрафів за 

порушення статуту товарної біржі та правил біржової торгівлі, зборів, за 

реєстрацію угод [167]. 

 

Рис. 3.5. Запропонована організаційна структура о організованого ринку 

ф’ючерсів на сільськогосподарську продукцію 

Джерело: власна розробка. 

 

Аграрна біржа як організований ринок сільськогосподарської продукції 

покликана забезпечити прозорість товарообмінних операцій, бути генератором 

ринкового ціноутворення, суттєво зменшуючи економічну невизначеність, 

створюючи належні економічні умови для товаровиробників і покупців [33]. 

Крім аграрної біржі в інфраструктуру ринку ф’ючерсів на 

сільськогосподарську продукцію, на нашу думку, повинні входити: 

 акредитовані елеватори секції зернових і зернобобових; 
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депозитарій 
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 кліринговий Центр  виконує функції клірингової організації і 

центрального контрагента на фінансовому ринку; 

 Українська аграрна біржа  надає торговельну систему, забезпечує 

інформаційно-технологічний сервіс ринку; 

 ПАТ «Аграрний фонд»; 

 розрахункова палата  небанківська кредитна організація, що 

здійснює грошові розрахунки на біржовому та інших сегментах фінансового 

ринку; 

 вітчизняні учасники зернового ринку; 

 представництва міжнародних зернових компаній; 

 брокерські компанії. 

В таблиці 3.13. представлено інформацію щодо основних гравців 

українського ринку зерна (найбільші підприємства-виробники та найбільші 

підприємства експортери зерна). 

Таблиця  3.13 

Топ-10 суб’єктів українського ринку зерна (найбільші підприємства-

виробники та найбільші підприємства експортери зерна) 

 
Підприємства-

виробники 

Земельний 

банк, тис га 

Підприємства-

експортери 
млн т 

1 Кернел 530 Кернел 4,48 

2 Укрлендфармінг 4 Нібулон 3,72 

3 Агропросперис 396 КОФКО 3,03 

4 
Миронівський 

хлібопродукт 
379 Бунге 2,84 

5 Астра-Київ 250 
Луі Дрейфус 

Україна 
2,73 

6 
Крнтинентал Фармез 

Груп 
195 АДМ Україна 2,57 

7 Епіцентр К 160 Каргіл 1,84 

8 Харвіст 127 Гленкор 1,75 

9 
Індустріальна молочна 

компанія (ІМК) 
123,9 Агропросперис 1,54 

10 УкрПромІнвест Агро 120 ДПЗКУ 1,42 

Джерело: сформовано за даними [154, 203]. 
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Закупівля зерна відбувається двома способами [1]: 

1. Через регіональні представництва (тип закупівлі спот) з базисом ЕXW, 

СРT та оплатою «гроші проти документів»; 

2. Через форвардні закупівлі (тип закупівлі форвард) з базисом ЕXW, СРT 

та оплатою «фіксований попередній платіж/кінцевий платіж – згідно  з 

актуальними ринковими цінами». 

З метою всебічного огляду інфраструктури українського ринку зерна 

також представимо інформацію щодо  найбільших власників елеваторних 

потужностей та найбільших трейдерів (табл. 3.14). Слід зазначити, що 

рейтингування власників елеваторних потужностей визначалося ефективністю 

їх експлуатації різними суб’єктами аграрного ринку. 

Таблиця  3.14 

Топ-10 суб’єктів українського ринку зерна (найбільші власники 

елеваторних потужностей та найбільші зернотрейдери) 

 
Власники елеваторних 

потужностей 

Вантажообіг, 

тис т 

Підприємства-

трейдери 

Зростання обсягів 

продажу за 2020 р. 

у порівнянні з 2019 

р.,  млн т 

1 Нібулон 5743,2 Кернел +1,91 

2 Кернел 3300 Lоіs Drеyfus т +0,978 

3 ДПЗКУ 1777 Саrgіll +0,8  

4 Агропросперис 1500 Sіеrеntz +0,74 

5 Прометей 1000 Grаіnеxро +0,65 

6 Астарта 870 Аgrорrоsреrіs +0,64 

7 Епіцентр К 750 Оlаm +0,62 

8 Агротрейд 600 Rіsоіl +0,49 

9 Агровіста 589,7 Аl Ghurаіr +0,43 

10 Дерджрезерв 512 Соfсо +0,41 

Джерело: побудовано автором на основі [2, 81, 153, 167]. 

 

Крім вищеперерахованих організацій, на наш погляд, в інфраструктуру 

ринку ф’ючерсів на сільськогосподарську продукцію входять консультаційні та 

інформаційно-маркетингові та громадські організації, фінансові інститути, інші 

організації, що забезпечують супроводжуючі ринкові процеси. Таким чином, в 

інфраструктуру ринку ф’ючерсів на сільськогосподарську продукцію необхідно 
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включити і систему податкових органів, Національна комісія з цінних паперів 

та фондового ринку України, банківська система, зерносховища, портові 

елеватори, залізнична інфраструктура. 

На наш погляд, в інфраструктуру ринку ф’ючерсів на 

сільськогосподарську продукцію слід включити інформаційні центри, а також 

територіальні торгово-промислові палати. 

 

Рис. 3.6. Пропонований механізм функціонування ринку ф’ючерсів 

на сільськогосподарську продукцію 

Джерело: власні дослідження. 

 

Впровадження інформаційного забезпечення потенційних учасників 

ринку ф’ючерсів на сільськогосподарську продукцію має на увазі надання 

сільськогосподарським товаровиробникам повної, достовірної і доступної 

інформації про організацію, принципи і механізми функціонування ф’ючерсів в 

Україні [126]. Обов’язково, має надаватись інформація про переваги та 

недоліки використання ф’ючерсу на сільськогосподарську продукцію, тарифах 

і обов’язкових біржових платежах та зборах. Конкретний механізм підвищення 

фінансової грамотності та обізнаності потенційних учасників торгів 

ф’ючерсами на сільськогосподарську продукцію повинен бути побудований за 

Міністерство аграрної політики та 
продовольства України

Організації, що забезпечують 
супроводжуючі процеси на  

організованому ринку

Секції стандартизованих 
контрактів Аграрної 

біржі

Інформаційні центри

Торгово-промислова 
палата

Сільськогосподарські 
товаровиробники
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участю торгово-промислових палат, при цьому консультації, семінари, 

конференції та надання учасникам зернового ринку інформації, що стосується 

зернових ф’ючерсів повинні бути безкоштовними, принаймні, поки на ринку не 

з’явиться необхідна ліквідність (рис. 3.6.). 

Торгово-промислова палата  організація, що представляє інтереси 

малого, середнього і великого бізнесу, охоплюючи своєю діяльністю всі сфери 

підприємництва  промисловість, внутрішню і зовнішню торгівлю, сільське 

господарство, фінансову систему, послуги.  

Удосконалення інфраструктури ринку ф’ючерсів на сільськогосподарську 

продукцію, на наш погляд, має полягати також в акредитації елеваторів в 

основних зернових регіонах. Структура поставок буде більш диверсифікована, 

що забезпечить свободу вибору при реалізації зерна, що продається по 

ф’ючерсах та зменшить витрати на його вантажоперевезення [42]. 

Важливим елементом інфраструктури аграрного ринку є агрологістика, 

яка є одним із основних джерел зниження витрат у сільському господарстві в 

частині координації та інтеграції процесів управління постачанням сировини, її 

переробкою та доведенням готової продукції до споживача [80]. Агрологістика 

забезпечує оптимізацію витрат при інтегрованому логістичному підході, що 

охоплює наскрізне управління ресурсними потоками у середовищі бізнес-

технологій [108]. 

У даний час на провідних зернових біржах світу поставка здійснюється у 

різні регіони. Так на Чиказькій товарній біржі (СВОТ) м’ягкозерниста 

чорвонозерна озима пшениця (Sоft Rеd Wіntеr Whеаt  SRW) класу № 2 

відповідно до держстандартів США на умовах поставки Еxеlеvаtоrs / 

wаrеhоusеs поставляється в сільськогосподарський райони Чикаго, Бернс 

Харбор і Індіана, а також Толедо і Огайо. На товарній біржі у КанзасСіті 

(КСВТ) твердозернисті, чорвонозернисті, озима, пшениця класу № 2 відповідно 

до держстандартів США на умовах поставки ЕХеlеvаtоrs / wаrеhоusеs 

поставляється у КанзасСіті  та Міссурі штату Канзас. 
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Аналіз поточного стану інфраструктури та логістичного забезпечення 

зернового ринку країни показує, що для якісної зміни ситуації, що склалася, 

потрібна масштабна модернізація, реконструкція і будівництво нових 

потужностей на всіх етапах реалізації сільськогосподарської продукції [38]. 

Значна частина елеваторів, хлібоприймальних підприємств та 

зерносховищ була побудована в 50-70ті роки минулого століття, відсоток 

зносу основних засобів і устаткування становить в середньому 7080%. На 

момент їх будівництва використовувалися існуючі тоді технології по 

переміщенню і контролю за збереженим зерном, що нині є застарілими. Крім 

цього, територіальне розміщення наявних потужностей зі зберігання зерна у 

межах існуючої системи заготівлі та зберігання хлібопродуктів було 

розраховане на значні обсяги імпорту зерна (до 22 млн т/рік) і міжрегіональні 

поставки [142]. У зв’язку з цим для акредитації елеваторів біржею в 

зерновиробних регіонах необхідно їх якнайшвидша модернізація та 

реконструкція. 

Функція портових елеваторів  приймати зерно з базисних і перевалочних 

зерносховищ, готувати його партійно на експорт і відвантажувати продукцію на 

морські судна, які відрізняються більшою ємністю та оснащені надійним 

високопродуктивним транспортним устаткуванням. 

Також, з метою розвитку ринку ф’ючерсів на сільськогосподарську 

продукцію необхідно встановити базовий залізничний тариф на перевезення 

зерна та продуктів їх переробки. Пшениця, що куплена або продана по 

ф’ючерсах перевозитися тільки залізничним транспортом до акредитованого 

елеватора. 

Таким чином, інфраструктура ринку ф’ючерсів на сільськогосподарську 

продукцію більшою мірою залежить від інфраструктури зернового ринку у 

цілому, що нині знаходиться у занепаді. До того ж важливою проблемою 

інфраструктури біржового ринку є обмеженість акредитованих елеваторів, що 
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перешкоджає використанню ф’ючерсу на сільськогосподарську продукцію як 

інструменту хеджування [171]. 

          Хеджування необхідно у першу чергу для усунення невизначеності 

майбутніх грошових потоків (як негативних, так і позитивних), що дозволить 

отримати уявлення про майбутні доходи та витрати, що виникають у процесі 

фінансової або комерційної діяльності. Також при використанні хеджування 

вагомо знижується ціновий ризик торгівлі товарами або фінансовими 

інструментами. Хоча повністю усунути ризик неможливо, добре виконаний 

хедж на ринку з відносно міцним базисом усуває велику частку небезпеки, 

стабілізуючи фінансову сторону бізнесу і мінімізуючи коливання прибутку, 

викликані зміною цін на сировину, процентні ставки або курси валют. Одним з 

важливих чинників є і те, що хедж не перетинається зі звичайними операціями і 

дозволяє забезпечити постійний захист ціни без необхідності змінювати 

політику запасів або залучатися до негнучкої системи форвардних угод. У 

багатьох випадках хедж полегшує залучення кредитних ресурсів: банки 

враховують захеджовані застави за вищою ставкою.  

Виділимо основні проблеми функціонування ринку деривативів:  

1. Можливий руйнівний вплив на фінансову систему через навмисне 

використання деривативів. 

2. Неправильне та некваліфіковане укладення деривативних контрактів, 

що несе загрозу економічній стабільності. 

