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МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
В даному дослідженні поняття "дериватив" є тотож�

ним поняттю "похідний цінний папір". Це визначено чин�
ним ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480�
IV від 23.02.2006 р. Відповідно, при обчисленні обсягу
торгів деривативам, ми підсумовували обсяги торгів стро�
ковими контрактами та опціонними сертифікатами, хоч
останнім часом статистика за цими фінансовими інстру�
ментами почала подаватися окремо. Щодо опціонних
сертифікатів, то віднесення цього інструменту до кате�
горії "дериватив" відповідає чинному законодавству [3].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є визначення основних тенденцій

розвитку вітчизняного ринку деривативів за останні
десять років, аналіз динаміки біржової торгівлі похідни�
ми та розробка практичних рекомендацій щодо створен�
ня сприятливих умов подальшого динамічного розвит�
ку ринку деривативів в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Після набуття незалежності в Україні торгівлю ф'ю�

черсними контрактами було розпочато у 1994 році.
Спершу це були здебільшого контракти на продаж па�
лива, а згодом і на сільгосппродукцію. З квітня 1996 року
на Київській універсальній біржі щоденно відбувалися
торги по ф'ючерсних контрактах на долар США зі стро�
ком виконання до 6 місяців.

Подальший розвиток організованого ринку дерива�
тивів був пов'язаний з Українською міжбанківською ва�
лютною біржею (УМВБ). Наприкінці 1997 р. на УМВБ
було створено строкову секцію, перший етап діяльності
якої продовжувався до серпня 1998 року. Незважаючи
на значні обсяги попиту та пропозиції ф'ючерсних кон�
трактів, реально укладалася незначна кількість угод
(3,3% — 10,1% від обсягу попиту). Однією з основних
причин подібної ситуації вважається особливість валют�
ного регулювання на той час.

Другий етап роботи строкової секції УМВБ почався у
2003 році. Протягом 2003 року було зареєстровано 28 спе�
цифікацій ф'ючерсних контрактів акціонерного товари�
ства "УМВБ", у тому числі 8 специфікацій в аграрному сек�
торі, 6 специфікацій у валютному секторі, 8 — у паливно�
енергетичному. Незважаючи на зусилля щодо створення
організованого ф'ючерсного ринку, його використання
суб'єктами економічних відносин в Україні не набувало
значних масштабів та не відігравало значної ролі в еконо�
мічному житті суспільства. Спроби запровадження в Ук�
раїні товарних деривативів також були невдалими.

Через світову фінансову кризу не надто великий
український ринок деривативів став ще меншим. У 2009
році зафіксований найменший показник обсягу торгівлі
деривативами (табл. 1).

З 2009 по 2012 рік ринок деривативів характеризу�
вався постійним зростанням. За три роки сума кон�
трактів з деривативами на біржовому ринку України
помітно зросла: з 3,73 млрд грн. у 2010 році до 24,95 млрд
грн. у 2012 році (табл. 1).

Проте, упродовж 2013 та 2014 років, обсяг торгів де�
ривативами скорочується. Так, за підсумком 2014 року
цей показник зменшився у два рази у порівнянні з 2013
роком. Практично 100% торгів деривативами зосередже�
но в межах бірж. Обсяг торгів деривативами на біржово�
му ринку у 2014 році становив 9,90 млрд грн. (табл. 2).

Протягом 2010—2014 рр. кількість фондових бірж,
що функціонували на вітчизняному фондовому ринку,
не змінювалась та становила 10 одиниць. До числа фон�
дових бірж, на яких у цей період були зафіксовані об�
сяги торгів деривативами, входили 5, а саме:

— Київська міжнародна фондова біржа (КМФБ);
— Українська міжбанківська валютна біржа

(УМВБ);
— Українська фондова біржа (УФБ);
— Українська біржа (УБ);
— Фондова біржа "Перспектива".
Якісно новий етап розвитку ринку деривативів роз�

почався в Україні у 2010 році, коли "Українська біржа",
що фактично розпочала свою діяльність як організатор
торгівлі лише у 2009 р., запустила строковий ринок (тор�
ги ф'ючерсами розпочато 27.05.2010 р.). До 2010 року
обсяги торгів деривативами на біржовому ринку Украї�
ни були незначними (див. табл. 1).

