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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. В умовах макроекономічної та фінансової нестабіль-

ності ефективна діяльність суб’єктів господарювання залежить від наявності ме-

ханізмів хеджування ризиків, що передбачає активізацію фінансового інжиніри-

нгу похідних фінансових інструментів. Так, обсяги реалізації продукції для біль-

шості видів економічної діяльності України перевищують обсяги виробництва 

при одночасному переважанні від’ємного чистого прибутку, що свідчить про не-

очікуване збільшення витрат виробництва, тобто суб’єкти господарювання нара-

жаються на високий рівень економічних і фінансових ризиків, що доводить не-

обхідність використання механізмів хеджування для їх мінімізації та забезпе-

чення фінансової стабільності на мікрорівні. 

Повільна динаміка епізодичного розвитку ринку похідних фінансових ін-

струментів України протягом 1994-2017 років при одночасному стійкому поси-

ленні деструктивних тенденцій актуалізують необхідність розробки методології 

моделювання параметрів деривативів для їх активного запровадження в діяль-

ність суб’єктів господарювання з метою реалізації ефективних стратегій хеджу-

вання. Незважаючи на наявність об’єктивних передумов, зокрема: надвисокий 

рівень макроекономічної та фінансової нестабільності в економіці України, від-

сутність ефективної стимулюючої фіскальної та грошово-кредитної політики, – 

похідні фінансові інструменти не набули активного використання в практиці 

суб’єктів господарювання, що, на наш погляд, обумовлюється відсутністю ком-

плексної системної методології їх використання як непрямих інструментів ефек-

тивного макроекономічного регулювання, адаптованої до умов економіки Укра-

їни. Похідні фінансові інструменти здатні забезпечити макроекономічну стабіль-

ність через посилення економічної активності суб’єктів господарювання внаслі-

док зменшення кон’юнктурних коливань і рівня волатильності фондового, гро-

шово-кредитного, валютного і товарно-сировинного ринків. 

Сучасні умови розвитку фінансових ринків характеризуються посиленою 

увагою інвесторів до похідних фінансових інструментів через широке коло мож-

ливостей ефективного управління капіталом за мінімальних витрат. У зв’язку з 

цим, функціональний механізм похідних фінансових інструментів набув суттє-

вих ускладнень у кількісному та якісному аспектах, що, за певних умов, може 

поставити під сумнів можливість реалізації його апріорної економічної природи, 

спрямованої на забезпечення ефективного функціонування ринків базових акти-

вів, і змістити акценти на наукове сприйняття похідних фінансових інструментів 

як генераторів деструктивних тенденцій в економіці. Зазначене актуалізує необ-

хідність дослідження процесів виникнення координаційних деструкцій в еконо-

міці та розробку практичних рекомендацій щодо їх мінімізації через функціона-

льний механізм похідних фінансових інструментів для забезпечення макроеко-

номічної стабільності. 

Фундаментальні теоретичні положення та концептуальні засади забезпе-

чення макроекономічної стабільності висвітлено в працях зарубіжних вчених: К. 

Бруннера, Дж. Кейнса, Ф. Кене, Є. Ліндаля, К. Макконнелла, А. Мелцера, Г. Мю-

рдаля, Дж. Тобіна, І. Фішера, М. Фрідмана, А. Хансена, Р. Шиллера та інших. 
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Вагомий внесок у розробку теорії реального економічного циклу, визначення 

причин макроекономічної та макрофінансової нестабільності, підйомів і спадів 

рівнів ділової активності зробили вітчизняні вчені: В. Базилевич, З. Варналій, Т. 

Ковальчук, Ю. Козак, І. Лютий, І. Максименко, Н. Мацелюх, А. Мельник, О. Ро-

зум, Н. Ткаченко, В. Федоренко, О. Черняк, А. Чухно та інші. 

Механізми використання похідних фінансових інструментів у стратегіях 

хеджування економічних і фінансових ризиків суб’єктів господарювання знай-

шли відображення в низці праць провідних зарубіжних вчених: М. Армана, Ю. 

Брігхема, С. Вайна, Дж. Ван Хорна, Б. Грехема, А. Дамодарана, Д. Дуффі, Д. 

Додда, П. Дрейка, М. Енсона, Л. Еша, Д. Каца, М. Ковела, Д. Коссіна, С. Коттла, 

М. Майєра, Ш. Натенберга, П. Петерсона, Х. Піротте, К. Редхеда, К. Рейя, С. 

Росса, Дж. Роша, К. Сінглєтона, Р. Строупа, М. Томсетта, Ф. Фабоцци, С. Фока-

рді, М. Френкела, Дж. Халла, У. Хомела, Р. Чена, М. Шоулза, П. Янга та інших. 

Проблеми та суперечності формування ринку похідних фінансових інструментів 

України досліджено в працях вітчизняних вчених, серед яких: О. Береславська, 

З. Васильченко, Л. Гаврилюк-Єнсен, О. Коваленко, В. Кравченко, Т. Макшанова, 

В. Міщенко, Е. Найман, С. Науменкова, Г. Оганян, В. Олейко, Я. Олійник, К. 

Паливода, Л. Примостка, І. Роговська-Іщук, О. Сохацька та інші. Концептуальні 

підходи до управління фінансовими ризиками через застосування похідних фі-

нансових інструментів розкрито в працях таких вітчизняних вчених: О. Абаку-

менко, Л. Алєксєєнко, Ю. Бойко, В. Вірченка, В. Коваленко, А. Ковальчука, А. 

Кузнєцової, М. Лібанова, І. Мельник, О. Мозгового, О. Тарасенко, Д. Тевелєва, 

І. Чугунова, В. Шелудько, С. Шеляхіної, Л. Шкварчук та інших. 

Незважаючи на наявність вагомих доробок дослідників, поза увагою зали-

шається макроекономічний аспект використання похідних фінансових інструме-

нтів, зокрема, у розрізі мінімізації координаційних деструкцій в економіці, гене-

рації нових форм капіталу, створення інформаційного простору визначення век-

тору розвитку економіки та напрямів використання інвестиційних ресурсів. По-

требують поглибленого аналізу ґенеза ринку похідних фінансових інструментів 

України, його сегментаційний розріз та відповідність пріоритету створення ме-

ханізмів хеджування економічних і фінансових ризиків суб’єктів господарю-

вання. Актуальним є завдання оптимізації вибору базових активів похідних фі-

нансових інструментів як умови макроекономічної стабільності. 

Складність функціональних механізмів похідних фінансових інструментів 

і багатовекторність їх використання, при недостатньому теоретико-методологіч-

ному обґрунтуванні та відсутності системно діючих практичних рекомендацій, 

вимагає комплексного наукового підходу до вирішення зазначеної проблеми, що 

зумовило вибір теми, визначення мети, постановку та розв’язання завдань дисе-

ртаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконувалася в межах науково-дослідних робіт: кафедри фінансів економічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в ра-

мках комплексної науково-дослідної держбюджетної теми «Фінансове забезпе-

чення стійкості державних фінансів в Україні та трансформація регуляторної мо-

делі у фінансовому секторі» (номер державної реєстрації 16КФ040-12), в межах 
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якої автором досліджено теоретичні та прикладні аспекти мінімізації економіч-

них і фінансових ризиків суб’єктів господарювання через механізм функціону-

вання похідних фінансових інструментів та запропоновано способи зменшення 

частки спекулятивної складової на користь хеджування у механізмі торгівлі фі-

нансовими деривативами; кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана» в рамках 

наукової теми дослідження «Інновації у корпоративних фінансах» (номер держа-

вної реєстрації 0116U001554), особистий внесок автора полягає у визначення су-

перечностей розвитку ринку похідних фінансових інструментів України та про-

позиції способів їх усунення через вдосконалення теоретико-методологічних за-

сад використання товарних, фондових, процентних, кредитних, валютних та ін-

ших деривативів у стратегіях хеджування суб’єктів товарно-сировинного, фон-

дового, грошово-кредитного та валютного ринків у розрізі забезпечення макрое-

кономічної стабільності та визначення вектору економічного розвитку; Націона-

льного інституту стратегічних досліджень при підготовці НДР «Пріоритети фі-

нансової безпеки в контексті забезпечення стабілізації соціально-економічного 

розвитку України» (номер державної реєстрації 0117U004181), в межах якої ав-

тором розроблено методологію мінімізації координаційних деструкцій в еконо-

міці України, яка передбачає використання похідних фінансових інструментів як 

непрямих інструментів ефективного макроекономічного регулювання, що здатні 

забезпечити макроекономічну стабільність через посилення економічної актив-

ності суб’єктів господарювання внаслідок зменшення асиметричності, неефек-

тивності і нестабільності фондового, грошово-кредитного, валютного і товарно-

сировинного ринків. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

теоретичних положень і методологічних засад дослідження процесів виникнення 

координаційних деструкцій в економіці та практичних рекомендацій щодо їх мі-

німізації через функціональний механізм похідних фінансових інструментів для 

забезпечення макроекономічної стабільності в Україні. Відповідно до мети дос-

лідження в роботі поставлено та вирішено такі завдання: 

‒ уточнити визначення сутності похідних фінансових інструментів у па-

радигмі забезпечення розвитку форм капіталу; 

‒ визначити сутність та вплив координаційних деструкцій на макроеконо-

мічну стабільність; 

‒ розробити концепцію мінімізації координаційних деструкцій в еконо-

міці через функціональний механізм похідних фінансових інструментів 

і визначити необхідні умови її ефективної реалізації; 

‒ розробити методологію предикативної аналітики у визначенні рівня ко-

ординаційних деструкцій в економіці у розрізі фондового, грошово-кре-

дитного, валютного і товарно-сировинного ринків для актуалізації за-

провадження похідних фінансових інструментів; 

‒ розробити операційну технологію моделювання параметрів похідних 

фінансових інструментів у стратегіях хеджування; 

‒ визначити структуру ринку похідних фінансових інструментів України 

та організаційний механізм торгів деривативами; 
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‒ виявити домінування спекулятивного напряму використання похідних 

фінансових інструментів в Україні; 

‒ розкрити суперечності розвитку ринку деривативів України; 

‒ визначити сутність і рівень координаційних деструкцій в економіці Ук-

раїни у розрізі ринків; 

‒ розробити модульні профілі потенційних хеджерів для ринку похідних 

фінансових інструментів на основі поточного рівня координаційних де-

струкцій в економіці України; 

‒ розробити моделі прогнозування параметрів ризику і ціни базових акти-

вів похідних фінансових інструментів для стратегій хеджування; 

‒ визначити вектор розвитку ринку похідних фінансових інструментів 

України, сприятливий для створення механізмів хеджування економіч-

них і фінансових ризиків суб’єктів господарювання; 

‒ запропонувати етапи профільних маркетингових досліджень потреб 

(проблем) потенційних хеджерів для формування попиту на похідні фі-

нансові інструменти. 

Об’єктом дослідження є процеси впливу координаційних деструкцій на 

економічну систему. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади та прикладні 

аспекти використання похідних фінансових інструментів для мінімізації коорди-

наційних деструкцій в економіці України. 

Методи дослідження. Теоретична i методологічна основа дослідження 

ґрунтується на позитивному, нормативному, системно-структурному та синерге-

тичному підходах, відповідно до яких координаційні деструкції в економіці та їх 

мінімізація через функціональний механізм похідних фінансових інструментів 

розглядаються у взаємозумовленості та вивчаються в динаміці з акцентом на 

процесах нестійкої рівноваги та нестабільності економічних систем, множинно-

сті та багатовекторності факторного впливу на економічний розвиток. 

У процесі розв’язання поставлених завдань у дисертаційній роботі викори-

стовувалися загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, а саме: каузаль-

ної аналогії – в процесі дослідження діалектики економічної сутності похідних 

фінансових інструментів (п. 1.1); наукової абстракції – для з’ясування ролі похі-

дних фінансових інструментів у розвитку форм капіталу (п. 1.2); діалектичний 

метод – при визначенні сутності та впливу координаційних деструкцій на макро-

економічну стабільність (п. 1.3); абдуктивний метод – при визначенні способу 

інтеграції функціоналу похідних фінансових інструментів у механізм мінімізації 

координаційних деструкцій в економіці (п. 1.4); методи функціонального аналізу 

та економіко-математичного моделювання – при побудові предикативної моделі 

координаційних деструкцій в економіці (п. 2.1); граничного та альтернативного 

аналізу – при формуванні синтетичної форвардної позиції для визначення рівня 

координаційних деструкцій у розрізі ринків (п. 2.2); аналізу і синтезу – в ході 

дослідження методів фундаментального і технічного аналізу ринків базових ак-

тивів похідних фінансових інструментів (п. 2.3); дедуктивно-аксіоматичний ме-

тод – для обґрунтування способів моделювання параметрів похідних фінансових 
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інструментів у стратегіях хеджування (п. 2.4); системний метод – в процесі сис-

тематизації структури ринку похідних фінансових інструментів України (пп. 3.1-

3.6); функціонально-структурної аналогії – в процесі дослідження механізмів фу-

нкціонування похідних фінансових інструментів України (пп. 4.1-4.3); індуктив-

ний метод – при визначенні суперечностей розвитку ринку похідних фінансових 

інструментів України та способів їх усунення (п. 4.4); оптимізації – в процесі об-

ґрунтування вибору базових активів похідних фінансових інструментів для стра-

тегій хеджування та визначення вектору розвитку ринку деривативів України як 

умов мінімізації координаційних деструкцій в економіці (пп. 5.1-5.5). 