          Із зазначеного, перша проблема руйнує цілісність ринку, унеможливлює 

справедливе ціноутворення через підвищення вартості капіталу за рахунок 

зниження довіри на товарному та фінансовому ринках, значно знижує 

ефективність функціонування ринку, через спотворення ринкової ціни та 

негативні наслідки такого викривлення ситуації з цінами. Причиною 

виникнення зазначеної проблеми є присутність руйнівної конкуренції через 

шахрайство або маніпулювання ринком, спотворення інформації у платіжному 

балансі держави та балансах компаній, відсутність можливості точного 

прогнозування зміни валютного курсу, ухилення від оподаткування. 
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          Друга проблема полягає у загрозі стабільності фінансового сектору та 

економіки вцілому, як результат підвищення впливу системного ризику та 

ризику швидшого поширення криз та кризових явищ за рахунок низької 

кваліфікації та некеровані дії з деривативами. При наявності у країні ринку 

деривативів, який підлягає неповному регулюванню та є неконтрольованим 

державними органами виникає ситуація в економіці, коли підвищений рівень 

створює загрози для світового ринку. 

          Зазначені проблеми призводять до ризиків, які притаманні й іншим видам 

фінансової діяльності, проте у разі використання деривативів ці ризики 

набувають особливого значення, оскільки ринок деривативів перевищує за 

обсягами інші ринки, і негативний ефект від ризиків характерних для операцій з 

деривативами буде значно помітніший та більш руйнівним на ринку 

деривативів, ніж на інших ринках [38]. 

          Слід відзначити, що, аналіз негативних сторін ринку деривативів не має 

за мету обґрунтувати причини припинення використовувати деривативи та не 

визначається їх функціонування за рахунок перевищення позитивного 

результату над негативним. 

Основні види зловживань на організованому ринку: 

1) Шахрайство. Організований ринок найменш захищений від 

шахрайських дій, у першу чергу, через те, що контрагенти знаходяться далеко 

один від одного [213]. Найчастіше зустрічаються такі види шахрайства: 

 невиконання зобов’язань повернення коштів; 

 шахрайство у результаті привласнення майна; 

 здійснення продажу контрактів через незареєстровані папери; 

 торги, які проводяться з метою відмивання незаконно отриманих 

грошей; 

 організація фіктивної  торгівлі; 

          Подібні дії можуть негативно позначитися на фінансовому стані окремих 

інвесторів, а також на доцільності ризик менеджменту. 
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          2) Маніпулювання характеризується не лише через організацію торгівлі з 

метою підвищення або зниження ціни, а передбачає торгівлю через 

використання в бізнесі практик, які є неприйнятними. Існує інформаційне 

маніпулювання, що використовує інсайдерську інформацію або не відповідає 

дійсності оцінка ринкової ситуації. Наступний тип маніпулювання передбачає 

«маніпулювання дією», при якому інсайдери користуються результатами зміни 

вартості базисного активу навмисно [42]. 

Отже, регулювання ринку повинно передбачати наступні дії: 

          1. Захист цілісності ринкових цін, оскільки збиток, нанесений ринку, не 

обмежується збитком його безпосередніх учасників, а включає порушення 

цінового сигналу, що знищує одну з функцій ринку деривативів  надання 

учасникам інформації про майбутніх рухах цін активів. 

          2. Підтримка довіри і впевненості у ринку для здійснення 

ризикменеджменту, оскільки обсяг ринку і ступінь його ліквідності залежать 

від кількості його учасників. 

          3. Діяльність направлена на обхід податкових обмежень через зміну 

оподатковуваної бази. 

          Учасники ринку деривативів нерідко використовують деривативи як 

спосіб ухилення від вимог фінансової та бухгалтерської звітності з метою 

уникнення оподаткування. Правила бухгалтерського обліку та звітності чітко 

визначають дохід, прибуток, витрати, пасиви і активи. Деривативи у даному 

випадку є ідеальний засіб для створення помилкового доходу і приховування 

заборгованості [11]. 

          Регулювання фінансового ринку направлено на заборону, обмеження або 

відмову від певних видів діяльності. Наприклад, комерційним банкам може 

бути заборонено враховувати акції на балансових рахунках. Розмір позик не 

повинен перевищувати певний відсоток від активів або капіталу, а деякі види 

інвестиційної діяльності можуть вимагати більшого обсягу капіталу, щоб 

банкам було невигідно займатися подібною діяльністю. Дійсно, деривативи 
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дозволяють учасникам ринку обходити ці обмеження що може призвести до 

незворотних наслідків для національної економіки. 

          Неконтрольований або слабо контрольований ринок деривативів ставить 

під загрозу національну систему оподаткування, якщо законодавче 

регулювання не встигає за новими тенденціями на ринку деривативів. Ця 

проблема ще більш актуальна для країн з економікою, що розвивається, 

оскільки їх податкова база нестійка, а загроза її формування може призвести до 

невиконання бюджету, результатом чого можуть стати грошова експансія або 

збільшення зовнішніх запозичень [77]. 

          Операції з деривативами можуть бути представлені у вигляді приросту 

капіталу замість відсоткових або дивідендних платежів (чи навпаки), або у 

вигляді довгострокового приросту капіталу замість короткострокового. У 

результаті подібних маніпуляцій даний прибуток буде підлягати 

оподаткуванню за меншою податковою ставкою, тобто за допомогою 

використання деривативів бар’єри вдасться обійти. 

3) Спотворення інформації, яке може відбуватися на трьох рівнях: 

 фінансової звітності компанії; 

 платіжного балансу країни; 

 помилкового індикатора вартості національної валюти. 

          Деривативи можуть негативно впливати на оцінку прибутковості і ризик 

компанії через помилково сформовані прибутки і приховування боргу, що 

спотворює реальну картину дійсних ризикових позицій компанії. Наприклад, 

одна з корейських корпорацій врахувала на балансі рівні суми доларових вимог 

й зобов’язань, що зробило позицію нейтральною. Однак деривативи, враховані 

як позабалансові статті, фактично збільшували зобов’язання компанії [36]. У 

результаті позиції, відображені у фінансових звітах, не відповідали дійсності. 

За оцінками, більше 40% учасників ринку деривативів в США використовують 

деривативи для перенесення прибутку з одного періоду на інший з метою 

зменшення податків [16]. 
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          У результаті подібних дій учасники ринку не можуть надавати достовірну 

оцінку про кредитоспроможність контрагента. Відповідно, регулюючі органи 

не можуть виявити і запобігти зловживанням на ринках базових активів. Крім 

цього, вони не знають наскільки ринок схильний до ризику, оскільки відсутня 

можливість співставлення реальних даних за деривативами з наявним 

капіталом компаній-учасників [90]. 

          Також, відсутність прозорості, викликана позабалансовими позиціями, 

представляє проблему для оцінки спроможності центральних банків 

регулювати діяльність валютного ринку. Здатність центрального банку 

коригувати валютний курс важлива не тільки для країн з фіксованим курсом, а 

й для країн з плаваючим курсом  для підтримки ринку у разі спекулятивних 

атак. Трапляється, що центральний банк розкриває обсяги своїх 

золотовалютних резервів, не надаючи інформації про суми продажу у 

майбутньому за допомогою форвардних контрактів і свопів. 

          Дані спотворюються у процесі розкриття цінової інформації на ринках 

деривативів при наявності фіксованого і плаваючого валютного курсу країни по 

відношенню до світових валют. У країнах з економікою, що розвивається може 

виникнути ситуація, при якій ринок свопів і форвардів встановить майбутню 

ціну валюти набагато нижче ціни спот [91]. Що призведе до знецінення валюти 

та, як наслідок, підвищить недовіру до політики держави при визначенні 

розміру національної валюти до вільно конвертованої. 

          4) Прискорення кризи. У разі різкого падіння вартості деривативу (такі як, 

наприклад, валютні форварди і свопи) прискорюють і посилюють перебіг 

кризи. Якщо припустити, що вартість свопу знизилася і контрагент вимагає 

виконання угоди, то банк повинен внести маржовий депозит. При посиленні 

кризи банк повинен поставити необхідну кількість іноземної валюти своєму 

контрагенту, що призведе до відтоку валютних резервів і обмін активів на 

іноземну валюту.  

          6) Сприяння більш швидкій передачі негативних ефектів. Наявність у 

світовій економіці великого обсягу деривативів створює можливість для 
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швидкої передачі негативних наслідків від одного учасника ринку до іншого. 

Проблема у тому, що навіть якщо дериватив використовується для зменшення 

ринкового ризику, він підвищує схильність кредитного ризику, ризику 

контрагента. 

          Існування деривативів може збільшити здатність, світової фінансової 

системи до передачі негативних ефектів двома способами. Перший: сторони по 

операціях з деривативами можуть бути з різних країн, і зниження кредитного 

рейтингу та ринкової вартості компаній однієї країни торкнеться контрагентів з 

інших країн. Другий: зазвичай фінансові інститути на втрати в одній країні 

«відповідають» продажами в інший. Одна з причин такої поведінки  потреба 

компанії у вільно конвертованій валюті для покриття маржі або збільшення 

капіталу [108]. 

          Оскільки інструменти ринку деривативів пов’язані між собою, а покупка 

ризику  ніщо інше, як його перерозподіл (тобто ризик одного учасника 

приймається на себе іншим), це може породити «ефект доміно» і привести до 

порушення балансу фінансової системи при неплатежі великого учасника. 

          Ситуація, що складається на ринку деривативів, частково парадоксальна: 

з одного боку, часто негативні тенденції фінансового ринку можна згладити за 

допомогою ринку деривативів. Наприклад, причинами прискореного зростання 

ринку деривативів на початку 1990-х років стали посилення нестійкості і 

невизначеності на світовому фінансовому ринку у зв’язку з розпадом 

соціалістичного табору, війною в Перській затоці, кризою Європейської 

валютної системи тощо [174], з другого – багато хто усвідомлює, що необхідно 

регулювати операції з деривативами як потенційно небезпечних для 

економічного розвитку, спрощувати проведення угод і робити ринок 

максимально відкритим [167]. 

          При цьому, хеджування ризиків за допомогою ф’ючерсних контрактів 

при наявності міцної законодавчої бази має стати невід’ємним бізнеспроцесом 

будь-якої компанії, включаючи і фінансові інститути. 
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3.3. Прогнозування поведінки біржового ф’ючерсного ринку 

сільськогосподарської продукції 

 

          За своєю природою сільське господарство є галуззю, де невизначеність є 

швидше правилом, ніж винятком. Виробники у процесі прийняття рішень 

стикаються з багатьма різними формами ризику, включаючи виробничий ризик 

внаслідок погодних коливань, ринковий (ціновий) ризик, викликаний 

волатильністю цін, інституційний або політичний ризик, викликаний 

непередбачуваними змінами у політиці та фінансовий ризик, що визначається 

необхідністю у позикових коштах для фінансування операцій. У сучасній 

конкурентній ринковій атмосфері для багатьох сільськогосподарських 

товаровиробників досягнення успіху значною мірою залежить від того, 

наскільки ефективно здійснювати управління цими ризиками [40]. 

          Нині всі учасники сільськогосподарського ринку (виробники, 

постачальники, експортери та імпортери) все частіше застосовують хеджування 

для управління ризиками, які виникають в наслідок коливання валютного курсу 

та зміни ціни на товар. Наприклад, виробник товару може застрахуватися від 

можливого падіння ціни на ринку своєї майбутньої продукції, торгова компанія 

– від зниження цін з моменту закупівлі товару або укладення контракту до 

моменту продажу. Імпортери, зацікавлені у низькій закупівельній ціні на товар, 

можуть, у свою чергу, застрахуватися від її можливого підвищення в момент 

укладання майбутнього контракту тощо [96]. Використовуючи зарубіжний 

досвід зниження фінансових втрат, які пов’язані зі зміною ринкових цін та 

валютних курсів останнім часом все більше застосовується хеджування 

сільськогосподарських ризиків вітчизняними підприємствами.  

