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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день в Україні виникла актуальна

проблема в залученні капіталу для забезпечення розвит-
ку корпорацій. Залучений капітал є основою для здійс-
нення їх господарської діяльності, однак через фінан-
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THE ESSENTIAL-FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE OPTION AND ITS APPLICATION
TO MOTIVATE EMPLOYEES OF THE CORPORATION

У статті визначено економічну сутність опціону як похідного фінансового інструменту, який може
бути застосовано у корпораціях. Запропоновано систему функцій опціону, яку сформовано через дослі-
дження його сутнісних характеристик та видів. Розкрито зміст запропонованих функцій. Досліджено
мотиваційну функцію опціону як таку, яка забезпечує підвищення ефективності діяльності корпорації
на основі мотивації її топ-менеджерів і провідних спеціалістів за рахунок продажу їм опціонів на акції
банку за пільговою ціною. Розглянуто досвід зарубіжних корпорацій у використанні опціону для заці-
кавленості певних груп працівників у результатах діяльності, що спонукає їх розробляти рекомендації з
удосконалення та оптимізації функціонування корпорацій. Визначено, що в Україні відсутній будь-який
досвід застосування опціонних мотиваційних програм. Розглянуто загальні риси та можливості їх засто-
сування у діяльності вітчизняних корпорацій.

The article defines the economic essence of the option as a derivative financial instrument that can be used in
corporations. The system of option features is proposed which was formed through the study of its essential
characteristics and types. The content of the proposed functions is articulated. The motivational function of the
option as the one that enhances the effectiveness of the corporation activity based on the motivation of its top
managers and leading specialists due to the sale of options on shares of the bank at a discounted price to them is
investigated. The experience of foreign corporations to use the option for certain groups of workers interested in
the results of activities that encourage them to develop recommendations for improving and optimizing the
functioning of corporations is studied. It was determined that in Ukraine there isn't any experience of using the
option motivational programs. The general characteristics and their possible application in the activities of
domestic corporations are considered.
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сову кризу велика кількість українських корпорацій
потерпає від його недостатності. Тому вони вимушені
розвивати нові способи та методи акумуляції тимчасо-
во вільних коштів. Одним з таких методів є використан-
ня опціонів.
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Український фондовий ринок знаходиться лише
на початкових етапах розвитку і має недостатній
досвід у сфері випуску опціонів як способу додатко-
вого залучення капіталу. Використання опціонів по-
зитивно відзначиться як на діяльності корпорацій (оп-
ціони будуть слугувати джерелом додаткового залу-
чення капіталу), так і на розвитку фондового ринку
України (оскільки випуск опціонів сприятиме розши-
ренню фондового ринку України та його клієнтської
бази).

Крім того, в зарубіжній практиці застосування оп-
ціонів має й інше призначення — як засіб мотивації топ-
менеджерів і провідних спеціалістів до ефективної праці
шляхом продажу їм опціонів на акції корпорації за
пільговою ціною. В Україні вид мотивації шляхом участі
працівників у власності достатньо відомий, однак за-
стосування опціонів з цією метою не набуло поширен-
ня.

Зважаючи на це, можна стверджувати, що дослід-
ження опціонів та можливості їх застосування у діяль-
ності корпорацій є актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У даний момент часу розвиток теорії опціонів та

опціонних мотиваційних програм набуває широкого
розповсюдження за межами України. Існує багато
грунтовних наукових досліджень з цього питання, ав-
торами яких є Дж. К. Халл [1], А. Фельдман [2], А. Бу-
ренін [3], А. Дамодаран [4], М. Лімітовський [5] та інші.
Нажаль, в українській сучасній науковій літературі ре-
зультати дослідження сутності, змісту, функцій опці-
онів та їх застосування з метою мотивації представ-
лені дуже обмежено (автори: Л. Гриценко [6], Т. Ант-
ропова [7]).

Крім того, розглядаючи опціони науковці основну
увагу приділяють вивченню їх сутності і застосування
на фондовому ринку, а функції опціонів та можливість
їх використання в межах корпорації розглядається
дуже обмежено.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення сутнісно-функ-

ціональної характеристики опціону та розгляд можли-
востей його застосування для мотивації працівників
вітчизняних корпорацій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Опціон як дериватив вид похідних цінних паперів має
довгу історію становлення і розвитку, але, незважаючи
на це, в сучасній економічній літературі існують різні
думки стосовно його сутності (табл. 1).

З таблиці 1 видно, що більшість вчених сходяться на
думці, що опціон — це право купити або продати фінан-
совий актив за обумовленою ціною.