Інформаційною базою дослідження є законодавство України, укази Пре-

зидента України, постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, нор-

мативно-методичні документи Міністерства фінансів України, Міністерства еко-

номічного розвитку i торгівлі України, Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку, аналітичні матеріали Інституту бюджету та соціально-еконо-

мічних досліджень України (ІБСЕД), офіційні статистичні дані ПАТ «Українська 

біржа», ПАТ «Фондова біржа «Перспектива»», ПрАТ «Українська міжбанківська 

валютна біржа», ПАТ «Фондова біржа ПФТС», Національної комісії з цінних па-

перів та фондового ринку, Державної служби статистики України, Національ-

ного банку України, Державної казначейської служби України, аналітичні 

огляди Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Фонду з міжнародних 

стандартів фінансової звітності та Ради з міжнародних стандартів бухгалтер-

ського обліку, Банку міжнародних розрахунків, Міжнародної асоціації свопів і 

деривативів, наукові публікації та результати досліджень українських та зарубі-

жних учених, матеріали періодичних фахових видань i науково-практичних кон-

ференцій, інформаційні ресурси мережі Інтернет, власні розрахунки. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у комплексному вирі-

шенні наукової проблеми мінімізації координаційних деструкцій в економіці че-

рез функціональний механізм похідних фінансових інструментів забезпечення 

макроекономічної стабільності через її фінансову складову на мікрорівні шляхом 

реалізації суб’єктами господарювання стратегій хеджування економічних і фі-

нансових ризиків їх діяльності. Найбільш вагомими науковими результатами, що 

визначають наукову новизну та особистий внесок автора, є такі: 

вперше: 

‒ визначено сутність поняття «координаційні деструкції» в економіці як три-

вале односпрямоване відхилення рівноважних значень параметрів предикатів 

ринків від їх фактичних значень внаслідок невідповідності ділових очікувань 

суб’єктів господарювання реальним економічним процесам, результатом 

яких є порушення ринкової рівноваги та неефективність дії механізму попиту 

і пропозиції без втрати функціональності системи економічних відносин, що, 

на світовому рівні, є новим теоретичним підходом до визначення причин ма-

кроекономічної нестабільності, на відміну від результатів наукових дослі-

джень К. Бруннера, Дж. Бʼюкенена, Дж. Кейнса, Ф. Кене, Є. Ліндаля, К. Мак-

коннелла, А. Мелцера, Г. Мюрдаля, Дж. Тобіна, І. Фішера, М. Фрідмана, А. 

Хансена, Р. Шиллера, в яких причини макроекономічної нестабільності розг-

лядаються як зміни компонентів сукупних витрат (витрат домогосподарств 
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без заощаджень, інвестиційних витрат, державних витрат і чистого експорту) 

і/або обсягів реального ВВП, які порушують стан макроекономічної рівно-

ваги; 

‒ розроблено концепцію мінімізації координаційних деструкцій в економіці 

шляхом визначення необхідних умов інтеграції функціоналу похідних фінан-

сових інструментів у механізми фондового, грошово-кредитного, валютного і 

товарно-сировинного ринків як непрямих засобів ефективного макроекономі-

чного регулювання, що здатні забезпечити макроекономічну стабільність че-

рез посилення економічної активності суб’єктів господарювання внаслідок 

зменшення кон’юнктурних коливань на ринках базових активів, що, на світо-

вому рівні, є новим теоретичним підходом до забезпечення макроекономічної 

стабільності через її фінансову складову на мікрорівні, на відміну від резуль-

татів наукових досліджень К. Бруннера, Дж. Бʼюкенена, Дж. Кейнса, Ф. Кене, 

Є. Ліндаля, К. Макконнелла, А. Мелцера, Г. Мюрдаля, Дж. Тобіна, І. Фішера, 

М. Фрідмана, А. Хансена, Р. Шиллера, в яких макроекономічна стабільність 

розглядається у розрізі співвідношення сукупного попиту та сукупної пропо-

зиції (класичний підхід, монетаристський підхід, теорія реального економіч-

ного циклу); 

‒ розроблено методологію предикативної аналітики з метою визначення коор-

динаційних деструкцій в економіці, яка інтегрує: предикативну модель коор-

динаційних деструкцій в економіці, що передбачає визначення параметрів і 

сигнатур предикатів фондового, грошово-кредитного, валютного і товарно-

сировинного ринків для об’єктно-орієнтованого структурного моделювання; 

формування синтетичної форвардної позиції для визначення рівноважних 

значень параметрів предикатів ринків; операційну технологію моделювання 

параметрів похідних фінансових інструментів у стратегіях хеджування; іден-

тифікацію, систематизацію, структуризацію та аналітичну обробку первісних 

і похідних параметрів предикатів ринків для формалізації економічних і фі-

нансових залежностей між ними з метою визначення рівня координаційних 

деструкцій та обґрунтування адекватності запровадження похідних фінансо-

вих інструментів їх мінімізації, що, на світовому рівні, є новим методологіч-

ним підходом до визначення пріоритетності активізації запровадження дери-

вативів в стратегіях хеджування економічних і фінансових ризиків суб’єктів 

господарювання відповідно до поточної та прогнозної кон’юнктури ринків 

базових активів, на відміну від результатів наукових досліджень Ф. Блека, Ю. 

Брігхема, С. Вайна, Дж. Ван Хорна, Б. Грехема, А. Дамодарана, П. Дрейка, М. 

Енсона, Л. Еша, С. Коттла, М. Майєра, Х. Піротте, К. Редхеда, М. Томсетта, 

Дж. Халла, М. Шоулза, в яких макроекономічний аспект механізмів викорис-

тання похідних фінансових інструментів не знайшов системного відобра-

ження; 

‒ розроблено моделі прогнозування параметрів ризику і ціни базових активів 

похідних фінансових інструментів, зокрема: модель формування пулу базо-

вих активів похідних фінансових інструментів для стратегій хеджування, яка 

дозволяє визначати та прогнозувати структуру пулу за мінімального ризику 

зміни ціни базових активів, при цьому, пул базових активів формується з N 
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інструментів ринку, рівень координаційних деструкцій якого потребує міні-

мізації; параметричну модель, задану стохастичною багатофакторною функ-

цією ціни базового активу з інтегрованою гармонійною моделлю Фурʼє для 

визначення прогнозної цінової динаміки базових активів, що, на світовому рі-

вні, є новим науково-практичним підходом до прогнозування параметрів ри-

зику і ціни базових активів в процесі фінансового інжинірингу похідних фі-

нансових інструментів для апріорної реалізації стратегій хеджування відпо-

відно до поточної та прогнозної кон’юнктури ринків базових активів, на від-

міну від результатів наукових досліджень М. Армана, С. Вайна, Дж. Ван Хо-

рна, Д. Дуффі, Д. Додда, Д. Каца, М. Ковела, Д. Коссіна, Ш. Натенберга, П. 

Петерсона, К. Рейя, С. Росса, Дж. Роша, К. Сінглєтона, Р. Строупа, У. Хомела, 

Р. Чена, П. Янга, в яких механізми хеджування розглядаються в контексті вну-

трішніх параметрів деривативів як альтернатива спекуляції та арбітражу без 

апостеріорного визначення параметрів деривативів, які обумовлюють дії ма-

ркет-мейкерів; 

удосконалено: 
‒ визначення сутності поняття «похідні фінансові інструменти» шляхом кате-

горіального розподілу фінансових інструментів та рівнів фіктивності капіталу 

та запропоновано визначати похідні фінансові інструменти як фінансові ін-

струменти фіктивного капіталу рівнів від 2-го до n-го, які є титулами майбут-

ньої вартості безвідносно до форми її існування та виражають економічні ві-

дносини з приводу майбутнього капіталу, що уможливлює хеджування, спе-

куляцію та арбітраж на ринках базових активів, що поглиблює концепт похі-

дних фінансових інструментів як титулів майбутньої вартості, дослідженню 

якого присвячено наукові праці Х. Піротте, К. Редхеда, К. Рейя, С. Росса, Дж. 

Роша, К. Сінглєтона, Р. Строупа, М. Томсетта, Ф. Фабоцци, С. Фокарді, М. 

Френкела, Дж. Халла, зокрема, у розрізі забезпечення розвитку якісно нових 

форм капіталу, що робить можливими хеджування, спекуляцію та арбітраж на 

ринках базових активів; 

‒ підходи щодо визначення складових механізму хеджування, адекватного умо-

вам економіки України, зокрема: об’єкти та інструменти хеджування, страте-

гії хеджування, показники ефективності хеджування, економічний зв’язок 

між об’єктом хеджування та інструментом хеджування, моделі оцінки ризи-

ків, що в сукупності спрямовані на підвищення ефективності функціональ-

ного механізму похідних фінансових інструментів, що поглиблює результати 

наукових досліджень О. Абакуменко, Л. Алєксєєнко, Ю. Бойко, В. Вірченка, 

В. Коваленко, А. Ковальчука, А. Кузнєцової, М. Лібанова, І. Мельник, О. Мо-

згового, О. Тарасенко, Д. Тевелєва, І. Чугунова, В. Шелудько, С. Шеляхіної, 

Л. Шкварчук, зокрема, у розрізі систематизації теоретико-методологічних 

підходів до хеджування економічних і фінансових ризиків суб’єктів господа-

рювання в умовах економіки України; 

‒ наукові підходи до практики визначення ринкових сегментів для запрова-

дження похідних фінансових інструментів шляхом побудови модульних про-

філів потенційних хеджерів для фондового і товарно-сировинного ринків Ук-
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раїни, деталізацію яких здійснено на основі розробленої операційної техноло-

гії моделювання параметрів похідних фінансових інструментів у стратегіях 

хеджування, необхідними умовами ефективної реалізації яких визнано: висо-

кий рівень концентрації капіталу на ринках базових активів; низьку волатиль-

ність ринків базових активів; регулярність торгів на ринках базових активів, 

що є новим методологічним підходом до обґрунтування вектору розвитку ри-

нку похідних фінансових інструментів України в сегментаційному розрізі, 

який поглиблює результати наукових досліджень О. Береславської, В. Міще-

нка, Е. Наймана, С. Науменкової, Л. Примостки, О. Сохацької щодо ефектив-

ності розвитку ринку деривативів України; 

‒ процес формування попиту на похідні фінансові інструменти через розробку 

етапів профільних маркетингових досліджень потреб (проблем) потенційних 

хеджерів, зокрема, визначення: рівня координаційних деструкцій в економіці 

у розрізі ринків; ринків, пріоритетних для запровадження похідних фінансо-

вих інструментів; видів похідних фінансових інструментів у відповідності до 

пріоритетних ринків; формування: актуального спектру базових активів за по-

казниками концентрації капіталу та цінової волатильності на пріоритетних 

ринках; модульних профілів потенційних хеджерів для ринку похідних фінан-

сових інструментів; вибірки потенційно можливих учасників контрактів за 

видами похідних фінансових інструментів у розрізі актуальних базових акти-

вів, що є новим науково-практичним підходом до процесу формування по-

питу на похідні фінансові інструменти з метою мінімізації координаційних 

деструкцій в економіці України, який поглиблює результати наукових дослі-

джень Л. Гаврилюк-Єнсен, О. Коваленко, Т. Макшанової, Г. Оганян, В. 

Олейко, Я. Олійник щодо цільової активізації попиту на деривативи в Україні; 

дістали подальшого розвитку: 

‒ обґрунтування домінування в Україні спекулятивного напряму використання 

похідних фінансових інструментів, проявом якого в роботі визначено: спектр 

базових активів; високий ступінь неефективності ринків базових активів; мо-

тивацію активізації торговельної активності учасників строкового ринку че-

рез використання значних спредів між цінами базових активів за контрактами 

та спотовими цінами; значне переважання біржового сегменту ринку похід-

них фінансових інструментів над позабіржовим; наявність розрахункових де-

ривативів за умови відсутності поставочних, – що розширює предметну об-

ласть науково-практичних підходів до визначення причин макроекономічної 

та макрофінансової нестабільності в Україні, дослідженню яких присвячено 

наукові праці В. Базилевича, З. Варналія, Т. Ковальчука, І. Лютого, І. Макси-

менко, Н. Мацелюх, А. Мельник, В. Федоренка, А. Чухна, зокрема, у розрізі 

обґрунтування неефективності функціонального механізму похідних фінан-

сових інструментів України щодо мінімізації координаційних деструкцій в 

економіці; 

‒ підходи щодо визначення існуючих суперечностей ринку деривативів Укра-

їни, а саме: відсутність попиту на деривативи за наявності його об’єктивних 

передумов з боку суб’єктів господарювання; переважаючий акцент на біржо-
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вому сегменті; спекулятивний напрям використання похідних фінансових ін-

струментів в умовах високого рівня макроекономічної нестабільності; викри-

влене та неінформативне формування статистичної бази розвитку ринку де-

ривативів організаторами торгів; відсутність інформаційного поля для нау-

ково-практичних досліджень та популяризації напрямів використання дери-

вативів суб’єктами господарювання, що розширює коло теоретико-методоло-

гічних засад обґрунтування пріоритетних напрямів розвитку ринку похідних 

фінансових інструментів України, дослідженню яких присвячено наукові 

праці В. Міщенка, Е. Наймана, С. Науменкової, Г. Оганян, В. Олейко, Я. Олій-

ник, Л. Примостки, О. Сохацької, зокрема, у розрізі мінімізації прояву спеку-

лятивної природи функціонального механізму деривативів і створення меха-

нізмів хеджування економічних і фінансових ризиків суб’єктів фондового, 

грошово-кредитного, валютного і товарно-сировинного ринків; 

‒ обґрунтування вектору розвитку ринку похідних фінансових інструментів Ук-

раїни, спрямованість якого визначає кастомізований позабіржовий сегмент, 

що сприятиме мінімізації прояву спекулятивної природи функціонального 

механізму деривативів, ефективній роботі дилерських і брокерських компаній 

з метою створення механізмів хеджування економічних і фінансових ризиків 

суб’єктів господарювання, а отже, збільшенню ліквідності ринку деривативів 

в цілому через локалізацію та задоволення потреб потенційних хеджерів, на-

слідком чого є розвиток реального сектору економіки України, що розширює 

сферу застосування похідних фінансових інструментів до макрорівня у розрізі 

формування інформаційного простору визначення вектору розвитку еконо-

міки та актуалізації напрямів використання інвестиційних ресурсів через ін-

теграцію потоків прогнозної фундаментальної і технічної інформації для ри-

нкової оцінки економічних і фінансових ризиків на ринках базових активів, 

на відміну від результатів наукових досліджень О. Абакуменко, Л. Алєксєє-

нко, Ю. Бойко, В. Вірченка, В. Коваленко, А. Ковальчука, А. Кузнєцової, М. 