          Доступність надійних та ефективних інструментів хеджування цінових 

ризиків забезпечує такі суспільні та економічні переваги:  

          • Прозорий механізм ціноутворення на аграрну продукцію, доступність 

достовірної інформації про ціни.  
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• Зменшення невизначеності доходів і витрат для виробників і 

переробників.  

• Розвиток фінансування виробничої діяльності та можливості зменшення 

відсоткових ставок за кредитами виробникам у результаті зменшення цінових 

ризиків (за більшої визначеності доходів виробника). Світовий досвід свідчить, 

що банки зазвичай готові до зменшення вартості кредитування виробників за 

умови визначеності їхніх доходів через фіксацію ціни майбутнього продажу 

аграрної продукції. 

Становлення українського ринку ф’ючерсів на сільськогосподарську 

продукцію зумовило проблему вибору надійних і апробованих методів аналізу 

та управління ринковою ситуацією [97]. При цьому визначені вітчизняними 

науковцями методи та методики, які застосовуються з метою управління та 

регулювання ризиками в різних галузях виробничої діяльності та у соціальній 

сфері не можна  шаблонно перенести на окремі фінансові процеси враховуючи 

їх суттєву специфіку. 

 

Рис. 3.7. Коливання середніх цін на кукурудзу в динаміці  

з 2012 по 2021 рр. 

Джерело: побудовано за допомогою [231]. 
 

          Актуальність проблеми вивчення та прогнозування сучасних тенденцій 

ринку обумовлена не лише інтересами, які стосуються приватних чи 

https://apps.fas.usda.gov/
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корпоративних інвесторів. Наявність достовірної інформація про стан та 

розвиток організованого ринку є обов’язковою також і для визначення та 

забезпечення потреб органів, які здійснюють державне управління [4]. 

Зазначимо, що з одного боку, сама держава виконує роль великого емітента, а з 

іншого – виступає одним із точних індикаторів, які визначають стан економіки 

держави, та практично негайно встановлює причини, на які з’являються  

негативні тенденції та чинники, це визначається як ф’ючерсний ринок. 

Показовим є аналіз коливання середніх цін на кукурудзу у динаміці з 

2012 по 2020 рр. за даними Чиказької біржі. Як ми бачимо з рис. 3.7 у 2021 році 

ціни на кукурудзу повернулись до відмітки 2012-2013 років Якщо аналізувати 

коливання середніх цін за перше півріччя 2021 року (рис. 3.8), 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). 

 

Рис. 3.8.  Коливання середніх цін на кукурудзу  

за перше півріччя 2021 р. 

Джерело: побудовано за допомогою [231]. 

 

Проаналізуємо коливання середніх цін на внутрішньому ринку зерна (рис 

3.9) у порівнянні за 2018 та 2019 роки. Впродовж всього 2019 року, за 

виключенням лютого місяця, середній рівень цін на зернові та зернобобові був 

https://apps.fas.usda.gov/
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нижчим за ціни 2018 року. Якщо проаналізувати волатильність ціни на зернові 

та зернобобові культури, то можна зробити висновок, що пікова волатильність 

спостерігалась у вересні 2019 року (рис. 3.10). 

 

Рис. 3.9. Середні ціни на культури зернові та зернобобові на внутрішньому 

ринку у порівнянні за 2018 та 2019 роках 

Джерело: власні розрахунки. 

 

Рис. 3.10. Волатильність ціни на культури зернові та зернобобові з 

2019 до 2018 рр. 

Джерело: власні розрахунки. 
 

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

2018 4035,6 4127,6 4285,5 4566,2 4474,1 4320,6 4207,7 4697,7 4597,2 4155,4 4132,5 4087,7

2019 3861,6 4358,1 4273,6 4282,4 4083,8 4098,9 3880,9 3909,6 3704,5 3482,6 3481,6 3576,8
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Волатильність ціни на культури зернові та зернобобові 2019 до 2018 рр.
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          Ринок ф’ючерсних контрактів як частина фінансового ринку є однією з 

найважливіших сегментів ринкової економіки, від функціонування якого в 

кінцевому підсумку залежить загальний економічний клімат в країні. 

          Вчасно отримана інформація про можливі несприятливі явища, які 

можуть привести до виникнення кризи, дозволяють органам, що здійснюють 

державне управління, своєчасно використовувати регулюючі заходи для 

запобігання або зменшення можливих негативних результатів. Одними із 

несприятливих явищ, які можуть виникнути, є перенасичення 

сільськогосподарського ринку зерновими. 

          Для прийняття рішень на майбутнє надзвичайно важливим є отримання 

інформації про можливість уникнути або, принаймні, згладити негативні 

наслідки кризи. Запропонована нами методика прогнозування поведінки 

фінансового ринку на основі аналізу стану ринку ф’ючерсних контрактів 

дозволяє отримати відповідь про можливий розвиток подій у процесі прийняття 

рішення. 

          Прогнозування є найважливішою складовою аналітичної роботи, що дає 

можливість змоделювати найбільш ймовірний розвиток подій та визначити 

заходи впливу, яких можна отримати певні результати прийняття рішення. 

Підтвердженням зазначеного є той факт, що у країнах з розвинутою ринковою 

економікою саме діяльності з прогнозування результатів прийняття рішення 

відводиться важлива роль при здійсненні економічного аналізу який проводять 

центральні банки. 

          Виділимо чотири етапи процесу прогнозування, відповідно до певних 

його завдань та специфіки окремих сегментів організованого ринку:  

          1. Короткострокове прогнозування, яке здійснюється з метою побудови 

прогнозів найбільш вагомих індикаторів діяльності фінансового ринку. Строк, 

за який здійснюється аналіз становить один тиждень, проводиться на кінець 

робочого тижня та останнього торгового дня. 

          2. Середньострокове прогнозування (здійснюється на річний термін) – 

метою проведення є також встановлення таких індикаторів фінансового ринку, 
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які і при попередньо зазначеному прогнозі. При річному аналізі проводиться 

визначення ймовірних дат спадів та підйомів тенденції стану фінансового 

ринку та зазначаються мінімальні і максимальні значення індексів. 

3. Змістовне прогнозування, основним завданням якого є встановлення 

можливості настання певних негативних явищ та криз. 

4. Прогнозування поведінки фінансового ринку, що полягає в оцінці та 

аналізі показників, які у прямому сенсі не є формуванням прогнозованих станів, 

але інформують про найбільш ймовірні тенденції розвитку подій. 

Інколи на реалізацію або не реалізацію прогнозу можуть впливати якісь 

події, які неможливо спрогнозувати. В основному це відноситься до політичних 

рішень, криз тощо. У такому випадку зіставлення прогнозу з фактичним ходом 

подій дозволяє дати оцінку ступеню впливу тої чи іншої особливої події на 

поведінку організованого ринку. У цьому прихована користь нереалізованого 

прогнозу [97]. Накопичення інформації світовим співтовариством про 

особливості та рівні впливу на організований ринок певних подій, які 

неможливо спрогнозувати, дає можливість застосувати сценарне 

прогнозування.  

          Існують всі підстави стверджувати, що запропонований метод аналізу 

взаємозв’язків дозволить створити якісно новий інструментарій прогнозування 

ринку і аналізу варіантів розвитку основних загальноекономічних показників 

при різних реальних умовах, що можуть скластися як у результаті 

цілеспрямованого впливу на господарські процеси, так і при розвитку на 

самостійній основі. Ефективне регулювання ринку нерозривно пов’язане з 

умінням передбачити і кількісно оцінювати наслідки від введення заходів 

впливу на нього. Прогнозування поведінки окремо взятого сегмента не буде 

задовільним, якщо не враховувати взаємозалежності між сегментами ринку. 

Якщо відома структура впливу одного сегмента ринку на інший, то при 

наявності якоїсь інформації про подальшу поведінку першого (наприклад, 

ступеня регулюючого впливу державного органу), можна спрогнозувати 

розвиток ситуації на останнього [213]. Так може виглядати реалізація на основі 
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отриманих результатів концепції сценарного прогнозування. Разом з тим, 

отримані результати знаходять вельми корисне використання і при 

короткостроковому прогнозуванні динаміки фінансового ринку. 

          Розглянемо 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 

(Додаток К) зазначений для п’яти точок рівноваги опису (Q1–Q5) та містить два 

елементи: точковий (єдине значення прогнозованого показника) та 

інтервальний (встановлення інтервалу значень, в якому можна очікувати появу 

прогнозованої величини) прогнози.  

Побудова точкового прогнозу 

          На першому етапі побудови точкового прогнозу визначаються невідомі 

параметри системи. Для цього опис динаміки ринку ф’ючерсних контрактів 

(П1) розглядаємо в фіксовані моменти часу t2, t1, де t останній відомий 

момент часу відповідно: 

Х1(t)  останнє відоме значення ціни контракту, 

Х2(t)останнє відоме значення обсягу торгів, 

Х 3(t)  останнє відоме значення «відкритого інтересу». 

𝑑X1(t − 2)

𝑑𝑡
= а1X1(t − 2) + а2X1(t − 2)X2(t − 2) + а3X1(t − 2)X3(t − 2) (3.1) 

𝑑X1(t − 1)

𝑑𝑡
= а1X1(t − 1) + а2X1(t − 1)X2(t − 1) + а3X1(t − 1)𝑋3(𝑡 − 1) (3.2) 

𝑑X1(t)

𝑑𝑡
= а1X1(t) + а2X1(t)X2(t) + а3X1(t)𝑋3(𝑡) (3.3) 

𝑑X2(t − 2)

𝑑𝑡
= b1X1(t − 2)X2(t − 2) + b2X2(t − 2) + b3X2(t − 2)𝑋3(𝑡 − 2) (3.4) 

𝑑X2(t − 1)

𝑑𝑡
= b1X1(t − 1)X2(t − 1) + b2X2(t − 1) + b3X2(t − 1)𝑋3(𝑡 − 1) (3.5) 

𝑑X2(t)

𝑑𝑡
= b1X1(t)X2(t) + b2X2(t) + b3X2(t)𝑋3(𝑡) (3.6) 

𝑑X3(t − 2)

𝑑𝑡
= с1X1(t − 2)X3(t − 2) + с2X2(t − 2)X3(t − 2) + с3X3(t − 2) (3.7) 
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𝑑X3(t − 1)

𝑑𝑡
= с1X1(t − 1)X3(t − 1) + с2X2(t − 1)X3(t − 1) + с3X3(t − 1) (3.8) 

𝑑X3(t)

𝑑𝑡
= с1X1(t)X3(t) + с2X2(t)X3(t) + с3X3(t) (3.9) 

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 
(3.10) 

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

�̅�𝑡 = [
𝑑𝑥1(𝑡 − 2)

𝑑𝑡

𝑑𝑥1(𝑡 − 1)

𝑑𝑡

𝑑𝑥1(𝑡)

𝑑𝑡

𝑑𝑥2(𝑡 − 2)

𝑑𝑡

𝑑𝑥2(𝑡 − 1)

𝑑𝑡

𝑑𝑥2(𝑡)

𝑑𝑡

𝑑𝑥3(𝑡 − 2)

𝑑𝑡

𝑑𝑥3(𝑡 − 1)

𝑑𝑡

𝑑𝑥3(𝑡)

𝑑𝑡
]

𝑟

 (3.11) 

𝐾𝑡 = [𝑎1_𝑎2_𝑎3_𝑏1_𝑏2_𝑏3_𝑐1_𝑐2_𝑐3]
𝑟,  𝑄𝑡 = [

𝐴 0 0
0 𝐵 0
0 0 𝐶

] (3.12) 