На основі розгляду поглядів науковців, у даному
дослідженні під опціоном нами розуміється дериватив,
що засвідчує право його держателя відмовитися від уго-
ди, або, навпаки, купити чи продати основний цінний
папір (товар, валюту) за обумовлену опціоном ціну, про-
тягом терміну або на обумовлену дату, що ним перед-
бачено.

Опціон є одним із видів строкових угод, які можуть
укладатися як на біржовому, так і на позабіржовому
ринках.

Розрізняють: американський опціон — право дер-
жателя може бути реалізоване будь-коли протягом
опціонного строку; європейський опціон — реалі-
зується лише після настання терміну виконання зо-
бов'язань, тобто на фіксовану дату, яка зазначається
у опціоні.

Продавець опціону зобов'язаний забезпечити безу-
мовне і безвідкличне право покупця на здійснення опе-
рації чи відмову від неї. Розрахунки за операціями з
опціонами здійснюються на день реалізації об'єкту
купівлі-продажу.

Залежно від прав, що надаються власнику (покуп-
цю) опціону, останній поділяється на такі види:

а) опціон на продаж, або опціон продавця чи пут-
опціон — дає власнику (покупцю) опціону право на про-
даж через визначений час за наперед обумовленою
ціною певного виду фінансового чи іншого активу. Про-
давець пут-опціону зобов'язаний купити такий актив у
покупця опціону;

б) опціон на купівлю, або опціон покупця чи кол-
опціон — дає власнику право на купівлю через визна-
чений час за наперед обумовленою ціною певного ак-
тиву, який йому зобов'язаний продати продавець оп-
ціону [5].

Опціон на відміну від ф'ючерсної чи форвардної
угоди є угодою "несиметричною", а саме в той час
коли ф'ючерсні та форвардні угоди є обов'язковими
для виконання обома учасниками угоди, опціон дає
власнику право виконати чи не виконати угоду, а для
продавця є обов'язковим для виконання. Опціон ви-
конується, коли ситуація на ринку сприятлива для
покупця опціону і несприятлива для продавця. Про-
давець опціону приймає на себе ризики, пов'язані з
несприятливими ціновими змінами на ринку і за це
отримує від покупця винагороду — премію, яку на-
зивають ціною опціону. Ціна активу, що зафіксова-
на в опціонному контракті, за якою буде продано
актив, називають страйковою ціною, або ціною ви-
конання.

Таблиця 1. Визначення сутності опціону

Складено авторами.

Автор Визначення 

Гриценко Л. [6] 

Опціон – це інструмент строкового фінансового або товарного ринків, який 

відображає право (але не зобов'язання) на купівлю (опціон-кол) чи продаж (опціон-

пут) базового активу за визначеною ціною на деяку фіксовану дату у майбутньому 
(європейський опціон) або у будь-який момент до визначеної дати (американський 

опціон) 

Дамодаран А. [4] 

Опціоном називається інструмент фінансового або товарного строкового ринку, який 

стосується покупки (кол-опціон) або продажу (пут-опціон) базисного активу 
(звичайно стандартної кількості акцій або біржового товару) за обумовленою ціною 

(ціною закінчення, або страйковою ціною) на деяку фіксовану дату в майбутньому 
(європейський опціон) або в будь-який момент до деякої фіксованої дати в 
майбутньому (американський опціон), якщо власнику опціону захочеться зробити це; 
інакше він має право операцію не проводити 

Рош Дж. [8] Опціон – це право, а не обов’язок, прийняти те чи інше управлінське рішення  

Де Ковні Ш. [9] 

Опціон – це контракт між продавцем і власником опціону, за яким власник опціону 
отримує право, а не зобов’язання, купити у продавця опціону або продати йому 
заздалегідь визначену суму однієї валюти в обмін на іншу (або на національну 
грошову одиницю) за обумовленим валютним курсом 

Редхед К. [10] 
Опціони – це такі похідні інструменти, які дають можливість страхувати фінансові 
інвестиції від змін цін окремих видів активів, що покладені в основу цих опціонів 
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На ринку опціонів проводять операції дві основні
категорії учасників: хеджери і спекулянти. Фінансові
посередники (спекулянти), як правило, не займаються
купівлею-продажем окремих опціонів, а реалізують
опціонні стратегії (позиції), які полягають у формуванні
портфеля опціонів з різноманітними характеристиками.

Як було визначено вище, опціонні угоди укладають-
ся як на біржовому, так і на позабіржовому ринках.
Опціонні угоди укладаються на тих самих біржах, що й
інші строкові угоди, хоча існують також спеціальні біржі
для опціонів, наприклад, Чиказька біржа опціонів [7].