Лібанова, І. Мельник, О. Мозгового, О. Тарасенко, Д. Тевелєва, І. Чугунова, 

В. Шелудько, С. Шеляхіної, Л. Шкварчу, в яких макроекономічний аспект фу-

нкціональних механізмів похідних фінансових інструментів і багатовектор-

ність їх використання не набули комплексного обґрунтування. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоре-

тичні положення, методичні підходи та висновки, викладені в дисертаційній ро-

боті, доведено до рівня прикладних рекомендацій і методичного забезпечення, 

які створюють системну обґрунтовану основу для мінімізації координаційних де-

струкцій в економіці України через функціональний механізм похідних фінансо-

вих інструментів. Основні положення та пропозиції, які мають найбільшу прак-

тичну цінність, пройшли апробацію та впроваджені у діяльність: Національного 

інституту стратегічних досліджень при визначенні пріоритетів фінансової без-

пеки в контексті забезпечення стабілізації соціально-економічного розвитку Ук-

раїни, зокрема, методологія мінімізації координаційних деструкцій в економіці 

через використання похідних фінансових інструментів як непрямих інструментів 

ефективного макроекономічного регулювання (довідка №293/271 від 26 квітня 
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2017 року); Національного банку України при аналізі показників щомісячної зві-

тності банків Департаментом банківського нагляду, зокрема, механізм оптиміза-

ції вибору базових активів похідних фінансових інструментів для визначення ак-

туальних напрямів використання інвестиційних ресурсів (довідка №20-

0008/82517 від 07 грудня 2017 року); ПАТ АКБ «Аркада» в процесі створення та 

забезпечення функціонування ФФБ та ФОН, в ході прогнозних оцінок змін 

кон’юнктури ринку житла, курсу гривні, рівня доходів населення, процентних 

ставок, цін, рівня платоспроможного попиту в цілому та окремих клієнтів, сек-

торальних переваг та попиту в рамках окремих житлових програм, зокрема, ме-

ханізми зменшення негативного впливу глибоких деструкцій в економці України 

на діяльність суб’єктів господарювання, методологія предикативної аналітики 

(довідка №2927/е/р від 30 листопада 2017 року); ПАТ «Альфа-Банк» при розро-

бці стратегії хеджування кредитних ризиків у сегменті корпоративних клієнтів, 

зокрема пропозиції щодо визначення об’єктів, агрегованих об’єктів та інструме-

нтів хеджування, деталізації ризиків, що хеджуються, розрахунку показників та 

критеріїв ефективності хеджування, визначення економічного зв’язку між 

об’єктом хеджування та інструментом хеджування (довідка №215363 від 07 лис-

топада 2017 року); ПрАТ «Новгород-Сіверський завод будівельних матеріалів» 

при розробці стратегії хеджування економічних і фінансових ризиків підприєм-

ства, зокрема модель вибору базового активу похідних фінансових інструментів 

(довідка від 05 жовтня 2017 року); ТОВ «Енерджи Продакт» при формуванні ін-

вестиційної стратегії підприємства, зокрема пропозиції щодо вибору базових ак-

тивів і відповідних похідних фінансових інструментів, адаптованих до поточних 

економічних умов з метою хеджування економічних і фінансових ризиків на ос-

нові ефективного прогнозування майбутньої кон’юнктури основних ринків (до-

відка від 05 жовтня 2017 року); Київського національного університету імені Та-

раса Шевченка при викладанні дисциплін «Деривативи», «Фінансовий інжині-

ринг», «Управління портфелем і планування статків», «Фінансове моделювання» 

(довідка №013/522 від 20 листопада 2017 року). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеним науковим дослі-

дженням, у якому розроблено нові теоретичні положення, методологічні підходи 

та практичні рекомендації щодо мінімізації координаційних деструкцій в еконо-

міці через функціональний механізм похідних фінансових інструментів. Наукові 

положення, висновки і рекомендації, що виносяться на захист, одержані автором 

самостійно. Внесок автора в наукові праці, опубліковані у співавторстві, конкре-

тизовано у списку публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати ди-

сертаційної роботи пройшли апробацію на міжнародних і всеукраїнських нау-

ково-практичних конференціях, симпозіумах та семінарах, зокрема: науково-

практичній конференції «Актуальні питання фінансової та бюджетно-податкової 

політики в контексті реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 

роки» (м. Київ, 2012 рік); науково-практичній конференції «Фінанси інституцій-

них секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформу-

вання» (м. Київ, 2013 рік); VІІ Симпозіумі «Соціально-економічні проблеми фу-

нкціонування фінансових систем в умовах інтеграційних процесів» (м. Харків, 
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2014 рік); ХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Світові тенденції 

та перспективи розвитку фінансової системи України» (м. Київ, 2014 рік); Все-

українській науково-практичній конференції «Становлення сучасного українсь-

кого суспільства: політичні, управлінські, економічні та правові аспекти» (м. 

Київ, 2015 рік); Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Роль 

молоді у процесі соціально-економічних перетворень суспільства: вітчизняний 

та зарубіжний досвід» (м. Харків, 2015 рік); III Міжнародній науково-практичній 

конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: 

європейський вектор – нові виклики та можливості» (м. Львів, 2012 рік); ХIІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Світові тенденції та перспективи 

розвитку фінансової системи України» (м. Київ, 2015 рік); Всеукраїнській нау-

ково-практичній конференції «Фінансові механізми забезпечення розвитку еко-

номіки України в сучасних умовах» (м. Київ, 2016 рік); Міжнародній науково-

практичній Інтернет-конференції «Актуальні питання функціонування фінансо-

вого ринку в умовах кризових явищ світової економіки» (м. Одеса, 2016 рік); 

Всеукраїнській Інтернет-конференції «Економічні перспективи підприємництва 

в Україні» (м. Ірпінь, 2016 рік); ХIIІ Міжнародній науково-практичній конфере-

нції «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України» (м. 

Київ, 2016 рік); ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, ас-

пірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми менеджменту в сучасних гло-

балізаційних процесах» (м. Ірпінь, 2017 рік); ІІ Міжнародному науково-практич-

ному семінарі студентів і молодих учених «Фінансова децентралізація та сталий 

розвиток» (м. Київ, 2017 рік); ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку» (м. Київ, 2017 рік); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології в куль-

турі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» (м. Київ, 2017 рік); X Міжна-

родній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми економіки та фі-

нансів» (м. Київ, м. Санкт-Петербург, м. Відень, 2017 рік); XVIII Міжнародній 

науковій конференції «Проблеми прогнозування та державного регулювання со-

ціально-економічного розвитку» (м. Мінськ, 2017 рік). 

Публікації. Основні наукові положення та результати досліджень за те-

мою дисертації опубліковано в 47 наукових працях, серед яких: одна одноосібна 

монографія обсягом 18 друк. арк. та одна колективна монографія, в якій особисто 

авторові належить 0,71 друк. арк.; 27 статей у наукових фахових виданнях, з яких 

16 статей опубліковано у виданнях, що індексуються у міжнародних наукомет-

ричних базах, у тому числі 20 статей у наукових фахових виданнях України, 7 

статей у наукових періодичних виданнях інших держав, 18 публікацій за резуль-

татами науково-практичних конференцій. Загальний обсяг публікацій складає 

37,26 друк. арк. і належить особисто автору. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг дисе-

ртації становить 543 сторінки комп’ютерного тексту, що містить 64 рисунки та 

49 таблиць, з яких повну сторінку займають 6 рисунків і 5 таблиць. Список ви-

користаних джерел містить 549 найменувань. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, проаналізовано стан розробки 

наукової проблеми, її значення для економіки України, визначено мету і за-

вдання дослідження, сформульовано нові наукові положення, вказано практичне 

значення та ступінь апробації результатів дослідження. 

У першому розділі «Теоретичні засади аналізу процесів мінімізації ко-

ординаційних деструкцій в економіці» уточнено визначення похідних фінан-

сових інструментів, визначено координаційні деструкції в економіці, розроблено 

концепцію мінімізації координаційних деструкцій в економіці через функціона-

льний механізм похідних фінансових інструментів та необхідні умови її ефекти-

вної реалізації. 

Доведено, що похідні фінансові інструменти уможливлюють появу фікти-

вного капіталу і забезпечують розвиток якісно нових його форм (форм вартості). 

Запропоновано визначати похідні фінансові інструменти як фінансові інструме-

нти фіктивного капіталу рівнів від 2-го до n-го, які є титулами майбутньої варто-

сті безвідносно до форми її існування та виражають економічні відносини з при-

воду майбутнього капіталу, що уможливлює хеджування, спекуляцію та арбіт-

раж на ринках базових активів. 

На основі класичних концептуальних підходів до макроекономічної стабі-

льності, в роботі запропоновано в якості причин макроекономічної нестабільно-

сті розглядати наявність координаційних деструкцій в економіці. Обґрунтовано 

доцільність визначення двох видів деструкцій в економіці, а саме: системних і 

координаційних. Системні деструкції є тривалим односпрямованим порушенням 

умови макроекономічної рівноваги (D = S), результатом якого є зміна фаз еконо-

мічного циклу та негативна динаміка макроекономічних показників. В розрізі 

ринків системні деструкції мають прояв у втраті функціональності системи рин-

кових економічних відносин через відсутність ліквідності ринків і ліквідності ін-

струментів ринків. Координаційні деструкції в економіці визначено як тривале 

односпрямоване відхилення рівноважних значень параметрів предикатів ринків 

від їх фактичних значень внаслідок невідповідності ділових очікувань суб’єктів 

господарювання реальним економічним процесам, результатом яких є пору-

шення ринкової рівноваги та неефективність дії механізму попиту і пропозиції 

без втрати функціональності системи економічних відносин. 

Розроблено концепцію мінімізації координаційних деструкцій в економіці 

через функціональний механізм похідних фінансових інструментів (рис. 1), який 

впливає на динаміку макроекономічних показників через забезпечення умов ри-

нкового ціноутворення та об’єктивність визначення справедливої вартості ін-

струментів фондового, грошово-кредитного, валютного і товарно-сировинного 

ринків. Доведено, що функціональний механізм похідних фінансових інструме-

нтів здатен мінімізувати координаційні деструкції в економіці через вплив на ри-

нки базових активів лише за умови пріоритетності створення механізмів хеджу-

вання економічних і фінансових ризиків суб’єктів господарювання з метою за-

безпечення фінансової стабільності на мікрорівні. 
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Рис. 1. Концепція мінімізації координаційних деструкцій в економіці через функціональний 

механізм похідних фінансових інструментів. 

Джерело: складено автором. 
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Автором визначено необхідні умови ефективної реалізації концепції міні-

мізації координаційних деструкцій в економіці через функціональний механізм 

похідних фінансових інструментів, а саме: високий рівень концентрації капіталу 

на ринках базових активів; низька волатильність ринків базових активів; регуля-

рність торгів на ринках базових активів; наявність модульних профілів потенцій-

них хеджерів для ринку похідних фінансових інструментів; адаптований до по-

точних макроекономічних умов спектр базових активів і відповідних похідних 

фінансових інструментів; наявність операційної технології моделювання пара-

метрів похідних фінансових інструментів у стратегіях хеджування; пріоритет 

створення механізмів хеджування економічних і фінансових ризиків суб’єктів 

господарювання з метою забезпечення фінансової стабільності на мікрорівні, ре-

алізація якого має прояв у першочерговому розвитку позабіржового ринку похі-

дних фінансових інструментів. 

У другому розділі «Методологія предикативної аналітики у визначенні 

координаційних деструкцій в економіці» розроблено предикативну модель ко-

ординаційних деструкцій в економіці, визначено синтетичну форвардну позицію 

для розрахунку рівноважних значень параметрів предикатів ринків, розроблено 

операційну технологію моделювання параметрів похідних фінансових інструме-

нтів у стратегіях хеджування. 

Предикативна модель координаційних деструкцій в економіці є об’єктно-

орієнтованою структурною моделлю, яка інтегрує сукупності параметрів преди-

катів фондового, грошово-кредитного, валютного і товарно-сировинного ринків, 

призначена для визначення та прогнозної оцінки рівня координаційних деструк-

цій в економіці у розрізі ринків. Координаційні деструкції в економіці запропо-

новано визначати через предикати основних ринків, зокрема: PR1Stock market – пре-

дикат фондового ринку; PR2Monetary market – предикат грошово-кредитного ринку; 

PR3Currency market – предикат валютного ринку; PR4Commodity market – предикат товарно-

сировинного ринку. Побудовано сигнатури предикатів через предметні множини 

первісних і похідних параметрів ринків. Процес моделювання передбачає визна-

чення економіко-математичної функціональної залежності між рівнем координа-

ційних деструкцій в економіці та параметрами предикатів ринків. Результатом 

моделювання є формалізація механізму виникнення координаційних деструкцій 

в економіці. Наявність функціональної залежності виду DL = F(Px) формалізує 

механізм виникнення координаційних деструкцій в економіці, дозволяє визна-

чати та прогнозувати їх рівень та інструменти мінімізації. Мінімізація рівня ко-

ординаційних деструкцій в економіці забезпечується через наближення станів 

фондового, грошово-кредитного, валютного і товарно-сировинного ринків до рі-

вноважних. 