У 2010 та 2011 роках беззаперечним лідером біржового
ринку деривативів була Українська біржа (96,42% та 99,0%
ринку відповідно). У 2012 році технології строкового рин�
ку запрацювали на Фондовій біржі "Перспектива", у зв'яз�
ку з чим частка "Української біржі" знизилася до 52,53%
ринку. В свою чергу, обіг деривативів на фондовій біржі
"Перспектива" склав 46,90% від загального обсягу (табл. 3).

У 2013—2014 році на ринку деривативів впевнено
лідирує Фондова біржа "Перспектива", зосередивши
85,4% та 84,55% ринку відповідно (див. табл. 3).

Щодо обсягу торгів деривативами, то в 2014 році 8,37
млрд грн. припадає на ФБ "Перспектива" та майже 1,5
млрд грн. — на ФБ "Українська біржа" (табл. 4).

У 2014 році до біржових списків організаторів
торгівлі було включено 226 похідних (деривативів). Це
на 12,74% менше, порівняно з 2013 роком, коли до
біржових списків фондових бірж було включено 259
похідних (деривативів) (табл. 5).

З 226 деривативів, допущених до торгів у 2014 році, 204
припадає на "Українську біржу", 16 — на УМВБ і 6 на ФБ
"Перспектива". Для визначення повного спектру інстру�
ментів, що пропонує ринок деривативів сьогодні, проана�
лізуємо детальніше роботу бірж�лідерів у цьому напрямку.

Фондова біржа "Українська біржа" (УБ)
Українська біржа розпочала свою діяльність як

організатор торгівлі у 2009 р., строковий ринок запус�
тила вже у 2010 р. У 2011 р. Українська біржа проводи�
ла торги ф'ючерсними контрактами на Індекс українсь�
ких акцій (UX) і опціонними контрактами на ф'ючерс на
Індекс українських акцій. В той період біржа заявляла
про плани запровадження торгів ф'ючерсними контрак�
тами на різні базові активи (цінні папери, валюти, то�
варні активи тощо).

На сьогодні до інструментів ринку деривативів ФБ
"Українська біржа" належать:

  
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 

 
. 0,68 0,09 0,05 0,12 0,05 3,73 23,82 24,95 21,40 9,90 

% 
(  

) 
4,14 0,31 0,14 0,32 0,14 2,84 10,12 9,39 4,52 1,57 

Таблиця 1. Обсяг торгів деривативами на біржовому ринку України у 2005—2014 роках

Джерело: розраховано автором за даними [4—6].

   
2010 2011 2012 2013 2014 

 3,73 23,82 24,95 21,40 9,90 
0,01 0,16 0,14 0,00 0,01

: 3,74 23,98 25,09 21,40 9,91

Таблиця 2. Обсяг торгів деривативами на біржовому
та позабіржовому ринку України у 2010—2014 роках,

млрд грн.

Джерело: розраховано автором за даними [4—6].
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— ф'ючерсні контракти на Iндекс українських акцiй
(iндекс UX);

— опцiонні контракти на ф'ючерс на Iндекс украї�
нських акцiй (iндекс UX);

— ф'ючерсні контракти на курс "долар США�украї�
нська гривня";

— ф'ючерсні контракти на курс "євро�долар";
— ф'ючерсні контракти на цiну однiєї тройської

унцiї афiнованого золота.
Відзначимо, що набір iнструментiв "Української

бiржi" доповнився новими ф'ючерсними контрактами:
ф'ючерсами на курс "долар США�гривня", на курс
"євро�долар" та на цiну золота. Новi iнструменти дозво�
ляють страхувати валютнi ризики та можуть бути
використанi в рiзних iнвестицiйних стратегiях. Очi�
кується, що інструменти стануть популярними серед
широкого кола учасникiв ринку: вiтчизняних та
iноземних iнвесторів, пiдприємств реального сектору
економiки (експортери та iмпортери), банків. Надалі УБ
планує запуск опцiонiв на цi ф'ючерснi контракти.