Основні відмінності між біржовими і позабіржови-
ми опціонами такі: біржові опціони мають стандарти-
зовані страйкові ціни та дати виконання; при торгівлі
опціонами на біржі значну роль відіграють клірингові
палати; витрати з проведення операцій на біржовому
ринку значно менші від витрат на ведення операцій поза
біржею; опціони, як і інші цінні папери, що перебува-
ють у обігу на біржі, більш ліквідні, ніж позабіржові;
вторинний ринок позабіржових опціонних контрактів
досить обмежений.

З розгляду сутності, видів та змісту функціонуван-
ня опціонів на ринку видно, що опціони, як вид похідних
цінних паперів, можуть виконувати певні функції. Зва-
жаючи на це, набуло подальшого розвитку формуван-
ня системи функцій опціону (табл. 2).

Запропоновані нами функції опціону дозволяють
поглибити теоретичні аспекти дослідження його сут-
ності. Вважаємо, що в межах даного дослідження най-
більшого значення набуває розгляд мотиваційної
функції опціону.

В Україні мотиваційна функція опціону не вико-
нується. Огляд спеціалізованих джерел та засобів ма-
сової інформації показав, що українські корпорації для
мотивації топ-менеджерів і провідних фахівців не залу-
чають опціони, хоча у зарубіжній практиці такий досвід
широко застосовується. Це може пояснюватися наступ-
ним:

по-перше, відсутністю знань та досвіду у власників
стосовно роботи з опціонами та опціонними мотива-
ційними програмами;

по-друге, існує слабка активність українського вто-
ринного ринку цінних паперів;

по-третє, тим, що для більшості громадян України
грошова винагорода у короткостроковому періоді є
важливішою, ніж отримання грошей у перспективі внас-
лідок володіння акціями або здійснення спекулятивної
операції відносно них, хоч як би це не було вигідно.

На нашу ж думку, опціонна мотивація топ-менед-
жерів і провідних фахівців комерційних банків, які ма-
ють достатньо високу оплату праці та орієнтовані на
більш високі цілі, ніж отримання зарплати, може бути
ефективною. Крім того, зараз, в умовах кризи, як ніко-
ли існує необхідність у залученні інвестиційних активів,
які будуть використані для фінансування корпорацій.
Ці кошти можуть бути залучені у повному обсязі за
умови, якщо корпорація буде мати високий фінансо-
вий результат, отримання якого у великому ступеню
залежить від ефективності праці персоналу та якості
управління.

У зарубіжній практиці одним з поширених способів
мотивації є участь працівників у власності корпорації.
Цей спосіб може бути реалізований шляхом продажу
опціонів на придбання акцій корпорації топ-менедже-
рам і провідним фахівцям, що в ній працюють (опціонні
мотиваційні програми). Тобто інструментом, який за-
безпечує мотивацію працівника опціонами, є не сам кон-
кретний актив, а право купівлі акцій на пільгових умо-
вах.

На практиці опціонні мотиваційні програми однією
з перших застосувала корпорація Merck [4]. Згодом їх
почали використовуватися у корпораціях Intel та
Bonduelle [1]. Лідером мотивації за допомогою опціон-
них програм є США, де за останні два десятиліття
кількість корпорацій, які практикують поширення акцій
серед персоналу збільшилось майже вдвічі, а також за
аналогічний період в Англії кількість власників акцій
придбаних за рахунок опціонних програм збільшилась
втричі і перевищила показник у 8 млн осіб (що складає
близько 20 % дорослого населення) [2]. Підтверджен-
ням поширення опціонів серед провідних менеджерів в
зарубіжній практиці є дані таблиці 3.

Проведені дослідження дозволили означити за-
гальні риси опціонних мотиваційних програм, які
застосовуються зарубіжними корпораціями для менед-
жерів:

1. В основі такої програми — опціон, право на вико-
ристання якого співробітник корпорації отримує про-
порційно протягом 4—5 років.

2. Ціна виконання опціону, як правило, визначаєть-
ся як ринкова ціна акції на день укладання опціонного
контракту.

3. Загальний термін дії опціону за опціонною моти-
ваційною програмою залежить від умов, які передбачені
в договорі. У середньому цей термін складає від 5 до 10
років.

Назва функції Зміст функції 
Спекулятивна 
функція 

Передбачає отримання доходів на спекулятивних операціях шляхом 

реалізації права купівлі-продажу базових активів 
Функція 
самострахування 

Полягає у страхуванні фінансових інвестицій від змін цін окремих видів 
активів, що покладені в основу цих опціонів 

Мотиваційна функція Передбачає вид довгострокової мотивації керуючого складу та провідних 

фахівців, за рахунок продажу їм опціонів на акції корпорації за пільговою 

ціною 

Функція мобілізації 
грошових коштів 

Полягає у забезпеченні механізму формування додаткових фінансових 

ресурсів за рахунок реалізації права придбання фінансових активів (цінних 

паперів) 
Платіжна функція Полягає у тому, що опціон можна використовувати як засіб платежу 

Таблиця 2. Система функцій опціону

Авторська пропозиція.