Визначати рівноважні значення параметрів предикатів фондового, гро-

шово-кредитного, валютного і товарно-сировинного ринків запропоновано через 

формування синтетичної форвардної позиції. Синтетичну форвардну позицію 

визначено як сукупність грошових потоків, створених через композицію або де-

композицію сукупності грошових потоків для однієї множини фінансових ін-

струментів, які відтворюють (реплікують) сукупності грошових потоків для ін-

шої множини фінансових інструментів. 
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Рис. 2. Операційна технологія моделювання параметрів похідних фінансових інструментів у 

стратегіях хеджування. 

Джерело: складено автором. 
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Відхилення рівноважних значень параметрів предикатів ринків від їх фак-

тичних значень запропоновано визначати як форвардну маржу W, яка є різницею 

між справедливим форвардним курсом F фінансового інструменту та його спот-

курсом S, тобто W = F – S. Для визначення інтегрованого показника рівня коор-

динаційних деструкцій на даному ринку DL через значення форвардної маржі, 

запропоновано лінійну трендову модель виду y = DLx + b, де кутовий коефіцієнт 

DL = tg (0  |tg|  ) визначає рівень координаційних деструкцій на даному 

ринку. Критерієм оптимальності моделі є мінімізація координаційних деструкцій 

на даному ринку, тобто |tg|  0. 

Рівень координаційних деструкцій в економіці у розрізі ринків дозволяє 

визначити пріоритетність активізації запровадження похідних фінансових ін-

струментів для їх мінімізації на основі створення механізмів хеджування еконо-

мічних і фінансових ризиків суб’єктів господарювання, є основою для побудови 

модульних профілів потенційних хеджерів. В межах методології предикативної 

аналітики у визначенні координаційних деструкцій в економіці, розроблено опе-

раційну технологія моделювання параметрів похідних фінансових інструментів 

у стратегіях хеджування, елементами якої є концепція цінового ризику для стра-

тегій хеджування, необхідні умови реалізації ефективних стратегій хеджування, 

моделі, методи та інструменти моделювання цінових параметрів базових активів 

похідних фінансових інструментів (рис. 2). 

У третьому розділі «Визначення структури ринку похідних фінансових 

інструментів України» досліджено ґенезу ринку похідних фінансових інстру-

ментів України, визначено сегменти ринків форвардних, фʼючерсних і опціонних 

контрактів. 

Встановлено, що розвиток ринку похідних фінансових інструментів Укра-

їни є суперечливим. Динаміку обсягу торгів деривативами на ринку цінних па-

перів України наведено на рис. 3. Так, частка обсягу торгів деривативами на ри-

нку цінних паперів протягом 2001-2016 років коливається у діапазоні від 0,01% 

до 1,10%, максимальна амплітуда коливань визначається у 110 разів; частка бір-

жового строкового ринку на біржовому ринку цінних паперів коливається у діа-

пазоні від 0,13% до 17,31%, максимальна амплітуда коливань визначається у 

133,15 разів. Таким чином, зміни обсягів торгів деривативами є шоковими, що 

актуалізує необхідність дослідження функціональних механізмів похідних фі-

нансових інструментів на предмет їх оптимізації. 

Організаторами торгів на біржовому строковому ринку України є ПАТ 

«Українська біржа», ПАТ «Фондова біржа «Перспектива»», ПрАТ «Українська 

міжбанківська валютна біржа». Організаторами торгів на позабіржовому строко-

вому ринку України є Аграрна біржа, універсальна товарна біржа «Контрактовий 

дім УМВБ», товарна біржа «Українська енергетична біржа», товарна біржа «Пе-

рспектива-Коммодіті». В результаті суттєвого розширення спектру похідних фі-

нансових інструментів, обсяг торгів на біржовому строковому ринку України 

протягом 2010-2016 років значно перевищив обсяги торгів на позабіржовому ри-

нку деривативів (рис. 4). За результатами дослідження якісних характеристик ба-

зових активів інструментів біржового строкового ринку України, доведено, що 

вони забезпечують можливість реалізації виключно спекулятивних цілей 
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суб’єктів господарювання, тому співвідношення обсягів торгів на біржовому та 

позабіржовому строковому ринку ілюструє ступінь запровадження механізмів 

хеджування економічних і фінансових ризиків суб’єктів господарювання, тобто 

фактичну їх відсутність. Встановлено, що на відміну від світової практики, ринок 

похідних фінансових інструментів України відразу почав формуватися, і продо-

вжує повільний розвиток, як біржовий із чітко визначеними спекулятивними ва-

ріантами використання фінансових деривативів. 

 

 
 

Рис. 3. Динаміка обсягу торгів деривативами на ринку цінних паперів України. 

Джерело: складено та розраховано автором на основі офіційних даних Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку. 

 

В обігу на ринку похідних фінансових інструментів України перебувають 

форвардні контракти, базовими активами яких є продукція аграрного та паливно-

енергетичного секторів, а також об’єкти нерухомості; валютні і процентні 

фʼючерсні контракти; ф’ючерсні контракти, базовими активами яких є ціна зо-

лота, срібла, платини та паладію; небіржові опціони на купівлю з поставкою ба-

зового активу (активу емітентів); біржові валютні та процентні опціонні контра-

кти, опціонні контракти на індекс, опціонні контракти на ф’ючерсні контракти; 

державні деривативи; валютні свопи. Протягом 1994-2017 на ринку похідних фі-

нансових інструментів України найбільшим попитом користувалися коротко-

строкові (з терміном обігу від 1 до 3 місяців) валютні ф’ючерсні контракти. 

Результати дослідження свідчать, що частка похідних фінансових інстру-

ментів на ринку цінних паперів України, з моменту запровадження і до тепер, 

тобто протягом 1994-2017 років, не перевищує 1,1%. Емітенти та інвестори не 

використовують повною мірою можливості фінансових деривативів для залу-

чення та розміщення вільних коштів. 

У четвертому розділі «Механізми функціонування похідних фінансових 

інструментів України» систематизовано складові організаційного механізму 

торгів похідними фінансовими інструментами, охарактеризовано прояв спекуля-

тивного напряму використання деривативів, визначено суперечності розвитку 

ринку похідних фінансових інструментів України. 
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Рис. 4. Структура ринку похідних фінансових інструментів України. 

Джерело: складено та розраховано автором на основі офіційних даних Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку. 

 

Організаційний механізм торгів похідними фінансовими інструментами в 

Україні має такі складові: організаційні та технологічні умови отримання дос-

тупу до торгів і проведення торгів у секції строкового ринку; формат взаємовід-

носин між організатором торгів, платіжною організацією або розрахунковим 

центром, розрахунковим депозитарієм та учасниками торгів; технологія центра-

лізованого клірингу та розрахунків за строковими контрактами; система заходів 

запобігання маніпулюванню цінами; система мінімізації ризиків невиконання зо-

бов’язань за строковими контрактами. Доведено, що технічно організаційний ме-

ханізм торгів похідними фінансовими інструментами в Україні відповідає світо-

вому рівню технологій організації торгів на строкових ринках, проте деривативи, 

всупереч їх економічній природі, залишаються непопулярними фінансовими ін-

струментами, відірваними від розвитку реального сектору економіки. Обґрунто-

вано, що розвиток ринку похідних фінансових інструментів України потребує 

визначення чіткого вектору, який передбачає мінімізацію обсягів спекулятивних 

операцій і зміщення акцентів у бік запровадження механізмів хеджування еконо-

мічних і фінансових ризиків суб’єктів господарювання через оптимізацією спек-

тру базових активів. 

Результати визначення структури ринку похідних фінансових інструментів 

та дослідження механізмів їх функціонування, дозволили виявити суперечності 

розвитку ринку деривативів України, а саме: наявність об’єктивних передумов 

для розвитку ринку похідних фінансових інструментів за одночасної відсутності 

попиту на деривативи з боку суб’єктів господарювання; розвиток ринку похід-

них фінансових інструментів із переважаючим акцентом на біржовому сегменті; 

спекулятивний напрям використання похідних фінансових інструментів в умо-

вах високого рівня макроекономічної нестабільності; викривлене та неінформа-

тивне формування статистичної бази розвитку ринку похідних фінансових ін-

струментів організаторами торгів і Національною комісією з цінних паперів та 
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фондового ринку; відсутність інформаційного поля для науково-практичних до-

сліджень та популяризації напрямів використання деривативів суб’єктами гос-

подарювання. 

Доведено, що фактами прояву спекулятивного напряму використання де-

ривативів є такі: 1) спектр базових активів, сформований зі значним переважан-

ням, із інструментів фінансового ринку, зокрема: фондових індексів; процентних 

ставок за депозитами; курсів валют; цін дорогоцінних (банківських) металів; 

фʼючерсних контрактів на фондові індекси; 2) високий ступінь неефективності 

ринків базових активів, що має прояв у високому рівні цінової волатильності; 3) 

мотивація активізації торговельної активності учасників строкового ринку через 

використання значних спредів між цінами базових активів за контрактами та 

спотовими цінами, що забезпечує великі потенційні можливості отримання спе-

кулятивних прибутків і, одночасно, означає підвищені ризики, які є сприятливим 

середовищем для спекулянтів на відміну від хеджерів, метою яких є уникнення 

ризиків; 4) значне переважання біржового сегменту ринку похідних фінансових 

інструментів над позабіржовим, зокрема: протягом 2010-2016 років частка поза-

біржового строкового ринку в загальному обсязі торгів деривативами колива-

ється в діапазоні від 0,13% до 5,00%; 5) наявність розрахункових деривативів 

при, майже повній, відсутності поставочних. 

Обґрунтовано, що розвиток ринку похідних фінансових інструментів Ук-

раїни вимагає активних дій потенційних хеджерів, переважну частку яких мають 

складати суб’єкти товарно-сировинного ринку. Незважаючи на певні позитивні 

зрушення, станом на початок 2018 року строковий ринок України характеризу-

ється незначними обсягами торгів, надширокими спредами, якісно обмеженим 

спектром похідних фінансових інструментів. Доведено, що функціональний ме-

ханізм похідних фінансових інструментів України не сприяє мінімізації коорди-

наційних деструкцій в економіці, а отже економічному розвитку і макроекономі-

чній стабільності. 

У пʼятому розділі «Оптимізація вибору базових активів похідних фі-

нансових інструментів для стратегій хеджування як умова мінімізації коор-

динаційних деструкцій в економіці» визначено рівень координаційних дестру-

кцій в економіці України у розрізі ринків, побудовано модульні профілі потен-

ційних хеджерів для фондового і товарно-сировинного ринків України, розроб-

лено моделі прогнозування параметрів ризику і ціни базових активів похідних 

фінансових інструментів, визначено етапи профільних маркетингових дослі-

джень потреб (проблем) потенційних хеджерів, розроблено структуру комплек-

сної інформаційно-статистичної бази розвитку ринку похідних фінансових ін-

струментів України. 

Визначено рівень координаційних деструкцій в економіці України у розрізі 

фондового, грошово-кредитного, валютного і товарно-сировинного ринків (таб-

лиця 1). При цьому, висунуто гіпотезу, що рівень координаційних деструкцій ва-

лютного ринку є реплікацією рівня координаційних деструкцій товарно-сиро-

винного ринку, яку доведено через визначення впливу факторів формування 

кон’юнктури товарно-сировинного ринку на рівень процентних ставок за креди-

тами і депозитами на готівковому ринку України. 
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Встановлено, що кон’юнктура товарно-сировинного ринку на 86,312% ви-

значає рівень процентних ставок за кредитами та на 87,257% визначає рівень 

процентних ставок за депозитами на готівковому ринку України. Нівелювання 

реплікації рівня координаційних деструкцій товарно-сировинного ринку на рі-

вень координаційних деструкцій валютного ринку дозволило остаточно визна-

чити результативні параметри предикативної моделі, тобто рівні координацій-

них деструкцій в економіці (DL) для предикатів фондового, грошово-кредитного, 

валютного і товарно-сировинного ринків. 

 
Таблиця 1. 

Рівень координаційних деструкцій в економіці України у розрізі ринків. 

Джерело: складено та розраховано автором. 

 

Координаційні деструкції в економіці 

України у розрізі ринків 

Модель деструкцій 

ринку 

Рівень деструкцій 

ринку 

Координаційні деструкції фондового ринку, 

DL(PR1Stock market) 
Y=10,3957X-44,8270 10,3957333 

Координаційні деструкції грошово-кредитного 

ринку, DL(PR2Monetary market) 
Y=-0,5978+9,3443 0,5977750 

Координаційні деструкції валютного ринку (% 

ставки), DL(PR3Currency market) 
Y=0,3363X+44,9362 0,3363167 

Координаційні деструкції валютного ринку 

(рівень інфляції), DL(PR3Currency market) 
Y=-0,0111X+0,0712 0,0110667 

Координаційні деструкції товарно-

сировинного ринку, DL(PR4Commodity market) 
Y=-2,3849X+48,9938 2,3848500 

 

Високий рівень координаційних деструкцій на фондовому (DL(PR1Stock 

market) = 10,3957333) і товарно-сировинному (DL(PR4Commodity market) = 2,3848500) 

ринках, при одночасному низькому рівні координаційних деструкцій на гро-

шово-кредитному (DL(PR2Monetary market) = 0,5977750) і валютному (DL(PR3Currency 

market) = 0,0110667 та DL(PR3Currency market) = 0,3363167) ринках, доводить відсут-

ність внутрішніх системних зв’язків між фінансовою системою і реальним сек-

тором економіки України у розрізі ефективного перерозподілу фінансових ресу-

рсів в економічній системі, а також ізольовано-випереджаючий розвиток фінан-

сової системи із переважанням спекулятивних тенденцій. 