На першому етапi торгiв на строковому ринку Ук�
раїнська бiржа використовувала технологiю торгiв че�
рез Центрального контрагента. Сьогоднi у вiдповiдностi
до норм дiючого законодавства функцiю Центрального
контрагента виконує сама бiржа, яка забезпечує систе�
му гарантiй виконання строкових угод, що дозволяє
учасникам торгiв ефективно працювати на строковому
ринку [7].

Щодо обсягу торгiв на строковому ринку "Українсь�
кої бiржi" в 2015 роцi, то він склав 2 372,7 млн грн., що
більше показника 2014 року на 967,9 млн грн. У структурi
торгiв за 2015 рiк ринок акцій зменшився на 25% порівня�
но з 2014 роком і склав 50% сумарного обороту на
"Українськiй бiржi", натомість ринок ф'ючерсів збільшився
у порівнянні з 2014 роком аж на 20% та склав у 2015 році
34%, ринок опціонів склав у 2015 році 2%, на ринки
iнвестицiйних сертифiкатiв, корпоративних та державних
облігацій припало 14% сумарного обороту біржі (табл. 6).

Значне підвищення операцій із ф'ючерсними
контрактами у 2015 році пов'язано, зокрема, з тим,
що 28 січня 2015 року на "Українській біржі" роз�
почались торги новими інструментами: ф'ючерса�
ми на курс "долар США�українська гривня", а та�
кож на ціну однієї тройської унцiї афiнованого
золота.

25 лютого 2015 року на Українській біржі роз�
почались торги ф'ючерсами на курс "євро�долар".
Вважається, що це найліквідніша валютна пара.
Ф'ючерс на курс "євро�долар" — актуальний для
учасників та необхідний для вітчизняного ринку
деривативів фінансовий інструмент.

7 грудня 2015 року в біржовий список "Украї�
нської біржі" включено державні деривативи на
ВВП України — т.з. інструменти відновлення вар�
тості (Value Recovery Instrument, VRI). Це фінан�
совий інструмент, ціна котрого повністю зале�
жить від економічної ситуації в Україні. Фактич�
но, він представляє собою опціон на українську
економіку. Дані деривативи деноміновані у дола�
рах США, мають специфічні базові умови, а ме�
тодика виплат по VRI прив'язана до динаміки ВВП
України з 2019 по 2038 роки.

ПАТ "Українська бiржа" спрямовує свої зу�
силля на подальше зростання лiквiдностi та об�
сягу торгiв на ринку цiнних паперiв та деривати�
вiв, зокрема, через: залучення приватних та інсти�

туційних інвесторів, банків та іно�
земних інвесторів; запуск нових
строкових контрактів; подальший
розвиток пост�трейдингової ін�
фраструктури.

Фондова біржа "Перспектива"
(ФБП)

Фондова біржа "Перспектива"
в січні 2016 року відзначила восьму річницю державної
реєстрації. Протягом 2006—2007 років біржа функціо�
нувала в організаційно�правовій формі ТОВ та з ліцен�
зією торгівельно�інформаційної системи як форми
організатора торгівлі, а 29 січня 2008 року була пере�
творена на акціонерне товариство та фондову біржу.

Протягом 2008—2011 років ФБ "Перспектива" зай�
мала друге місце за обсягами біржових торгів та посту�
пово залучала все більшу кількість операторів та емі�
тентів. Проте з 2012 по 2015 рр. ФБ "Перспектива" ста�
ла лідирувати на біржовому ринку України і збільшува�
ти ринкову частку в переважній більшості найбільш зна�
чущих сегментів, у т.ч. і на ринку деривативів (табл. 7).