Складова пакету 
Частка в 
пакеті, % 

Опціон на акції  25  

Фіксована щорічна виплата за членство в раді директорів  50  

Виплата за участь у засіданні ради директорів  14  

Виплата за участь в поточному управлінні корпорацією  11  

Усього  100  

Таблиця 3. Склад компенсаційного пакету члена ради директорів американської корпорації

Джерело: [4].
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4. Опціон, який придбано працівником за опціонною
мотиваційною програмою забороняється перепродава-
ти протягом усього терміну його дії.

В Україні відсутній будь-який досвід використання
опціонних мотиваційних програм. Але в Росії вони ши-
роко використовують на практиці великими російськи-
ми корпораціями, а у банківській сфері у 2013 році оп-
ціонні мотиваційні програми були запропоновані до ре-
алізації у ВТБ та Сбербанку.

Як показує російський досвід, учасниками опціон-
них мотиваційних програм, як правило, виступають клю-
чові менеджери (топ-менеджери, керівники відокрем-
лених і провідних структурних підрозділів).

Способи виконання опціонних мотиваційних про-
грам застосовується в двох варіантах: лінійне виконан-
ня — учасник має право на придбання акцій в стовідсот-
ковому розмірі після закінчення терміну дії опціону (на-
приклад, у ВАТ "Мобільні ТелеСистеми"); поступове
виконання — учасник купує права на придбання акцій
рівними частками протягом усього терміну дії опціон-
ного договору (наприклад, у АБ "Газпромбанк").

Найбільш розповсюдженим способом визначення ціни
опціону в російській практиці є фіксація ціни виконання
на рівні ринкової ціни акції на момент прийняття рішення
про опціонні мотиваційні програми (у ВАТ "Мобільні Те-
леСистеми"). Інші варіанти — це середньозважена ринко-
ва ціна акції розрахована за певний період (у ВАТ "ЛУ-
КОЙЛ"), ціна вища за середньозважену ринкову вартість
(у ВАТ "ВимпелКом"), або за ціною нижчою за середнь-
озважену ринкову вартість (у ВАТ "ОМЗ").

Для персоналу українських корпорацій спосіб мо-
тивації за рахунок опціонних мотиваційних програм є
досить перспективним, оскільки працівники отримують
право придбати частину активів корпорації у власність
з подальшою можливістю отримання дивідендів, що
створює зацікавленість працівника-власника у прове-
денні успішної її діяльності як в поточному періоді, так
і в майбутньому. При цьому учасники опціонних моти-
ваційних програм не отримують права впливати на за-
гальну стратегію розвитку корпорації, оскільки
кількість акцій під реалізацію за опціонами, як прави-
ло, не перевищує 5—10 %.

На наш погляд, така політика мотивації шляхом
участі у власності повинна бути результативною та за-
безпечить позитивний ефект, оскільки за рахунок реа-
лізації опціонів буде відбуватися залучення додаткових
коштів для фінансування корпорацій та забезпечувати-
меться задоволення інтересів їх працівників як співвлас-
ників.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, нами уточнено сутнісну характерис-
тику опціону як деривативу, що засвідчує право його
держателя відмовитися від угоди, або, навпаки, купити
чи продати основний цінний папір (товар, валюту) за
обумовлену опціоном ціну, протягом терміну або на
обумовлену дату, що ним передбачено. На основі ви-
значення сутності опціону набуло подальшого розвит-
ку дослідження його функціональної характеристики.
Запропоновано визначати такі функції опціону: спеку-
лятивну, самострахування, мотиваційну, мобілізації
грошових коштів та платіжну.

Особливу увагу при дослідженні опціону запропо-
новано приділяти мотиваційній його функції. Суть її
полягає у забезпеченні підвищення ефективності діяль-
ності корпорації на основі мотивації її топ-менеджерів
і провідних спеціалістів за рахунок продажу їм опціонів
на акції банку за пільговою ціною. Виявлено, що укра-
їнські корпорації опціонні мотиваційні програми взагалі
не застосовують, хоча досвід зарубіжних корпорацій
показує високі результати при використанні опціонів
для зацікавленості певних груп працівників у підвищенні
ефективності їх праці. На основі розгляду загальних рис

та можливостей застосування опціонних мотиваційних
програм визначено, що їх застосування у діяльності
вітчизняних корпорацій може мати позитивний ефект.
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