𝐴 = [

𝑋1(𝑡 − 2) 𝑋1(𝑡 − 2)𝑋2(𝑡 − 2) 𝑋1(𝑡 − 2)𝑋3(𝑡 − 2)
𝑋1(𝑡 − 1) 𝑋1(𝑡 − 1)𝑋2(𝑡 − 1) 𝑋1(𝑡 − 1)𝑋3(𝑡 − 1)

𝑋1(𝑡) 𝑋1(𝑡)𝑋2(𝑡) 𝑋1(𝑡)𝑋3(𝑡)
] (3.13) 

𝐵 = [

𝑋1(𝑡 − 2)𝑋2(𝑡 − 2) 𝑋2(𝑡 − 2) 𝑋2(𝑡 − 2)𝑋3(𝑡 − 2)
𝑋1(𝑡 − 1)𝑋2(𝑡 − 1) 𝑋2(𝑡 − 1) 𝑋2(𝑡 − 1)𝑋3(𝑡 − 1)

𝑋1(𝑡)𝑋2(𝑡) 𝑋2(𝑡) 𝑋2(𝑡)𝑋3(𝑡)
] (3.14) 

𝐶 = [

𝑋1(𝑡 − 2)𝑋3(𝑡 − 2) 𝑋2(𝑡 − 2)𝑋3(𝑡 − 2) 𝑋3(𝑡 − 2)
𝑋1(𝑡 − 1)𝑋3(𝑡 − 1) 𝑋2(𝑡 − 1)𝑋3(𝑡 − 1) 𝑋3(𝑡 − 1)

𝑋1(𝑡)𝑋3(𝑡) 𝑋2(𝑡)𝑋3(𝑡) 𝑋3(𝑡)
] (3.15) 

Вектор перших похідних може бути знайдений різними способами. Якщо 

тимчасові ряди мають довжину близьку до мінімальної (три значення рівня 

ряду), похідні обчислюються методом кінцевих різниць. Якщо ж довжина 

часового ряду складає більше десяти значень, найбільш доцільно 

використовувати сплайни [40,97]. 

Вектор невідомих параметрів системи знайдемо за формулою: 

�⃗⃗� t = Qt
-1�⃗⃗� t (3.16) 

де Qt
-1 зворотна матриця до матриці Qt. 

Знайдені параметри системи 𝑎1,𝑎2,𝑎3,𝑏1,𝑏2, 𝑏3, 𝑐1, 𝑐2, 𝑐3 підставляємо в опис 

динаміки ринку ф’ючерсних контрактів (П1) і вважаємо їх сталими на етапі 

прогнозування. Далі вирішуючи завдання для системи звичайних 

диференціальних рівнянь з початковими умовами в точці t (останні відомі 
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значення рівнів рядів), знаходимо 𝑋 р– вектор прогностичних значень в точці t+1 

Відповідно: Х1 (t+1)  прогностичне значення ціни контракту, Х2 (t +1)  

прогностичне значення обсягу торгів, X3 (t+1)  прогностичне значення 

«відкритого інтересу». 

          У результаті отримуємо точковий прогноз на один крок вперед. Під 

кроком прогнозування розуміється торгова сесія, яка може становити  один 

день, один тиждень, один місяць тощо. 

          Інтегруючи із заданими початковими умовами і знайденими параметрами 

модель (П1) на більший інтервал часу можна отримати більш довгостроковий 

прогноз. Але необхідно відзначити, що якість такого прогнозу з часом 

погіршується, що пояснюється чутливістю хаотичних систем до завдання 

початкових умов і параметрів системи. Максимальне число кроків, які 

забезпечують прогноз із заданим рівнем якості за даною схемою дорівнює 

приблизно трьомп’ятьом значення. 

          Особливість хаотичних систем (до яких можна віднести динаміку 

ф’ючерсних ринків) складається в їх гіперчутливості до точності завдання 

параметрів і початкових умов [46]. Тому короткострокове прогнозування 

економічних показників найбільш якісно здійснюється за допомогою 

безперервно підлаштовуватися моделей, які дозволяють враховувати тимчасову 

цінність інформації. 

          Загальна схема, використана для побудови адаптивних моделей, також 

може бути представлена у такому вигляді. Кількома першими рівнями ряду 

оцінюються значення параметрів моделі [46]. За наявною моделлю 

здійснюється формування прогнозу на крок вперед, за цих умов відхилення 

прогнозованих значень від фактичних рівнів ряду приймається як помилка 

прогнозування та береться до уваги відповідно до затвердженої схеми 

коригування отриманої моделі. Наступним кроком, є розрахунок прогнозної 

оцінки моделі, з урахуванням скоригованих параметрів на наступний момент 

часу та таке інше. 
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          Відповідно до зазначеного, модель систематично отримує оновлену 

інформацію та до кінця періоду випробування показує тенденцію розвитку 

існуючого у даний момент процес. 

Проведемо аналіз двох схем адаптації.  

Перша схема адаптації побудована для параметрів опису динаміки ринку 

ф’ючерсних контрактів (П1) з використання такого алгоритму: 

          1. Розглядаємо тимчасові ряди довжиною N значень: X1(t)  ціна 

контракту, X2(t)  обсяг торгів, X3(t)  «відкритий інтерес». За розробленою 

схемою знаходимо �⃗⃗� tвектор параметрів моделі. Здійснюючи на кожному кроці 

перенесення відліку часу на один інтервал вперед, знаходимо сукупність 

векторів �⃗⃗� t+j. 

          Таким чином, отримуючи дев’ять часових рядів  параметрів опису (П1):  

при 𝑎1𝑡,𝑎2𝑡, 𝑎3𝑡, 𝑏1𝑡, 𝑏2𝑡, 𝑏3𝑡, 𝑐1𝑡, 𝑐2𝑡, 𝑐3𝑡 де j = 1,2, ...,n. 

          2. Використовуючи оператор згладжування, з початкових часових рядів 

[а] 𝑎1𝑡,𝑎2𝑡, 𝑎3𝑡, 𝑏1𝑡, 𝑏2𝑡, 𝑏3𝑡, 𝑐1𝑡, 𝑐2𝑡, 𝑐3𝑡 деj = 1,2, ..., n, отримуємо згладжені 

ряди 

St
(N)=αSt

(N) (y)+(1-α) St-1
(N)(y) (3.17) 

де 0 <α<1 константа згладжування. 

          3.Для кожного з дев’яти знайдених часових рядів оцінюємо коефіцієнти, 

які прогнозує полінома А0 і А1 за допомогою методу найменших квадратів. 

Yр(t)=А0+А1t. (3.18) 

          4. Використовуючи знайдені коефіцієнти А0 і А1, знаходимо прогноз 

параметрів опису (П1) на один крок вперед (k: = 1). 

Yр(t,k)=А0(t)+А1(t)k (3.19) 

          5. Розрахункове значення Yр(t,k) порівнюємо з фактичним Y(t) і 

обчислюємо величину їх розбіжності (помилку). При k = 1 маємо: 

ε(t + 1) - Y (t +1) - Yр(t+1) (3.20) 

          6. Відповідно до цієї величини коригуємо коефіцієнти прогностичного 

полінома за схемою: 
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А0(t)=А0(t-1)+А1(t-1)+(1-β2)ε(t) (3.21) 

А1(t)=А1(t-1)+(1-β)2ε(t) (3.22) 

де 0<β<1  коефіцієнт дисконтування динячих, що характеризує знецінення 

даних за одиницю часу. Оптимальне значення β перебуває ітераційним шляхом, 

тобто багаторазовою побудовою моделі при різних Р і вибором найкращої; ε (t) 

 помилка прогнозування параметрів опису динаміки ринку ф’ючерсних 

контрактів (П1), розрахована на один крок в перед в момент часу (t1). 

          7. За допомогою прогностичного полінома зі скоригованими 

коефіцієнтами А0 знаходимо прогноз кожного з дев’яти параметрів опису (П1): 

Якщо t<n, то повертаємося до п. 5, якщо t=n, то побудовану модель, можна 

використовувати для прогнозування параметрів опису (П1) на майбутнє. 

          8. Використовуючи отриманий прогноз поліном параметрів опису 

динаміки ринку ф’ючерсних контрактів (П1), знаходимо𝑎1,𝑎2, 𝑎3, 𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, 𝑐1, 

𝑐2, 𝑐3вточці t=n+ 1. Підставляючи знайдені параметри: в опис (П1) і задаючи 

початкові умови, значення Х1(t), Х2(t),Х3(t)в точці: t=n + 1інтригуючисистему 

(П1) на один крок вперед. Для отримання подальшого прогнозу початкові 

умови в описі: (П1) переносяться на один інтервал часу вперед на кожному 

кроці прогнозування, а параметри моделі перебувають з використанням 

прогностичного полінома підстановкою у нього величини до відповідного 

періоду попередження. 

          Описана схема досить успішно відтворює еволюційну зміну 

досліджуваної динаміки. Але, як правило, умови,що формують ціну контракту 

на ринку, змінюються дуже швидко. Тому при побудові короткострокового 

прогнозу найбільш інформативними потрібно вважати саме останні значення 

часового ряду, що безпосередньо передують факту прогнозування. Дані 

значення доцільно використовувати не тільки в якості початкових умов, але і 

відобразити тимчасову цінність інформації при розрахунку параметрів опису 

динаміки ринку ф’ючерсних контрактів (П1). 
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          Алгоритм другої схеми адаптації опису динаміки ринку ф’ючерсних 

контрактів (П1) буде виглядати наступним чином: 

          1. Як було описано вище, знаходимо �⃗⃗� t вектор параметрів моделі. 

          2. За описом (П1) будуємо прогноз на один крок вперед, задаючи 

початкові умови в точці tостанні відомі значення часових рядів: Х1(t), ціна 

контракту, Х2(t),  обсяг торгів, Х2(t),  «відкритий інтерес». 

          3. Проводимо перерахунок параметрів �⃗⃗� t+1 з урахуванням останніх 

отриманих реальних значень часових рядів. Для цього розглядаємо опис 

динаміки ринку ф’ючерсних контрактів (П1) у наступні фіксовані моменти часу 

t1, t, t+1, де (t+1)  отримане останнім значення при роботі у режимі реального 

часу, тобто здійснюємо перенесення відліку часу на один інтервал вперед: 

𝑄𝑡 = [
𝐴 𝑂 𝑂
𝑂 𝐵 𝑂
𝑂 𝑂 𝐶

] (3.23) 

𝐴 = [

𝑋1(𝑡 − 1) 𝑋1(𝑡 − 1)𝑋2(𝑡 − 1) 𝑋1(𝑡 − 1)𝑋3(𝑡 − 1)
𝑋1(𝑡) 𝑋1(𝑡)𝑋2(𝑡) 𝑋1(𝑡)𝑋3(𝑡)

𝑋1(𝑡 + 1) 𝑋1(𝑡 + 1)𝑋2(𝑡 + 1) 𝑋1(𝑡 + 1)𝑋3(𝑡 + 1)
] (3.24) 

𝐵 = [

𝑋1(𝑡 − 1)𝑋2(𝑡 − 1) 𝑋2(𝑡 − 1) 𝑋2(𝑡 − 1)𝑋3(𝑡 − 1)
𝑋1(𝑡)𝑋2(𝑡) 𝑋2(𝑡) 𝑋2(𝑡)𝑋3(𝑡)

𝑋1(𝑡 + 1)𝑋2(𝑡 + 1) 𝑋2(𝑡 + 1) 𝑋2(𝑡 + 1)𝑋3(𝑡 + 1)
] (3.25) 

𝐶 = [

𝑋1(𝑡 − 1)𝑋3(𝑡 − 1) 𝑋2(𝑡 − 1)𝑋3(𝑡 − 1) 𝑋3(𝑡 − 1)
𝑋1(𝑡)𝑋3(𝑡) 𝑋2(𝑡)𝑋3(𝑡) 𝑋3(𝑡)

𝑋1(𝑡 + 1)𝑋3(𝑡 + 1) 𝑋2(𝑡 + 1)𝑋3(𝑡 + 1) 𝑋3(𝑡 + 1)
] (3.26) 

Підставляємо знайдені параметри 𝑎1,𝑎2, 𝑎3, 𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, 𝑐1, 𝑐2, 𝑐3у систему 

(П1). Вирішуючи задачу Коші для системи звичайних диференціальних рівнянь 

при початкових умовах в точці t+ 1, знаходимо вектор прогностичних значень в 

точці t + 2. 