Рівень координаційних деструкцій в економіці України у розрізі ринків до-

зволив визначити пріоритетність активізації запровадження похідних фінансо-

вих інструментів на фондовому і товарно-сировинному ринках, для яких розро-

блено модульні профілі потенційних хеджерів (таблиця 2, таблиця 3). Види по-

хідних фінансових інструментів визначено групами базових активів, що є інстру-

ментами ринків, рівень координаційних деструкцій яких потребує мінімізації. 

Для економіки України актуальними для запровадження в стратегіях хеджування 

економічних і фінансових ризиків суб’єктів господарювання є фондові та товарні 

деривативи. Деталізацію модульних профілів потенційних хеджерів для фондо-

вого і товарно-сировинного ринків України здійснено на основі розробленої опе-

раційної технології моделювання параметрів похідних фінансових інструментів 

у стратегіях хеджування. 
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Таблиця 2. 

Модульний профіль потенційних хеджерів для фондового ринку України. 

Джерело: складено автором. 

 

Параметри профілю Ринкові характеристики потенційних хеджерів 

Критерії вибору сегментів 

ринку 

Рівень концентрації капіталу: обсяги зареєстрованих випусків фінан-

сових інструментів; обсяги торгів за фінансовими інструментами; 

обсяги виконаних біржових контрактів за фінансовими інструмен-

тами, які користувалися найбільшим попитом; кількість біржових 

контрактів за фінансовими інструментами, які користувалися найбі-

льшим попитом; обсяги виконаних договорів за фінансовими інстру-

ментами, які користувалися найбільшим попитом на позабіржовому 

ринку. 

Регулярність торгів фінансовими інструментами – 100%. 

Модульні сегменти ринку 1. Акції. 

Структура модульного 

сегменту 1 

1.1. Ринок акцій підприємств. 

Базові активи похідних 

фінансових інструментів 

для модульного сегменту 1 

‒ акції ПАТ «Центренерго» (CEEN) (галузь – електроенергетика); 

‒ акції ПАТ «Мотор Січ» (MSICH) (галузь – машинобудування). 

Види похідних фінансових 

інструментів 

Фондові деривативи: форвардні контракти на акції; позабіржові оп-

ціонні контракти на акції; фʼючерсні контракти на акції; біржові оп-

ціонні контракти на акції. 

Термін обігу похідних 

фінансових інструментів 

Від 1 до 12 місяців. 

Механізм обігу 
Позабіржовий ринок похідних фінансових інструментів. 

Біржовий ринок похідних фінансових інструментів. 

Організатори 

позабіржового ринку 

похідних фінансових 

інструментів 

‒ ПАТ «Фондова біржа «Перспектива»» через позабіржову елект-

ронну торговельну систему «Perspektiva OTC»; 

‒ саморегулівні організації (СРО) фондового ринку України: Про-

фесійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів 

(ПАРД); Українська Асоціація інвестиційного бізнесу (УАІБ); 

Асоціація «Українські фондові торговці» (АУФТ); 

‒ професійні учасники фондового ринку: емітенти, дилерські та 

брокерські компанії, маркет-мейкери, компанії індосанти, депо-

зитарії та депозитарні установи, фінансові установи, компанії з 

управління активами, аудиторські фірми, рейтингові агентства. 

Організатори біржового 

ринку похідних фінансових 

інструментів 

ПАТ «Фондова біржа «Перспектива»»; ПАТ «Українська біржа»; 

ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа». 

 

В межах методології моделювання параметрів похідних фінансових ін-

струментів у стратегіях хеджування, запропоновано параметричну модель, за-

дану стохастичною багатофакторною функцією ціни базового активу з інтегро-

ваною гармонійною моделлю Фурʼє. Розроблено модель формування пулу базо-

вих активів похідних фінансових інструментів для стратегій хеджування, яка до-

зволяє визначати та прогнозувати структуру пулу за мінімального ризику зміни 

ціни базових активів. Для формування пулу з N базових активів запропоновано 

методи розрахунку коваріаційної матриці доходностей базових активів, що фор-

мують пул, які дозволяють визначити рівень ринкового ризику пулу з N базових 

активів через синтез всіх факторів невизначеності в процесі моделювання пара-

метрів похідних фінансових інструментів для стратегій хеджування. 
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Таблиця 3. 

Модульний профіль потенційних хеджерів для товарно-сировинного ринку України. 

Джерело: складено автором. 

 

Параметри профілю Ринкові характеристики потенційних хеджерів 

Критерії вибору сегментів 

ринку 

Рівень концентрації капіталу: обсяги виробництва та реалізації 

продукції за видами економічної діяльності; обсяг доданої вартості за 

видами економічної діяльності. 

Сфера матеріального виробництва. 

Модульні сегменти ринку 1. Промисловість. 2. Сільське господарство. 3. Будівництво. 

Структура модульного 

сегменту 1 

1.1. Ринок продукції переробної промисловості: ринок харчових 

продуктів; ринок продукції машинобудування. 

Структура модульного 

сегменту 2 

2.1. Ринок продукції сільського господарства: ринок продуктів 

рослинництва. 

Структура модульного 

сегменту 3 

3.1. Ринок житлових і нежитлових будівель: ринок житлових будівель; 

ринок нежитлових будівель. 

3.2. Ринок інженерних споруд. 

Базові активи похідних 

фінансових інструментів 

для модульного сегменту 1 

‒ харчові продукти: м’ясо, олія, тварині жири, молочні продукти; 

‒ продукція машинобудування: машини, устаткування, автотранс-

портні засоби, причепи, напівпричепи. 

Базові активи похідних 

фінансових інструментів 

для модульного сегменту 2 

‒ зернові культури: пшениця, ячмінь, кукурудза, гречка; 

‒ технічні культури: насіння соняшнику, соя, цукровий буряк. 

Базові активи похідних 

фінансових інструментів 

для модульного сегменту 3 

‒ об’єкти нового завершеного (або, що будується) будівництва жит-

лових будівель; 

‒ об’єкти нового завершеного (або, що будується) будівництва не-

житлових будівель: торгові центри, універмаги, магазини; будівлі 

підприємств машинобудування та металообробної промисловості; 

‒ об’єкти нового завершеного (або що будується) будівництва інже-

нерних споруд: пристрої для освітлення, сигналізації, забезпе-

чення безпеки та стоянок на вулицях та дорогах; споруди підпри-

ємств електро- та теплоенергетики. 

Види похідних фінансових 

інструментів 

Товарні деривативи: форвардні контракти на товари; позабіржові 

опціонні контракти на товари; товарні свопи; фʼючерсні контракти на 

товари; біржові опціонні контракти на товари. 

Термін обігу похідних 

фінансових інструментів 

Від 1 до 12 місяців. 

Механізм обігу 
Позабіржовий ринок похідних фінансових інструментів. 

Біржовий ринок похідних фінансових інструментів. 

Організатори 

позабіржового ринку 

похідних фінансових 

інструментів 

‒ ПАТ «Фондова біржа «Перспектива»» через позабіржову елект-

ронну торговельну систему «Perspektiva OTC»; 

‒ саморегулівні організації (СРО) фондового ринку України: Профе-

сійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД); 

Українська Асоціація інвестиційного бізнесу (УАІБ); Асоціація 

«Українські фондові торговці» (АУФТ); 

‒ професійні учасники фондового ринку: емітенти, дилерські та бро-

керські компанії, маркет-мейкери, компанії індосанти, депозитарії 

та депозитарні установи, фінансові установи, компанії з управ-

ління активами, аудиторські фірми, рейтингові агентства. 

Організатори біржового 

ринку похідних фінансових 

інструментів 

ПАТ «Фондова біржа «Перспектива»»; товарна біржа «Перспектива-

Коммодіті»; ПАТ «Українська біржа»; ПрАТ «Українська 

міжбанківська валютна біржа»; універсальна товарна біржа 

«Контрактовий дім УМВБ»; Аграрна біржа; товарна біржа 

«Українська енергетична біржа». 
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В роботі побудовано пул базових активів, що складається з двох інструме-

нтів фондового ринку, зокрема з акцій ПАТ «Центренерго» (CEEN) та ПАТ «Мо-

тор Січ» (MSICH), які, відповідно до модульного профілю потенційних хеджерів 

для фондового ринку України, визнано оптимальними для використання в якості 

базових активів фондових деривативів. Ефективна межа пулу 

POOL(CEEN;MSICH) (рис. 5) дозволила визначити його склад за умови мініма-

льного ризику використання фондових деривативів. 

 

 
 

Рис. 5. Ефективна межа пулу базових активів POOL(CEEN;MSICH). 

Джерело: складено та розраховано автором. 

 

Розроблена модель формування пулу базових активів похідних фінансових 

інструментів для стратегій хеджування дозволяє визначити структуру пулу за мі-

німального ризику зміни ціни базових активів, якими можуть виступати інстру-

менти фондового, грошово-кредитного, валютного і товарно-сировинного рин-

ків. Модель формування пулу базових активів похідних фінансових інструментів 

трансформується в прогнозну, якщо в якості вхідної інформації використовувати 

прогнозну цінову динаміку базових активів. Таким чином, результатом моделю-

вання стає прогноз рівня мінімального ризику зміни ціни базових активів у оп-

тимальній структурі пулу. 

Для визначення прогнозної цінової динаміки базових активів обґрунтовано 

доцільність використання гармонійної моделі Фур’є як інструменту мінімізації 

похибки параметричної моделі, що задана стохастичною багатофакторною фун-

кцією ціни базового активу похідного фінансового інструменту. В роботі визна-

чено прогнозну цінову динаміку базового активу (сої) для товарних деривативів 

терміном обігу 1 місяць шляхом інтеграції гармонійної моделі Фур’є в парамет-

ричну модель, задану стохастичною багатофакторною функцією ціни базового 

активу. Базовий актив обрано у відповідності до розробленого модульного про-
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філю потенційних хеджерів для товарно-сировинного ринку України. Для емпі-

ричних даних цінової динаміки сої побудовано параметричну модель Pm
′ , задану 

стохастичною багатофакторною функцією ціни сої з інтегрованою гармонійною 

моделлю Фурʼє виду: Pm
′ = Pm ± P t = 6531,74011629166F3 + 1932,21590759837F8 

– 16112,6310400027 ± (–2,93312041321769E-11 + 0,9822111496408cost + 

3,57820525044256sint + 10,2957947958171cos2t – 41,5913909308986sin2t + 

24,6574953434144cos3t + 28,3411142050651sin3t – 18,2967676713197cos4t + 

5,94038970620862sin4t), де F3 – офіційний курс 1 гривні до 1 російського рубля, 

F8 – ціна газу. Функція Pm
′  дозволила визначити прогнозну цінову динаміку сої 

для товарних деривативів терміном обігу 1 місяць (рис. 6). Обґрунтовано, що 

комбінації параметричної моделі, заданої стохастичною багатофакторною функ-

цією ціни базового активу, гармонійної моделі Фурʼє та моделі формування пулу 

базових активів похідних фінансових інструментів дозволяють прогнозувати па-

раметри ризику і ціни базових активів в процесі фінансового інжинірингу похід-

них фінансових інструментів для реалізації стратегій хеджування. 

 

 
 

Рис. 6. Модель цінової динаміки сої 𝐏𝐦
′  та її прогнозна оцінка для товарних деривативів 

терміном обігу 1 місяць. 

Джерело: складено та розраховано автором. 

 

Актуальним вектором розвитку похідних фінансових інструментів визна-

чено позабіржовий ринок деривативів, базовими активами яких є інструменти 

ринків, рівень координаційних деструкцій яких потребує мінімізації. Обґрунто-

вано доцільність формування попиту на похідні фінансові інструменти за резуль-

татами профільних маркетингових досліджень потреб (проблем) потенційних хе-

джерів, для яких визначено такі етапи: 1) визначення рівня координаційних де-

струкцій в економіці у розрізі ринків; 2) визначення ринків, пріоритетних для 

запровадження похідних фінансових інструментів; 3) визначення видів похідних 

фінансових інструментів у відповідності до пріоритетних ринків; 4) формування 
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актуального спектру базових активів за показниками концентрації капіталу та ці-

нової волатильності на пріоритетних ринках; 5) формування модульних профілів 

потенційних хеджерів для ринку похідних фінансових інструментів; 6) форму-

вання вибірки потенційно можливих учасників контрактів за видами похідних 

фінансових інструментів у розрізі актуальних базових активів. 

Доведено, що кастомізований позабіржовий ринок похідних фінансових 

інструментів сприятиме ефективній роботі дилерських і брокерських компаній, 

збільшуючи ліквідність ринку деривативів в цілому через локалізацію та задово-

лення потреб потенційних хеджерів. У зв’язку з цим, обґрунтовано доцільність 

створення відкритої комплексної інформаційно-статистичної бази розвитку ри-

нку похідних фінансових інструментів України та запропоновано її структуру. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичну постановку, методологічне 

обґрунтування та розв’язання нової наукової проблеми мінімізації координацій-

них деструкцій в економіці через функціональний механізм похідних фінансових 

інструментів забезпечення макроекономічної стабільності через її фінансову 

складову на мікрорівні шляхом реалізації суб’єктами господарювання стратегій 

хеджування економічних і фінансових ризиків їх діяльності, що дозволило сфо-

рмулювати висновки теоретичного, методологічного і науково-практичного 

спрямування відповідно до мети і завдань дисертації. 