Строковий ринок стартував на ФБП 31.05.2012 р.,
коли почалися торги ф'ючерсними контрактами на Ук�
раїнський індекс депозитних ставок за депозитами фізич�
них осіб (індекс UIRD) — це перший приклад біржових
торгів процентними строковими контрактами (Interest
Rate Future, IRF) в Україні. Індекс UIRD розраховується
Thomson Reuters за методикою, розробленою спільно з
Національним банком України (НБУ), на основі номіналь�
них ставок ринку депозитів фізичних осіб. Значення
(фіксінг) індексу UIRD публікуються кожного робочого
дня в системі Thomson Reuters та розкриваються щоден�
но у вільному доступі на інтернет�сайті НБУ.

З 12.04.2013 р. ринок дістав подальший розвиток зав�
дяки впровадженню в обіг ф'ючерсних контрактів на
індекс KievPrime (на ставки, що відповідають строкам
погашення міжбанківських кредитів на строк 1 та 3
місяці). Індекс KievPrime розраховується Thomson
Reuters на основі відсоткових ставок міжбанківського
кредитного ринку. Значення (фіксінг) KievPrime публі�
куються компанією Thomson Reuters кожного робочо�
го дня на спеціальних сторінках "KievPrime" в інфор�
маційній системі Thomson Reuters.

На ФБП відпрацьовано всі процедури: доступу брокерів
до торгів, запуску різних серій деривативів з різними базо�
вими активами, забезпечення виконання зобов'язань (ко�

  
2010 2011 2012 2013 2014

 0,003 - - - -
 96,42 99,0 52,53 14,62 14,19

 0,08 0,009 0,006 0,004 0,03
 1,30 0,25 0,56 0,02 1,24
 2,21 0,75 46,90 85,4 84,55

: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
   

   
  . , % 

2,84 10,12  9,39 4,52 1,57 

Таблиця 3. Частка фондових бірж у загальному обсязі
виконаних біржових контрактів з деривативами на

організаторах торгівлі у 2010—2014 роках, %

Джерело: розраховано автором за даними [4—6].

  
2010 2011 2012 2013 2014 

 0,12 - - - -
 3 594,23 23 578,52 13 106,69 3 128,0 1 404,8

 2,82 2,18 1,53 0,8 2,5 
 48,37 59,18 139,68 5,0 122,66
 82,28 177,46 11 702,73  18 267,3 8 371,6 

: 3 727,82 23 817,34 24 950,63 21 401,1 9901,6

Таблиця 4. Обсяги торгів з деривативами в розрізі
фондових бірж у 2010—2014 роках, млн грн.

Джерело: розраховано автором за даними [4—6].

  
( ) 

  
31.12.2010 

  
31.12.2011 

  
31.12.2012

  
31.12.2013

  
31.12.2014

19 140 230 259 226 

Таблиця 5. Кількість похідних (деривативів), які допущено до торгів
на фондових біржах, шт.

Джерело: [4].
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ригування позицій, встановлення та зміна маржі, примусо�
ве закриття позицій, обмеження цінових коливань, макси�
мального обсягу позицій, зупинення торгів).

У 2014 році на ФБ "Перспектива" проводились тес�
тові торги валютними деривативами за участі низки
банків та ТЦП, а 21 січня 2015 року на ФБП було прове�
дено перші торги ф'ючерсами на міжбанківські курси
"долар США�українська гривня" (USD/UAH) та "євро�
українська гривня" (EUR/UAH).

31.07.2015 погоджені НБУ та зареєстровані Націо�
нальною комісією з цінний паперів та фондового ринку
(НКЦПФР) контракти на курс "євро�долар США" (EUR/
USD), банківські метали та індекси акцій. Ф'ючерс на курс
"євро�долар США" почав торгуватися у вересні 2015 року.