          Результати здійсненого прогнозування з використанням другої схеми 

представлені на рис. 3.113.12. Отже, відповідно до методики другої схеми на 

кожному кроці проводиться оновлення параметрів моделі 𝑎1,𝑎2, 𝑎3, 𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, 

𝑐1, 𝑐2, 𝑐3 та початкових умов враховуючи розвиток подій. Зазначені дії 

дозволяють застосовувати аналіз динаміки на ринку ф’ючерсних контрактів в 

теперішньому часі та відтерміновувати горизонт прогнозування. Аналізуючи 
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отримані результати, необхідно відзначити, що дана схема адаптації успішніше 

вловлює флуктуації економічних показників, ніж перша схема адаптації. 

Побудова інтервального прогнозу 

          Для побудови інтервального прогнозу необхідно, у першу чергу, 

проаналізувати помилки прогнозу, який представляється послідовністю ε1, 

t=1,2,.., n. При цьому, ε, повинні бути випадковими величинами і задовольняти 

нормальним законом розподілу. 

          Аналізуючи тимчасової ряд ε1, доводимо випадковість коливань рівнів ε1, 

використовуючи критерій піків, для цього підрахуємо число випадків, коли 

ε1>ε1; при і<j, так зване число поворотних точок (або піків). Критерієм 

випадковості ряду ε1з 5 % рівнем значущості є виконання наступного нерівності 

[29, 85, 97]: 

𝑃 > [
2

3
(𝑛 − 2) − 1.96√

16𝑛 − 29

90
] (3.27) 

          Гіпотеза про випадковості рівнів ряду ε1 прийнята при 5 % рівні 

значимості. Далі припускаємо, що ε1 має нормальний розподіл і розглядаємо 

питання про узгодженість статистичного і теоретичного розподілів, 

використовуючи критерій «Хі-квадрат». Гіпотеза про нормальність розподілу 

ряду е, приймається при значенні α = 0,05. 

 

Рис. 3.11. Прогнозування динаміки ціни контракту на кукурудзу 

Джерело: власні дослідження 
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          Результати розрахунку інтервальних характеристик представлені в 

Додатку К. 

1. Визначаємо координати п’яти точок рівноваги. 

𝑂1 = [0,0,0] ,  𝑂2 = [0,−
𝑐3

𝑐2
, −

𝑏2

𝑏3
], 𝑂3 = [−

𝑐3

𝑐1
, 0, −

𝑎1

𝑎3
], 𝑂4 = [−

𝑏2

𝑏1
, −

𝑎1

𝑎3
, 0], (3.29) 

𝑂5 = [
−𝑎2𝑏3𝑐3−𝑎3𝑏2𝑐2+𝑎1𝑏3𝑐2

𝑎2𝑏3𝑐1+𝑎3𝑏1𝑐2

,
−𝑎3𝑏1𝑐3+𝑎3𝑏3𝑐1−𝑎1𝑏3𝑐1

𝑎2𝑏3𝑐1+𝑎3𝑏1𝑐2

,
−𝑎1𝑏1𝑐1+𝑎2𝑏1𝑐3 − 𝑎2𝑏2

𝑎2𝑏3𝑐1+𝑎3𝑏1𝑐2

] (3.30) 

          2. Проводимо аналіз поведінки особливих точок, який показав, що серед 

п’яти точок рівноваги особливо виділяється одна – О5. Її координати, як 

правило, лежать найближче до реальних змін ціни контракту, обсягу торгів та 

«відкритого інтересу». 

          3. З аналізу поведінки особливої точки О5 (див. рис. 3.12.) видно, що: 

          – при русі вздовж горизонтального тренду координати особливої точки О5 

лежать на одному рівні; 

          – при переході на вхідний тренд координати особливої точки 

О5видаляються від цього рівня, при цьому різниця між координатою і реальним 

значенням ціни, як правило, негативна; 

          – при переході на спадну тенденцію координати особливої точки О5 

віддаляються від рівня горизонтального тренду, при цьому, різниця між 

координатою і реальним значенням ціни, як правило, є позитивною. 

Рис. 3.12. Графік накладення рівноваги за період першого місяця 

Джерело: власні розрахунки. 
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          Отже, з аналізу поведінки координати особливої точки можна зробити 

висновок про зміну загальної тенденції розвитку досліджуваної динаміки. 

          Було проведено порівняння інших методів прогнозування економічних 

показників з пропонованим підходом. Для цієї роботи була обрана модель 

Брауна і стандартна нейромережа, реалізована у пакеті інженерних розрахунків 

МаtLаb спеціально для прогнозування динаміки активів. 

          Проведене дослідження методики прогнозування поведінки 

організованого ринку на основі аналізу стану ринку ф’ючерсних контрактів 

дають змогу висвітити основну ідею запропонованої методики, що полягає в 

отриманні прогностичних значень поведінки ринку ф’ючерсних контрактів, за 

результатами яких з урахуванням взаємозв’язків сегментів організованого 

ринку, робиться прогноз поведінки організованого ринку.  

          Виявлено, що пропонована методика прогнозування поведінки 

організованого ринку на основі аналізу стану ринку ф’ючерсних контрактів на 

кукурудзу постійно отримує нову інформацію і до кінця періоду випробування 

відображає тенденцію розвитку процесу, що існує в даний момент.  

 

 

Висновки до розділу 3 

 

У третьому розділі дисертації обґрунтовані перспективи використання 

зернових ф’ючерсів для хеджування фінансових ризиків на організованому 

ринку сільськогосподарської продукції, зокрема: 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. Ключові положення та узагальнений формат 

розроблених пропозицій, що оцінюють науковий доробок, зведено до 

наступного: 
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1. Доведено економічну доцільність формування стратегій управління 

ціновими ризиками для сільськогосподарських товаровиробників за трьома 

методами хеджування цінового ризику, а саме: 1) частковий продаж врожаю 

40/20/20/20; 2) хеджування за допомогою форвардного контракту на СВОТ; 3) 

Форвард + опціон Саll. Обґрунтовано, що кожна стратегія потребує детального 

вивчення можливих результатів її впровадження, що зумовлює необхідність 

поваріантного прогнозування розвитку подій: оптимістичний; оптимальний; 

песимістичний. 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, але все ж кінцева 

ціна є вигідною для господарства так як перевищує собівартість на 119 дол. 

США/т., та вища за його середню ціну реалізації 145 дол. США/т. 

2. Визначено, що інфраструктура ринку ф’ючерсів на 

сільськогосподарську продукцію являє собою сукупність організацій та 

інститутів, що допомагають цьому ринку ефективно функціонувати та повинна 

мати тісний зв’язок з товарною біржою. Надані пропозиції щодо організаційної 

структури організованого ринку ф’ючерсів на сільськогосподарську продукцію, 

елементами якого є Українська Аграрна Біржа, акредитовані елеватори секції 

зернових та зернобобових, кліринговий Центр, ПАТ «Аграрний фонд», 

розрахункова палата, українські учасники зернового ринку, представництва 

міжнародних зернових компаній, брокерські компанії, консультаційні та 

інформаційно-маркетингові та громадські організації, фінансові інститути, інші 

організації, що забезпечують супроводжуючі ринкові процеси. Доведено, що 

регулювання організованого ринку сільськогосподарської продукції повинно 

включати захист цілісності ринкових цін, оскільки збиток, нанесений 

організованому ринку, не обмежується збитком його безпосередніх учасників. 
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3. 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. 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). Коливання середніх цін на 

внутрішньому ринку зерна спостерігалось впродовж 2019 року, за 

виключенням лютого місяця, коли середній рівень цін на зернові та зернобобові 

був нижчим за ціни 2018 року. Пікова волатильність ціни на культури зернові 

та зернобобові спостерігалась у вересні 2019 року. 

4. Запропонована методика прогнозування поведінки організованого 

ринку на основі аналізу стану ринку ф’ючерсних контрактів постійно отримує 

нову інформацію і до кінця періоду випробування відображає тенденцію 

розвитку процесу, що існує у даний момент. Аналізуючи поведінку особливої 

точки можна відмітити, що при русі вздовж горизонтального тренду 

координати особливої точки лежать на одному рівні, при переході на вхідний 

тренд координати особливої точки віддаляються від цього рівня і різниця між 

координатою і реальним значенням ціни негативна, при переході на спадну 

тенденцію координати особливої точки віддаляються від рівня горизонтального 

тренду і різниця між координатами і реальним значенням ціни є позитивним.  

5. Здійснено 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, що дає 

можливість визначити неспроможність останніх при більш коливальному русі 
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ціни контракту. Тому при прогнозуванні динаміки ринків ф’ючерсних 

контрактів, яка як правило, змінюється дуже стрімко найбільш доцільно 

використовувати синергетичні методи прогнозування. 

 

Результати дослідження, представлені у Розділі 3, опубліковано у працях 

автора: [36, 38, 167, 203]. 

 

В Розділі 3 використано матеріали з відповідним посиланням на такі 

наукові джерела зі списку літератури:  [2,4, 8, 10-13, 16, 23, 24, 26, 29, 32, 33,40, 

42, 46, 52, 56,58,60, 76, 77, 80, 81, 85, 87, 90, 91, 96, 97, 108, 110-112, 126, 135, 

144, 152 - 155, 171, 174,181, 213]. 
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ВИСНОВКИ  

 

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 
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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 

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 



197 

 

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 
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від можливої майбутньої зміни ринкової ціни на сільськогосподарську 

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, основна 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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Виробничі: 

 погодні умови; 

  хвороби та шкідники;  

 зниження рівня агро- і зоотехніки; 

 зниження якості ґрунтів. 

Ринкові: 

 зміни попиту і пропозиції на ринку 

різних товарів,  

 система оподаткування,  

 посилення інфляційних процесів; 

 дефіцит енергоносіїв, матеріалів 

тощо. 

Юридичні: 

 зміни норм законодавства, що 

регулюють заходи охорони 

навколишнього середовища 

(використання гербіцидів і 

пестицидів, умови 

землекористування) та використання 

кормових добавок;  

 судова відповідальність за 

нещасний випадок на виробництві. 

Фінансові: 

 збільшені фінансові витрати; 

 штрафи, пеня, неустойка; 

 оплата за кредитами; 

 невідповідність вартості кредиту 

та ефективності його використання; 

 співвідношення кредитних і 

власних коштів; 

 криза неплатежів. 

Людські: 

 непередбачуваність поведінки і 

здоров’я працівників; 

 низький рівень підготовки кадрів; 

 невиконання обов’язків 

партнерами. 

Форс-мажорні обставини: 

 погодні негаразди; 

  стихійні лиха. 

Застарівання технологічного 

процесу 

зниження обсягів та якості продукції, зміна її структури 

падіння обсягів продаж 

зниження цін реалізації 

наднормативні витрати енергоносіїв, матеріалів тощо 

зменшення виручки 

висока питома вага постійних витрат 

низька оборотність обігових коштів 

зростання витрат на виробництво і реалізацію продукції 

нераціональність структури витрат 

зниження прибутку від реалізації продукції 

зниження чистого прибутку  

 

Додаток А 

Фактори, що визначають ризик у сільськогосподарському підприємстві 

Джерело: власна розробка. 
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Додаток Б 

 

 

Складові диверсифікованих ризиків 

Джерело: власна розробка. 