1. Запропоновано визначення сутності поняття «похідні фінансові інстру-

менти» як фінансові інструменти фіктивного капіталу рівнів від 2-го до n-го, які 

є титулами майбутньої вартості безвідносно до форми її існування та виражають 

економічні відносини з приводу майбутнього капіталу, що уможливлює хеджу-

вання, спекуляцію та арбітраж на ринках базових активів. 

2. Обґрунтовано доцільність визначення двох видів деструкцій в економіці, 

а саме: системних і координаційних. Системні деструкції є тривалим односпря-

мованим порушенням умови макроекономічної рівноваги (D = S), результатом 

якого є зміна фаз економічного циклу та негативна динаміка макроекономічних 

показників. В розрізі ринків системні деструкції мають прояв у втраті функціо-

нальності системи ринкових економічних відносин, наслідком чого є відсутність 

ліквідності ринків і ліквідності інструментів ринків. Координаційні деструкції є 

тривалим односпрямованим відхилення рівноважних значень параметрів преди-

катів ринків від їх фактичних значень внаслідок невідповідності ділових очіку-

вань суб’єктів господарювання реальним економічним процесам, результатом 

яких є порушення ринкової рівноваги та неефективність дії механізму попиту і 

пропозиції без втрати функціональності системи економічних відносин. Мінімі-

зація координаційних деструкцій в економіці забезпечується через наближення 

станів внутрішніх ринків до рівноважних. Відхилення рівноважних значень па-

раметрів предикатів ринків від їх фактичних значень визначає відповідний рівень 

координаційних деструкцій. 

3. Доведено, що наявність механізму мінімізації координаційних деструк-

цій в економіці, сприятиме забезпеченню макроекономічної стабільності через її 
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фінансову складову на мікрорівні шляхом реалізації суб’єктами господарювання 

стратегій хеджування економічних і фінансових ризиків їх діяльності. В якості 

такого механізму запропоновано функціональний механізм похідних фінансових 

інструментів. Розроблено концепцію мінімізації координаційних деструкцій в 

економіці через функціональний механізм похідних фінансових інструментів, 

який впливає на динаміку макроекономічних показників через забезпечення 

умов ринкового ціноутворення та об’єктивність визначення справедливої варто-

сті інструментів фондового, грошово-кредитного, валютного і товарно-сировин-

ного ринків. Інструменти хеджування інтегрують потоки актуальної фундамен-

тальної і технічної інформації для максимально точної ринкової оцінки економі-

чних і фінансових ризиків базових активів. В такий спосіб зменшується асимет-

ричність, неефективність і нестабільність ринків базових активів, що надає мож-

ливість ефективного прогнозування їх майбутньої кон’юнктури, а отже сприяє 

вирівнюванню грошових потоків суб’єктів господарювання у часі і просторі, 

тобто стабільності фінансового стану на мікрорівні. Оскільки деривативи є титу-

лами майбутнього капіталу, функціональний механізм похідних фінансових ін-

струментів формує інформаційний простір визначення вектору розвитку еконо-

міки, дозволяючи визначити актуальні напрями використання інвестиційних ре-

сурсів. 

4. Визначено необхідні умови ефективної реалізації концепції мінімізації 

координаційних деструкцій в економіці через функціональний механізм похід-

них фінансових інструментів, зокрема: високий рівень концентрації капіталу на 

ринках базових активів; низька волатильність ринків базових активів; регуляр-

ність торгів на ринках базових активів; наявність модульних профілів потенцій-

них хеджерів для ринку похідних фінансових інструментів; адаптований до по-

точних макроекономічних умов спектр базових активів і відповідних похідних 

фінансових інструментів; наявність операційної технології моделювання пара-

метрів похідних фінансових інструментів у стратегіях хеджування; пріоритет 

створення механізмів хеджування економічних і фінансових ризиків суб’єктів 

господарювання, реалізація якого має прояв у першочерговому розвитку позабі-

ржового ринку похідних фінансових інструментів. 

5. Розроблено методологію предикативної аналітики у визначенні коорди-

наційних деструкцій в економіці, яка інтегрує: предикативну модель координа-

ційних деструкцій в економіці, що передбачає визначення параметрів і сигнатур 

предикатів фондового, грошово-кредитного, валютного і товарно-сировинного 

ринків для об’єктно-орієнтованого структурного моделювання; формування си-

нтетичної форвардної позиції для визначення рівноважних значень параметрів 

предикатів ринків; методи фундаментального і технічного аналізу ринків базо-

вих активів похідних фінансових інструментів; операційну технологію моделю-

вання параметрів похідних фінансових інструментів у стратегіях хеджування. 

Синтетичну форвардну позицію запропоновано визначати як сукупність грошо-

вих потоків, створених через композицію або декомпозицію сукупності грошо-

вих потоків для однієї множини фінансових інструментів, які відтворюють (реп-

лікують) сукупності грошових потоків для іншої множини фінансових інструме-
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нтів. Для предикатів фондового, грошово-кредитного, валютного і товарно-си-

ровинного ринків визначено формалізоване подання модифікації синтетичної 

форвардної позиції. Відхилення рівноважних значень параметрів предикатів ри-

нків від їх фактичних значень визначено як форвардну маржу. Для визначення 

інтегрованого показника рівня координаційних деструкцій DL на фондовому, 

грошово-кредитному, валютному і товарно-сировинному ринках через значення 

форвардної маржі, запропоновано лінійну трендову модель виду y = DLx + b, де 

кутовий коефіцієнт DL = tg, 0  |tg|   визначає рівень координаційних де-

струкцій на даному ринку. Критерієм оптимальності моделі є мінімізація коор-

динаційних деструкцій на даному ринку, тобто |tg|  0. Рівень координаційних 

деструкцій в економіці у розрізі ринків визначає пріоритетність активізації за-

провадження похідних фінансових інструментів. 

6. Методологію предикативної аналітики у визначенні координаційних де-

струкцій в економіці запропоновано трактувати як ідентифікацію, систематиза-

цію, структуризацію та аналітичну обробку первісних і похідних параметрів пре-

дикатів для формалізації економічних і фінансових залежностей між ними з ме-

тою визначення рівня координаційних деструкцій та обґрунтування адекватності 

запровадження похідних фінансових інструментів їх мінімізації. Доведено, що 

ефективність використання методології предикативної аналітики суттєво зале-

жить від однозначності встановлених цілей, надійності інформаційних джерел, 

достовірності та повноти вхідної інформації, коректності структуризації та фор-

малізованого подання інформаційних сукупностей, адекватності предикатів і мо-

делі предикативної аналітики, тому потребує інтеграції моделей, методів та ін-

струментів фундаментального і технічного аналізу ринків базових активів похі-

дних фінансових інструментів. 

7. В межах методології предикативної аналітики у визначенні координа-

ційних деструкцій в економіці розроблено операційну технологію моделювання 

параметрів похідних фінансових інструментів у стратегіях хеджування, складо-

вими якої є: концепція цінового ризику для стратегій хеджування, що містить 

кількісні параметри впливу ризику зміни ціни потенційного базового активу по-

хідного фінансового інструменту на фінансовий результат діяльності хеджера, 

несистематичні і систематичні цінові ризики базових активів, залежність між 

тривалістю обігу похідних фінансових інструментів і ефективністю стратегій хе-

джування; необхідні умови реалізації ефективних стратегій хеджування, зок-

рема, високий рівень концентрації капіталу та низький рівень цінової волатиль-

ності на ринках базових активів; моделювання цінових параметрів базових акти-

вів похідних фінансових інструментів через використання інструментів визна-

чення рівноважної ціни базових активів фондових, процентних, кредитних, ва-

лютних і товарних деривативів, параметричної моделі, заданої стохастичною ба-

гатофакторною функцією ціни базового активу виду Pm = k1F1 + k2F2 + ⋯+
knFn + ε, гармонійної моделі Фур’є виду P t = a0 + ∑  ak cos kt + bk sin kt =4

k=1

a0 + U1 + U2 + U3 + U4. 

8. Визначено структуру ринку похідних фінансових інструментів України 

та систематизовано організаційний механізм торгів деривативами. Встановлено, 
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що ринок похідних фінансових інструментів України має такі сегменти: ринок 

форвардних контрактів, базовими активами яких є продукція аграрного та пали-

вно-енергетичного секторів, а також об’єкти нерухомості; ринок валютних і про-

центних фʼючерсних контрактів; ринок ф’ючерсних контрактів, базовими акти-

вами яких є ціна золота, срібла, платини та паладію; ринок біржових валютних і 

процентних опціонних контрактів; ринок біржових опціонних контрактів на фо-

ндовий індекс; ринок біржових опціонних контрактів на ф’ючерсні контракти; 

ринок небіржових опціонів на купівлю з поставкою базового активу (активу емі-

тентів); ринок державних деривативів; ринок валютних свопів. Організаційний 

механізм торгів похідними фінансовими інструментами в Україні має такі скла-

дові: організаційні та технологічні умови отримання доступу до торгів і прове-

дення торгів у секції строкового ринку; формат взаємовідносин між організато-

ром торгів, платіжною організацією або розрахунковим центром, розрахунковим 

депозитарієм та учасниками торгів; технологія централізованого клірингу та ро-

зрахунків за строковими контрактами; система заходів запобігання маніпулю-

ванню цінами; система мінімізації ризиків невиконання зобов’язань за строко-

вими контрактами. 

9. Доведено домінування в Україні спекулятивного напряму використання 

похідних фінансових інструментів, фактами прояву якого в роботі визначено 

такі: 1) спектр базових активів, сформований зі значним переважанням, із інстру-

ментів фінансового ринку, зокрема: фондових індексів; процентних ставок за де-

позитами; курсів валют; цін дорогоцінних (банківських) металів; фʼючерсних ко-

нтрактів на фондові індекси; 2) високий ступінь неефективності ринків базових 

активів, що має прояв у високому рівні цінової волатильності; 3) мотивація ак-

тивізації торговельної активності учасників строкового ринку через викорис-

тання значних спредів між цінами базових активів за контрактами та спотовими 

цінами, що забезпечує потенційні можливості отримання спекулятивних прибу-

тків; 4) значне переважання біржового сегменту ринку похідних фінансових ін-

струментів над позабіржовим, зокрема: протягом 2010-2017 років частка позабі-

ржового строкового ринку в загальному обсязі торгів деривативами коливається 

в діапазоні від 0,13% до 5,00%; 5) наявність розрахункових деривативів за умови 

відсутності поставочних. 

10. Обґрунтовано, що функціональний механізм похідних фінансових ін-

струментів України не сприяє мінімізації координаційних деструкцій в еконо-

міці, а отже економічному розвитку і макроекономічній стабільності. Результати 

аналізу сегментаційного розрізу ринку похідних фінансових інструментів та до-

слідження механізмів їх функціонування, дозволили визначити суперечності ро-

звитку ринку деривативів України, а саме: наявність об’єктивних передумов для 

розвитку ринку похідних фінансових інструментів за одночасної відсутності по-

питу на деривативи з боку суб’єктів господарювання; розвиток ринку похідних 

фінансових інструментів із переважаючим акцентом на біржовому сегменті; спе-

кулятивний напрям використання похідних фінансових інструментів в умовах 

високого рівня макроекономічної нестабільності; викривлене та неінформативне 

формування статистичної бази розвитку ринку похідних фінансових інструмен-
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тів організаторами торгів і Національною комісією з цінних паперів та фондо-

вого ринку; відсутність державної підтримки розвитку ринку похідних фінансо-

вих інструментів; вплив похідних фінансових інструментів на рівень неефектив-

ності та нестабільності ринків базових активів в умовах глобалізації фінансових 

ринків; відсутність інформаційного поля для науково-практичних досліджень та 

популяризації напрямів використання деривативів суб’єктами господарювання. 

11. Згідно методології предикативної аналітики визначено рівень коорди-

наційних деструкцій в економіці України у розрізі ринків. При цьому, висунуто 

гіпотезу, що рівень координаційних деструкцій валютного ринку є реплікацією 

рівня координаційних деструкцій товарно-сировинного ринку, яку доведено че-

рез визначення впливу факторів формування кон’юнктури товарно-сировинного 

ринку на рівень процентних ставок за кредитами і депозитами на готівковому 

ринку України. Встановлено, що кон’юнктура товарно-сировинного ринку на 

86,312% визначає рівень процентних ставок за кредитами та на 87,257% визначає 

рівень процентних ставок за депозитами на готівковому ринку України. Відпо-

відно, рівень координаційних деструкцій валютного ринку, визначений через фо-

рмування синтетичної форвардної позиції на основі першої сигнатури предикату 

валютного ринку, яка містить процентні ставки за кредитами і депозитами на го-

тівковому ринку України, на 86,312%-87,257% (в середньому на 86,785%) є реп-

лікацією рівня координаційних деструкцій товарно-сировинного ринку. 

12. Нівелювання реплікації рівня координаційних деструкцій товарно-си-

ровинного ринку дозволило уточнити рівні координаційних деструкцій в еконо-

міці (DL) для предикатів фондового, грошово-кредитного, валютного і товарно-

сировинного ринків. Високий рівень координаційних деструкцій на фондовому 

(DL(PR1Stock market) = 10,3957333) і товарно-сировинному (DL(PR4Commodity market) = 

2,3848500) ринках, при одночасному низькому рівні координаційних деструкцій 

на грошово-кредитному (DL(PR2Monetary market) = 0,5977750) і валютному 

(DL(PR3Currency market) = 0,0110667 та DL(PR3Currency market) = 0,3363167) ринках, до-

вели відсутність внутрішніх системних зв’язків між фінансовою системою і реа-

льним сектором економіки України у розрізі ефективного перерозподілу фінан-

сових ресурсів в економічній системі, а також ізольовано-випереджаючий розви-

ток фінансової системи із переважанням спекулятивних тенденцій. Рівень коор-

динаційних деструкцій в економіці України у розрізі ринків дозволив визначити 

пріоритетність активізації запровадження похідних фінансових інструментів на 

фондовому і товарно-сировинному ринках, для яких розроблено модульні про-

філі потенційних хеджерів. 