Щодо результатів торгів ФБ "Перспектива" у 2015
році в цілому, то вони зменшилися на 55%, порівняно з
показниками попереднього року. Разом з тим, обсяги
торгів на фондових біржах України скоротилися на 53%.

При цьому у 2015 році на ФБП припадало 77% су�
купного біржового обороту в Україні. Частка ФБП у
сегменті строкових контрактів становила 54%, а в
торгівлі опціонними сертифікатами — 99% (табл. 7).

В якості пріоритетних планів розвитку строкового
ринку ФБ "Перспектива", зокрема, розглядає участь у
нормотворчих та організаційних заходах щодо консо�
лідації національної біржової інфраструктури та ство�
рення передумов для активізації ролі банків на ринку
деривативів.

Так, ПАТ "Фондова біржа "Перспектива" у листо�
паді 2015 року зверталася до Наглядових рад ПАТ "Фон�
дова біржа ПФТС" та ПАТ "Українська біржа" з про�
позиціями обговорити конструктивні формати консолі�
дації національного біржового ринку з урахуванням
інтересів всіх цих трьох найбільш відомих та технологі�
чних фондових бірж України. Також ФБП пропонува�
ла учасникам ринку отримати частку у капіталі ФБП [9].

Нагадаємо, що протягом жовтня — листопада 2015 р.
НКЦПФР прийняла рішення щодо анулювання ліцензій

кількох фондових бірж. Це стосувалося, зокрема, і ПАТ
"Фондова біржа ПФТС" (рішення НКЦПФР від
06.10.2015 р.), і ПАТ "Українська біржа" (рішення
НКЦПФР від 17.11.2015 р.). Причиною стала структура
власників цих бірж, що суперечить діючим вимогам на�
ціонального законодавства про ліцензування. Після
цього біржі, скориставшись нормами ЗУ "Про ліцензу�
вання видів господарської діяльності", подали апе�
ляційні скарги до Експертно�апеляційної ради з питань
ліцензування Державної регуляторної служби Украї�
ни, що зупинило дію рішення НКЦПФР до прийняття
рішення за результатами розгляду апеляції.

26 січня 2016 року Експертно�апеляційна рада з
питань ліцензування Державної регуляторної служби
України задовольнила скарги ПАТ "Фондова біржа
ПФТС" та ПАТ "Українська біржа" та скасувала від�
повідні рішення НКЦПФР. Біржі продовжують працю�
вати в штатному режимі.

Дослідження сучасних тенденцій розвитку вітчизня�
ного ринку деривативів свідчить про потребу у послідов�
ному та системному підході до формування даного сег�
мента фінансового ринку в країні. Існує багато невиріше�
них проблем, зокрема відсутність базового закону про
деривативи. Наявність багатьох нормативно�правових
актів, що роздрібнено і не завжди уніфіковано регулюють
основні аспекти функціонування ринку деривативів, не
лише ускладнює роботу ринку, а й призводить до деяких
колізій та різночитань. Це стосується інструментарію рин�
ку, інфраструктурного забезпечення її роботи, регулятор�
ної політики тощо. Відсутність базового закону про дери�
вативи також стримує найбільш значущих учасників цьо�
го ринку — банки і міжнародних інвесторів.

Серед певних позитивних зрушень на вітчизняному
ринку деривативів у правовому полі слід відмітити по�
дання в листопаді 2015 року до парламенту законопро�
екту про регульовані ринки та деривативи [10]. Цей до�
кумент є проектом комплексних законодавчих змін,
спрямованих на запровадження у законодавстві Украї�
ни правових засад регулювання похідних фінансових
інструментів (деривативів). Проект закону розробляв�
ся НКЦПФР разом із Європейським банком реконст�
рукції і розвитку із залученням народних депутатів,
Міністерства фінансів, Міністерства економічного роз�
витку і торгівлі, Міністерства аграрної політики та про�
довольства, НБУ, МВФ та USAID.