  

Диверсифіковані ризики

Ризики об'єктів 
інвестування

маркетингові 
ризики

ділові ризики

ризики невиплати 
девідетнів

ризики зміни 
цінни на акції

коменційні 
ризики

управлінські 
ризики

ризики ліквідності

валютні ризики

кредитні ризики

промислові 
ризики

катастрофічні 
ризики

Ризики пов'язані з 
напрямком 

інвестування

державні ризики

галузеві ризики

регіональні ризики

Селективні 
ризики

портфельні 
ризики

часові ризики

Технологічні 
ризики

ризики 
поставки

ризики 
платежу

клірингові 
ризики

операційні 
ризики

ризики 
переводу
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Додаток В 

 

 

Частка ринку позабіржового та біржового сегментів за основними 

класами та категоріями товарів 

Джерело: сформовано на основі [114]. 
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Додаток Г 

Топ-16 контрактів за категоріями індексу акцій,  2019- 2020 роки 

№ 

п/п 
Контракт 2019 2020 Зміна, % 

1 
Bаnk Nіfty Іndеx Орtіоns, Nаtіоnаl Stосk 

Еxсhаngеоf Іndіа 
800 401 601 319 723 806 150,3 

2 SРDR S&Р 500 ЕTF Орtіоns 634 508 023 671 613 667 -5,5 

3 
СNX Nіfty Іndеx Орtіоns, Nаtіоnаl Stосk 

Еxсhаngеоf Іndіа 
562 315 794 715 273 610 -21,4 

4 Kоsрі 200 Орtіоns, KоrеаЕxсhаngе 540 103 609 337 007 133 60,3 

5 
Е-mіnі S&Р 500 Futurеs, Сhісаgо 

MеrсаntіlеЕxсhаngе 
365 601 616 472 678 663 -22,7 

6 
S&Р 500 Іndеx (SРX) Орtіоns, Сhісаgо 

Bоаrd Орtіоns Еxсhаngе 
292 029 953 257 953 004 13,2 

7 Bоvеsра MіnіІndеx Futurеs, B3 290 827 570 150 763 004 92,9 

8 Еurо Stоxx 50 Іndеx Futurеs, Еurеx 282 107 311 374 452 071 -24,7 

9 Еurо Stоxx 50 Іndеx Орtіоns, Еurеx 263 152 091 286 246 451 -8,1 

10 Nіkkеі 225 Mіnі Futurеs, Jараn Еxсhаngе 219 518 050 233 940 373 -6,2 

11 
Tаіеx (TXО) Орtіоns, Tаіwаn Futurеs 

Еxсhаngе 
186 410 859 167 342 279 11,4 

12 
СBОЕ Vоlаtіlіty Іndеx (VІX) Орtіоns, 

Сhісаgо Bоаrd Орtіоns Еxсhаngе 
181 311 346 148 246 402 22,3 

13 Роwеrshаrеs QQQ ЕTF Орtіоns 160 178 790 111 873 109 43,2 

14 РTS Іndеx Futurеs, Mоsсоw Еxсhаngе 134 467 991 204 593 580 -34,3 

15 іShаrеs Russеll 2000 ЕTF Орtіоns 127 378 520 140 662 647 -9,4 

16 
іРаth S&Р 500 VІX Shоt Tеrm Futurеs 

ЕTN Орtіоns* 
76 890 416 74 118 316 3,7 

Джерело: сформовано на основі [68, 81]. 
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Додаток Д 

Топ-15 контрактів за категорією енергоносіїв, 2019- 2020 роки 

№ 

п/п 
Контракт 2019 2020 Зміна 

1 Brеnt Оіl Futurеs, Mоsсоw Еxсhаngе 451 643 376 435 468 923 3,7 

2 
WTІ Lіght Swееt СrudеОіl (СL) Futurеs, Nеw 

Yоrk MеrсаntіlеЕxсhаngе 
310 052 767 276 768 438 12,0 

3 Brеnt СrudеОіl Futurеs, ІСЕ Futurеs Еurоре 241 544 633 210 561 053 14,7 

4 
Hеnry Hub Nаturаl Gаs (NG) Futurеs, Nеw Yоrk 

MеrсаntіlеЕxсhаngе 
108 391 797 97 480 591 11,2 

5 Bіtumеn Futurеs, Shаnghаі Futurеs Еxсhаngе 97 440 530 186 814 247 -47,8 

6 
WTІ Lіght Swееt СrudеОіl (СL) Futurеs, ІСЕ 

Futurеs Еurоре 
54 967 258 47 289 665 16,2 

7 
СrudеОіl Mіnі Futurеs, MultіСоmmоdіty 

Еxсhаngеоf Іndіа 
54 276 002 67 401 974 -19,5 

8 
RBОB GаsоlіnеРhysісаl (RB) Futurеs, Nеw Yоrk 

MеrсаntіlеЕxсhаngе 
49 910 909 45 428 663 9,9 

9 
NY Hаrbоr ULSО (HО) Futurеs, Nеw Yоrk 

MеrсаntіlеЕxсhаngе 
43 596 206 39 389 349 10,7 

10 
СrudеОіl (LО) Орtіоns, Nеw Yоrk 

MеrсаntіlеЕxсhаngе 
42 901 045 45 879 991 -6,5 

11 
Hаrd Соkіng Соаl Futurеs, Dаlіаn Соmmоdіty 

Еxсhаngе 
42 194 764 41 077 427 2,7 

12 Соkе Futurеs, Dаlіаn Соmmоdіty Еxсhаngе 40 121 040 50 461 050 -20,5 

13 
СrudеОіl Futurеs, MultіСоmmоdіty Еxсhаngеоf 

Іndіа 
35 357 630 53 256 420 -33,6 

14 U.S. Оіl Fоund ЕTF Орtіоns 33 585 488 46 948 980 -28,5 

15 
Thеrmаl Соаl (ZС) Futurеs, Zhеngzhоu 

Соmmоdіty Еxсhаngе 
30 708 183 50 299 868 -38,9 

Джерело: сформовано на основі [7, 8, 106]. 
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Додаток Е 

Топ-15 контрактів за категоріями металів,  2019- 2020 роки 

№ 

п/п 
Контракт 2019 2020 Зміна, % 

1 
Stееl Rеbаr Futurеs, Shаnghаі Futurеs 

Еxсhаngе 
702 019 499 934 148 409 -24,8 

2 
Іrоn Оrе Futurеs, Dаlіаn Соmmоdіty 

Еxсhаngе 
328 743 737 342 265 309 -4,0 

3 
Hоt Rоllеd Соіl Futurеs, Shаnghаі Futurеs 

Еxсhаngе 
103 131 555 43 281 751 138,3 

4 Zіnс Futurеs, Shаnghаі Futurеs Еxсhаngе 91 449 266 73 065 922 25,2 

5 Nісkеl Futurеs, Shаnghаі Futurеs Еxсhаngе 74 154 526 100 249 941 -26,0 

6 
Gоld (GС) Futurеs, Соmmоdіty Еxсhаngе 

(СОMЕX) 
72 802 171 57 564 840 26,5 

7 
Аlumіnum Futurеs, Shаnghаі Futurеs 

Еxсhаngе 
65 423 439 44 391 785 47,4 

8 Сорреr Futurеs, Shаnghаі Futurеs Еxсhаngе 54 100 135 72 394 915 -25,3 

9 Sіlvеr Futurеs, Shаnghаі Futurеs Еxсhаngе 53 111 169 86 501 561 -38,6 

10 Аlumіnum Futurеs, Lоndоn Mеtаl Еxсhаngе 51 429 383 53 073 441 -3,1 

11 SРDR Gоld Shаrеs ЕTF Орtіоns 33 418 383   52 017 471 -35,8 

12 
Сорреr Grаdе А Futurеs, Lоndоn Mеtаl 

Еxсhаngе 
33 885 113 36 947 881 -8,3 

13 
Sресіаl Hіgh Grаdе Zіnс Futurеs, Lоndоn 

Mеtаl Еxсhаngе 
29 642 124 26 942 407 10,0 

14 
Сорреr (HG) Futurеs, СоmmоdіtyЕxсhаngе 

(СОMЕX) 
27 051 503 21 524 547 25,7 

15 
Sіlісоn Mаngаnеsе (SM) Futurеs, Zhеngzhоu 

Соmmоdіty Еxсhаngе 
24 921 207 1 364 525 1726,4 

Джерело: сформовано на основі [108,109]. 

 

 

  



227 

 

Додаток Є 

Топ-15 контрактів за  категоріями валюти, 2019 по 2020 роки 

№ 

п/п 
Контракт 2019 2020 Зміна, % 

1 
US Dоllаr/ Russіаn Rublе Futurеs, Mоsсоw 

Еxсhаngе 
590 260 376 860 140 157 -31,4 

2 
US Dоllаr/ Іndіа Ruрее Орtіоns, Nаtіоnаl 

Stосk Еxсhаngе оf Іndіа 
371 600 526 351 635 420 5,7 

3 US Dоllаr/ ІndіаRuрееОрtіоns, BSЕ 334 052 119 207 386 529 61,1 

4 
US Dоllаr/ Іndіа Ruрее Futurеs, Nаtіоnаl 

Stосk Еxсhаngе оf Іndіа 
312 477 915 351 162 981 -11,0 

5 US Dоllаr/ Іndіа Ruрее Орtіоns, BSЕ 262 138 344 319 413 292 -17,9 

6 US Dоllаr Futurеs, Rоsаrіо Futurеs Еxсhаngе 148 562 920 112 242 365 32,4 

7 Mіnі US Dоllаr Futurеs, B3 146 458 100 92 119 754 59,0 

8 US Dоllаr Futurеs, B3 74 087 470 71 281 293 3,9 

9 
Turkіsh Lіrа/ US Dоllаr Futurеs, Bоrsа 

Іstаnbul 
64 523 385 36 496 794 76,8 

10 US Dоllаr Futurеs, Kоrеа Еxсhаngе 60 882 377 64 308 611 -5,3 

11 
Еurо FX Futurеs, Сhісаgо Mеrсаntіlе 

Еxсhаngе 
56 455 834 49 455 909 14,2 

12 
Jараnеsе Yеn Futurеs, Сhісаgо Mеrсаntіlе 

Еxсhаngе 
41 623 449 36 588 788 13,8 

13 Еurо/ US Dоllаrs Futurеs, Mоsсоw Еxсhаngе 40 782 844 34 882 762 16,9 

14 
US Dоllаr/ Russіаn Rublе Орtіоns, Mоsсоw 

Еxсhаngе 
36 555 667 30 184 048 21,1 

15 
US Dоllаr/ Sоuth Аfrісаn Rаnd Futurеs, JSЕ 

Sесurіtіеs Еxсhаngе 
35 692 269 26 217 084 36,1 

Джерело: сформовано на основі [80, 109]. 
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Додаток Ж 

Основні показники виробництва культур зернових і зернобобових в регіональному розрізі за 2018-2020 рр. 