13. В процесі побудови модульного профілю потенційних хеджерів для фо-

ндового ринку України доведено відсутність функціональності системи економі-

чних відносин на фондовому ринку, отже деструкції фондового ринку не можна 

визнати координаційними, вони є системними, тому не підлягають мінімізації 

через фондові деривативи. Активне комплексне запровадження фондових дери-

вативів, на даному етапі розвитку фондового ринку України, є недоцільним. Не-

обхідним є створення умов для формування та реалізації ділових очікувань 

суб’єктів фондового ринку, а саме: забезпечення ліквідності через збільшення 
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інвестиційної привабливості інструментів фондового ринку за умови забезпе-

чення 100% регулярності торгів. Обґрунтовано, що інвестиційна привабливість 

інструментів фондового ринку суттєво залежить від фінансового стану емітентів, 

значну частку яких складають суб’єкти товарно-сировинного ринку. У зв’язку з 

цим, мінімізація координаційних деструкцій на товарно-сировинному ринку опо-

середковано зменшуватиме рівень системних деструкцій фондового ринку Укра-

їни, перетворюючи їх на координаційні, які, у свою чергу, стане можливим міні-

мізувати через використання фондових деривативів. Результати побудови моду-

льного профілю потенційних хеджерів для товарно-сировинного ринку України 

засвідчили широке коло інструментів товарно-сировинного ринку, які є актуаль-

ними для використання в якості базових активів товарних деривативів. Дове-

дено, що максимальний ефект хеджу відповідає короткостроковим фондовим і 

товарним деривативам, термін обігу яких складає від 1 до 12 місяців. Критерієм 

вибору виду зобов’язань хеджерів за похідними фінансовими інструментами є 

прогнозні оцінки параметрів ризику і ціни на ринках базових активів. 

14. Розроблено моделі прогнозування параметрів ризику і ціни базових ак-

тивів похідних фінансових інструментів, зокрема: 1) модель формування пулу 

базових активів похідних фінансових інструментів для стратегій хеджування, яка 

дозволяє визначати та прогнозувати структуру пулу за мінімального ризику 

зміни ціни базових активів, при цьому, пул базових активів формується з N ін-

струментів ринку, рівень координаційних деструкцій якого потребує мінімізації; 

2) параметричну модель, задану стохастичною багатофакторною функцією ціни 

базового активу з інтегрованою гармонійною моделлю Фурʼє для визначення 

прогнозної цінової динаміки базових активів. Комбінації параметричної моделі, 

заданої стохастичною багатофакторною функцією ціни базового активу, гармо-

нійної моделі Фурʼє та моделі формування пулу базових активів похідних фінан-

сових інструментів дозволяють прогнозувати параметри ризику і ціни базових 

активів в процесі фінансового інжинірингу похідних фінансових інструментів 

для реалізації стратегій хеджування. 

15. Доведено, що вектором розвитку ринку похідних фінансових інструме-

нтів України має бути позабіржовий ринок, що сприятиме мінімізації прояву спе-

кулятивної природи функціонального механізму похідних фінансових інструме-

нтів і створенню механізмів хеджування економічних і фінансових ризиків 

суб’єктів господарювання, а отже, розвитку реального сектору економіки Укра-

їни. Організована позабіржова система торгівлі похідними фінансовими інстру-

ментами передбачає наявність динамічної повної бази даних про стан ринків ба-

зових активів і діяльність емітентів, доступної для дилерів, брокерів та інвесто-

рів. Умови лістингу організованої позабіржової системи торгівлі похідними фі-

нансовими інструментами мають бути еластичними до запитів учасників торгів, 

що може бути реалізовано через внутрішню систему рейтингування та кастомі-

зації учасників торгів за критеріями достатності капіталу і ліквідності деривати-

вів. 

16. Обґрунтовано, що формування попиту на похідні фінансові інструме-

нти є процесом формування попиту на інноваційний продукт, тому має ґрунту-

ватися на результатах профільних маркетингових досліджень потреб (проблем) 
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потенційних хеджерів. Визначено такі етапи профільних маркетингових дослі-

джень потреб (проблем) потенційних хеджерів: 1) визначення рівня координа-

ційних деструкцій в економіці у розрізі ринків; 2) визначення ринків, пріоритет-

них для запровадження похідних фінансових інструментів; 3) визначення видів 

похідних фінансових інструментів у відповідності до пріоритетних ринків; 4) фо-

рмування актуального спектру базових активів за показниками концентрації ка-

піталу та цінової волатильності на пріоритетних ринках; 5) формування модуль-

них профілів потенційних хеджерів для ринку похідних фінансових інструмен-

тів; 6) формування вибірки потенційно можливих учасників контрактів за ви-

дами похідних фінансових інструментів у розрізі актуальних базових активів. 

Деталізація зазначених етапів формує технологію профільних маркетингових до-

сліджень потреб потенційних хеджерів для ринку похідних фінансових інстру-

ментів. При цьому, функціями дилерських і брокерських компаній є пошук уча-

сників контрактів та організація домовленостей між ними за участі компаній ін-

досантів. 

17. Кастомізований позабіржовий ринок похідних фінансових інструмен-

тів сприятиме ефективній роботі дилерських і брокерських компаній, збільшу-

ючи ліквідність ринку деривативів в цілому через локалізацію та задоволення 

потреб потенційних хеджерів. У зв’язку з цим, в роботі запропоновано створення 

відкритої комплексної інформаційно-статистичної бази розвитку ринку похідних 

фінансових інструментів України та розроблено її структуру. Комплексна інфор-

маційно-статистична база розвитку ринку похідних фінансових інструментів, че-

рез інтеграцію потоків прогнозної фундаментальної і технічної інформації для 

ринкової оцінки економічних і фінансових ризиків на ринках базових активів, 

сформує інформаційний простір визначення вектору розвитку економіки, актуа-

лізуючи напрями використання інвестиційних ресурсів. 
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ції активів / О.О. Солодка // Формування ринкової економіки в Україні: збірник 

наукових праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Фра-

нка, 2016. – Випуск 35. – Ч. 2. – С.212-219 (0,75 д.а.). 
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Index Copernicus, Google Scholar, Research Bible, Global Impact Factor, Scientific 
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ків України / О.О. Солодка // Наукові праці НДФІ. – 2011. – Вип.2(55). – С.86-93 

(0,5 д.а.) (стаття належить до міжнародних наукометричних баз даних Index 

Copernicus, Google Scholar, Research Bible). 
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15. Солодка О.О. Інтеграція комерційних банків України у світову фі-

нансову систему / О.О. Солодка // Наукові праці НДФІ. – 2013. – Вип.3(64). – 

С.98-105 (0,5 д.а.) (стаття належить до міжнародних наукометричних баз даних 

Index Copernicus, Google Scholar, Research Bible). 

16. Солодка О.О. Бінарні опціони в системі Інтернет-трейдингу / О.О. 

Солодка // Наукові праці НДФІ. – 2014. – Вип.3(68). – С.130-137 (0,54 д.а.) (стаття 

належить до міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus, Google 

Scholar, Research Bible). 

17. Солодка О.О. Кредитний дефолтний своп у механізмі перерозподілу 

кредитного ризику / О.О. Солодка // Вісник Київського національного універси-

тету імені Тараса Шевченка: Економіка: Наукове видання. – Вип.2(167). – Київ: 

ВПЦ «Київський університет», КНУ, 2015. – С.85-91 (1,00 д.а.) (стаття належить 

до міжнародних наукометричних баз даних RINC, Science Index, Ulrich’s 

Periodicals Directory, Google Scholar, RepEc, Socionet, Index Copernicus, OCLC 

WorldCat, CrossRef, J-Gate). 
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CDS / О.О. Солодка // Наукові праці НДФІ. – 2015. – Вип.1(70). – С.108-116 (0,63 

д.а.) (стаття належить до міжнародних наукометричних баз даних Index 

Copernicus, Google Scholar, Research Bible). 

19. Солодка О.О. Кредитні ноти у механізмі залучення капіталу на між-

народних фінансових ринках / О.О. Солодка // Наукові записки Національного 

університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. – Ос-

трог: Видавництво НУ «ОА», червень 2017. – №5(33). – С.108-112 (0,63 д.а.) 

(стаття належить до міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus, 

EBSCO Publishing, Google Scholar, Українські наукові журнали, RINC). 

20. Солодка О.О. Концептуальні складові сучасного механізму хеджу-

вання / О.О. Солодка // Економічний простір: збірник наукових праць. ‒ Дніпро-

петровськ: ПДАБА (Придніпровська державна академія будівництва і архітек-

тури). ‒ 2016. ‒ №116. – С.230-242 (0,88 д.а.) (стаття належить до міжнародних 

наукометричних баз даних Index Copernicus, Google Scholar, Українські наукові 

журнали, RINC, Advanced Science Index). 

21. Солодка О.О. Функціональний механізм опціонних контрактів в Ук-

раїні / О.О. Солодка // Вісник Хмельницького національного університету: еко-

номічні науки: науковий журнал. ‒ Хмельницький: ХНУ (Хмельницький націо-

нальний університет). ‒ 2017. – Том 1. ‒ №2. – С.173-180 (1,00 д.а.) (стаття нале-

жить до міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus, Google 

Scholar, Polish Scholarly Bibliography, RINC). 

22. Солодка О.О. Сегментаційний розріз біржового ринку опціонних ко-

нтрактів України / О.О. Солодка // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 

Серія: «Економічні науки»: наукове фахове видання. – К.: ТОВ «Центр учбової 

літератури», серпень 2017. – №5(5). – С.18-23 (0,67 д.а.) (стаття належить до між-

народних наукометричних баз даних Open Academic Journals Index, ResearchBib, 

Scientific Indexing Services, Turkish Education İndex, Electronic Journals Library, 

Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, RePEc, InfoBase 
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Index, International Institute of Organized Research, Cite Factor, Open J-Gate, Cosmos 

Impact Factor, RINC). 

 

Статті в іноземних наукових виданнях: 
23. Solodka O. Credit risk in determining the value of credit derivatives / O. 

Solodka // The USA Journal of Applied Sciences. ‒ New York: CIBUNET Publishing. 

‒ 2015. ‒ №2. – P.68-71 (0,33 д.а.) (стаття належить до міжнародних наукометри-

чних баз даних National Library of the United States, Deutsche Nationalbibliothek, 

Baden-Württembergische Landesbibliothek, RINC). 

24. Solodka O. Collateralized debt obligation in the mechanism of 

securitization of assets / O. Solodka // European Journal of Economics and 

Management Sciences. ‒ Vienna: «East West» Association for Advanced Studies and 

Higher Education GmbH. ‒ 2015. ‒ №2. – P.65-68 (0,4 д.а.) (стаття належить до 

міжнародних наукометричних баз даних BASE, EBSCO, Google scholar, 

OpenAIRE, RePEc, Registry of Open Access Repositories, OCLC WorldCat, RINC, 

National Library of the Austria). 

25. Solodka O. Credit linked notes as an instrument of attraction of capital 

and credit risk minimization / O. Solodka // The collection includes the 3d the 

International Conference on Recent Trends in Science and Technology Management, 

23-29 May 2015, London / SCIEURO. – London: SCIEURO, 2015. – P.50-63 (0,71 

д.а.) (стаття належить до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, 

Web of Knowledge, Thomson Reuters, Agris, British Library, RINC, The British 

Library, US Library of Congress, The University Library (Cambridge), The Bodleian 

Library (Oxford), The National Library of Scotland (Edinburgh), The National Library 

of Wales (Aberystwyth), The Library of Trinity College (Dublin), COPAC, SANCAT, 

SCONUL, SALSER, CAIRNS). 

26. Солодкая О.О. Методология моделирования ценовых параметров ба-

зовых активов финансовых деривативов / О.О. Солодкая // Инновационное раз-

витие экономики: предпринимательство, образование, наука: сборник научных 

статей. ‒ Минск: ГИУСТ БГУ. ‒ 2017. – С.92-94 (0,3 д.а.). 

27. Solodka O. The functional mechanism of futures in Ukraine / O. Solodka 

// Austrian Journal of Humanities and Social Sciences: Scientific journal. ‒ Vienna: 

«East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. ‒ 2017. 

‒ №1-2. – P.201-209 (0,75 д.а.) (стаття належить до міжнародних наукометричних 

баз даних BASE, EBSCO, Google scholar, OpenAIRE, RePEc, Registry of Open 

Access Repositories, OCLC WorldCat, RINC (E-Library), National Library of the 

Austria). 

28. Solodka O. The methodology of fundamental and technical analysis in the 

context of the market’s irrationality of derivatives / O. Solodka // International 

Research Conference on Economics, Arts and Sciences: Conference Proceedings, 31 

July 2017, Sweden, Uppsala / Scientific public organization «Professional science». – 

Uppsala: Scientific public organization «Professional science», 2017. – 416p. – P.276-

301 (0,96 д.а.) (стаття належить до міжнародних наукометричних баз даних RINC 

(E-Library). 
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29. Solodka O. Parameters of pricing of forward and futures contracts / O. 

Solodka // International Research Conference on Science, Education, Technology and 

Management: Conference Proceedings, August 20th 2017, France, Paris / Scientific 

public organization «Professional science». – Paris: Scientific public organization 

«Professional science», 2017. – 455p. – P.269-286 (0,67 д.а.) (стаття належить до 

міжнародних наукометричних баз даних RINC (E-Library). 