Законопроектом передбачається запровадження не�
обхідних змін в законодавство для повноцінного функ�
ціонування позабіржового ринку деривативів, зокрема
вводиться поняття генеральної угоди та ліквідаційного
неттингу. Також документ передбачає існування регуль�
ованих ринків у відповідності до директив ЄС. Передба�
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Таблиця 6. Структура торгів на строковому ринку
"Української біржі" у 2014—2015 роках, %

Джерело: розраховано автором за даними [5].
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-     1,36 15,76 3,08 8% 48% 23% 
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-   0,00 3,29 1,35 0% 82% 62% 

-   - 11,47 2,82 - 47% 54% 

-   - 0,23 0,61 - 62% 99% 
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   85 108 101 10% 17% 27% 

     165 383 852 8% 14% 26% 

     - 148 410 - 21% 41% 

Таблиця 7. Динаміка основних показників ФБ "Перспектива" за 2008—2015 роки

Джерело: [8].
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чено існування і регульованого ринку деривативів, загаль�
ний нагляд за яким буде здійснювати НКЦПФР. Зали�
шається сподіватися на те, що цей законопроект зі всіма
необхідними доопрацюваннями все ж таки перетворить�
ся найближчим часом на діючий Закон України.

Ще однією проблемою ринку, що стримує його роз�
виток, є низька ліквідність та недостатня кількість
внутрішніх інвесторів для досягнення необхідної гли�
бини ринку. Одна із причин цього — низький ступінь
інформованості широкого кола дрібних та інституцій�
них інвесторів про деривативи та всі можливі переваги,
що пов'язані з їх використанням. Дослідження особли�
востей розвитку ринку деривативів в країнах Централь�
ної та Східної Європи [11] показало, що достатня інфор�
мованість різних груп інвесторів про переваги дерива�
тивів була у свій час одним із основоположних факторів
активного розвитку ринку в цьому регіоні.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи проведене дослідження, констатує�

мо факт відносно динамічного розвитку доволі моло�
дого сегменту фінансового ринку України — ринку де�
ривативів. Так, з 2010 року спостерігаються тенденції
зростання обсягів торгів деривативами, концентрації
торгів на біржовому ринку. На ринку спостерігається
розширення кількості інструментів, що дозволяють інве�
сторам ефективно хеджувати ризики та можуть бути
використані в рiзних iнвестицiйних стратегiях. Зокрема
нещодавно (січень 2015 р.) на ринку з'явилися довгооч�
ікувані та актуальні для учасників ринку валютні дери�
вативи. Крім того, учасники ринку проводять консуль�
тації щодо консолідації біржового ринку.

Тим не менше, існує ряд проблем, що значно стри�
мують розвиток вітчизняного ринку деривативів. Їх ви�
окремлення дозволило сформулювати ряд заходів, що,
на наш погляд, дозволять створити сприятливі умови
подальшого динамічного розвитку ринку деривативів в
Україні. До них, зокрема, відносяться:

— забезпечення грунтовної та ефективної законо�
давчої бази функціонування ринку деривативів (у т.ч.
прийняття базового закону про деривативи та вдоско�
налення податкового законодавства);

— розробка зваженої політики регулювання біржо�
вої та позабіржової складової ринку;

— активна участь держави (як учасника ринка, так і
регулятора), націлена на підвищення ліквідності ринку;

— свідома підтримка попиту на ресурси фондового
ринку через урегулювання діяльності інституційних
інвесторів та створення умов для участі домогоспо�
дарств на ринку;

— підвищення ефективності функціонування інфра�
структури ринку для забезпечення прозорості та на�
дійності операцій з фінансовими інструментами;

— подальше розширення інструментарію ринку;
— підвищення в колі дрібних та інституційних інве�

сторів ступеня інформованості про деривативи та всі
можливі переваги, що пов'язані з їх використанням;

— створення умов для поширення використання де�
ривативів на товарних ринках;

— і, звичайно, стабілізація політико�економічної си�
туації в країні.
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