Регіон 
площа зібрана, тис. га урожайність, ц з 1 га зібраної площі обсяг виробництва, тис.ц 

2018 2019 2020 2020/2018 2018 2019 2020 2020/2018 2018 2019 2020 2020/2018 

Вінницька  856,3 873,8 875,4 1,02 69 67,9 45,9 0,67 59110,9 59361,6 40152,7 0,68 

Волинська            293,3 298,2 310,8 1,06 42,2 43,4 45,1 1,07 12372 12926,3 14011,6 1,13 

Дніпропетровська   1121,9 1125,7 1095,8 0,98 31,1 38,1 32,3 1,04 34874,7 42853,9 35395,5 1,01 

Донецька                       569,2 580,7 572,7 1,01 23,6 33,9 34,7 1,47 13444 19686,4 19880,3 1,48 

Житомирська                 445,3 464,6 524,3 1,18 54,4 58,9 48,2 0,89 24240,8 27382,6 25260,8 1,04 

Закарпатська              87,5 83,2 77,7 0,89 43 47,1 42 0,98 3759 3916,5 3270,3 0,87 

Запорізька             956,2 972,9 986,2 1,03 23,4 34,3 30,1 1,29 22333 33390,8 29644,3 1,33 

Івано-Франківська      160,8 148,6 152,6 0,95 50 50,1 54,2 1,08 8045,3 7436,1 8265,3 1,03 

Київська                            596,2 638,7 665,8 1,12 68,5 66 44,9 0,66 40815,3 42156,9 29871,7 0,73 

Кіровоградська              830,2 862,5 855,4 1,03 45,3 50,4 31,4 0,69 37631,7 43466 26890,8 0,71 

Луганська                     406,3 407,7 398,6 0,98 28,5 35,5 34,5 1,21 11594,1 14464,9 13759,2 1,19 

Львівська                      293,9 319,1 306,4 1,04 49 51,5 52,4 1,07 14400 16437,3 16074,2 1,12 

Миколаївська                 867,8 890,2 880,7 1,01 30,8 35,3 26,8 0,87 26734,2 31379 23620,6 0,88 

Одеська                        1190,4 1207,6 1057,2 0,89 36,3 31 18,5 0,51 43199,4 37479 19550,4 0,45 

Полтавська                965,4 1015,6 1005,1 1,04 65,7 60,2 50,2 0,76 63417,6 61188,4 50502,7 0,80 

Рівненська                        261,6 291,4 280,6 1,07 48,1 51,2 51,4 1,07 12595,2 14930,1 14437,4 1,15 

Сумська                             640,9 680,5 697 1,09 69,7 65,1 69,1 0,99 44701 44325,7 48196,8 1,08 

Тернопільська                462,2 471,3 485 1,05 56,9 57,3 58,5 1,03 26318,9 26998,6 28373,6 1,08 

Харківська                1015,5 1046,3 1017,8 1,00 37,7 42,2 47,7 1,27 38291,9 44161,4 48525,6 1,27 

Херсонська                    710,2 756,9 777 1,09 31,9 36,2 35 1,10 22677 27397,2 27199,5 1,20 

Хмельницька        574,8 576,3 620,5 1,08 67,2 65,9 64,2 0,96 38610,5 37982,4 39852,8 1,03 

Черкаська              653,8 683,5 700,1 1,07 71 66,7 38,5 0,54 46440,1 45598,3 26922,9 0,58 

Чернівецька                   120,6 129,1 118,8 0,99 48,6 49,7 48,7 1,00 5864,2 6420,3 5782 0,99 

Чернігівська                  713,8 767,5 821,4 1,15 68,8 65,3 65,6 0,95 49094,5 50092,3 53892,9 1,10 

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистикиhttр://ukrstаt.gоv.uа/ореrаtіv/ореrаtіv2017/sg/рvzu/аrсh_рvxu.htm 
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Додаток З 

Топ7 біржових деривативів на вітчизняному ринку  

за кількістю угод 

№ 

з/п 

Найменування 

емітента 

Вид фінансового 

інструменту 

Кількість 

біржових 

контрактів, 

шт. 

Обсяг 

виконаних 

біржових 

контрактів на 

організаторах 

торгівлі, млн 

грн. 

% від загального 

обсягу виконаних 

біржових 

контрактів на 

організаторах 

торгівлі 

1. 

ПАТ 

«Українська 

біржа» 

Ф'ючерсний 

контракт без 

поставки базового 

активу (валюти) 

10912 2775,12 87,49 

2. 

ПАТ 

«Українська 

біржа» 

Ф'ючерсний 

контракт без 

поставки базового 

активу (товару) 

3356 323,12 10,19 

3. 

ПАТ 

«Українська 

біржа» 

Ф'ючерсний 

контракт без 

поставки базового 

активу 

(фондового 

індексу) 

2246 71,13 2,24 

4. 

ПАТ 

«Українська 

біржа» 

Опціон  на 

купівлю з 

поставкою 

базового активу 

(деривативів) 

41 1,18 0,04 

5. 

ПАТ 

«Українська 

біржа» 

Опціон  на 

продаж з 

поставкою 

базового активу 

(деривативів) 

39 0,64 0,02 

6. 

ПАТ 

«Українська 

біржа» 

Ф'ючерсний 

контракт без 

поставки базового 

активу (товару) 

9 0,39 0,01 

7. 

ПАТ 

«Українська 

біржа» 

Ф'ючерсний 

контракт без 

поставки базового 

активу 

(відсоткової  

ставки) 

12 0,3 0,01 

Джерело: сформовано на основі [149]. 
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Додаток И 

Специфікації контракту 

НАЗВА 

КОНТРАКТУ 

Ф'ЮЧЕРСНІ КОНТРАКТИ НА 

ПРИЧОРНОМОРСЬКУ ПШЕНИЦЮ 

FОB (РLАTTS) 

ФІНАНСОВІ Ф'ЮЧЕРСНІ КОНТРАКТИ (РLАTTS) НА 

ПРИЧОРНОМОРСЬКУ ПШЕНИЦЮ НА ПІВМІСЯЦЯ 

ОБСЯГ 

КОНТРАКТУ 
50 метричних тонн 50 метричних тонн 

ЦІНОВА 

ПРОПОЗИЦІЯ 

Доларів і центів США за 

метричну тонну 

Доларів і центів США за метричну тонну 

РОЗМІР ТІКА 

(МІНІМАЛЬНЕ 

КОЛИВАННЯ) 

$0,25 за метричну тонну 

(US$12,50 за контракт) 

$0,25 за метричну тонну (US$12,50 за 

контракт) 

КОД ТОВАРУ BWF BWH 

ТОРГОВА СЕСІЯ 

Неділя - п'ятниця, 17:00 - 16:00 

за часом у 

Чикаго/центральним часом із 

60-хвилинною перервою 

кожен день, починаючи з 16:00 

за центральним часом 

Неділя - п'ятниця, 17:00 - 16:00 за часом у 

Чикаго/центральним часом із 60-хвилинною 

перервою кожен день, починаючи з 16:00 за 

центральним часом 

РОЗРАХУНКОВИЙ 

ЧАС 
18:00 за Лондоном 18:00 за Лондоном 

МІСЯЦІ 

ДОПУСКУ ДО 

ТОРГІВ 

12 місячних контрактів мають 

допуск до торгів протягом 12 

місяців поспіль 

24 півмісячних контрактів мають допуск до 

торгів протягом 12 місяців поспіль 

РОЗРАХУНКОВИЙ 

СПОСІБ 
Фінансовий розрахунок Фінансовий розрахунок 

КІНЦЕВА 

РОЗРАХУНКОВА 

ЦІНА 

Кінцева розрахункова ціна на 

кожен місяць має дорівнювати 

опублікованому Рlаtts 

середньому арифметичному 

індексу на російську пшеницю 

12,5% Fоb Blасk Sеа Dеер 

Wаtеr на кожен день 

визначеного контрактом 

календарного місяця, з 

округленням до $0,01. 

Остаточна розрахункова ціна на кожен 

місяць має дорівнювати опублікованому 

Рlаtts середньому арифметичному індексу на 

російську пшеницю 12,5% Fоb Blасk Sеа 

Dеер Wаtеr на кожен день визначеного 

розрахункового періоду в півмісяця, з 

округленням до $0,01. 

Розрахунковий період першої половини 

місяця - це період з 1-го календарного дня до 

15-го календарного дня місяця контракту 

включно; Розрахунковий період для 

першого півріччя - це період з 16-
го календарного дня до останнього 

календарного дня місяця контракту 

включно. 

ПРИПИНЕННЯ 

ТОРГІВ 

Торгівля припиняється в 

останній робочий день місяця 

контракту, який також є датою 

публікації індексів Рlаtts. 

Торгівля припиняється в останній робочий 

день розрахункового періоду, який також є 

датою публікації індексів Рlаtts. 

МІНІМАЛЬНИЙ 

БЛОК 
5 лотів 5 лотів 

Джерело: httрs://www.сmеgrоuр.соm  

https://www.cmegroup.com/
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Додаток І

 

Динаміка зміни індексу інфляції та індексу цін агропродукції в Україні 

за 2013-2021 рр. 

Джерело: побудовано за даними Мінфіну України [92].
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Додаток Ї 

Індекс цін реалізації сільськогосподарської продукції  

за 2013 по 2021 рр., % 

Р
о
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іт

ен
ь
 

тр
ав

ен
ь
 

ч
ер

в
ен

ь
 

л
и

п
ен

ь
 

се
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о
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о
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гр
у

д
ен

ь
 

З
а
 р

ік
 

2013 102,7 102,4 102,5 100,3 96,9 96,7 96 89,4 92,8 100,4 101,2 111,4 91,3 

2014 94,5 109,8 111 116,9 105 94,5 98,6 98,4 92 102,3 109 109,1 145,1 

2015 118,5 117,8 115 99,5 96,4 100 97,3 97,4 92,8 102,6 115,9 103,1 166 

2016 98,9 106 100,1 102,7 102 97,1 101,6 94,2 96,5 103,3 102,2 103,8 107,6 

2017 102,2 103,2 101,6 102,3 98 99,7 100 96,1 99,5 103,8 102,2 102,9 111,8 

2018 102,1 101,4 103,5 103,6 97,9 96,2 98,6 99,1 100,6 99,5 100,6 101,5 104,4 

2019 101,5 100,6 97,8 100,5 97,1 97,6 100,1 94,7 92,5 101,5 100,8 101,5 86,6 

2020 102,7 105,5 102,3 113 95,8 101,2 97,5 98,6 107 106,3 108,9 106,2 153,6 

2021 110,2 104 107,5 98,5 99,5 94,9             х 

 

Джерело: побудовано за даними Мінфіну України [93].
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Додаток Й 

Посівні площі кукурудзи на зерно під урожай 2021 року(тис.га) 

 

Область 

Господарства усіх 

категорій 
Підприємства 

Господарства 

населення 

2021 
2021р. до 

2020р., % 
2021 

2021р. до 

2020р.,  % 
2021 

2021р. 

до 2020р., 

% 

Україна 5474,8 100,8 4390,9 100,9 1083,9 100,5 

Вінницька 458,9 101,6 393,3 100,9 65,6 106 

Волинська 55,1 130,5 52,1 133,1 3 97,3 

Дніпропетровська 303,5 97,7 113,4 95,7 190,1 98,9 

Донецька 55,8 94,4 17,2 90,1 38,6 96,5 

Житомирська 279,4 111 261,8 112,5 17,6 92,6 

Закарпатська 53,1 104,8 15,3 107,4 37,8 103,8 

Запорізька 36,2 108,4 25,9 118,4 10,3 89,5 

Івано-

Франківська 
70,7 145,1 51,3 174,5 19,4 100,3 

Київська 345,9 89,2 327,1 88,7 18,8 99,9 

Кіровоградська 352 88,4 256,4 85,2 95,6 98,4 

Луганська 55,8 85,7 33,9 83,7 21,9 89,1 

Львівська 84,4 127 76,9 132,2 7,5 90,2 

Миколаївська 121,9 105,6 41,9 94,2 80 112,7 

Одеська 137,6 95,2 76,8 98,2 60,8 91,6 

Полтавська 643 96,2 544 95,7 99 99 

Рівненська 104,6 130,8 99 132,8 5,6 103,7 

Сумська 461,4 104,5 437,3 104 24,1 114,5 

Тернопільська 169,7 117,8 152,4 121 17,3 95,7 

Харківська 286,5 102,7 185,9 104,3 100,6 99,8 

Херсонська 58,8 125,4 38,9 138,3 19,9 106,1 

Хмельницька 303,9 108,1 281,2 108,9 22,7 98,6 

Черкаська 404,2 90,2 345,9 88,5 58,3 101,6 

Чернівецька 63,5 112,1 16,7 190,1 46,8 97,8 

Чернігівська 568,9 101,5 546,3 100,5 22,6 136,9 

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  

частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.  