 

Тези наукових доповідей: 
30. Солодка О.О. IT-технології біржової торгівлі / О.О. Солодка // Акту-

альні питання фінансової та бюджетно-податкової політики в контексті реаліза-

ції Програми економічних реформ на 2010-2014 роки: науково-практична конфе-

ренція, м. Київ, 17-18 травня 2012 року / редколегія: Т.І. Єфименко (голова) [та 

інші]. – К.: ДННУ «Академія фінансового управління», 2012. – С.352-358 (0,30 

д.а.). 

31. Солодка О.О. Внутрішнє ціноутворення комерційних банків України 
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денції розвитку, практика реформування: матеріали науково-практичної конфе-

ренції, НДС «Центр економічних досліджень» Київський національний універ-

ситет імені Тараса Шевченка, економічний факультет, 18 грудня 2013 року. – 

С.69-70 (0,10 д.а.). 

32. Солодка О.О. Похідні фінансові інструменти у розвитку форм капі-

талу / О.О. Солодка // Соціально-економічні проблеми функціонування фінансо-

вих систем в умовах інтеграційних процесів: матеріали VІІ Симпозіуму (13 лис-

топада 2014 року) [Міністерство освіти і науки України; Харківський інститут 

фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгі-

влі]. – Харків: ХІФ УДУФМТ, 2014. – С.28-29 (0,21 д.а.). 

33. Солодка О.О. Моделі оцінки кредитного дефолтного свопа / О.О. Со-

лодка // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: 

збірник матеріалів ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, 30-31 жов-

тня 2014 року / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 

Київ, 2014. – 280с. («WTPDFSUʼ2014»). – С.168-171 (0,21 д.а.). 

34. Солодка О.О. Мінімізація кредитних ризиків через своп сукупного 

доходу / О.О. Солодка // Становлення сучасного українського суспільства: полі-

тичні, управлінські, економічні та правові аспекти: збірник матеріалів Всеукра-

їнської науково-практичної конференції, 27 березня 2015 року, Київ / Міністерс-

тво освіти і науки України; Міністерство культури України; Київський націона-

льний університет культури і мистецтв. – Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 

2015. – С.259-262 (0,17 д.а.). 

35. Солодка О.О. Розвиток ринку кредитних деривативів в Україні / О.О. 

Солодка // Роль молоді у процесі соціально-економічних перетворень суспільс-

тва: вітчизняний та зарубіжний досвід: збірник тез доповідей Міжнародної нау-

ково-практичної інтернет-конференції, 26 березня 2015 року, Харків / Київський 

національний торговельно-економічний університет; Харківський торговельно-

економічний інститут КНТЕУ. – Харків: КНТЕУ, ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С.319-

320 (0,17 д.а.). 
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36. Солодка О.О. Перерозподіл кредитного ризику через механізм фун-

кціонування кредитних деривативів / О.О. Солодка // Проблеми формування та 
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14-16 травня 2015 року, Львів / Національний університет «Львівська політех-

ніка». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С.334-335 (0,13 д.а.). 

37. Солодка О.О. Операції грошового потоку та ринкової вартості в уп-

равлінні портфелем CDO / О.О. Солодка // Світові тенденції та перспективи роз-

витку фінансової системи України: збірник матеріалів ХIІ Міжнародної науково-

практичної конференції, 29-30 жовтня 2015 року / Київський національний уні-

верситет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С.187-190 (0,21 д.а.). 

38. Солодка О.О. Економічна природа і механізм функціонування CLN / 

О.О. Солодка // Фінансові механізми забезпечення розвитку економіки України 

в сучасних умовах: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної кон-

ференції, 15 квітня 2016 року / ДВНЗ «Київський національний економічний уні-

верситет імені В. Гетьмана». – К.: Аграр Медіа Груп, 2016. – С.223-225 (0,13 д.а.). 
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кризових явищ світової економіки: збірник матеріалів Міжнародної науково-

практичної Інтернет-конференції, 15-16 квітня 2016 року / Одеський національ-
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лів Всеукраїнської Інтернет-конференції, 27-28 жовтня 2016 року / Університет 

державної фіскальної служби України. – Ірпінь: УДФСУ, 2016. – С.176-178 (0,13 

д.а.). 

41. Солодка О.О. Критерії визначення рейтингу угод CDO / О.О. Соло-

дка // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: 

збірник матеріалів ХIIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 жо-

втня 2016 року / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 

Київ, 2016. – С.210-211 (0,13 д.а.). 

42. Солодка О.О. Справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань 

/ О.О. Солодка // Актуальні проблеми менеджменту в сучасних глобалізаційних 

процесах: ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспіра-

нтів та молодих вчених, 17 березня 2017 року / Університет державної фіскальної 

служби України. – Ірпінь: УДФСУ, 2017. – С.162-164 (0,13 д.а.). 

43. Солодка О.О. Інформаційні аспекти визначення справедливої варто-

сті базових активів похідних фінансових інструментів / О.О. Солодка // Фінан-

сова децентралізація та сталий розвиток: збірник матеріалів ІІ Міжнародного на-

уково-практичного семінару студентів і молодих учених, 23-24 березня 2017 

року / Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Київський національний еко-

номічний університет імені В. Гетьмана». – К.: Аграр Медіа, 2017. – С.151-152 

(0,08 д.а.). 

44. Солодка О.О. Фундаментальний аналіз ринків базових активів похі-

дних фінансових інструментів / О.О. Солодка // Інноваційне підприємництво: 
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нтів / О.О. Солодка // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, 

економіці та бізнесі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 
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ково-практичної конференції, 31 липня 2017 року / ГО «Фінансово-економічна 
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АНОТАЦІЯ 

 

Солодка О.О. Похідні фінансові інструменти мінімізації координацій-

них деструкцій в економіці України. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Київський національний уні-

верситет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 

2017. 

У дисертаційній роботі розроблено теоретичні положення і методологічні 

засади дослідження процесів виникнення координаційних деструкцій в еконо-

міці та практичні рекомендації щодо їх мінімізації через функціональний меха-

нізм похідних фінансових інструментів для забезпечення макроекономічної ста-

більності. 

Визначено сутність поняття «координаційні деструкції» в економіці як 

тривале односпрямоване відхилення рівноважних значень параметрів предикатів 

ринків від їх фактичних значень внаслідок невідповідності ділових очікувань 

суб’єктів господарювання реальним економічним процесам, результатом яких є 

порушення ринкової рівноваги та неефективність дії механізму попиту і пропо-

зиції без втрати функціональності системи економічних відносин. 
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Розроблено концепцію мінімізації координаційних деструкцій в економіці 

через визначення необхідних умов інтеграції функціоналу похідних фінансових 

інструментів у механізми фондового, грошово-кредитного, валютного і товарно-

сировинного ринків як непрямих інструментів ефективного макроекономічного 

регулювання, що здатні забезпечити макроекономічну стабільність через поси-

лення економічної активності суб’єктів господарювання внаслідок зменшення 

кон’юнктурних коливань на ринках базових активів. Запропоновано методоло-

гію предикативної аналітики у визначенні координаційних деструкцій в еконо-

міці, яка інтегрує: предикативну модель координаційних деструкцій в економіці; 

формування синтетичної форвардної позиції для визначення рівноважних зна-

чень параметрів предикатів ринків; операційну технологію моделювання пара-

метрів похідних фінансових інструментів у стратегіях хеджування, – і призна-

чена для визначення рівня координаційних деструкцій та обґрунтування адеква-

тності запровадження похідних фінансових інструментів їх мінімізації. 

Ключові слова: похідні фінансові інструменти, координаційні деструкції, 

хеджування, ризик, предикативна аналітика, синтетична форвардна позиція, ри-

нок, ринкова рівновага, базовий актив. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Солодкая О.О. Производные финансовые инструменты минимизации 

координационных деструкций в экономике Украины. – Квалификационная 

научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.08 – деньги, финансы и кредит. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Укра-

ины, Киев, 2017. 

В диссертационной работе разработаны теоретические положения и мето-

дологические основы исследования процессов возникновения координационных 

деструкций в экономике и практические рекомендации относительно их мини-

мизации через функциональный механизм производных финансовых инструме-

нтов для обеспечения макроэкономической стабильности. 

Определена сущность понятия «координационные деструкции» в эконо-

мике как продолжительное однонаправленное отклонение равновесных значе-

ний параметров предикатов рынков от их фактических значений вследствие не-

соответствия деловых ожиданий субъектов хозяйствования реальным экономи-

ческим процессам, результатом которых является нарушение рыночного равно-

весия и неэффективность действия механизма спроса и предложения без потери 

функциональности системы экономических отношений. 

Разработана концепция минимизации координационных деструкций в эко-

номике через определение необходимых условий интеграции функционала прои-

зводных финансовых инструментов в механизмы фондового, денежно-кредит-

ного, валютного и товарно-сырьевого рынков как косвенных инструментов эф-

фективного макроэкономического регулирования, которые способны обеспе-
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чить макроэкономическую стабильность через повышение экономической акти-

вности субъектов хозяйствования вследствие уменьшения конъюнктурных коле-

баний на рынках базовых активов. Предложена методология предикативной ана-

литики в определении координационных деструкций в экономике, которая инте-

грирует: предикативную модель координационных деструкций в экономике; фо-

рмирование синтетической форвардной позиции для определения равновесных 

значений параметров предикатов рынков; операционную технологию моделиро-

вания параметров производных финансовых инструментов в стратегиях хеджи-

рования, – и предназначена для определения уровня координационных деструк-

ций и обоснования адекватности внедрения производных финансовых инструме-

нтов их минимизации. 

Ключевые слова: производные финансовые инструменты, координа-

ционные деструкции, хеджирование, риск, предикативная аналитика, синтетиче-

ская форвардная позиция, рынок, рыночное равновесие, базовый актив. 

 

ABSTRACT 

 

Solodka O.O. Derivatives for minimizing the coordination destructions in 

the economy of Ukraine. – Qualification scientific work on the rights of a 

manuscript. 

Dissertation for the degree of a Doctor of Economics in specialty 08.00.08 – 

money, finance and credit. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry 

of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

Theoretical provisions and methodological fundamentals for research of 

originating processes of the coordination destructions in the economy and practical 

recommendations concerning their minimization through functional mechanism of 

derivatives to ensure macroeconomic stability are developed in the dissertation work. 

The essence of coordination destructions in the economy is defined as a violation 

of market equilibrium due to mismatch of business expectations of economic entities 

with real economic processes, the level of which is determined by the long 

unidirectional deviation of equilibrium values of market parameters from their actual 

values and confirms the inefficiency of market mechanisms of supply and demand 

without losing functionality by the system of relevant economic relationships. 

The concept of minimization of coordination destructions in the economy is 

developed by defining the imperatives of integrating the functional of derivatives into 

the mechanisms of the securities, monetary, currency and commodity markets as 

indirect tools of effective macroeconomic regulation that are able to provide 

macroeconomic stability by increasing the economic activity of economic entities due 

to reduction of market fluctuations at the markets of underlying assets. 

It is substantiated that the functional mechanism of derivatives is able to 

minimize coordination destructions in the economy due to the impact of basic assets 

on the markets, provided that the priority is given to creating the mechanisms for 

hedging economic and financial risks of economic entities. It is proved that the 

underlying assets of derivatives, under specific macroeconomic conditions that are 
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determined by the level of coordination destructions in the economy in terms of 

markets, naturally determine the key direction of the use of derivatives. 

The methodology of predicative analytics in defining coordination destructions 

in the economy that integrates: the predicative model of coordination destructions in 

the economy; formation of a synthetic forward position for determining the equilibrium 

values of the parameters of market predicates; operational technology for modeling the 

parameters of derivatives in hedging strategies, and is intended to determine the level 

of coordination destructions and justification of the adequacy of introduced derivatives 

to their minimization, is proposed. 

The domination of a speculative trend in the use of derivatives in Ukraine is 

substantiated. The contradictions in the development of the Ukrainian derivatives 

market are identified. The level of coordination destructions in the Ukrainian economy 

in terms of securities, monetary, currency and commodity markets is determined, 

which allowed substantiating the priority of introducing derivatives in the securities 

and commodity markets, for which the module profiles of potential hedgers are 

developed. 

The scientific-practical approach to the definition of market segments for the 

introduction of derivatives through development of modular profiles of potential 

hedgers for the securities and commodity markets of Ukraine, the specification of 

which is performed on the basis of the proposed operational technology of modeling 

the parameters of derivatives in hedging strategies, whose effective implementation 

imperatives are recognized to be: high level of concentration of capital in the markets 

of basic assets; low volatility of the markets of basic assets; regularity of trades in the 

markets of basic assets. 

The models for forecasting the parameters of risk and price of the underlying 

assets of derivatives are developed, in particular: 1) the model for development of the 

pool of underlying assets of derivatives for hedging strategies, which allows 

determining and predicting a pool structure with a minimal risk of changes in the price 

of underlying assets, while a pool of basic assets is formed from N instruments of the 

market, the level of coordination destructions of which needs to be minimized; 2) 

parametric model assumed by the stochastic multifactor function of the price of the 

underlying asset with an integrated harmonic Fourier model for determining the 

forecast price dynamics of the underlying assets. The technology of formation of 

demand for derivatives is proposed within determination of the stages of the profile 

marketing researches of the needs (problems) of potential hedgers. 

It is proved that the relevant vector of development of the derivatives market of 

Ukraine defines a customized over-the-counter segment, which will promote 

minimizing the speculative nature of the functional mechanism of derivatives, the 

effective work of dealers and broker companies on creation of mechanisms for hedging 

economic and financial risks of business entities, and, consequently, increasing 

liquidity of derivatives market in general due to the localization and satisfaction of the 

needs of potential hedgers, the consequence of which is the development of the real 

sector of the economy of Ukraine. 

Key words: derivatives, coordination destructions, hedging, risk, predicative 

analytics, synthetic forward position, market, market equilibrium, underlying asset.
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