Джероло: побудовано за даними Державної служби статистики. 
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Додаток К.1 

Значення для п’яти точок рівноваги опису моделі П1 

О1 О2 О3 О4 О5 

131,0713 16799 1587,6 -146,8529 57,548 

-193,8542 12863 -375,86 31,3760 -6,057+7,6417і 

-68,3803 737,59 96,469 -19,4349 -6,057-7,6417і 

155,15 -63,0239 58,9340 -58361 -2219,6 

-10,632+69,61і -28,4921 20,1342 295,35 366,86 

-10,632-69,61і 15,7623 -1,3421 -9,156 -54,563 

338,5141 -98,9928 4709,4 1169,2 239,0864 

-234,2770 20,1481 -406,39+147,97і -239,27 -120,2615 

5,1736 -9,9750 -406,39-147,97і 100,97 -61,116 

50,3222 18,2840 28,0552 24,0077 3,3704 

-21,9729 -20,4374 -20,0617 -11,0574 -0,1242+3,0524і 

6,7738 -10,8558 -14,0616 -5,6269 -0,1242-3,0524і 

6192,1 -404,6243 -11034 -11642 -676,1356 

-3859,2 -173,0858 453,9 -3915,8 -74,2040 

1786,5 50,9273 65,609 492,07 60,1436 

134,05 -404,6243 -115,32 3,3704 6192,1 

-7,454+19,847і -173,0885 2,6226+16,729і -0,1242+3,0524і -3859,2 

-7,454-19,847і 50,9273 2,6226-16,729і -0,1242-3,0524і 1786,5 

-3038,8 -1017,4 6,9461 -1001,2 372,52 

-1020,4 -289,38 -8,7465 186,31 -59,885+63534і 

79,99 10,126 -6,8490 34,822 -59,885-63534і 

6192,1 -404,6243 -11034 159,1951 -11642 

-3859,2 -173,0885 453,9 59,0655 -3915,8 

1786,5 50,9273 65,609 -23,4917 492,07 
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Додаток К.2 

Реальне 

значення 

Прогнозтичне 

значення 

Похибка 

прогнозу 
Інтервальний прогноз 

2,82 2,805 0,015 [2,825; 2,785] 

2,718 2,766 -0,48 [2,786; 2,746] 

2,728 2,741 -0,013 [2,761; 2,721] 

2,746 2,771 -0,025 [2,791; 2,751] 

2,747 2,778 -0,031 [2,798; 2,758] 

2,766 2,8 -0,034 [2,82; 2,78] 

2,792 2,765 0,027 [2,785; 2,745] 

2,803 2,805 -0,002 [2,825; 2,785] 

2,82  2,846 -0,026 [2,866; 2,826] 

2,848 2,765 0,083 [2,785; 2,745] 

2,844 2,746 0,098 [2,766; 2,726] 

2,825 2,737 0,088 [2,757; 2,717] 

2,805 2,8 0,005 [2,82; 2,78] 

2,861 2,775 0,086 [2,795; 2,755] 

2,89 2,86 0,03 [2,88; 2,84] 

2,89 2,894 -0,004 [2,914; 2,874] 

2,893 2,908 -0,015 [2,928; 2,888] 

2,865 2,775 0,09 [2,795; 2,755] 

2,85 2,901 -0,051 [2,921; 2,881] 

2,869 2,826 0,043 [2,846; 2,806] 

2,78 2,84 -0,06 [2,86; 2,82] 

2,7 2,824 -0,124 [2,844; 2,804] 

2,683 2,732 -0,049 [2,754; 2,712] 

2,665 2,76  -0,095 [2,78; 2,74] 

2,625 2,659 -0,034 [2,679; 2,639] 

2,64 2,72 -0,08 [2,74; 2,7] 

2,63 2,723 -0,093 [2,743; 2,703] 

2,55 2,704 -0,154 [2,724; 2,684] 

2,476 2,732 -0,256 [2,752; 2,712] 

2,507 2,657 -0,15 [2,677; 2,637] 

2,483 2,64 -0,157 [2,66; 2,62] 

2,516 2,69 -0,174 [2,71; 2,67] 

2,55 2,676 -0,126 [2,696; 2,656] 

2,54 2,648 -0,108 [2,668; 2,628] 

2,374 2,493 -0,119 [2,513; 2,473] 

2,33 2,451 -0,121 [2,471; 2,431] 

2,324 2,507 -0,183 [2,527; 2,487] 

2,29 2,38 -0,09 [2,4; 2,36] 

2,306 2,446 -0,14 [2,466; 2,426] 

2,328 2,568 -0,24 [2,588; 2,548] 

2,241 2,587 -0,346 [2,607; 2,567] 

2,298 2,6 -0,302 [2,62; 2,58] 

2,23 2,427 -0,197 [2,447; 2,407] 

2,181 2,42 -0,239 [2,44; 2,4] 

2,18 2,371 -0,191 [2,391; 2,351] 
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Закінчення табл. додатку К.2 

2,184 2,376 -0,192 [2,396; 2,356] 

2,171 2,352 -0,181 [2,372; 2,332] 

2,236 2,376 -0,14 [2,396; 2,356] 

2,261 2,2 0,061 [2,22; 2,18] 

2,224 2,22 0,004 [2,24; 2,2] 
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Додаток Л 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

1. Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дисертації: 

1.1. Праці у наукових фахових виданнях України: 

1. Чорненька Л. М. Критерії класифікації ризиків з врахуванням особливостей сільського 

господарства. Наук. вісн. НУБІП України. Сер.: «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». Київ: 

ВЦ НУБіП України, 2011. Вип. 163, Ч. 2. С. 154–161. (0,36 д. а.). 

2. Чорненька Л.М. Методи мінімізації ризиків в аграрному менеджменті. Наук. вісн. НУБІП 

України. Сер.: «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». Київ: ВЦ НУБіП України, 2011. Вип. 

168, Ч. 1. С. 276–283. (0,39 д. а.). 

3. 2*Гречанюк Л. М. (Чорненька Л. М.). Страхування як метод ризик-менеджменту в 

агросфері. Наук. вісн. НУБІП України. Сер.: «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». Київ: ВЦ 

НУБіП України, 2016. Вип. 244. С. 200–210. (0,42 д. а.). 

4. *Гречанюк Л. М. (Чорненька Л. М.). Узагальнення світового досвіду процесів 

формування ринку деривативів. Вісн. Хмельницького нац. ун-ту. Сер.: «Економічні науки». 

Хмельницький, 2019. Т. 2, № 6. С. 291–297. (0,68 д. а.). 

5. *Гречанюк Л. М. (Чорненька Л. М.). Сучасні тенденції динаміки світового ринку 

біржових деривативів. Вісн. Хмельницького нац. ун-ту. Сер.: «Економічні науки». Хмельницький, 

2019. Т. 3, № 4. С. 86– 91. (0,57 д. а.). 

6. *Гречанюк Л.М. (Чорненька Л. М.). Удосконалення інфраструктури ринку ф’ючерсних 

контрактів на сільськогосподарську продукцію для управління фінансовими ризиками. 

Український журнал прикладної економіки: електрон. наук. вид. 2021. Т. 6, № 1. С. 118–123. URL: 

http://ujaе.org.ua/wp-сontеnt/uploads/2021/06/ujaе_2021_r01_a14.pdf. (дата зв.: 15.06.2021). 

(0,54 д. а.). 

1.2. Праці у іноземному науковому періодичному виданні: 

7. *Hrесhaniuk L. M. (Сhornеnka L. M.). Justifiсation of thе Еssеnсе, Funсtions and Purposе of 

Grain Futurе Еxсhangе Markеt of Agriсultural Produсts. Intеrnational Journal of Innovativе 

Tесhnologiеs in Есonomy. 2021, 2 (34).  URL: https://rsglobal.pl/indеx.php/ijitе/artiсlе/viеw/2022/1780. 

(дата зв.: 15.06.2021). (0,48 д. а.). 

2. Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

8. Гречанюк Л.М. (Чорненька Л. М.). Страхування як метод ризик-менеджменту в 

агросфері. Аграрна політика України в умовах глобальних продовольчих та фінансово-економічних 

викликів: матеріали доп. Міжнародної  наук.-практ. конф., м. Київ, 20–21 жов. 2016 р.  Ніжин: ПП 

Лисенко М.М., 2016. С. 120–123. (0,14 д. а.). 

9. Гречанюк Л. М. (Чорненька Л. М.). Призначення зернового ф’ючерсу на біржовому 

ринку сільськогосподарської продукції. Нові виклики для аграрного сектору України в умовах 

глобалізації: матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 

м. Київ, 17 жов. 2019 р. Київ:  НУБіП України, 2019. С. 185–188. (0,16 д. а.). 

10.Гречанюк Л. М. (Чорненька Л.М.). Особливості інфраструктури ф’ючерсної торгівлі 

сільськогосподарською продукцією. Актуальні питання теорії та практики менеджменту: 

матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн конф., м. Київ, 26 трав. 2021 р. Київ: НУБіП України, 2019. 

С. 6–9. (0,16 д. а.). 

11. Чорненька Л. М. Зерновий ф’ючерс як фінансовий інструмент хеджування ризиків на 

ринку сільськогосподарської продукції. Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і 

готельно-ресторанної індустрії: зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конф., Умань, 27–

 28 трав. 2021 р. Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. С. 276–280. (0,23 д. а.). 

                                                           
2* Видання одночасно входить до міжнародних наукометричних баз даних. 

http://ujae.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/ujae_2021_r01_a14.pdf
https://rsglobal.pl/index.php/ijite/article/view/2022/1780
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12. Гречанюк Л. М. (Чорненька Л. М.). Хеджування ризиків сільськогоспо-дарських 

товаровиробників. Ukrainе, Bulgaria, ЕU: Есonomiс and Soсial Trеnds: matеrials V Intеrnational 

Sсiеntifiс and Praсtiсal Сonfеrеnсе. Burgas, Bulgaria, 26 Junе – 4 July 2021. Burgas: Avangard Prima, 

2021. Р. 109–112. (0,17 д. а.). 

 

 

Апробація результатів дисертаційної роботи 

№ 

п/п 
Тип конференції Назва конференції 

Місце і дата 

проведення 
Тип участі 

1.  
Міжнародна науково-

практична конференція 

Аграрна політика України 

в умовах глобальних 

продовольчих та 

фінансово-економічних 

викликів 

м. Київ, 20-21 

жовтня 2016 р 
очна 

2.  

ІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

студентів, аспірантів та 

молодих вчених 

Нові виклики для 

аграрного сектору України 

в умовах глобалізації 

м. Київ, 17 

жовтня 2019 р. 
очна 

3.  

Всеукраїнська науково-

практична онлайн 

конференції  

Актуальні питання теорії 

та практики менеджменту 

м. Київ, 26 

травня 2021 р. 
дистанційна 

4.  
Міжнародна науково-

практична конференція  

Теорія, практика та 

інновації розвитку 

туристичної і готельно-

ресторанної індустрії 

м. Умань, 27-28 

травня 2021 р 
заочно 

5.  

V Іntеrnаtіоnаl 

Sсіеntіfіс-аnd Рrасtісаl 

Соnfеrеnсе 
 

Ukrаіnе, Bulgаrіа, ЕU: 

Есоnоmісаnd Sосіаl Trеnds 

Burgаs, Bulgаrіа, 

26 Junе – 4 July 

2021y 

заочно 
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ДОВІДКИ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

  



240 

 

 

 

  



241 

 

 

  



242 

 

 

  



243 

 



244 

 
 



245 

 
 



246 

 
 


