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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РИНКУ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ 

ІНСТРУМЕНТІВ В УКРАЇНІ 

 
 Внаслідок посилення інтеграційних процесів у світовій економіці та глобалізації світового 

економічного простору, видозмінюється структура світового фінансового ринку, з’являються та 

виокремлюються нові сегменти ринку, серед яких провідну роль відіграє ринок похідних фінансових 

інструментів. 

Похідні фінансові інструменти, або деривативи, — це інструменти, механізм випуску й обігу яких 

пов'язаний з купівлею-продажем певних фінансових чи матеріальних активів. 

Український ринок похідних цінних паперів є досить молодим і в значній мірі відрізняється від 

аналогічних ринків країн, які мають розвинену фінансову систему, і кількісно, і якісно. 

Основними проблемами, які гальмують розвиток українського ринку деривативів є: 

⎯ недосконалість і відсутність спеціального нормативно-правового підґрунтя щодо регулювання 

випуску та обігу похідних фінансових інструментів; 

⎯ політична та фінансово-економічна нестабільність в Україні і низький рівень диверсифікації 

національного фондового ринку; 

⎯ недостатній рівень розвитку відповідної інфраструктури організованих ринків; 

⎯ низький рівень розвитку ринків базових фінансових інструментів; 

⎯ брак інноваційних інструментів; 

⎯ низька ліквідність та висока ризиковість виконання операцій з деривативами; 

⎯ відсутність у більшості господарюючих суб’єктів практичного інтересу до здійснення угод із 

похідними фінансовими інструментами, що пов’язано з низьким рівнем поінформованості суб’єктів 

господарювання про операції з деривативами. 

Основними напрямами розвитку ринку похідних фінансових інструментів є: 

– розроблення, ухвалення і реалізація законодавчих актів, що відповідають сучасним умовам 

розвитку ринку деривативів України й адаптовані до європейських і світових стандартів; 

Певні кроки для створення цивілізованого ринку деривативів в Україні вже здійснюються. Так, 

Верховною Радою України був прийнятий закон «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», у 

якому закладений міжнародний досвід використання деривативів. 

– забезпечення стабільного економічного зростання; 

⎯ удосконалення системи оподаткування операцій з деривативами; 

⎯ розвиток бірж та інших інфраструктурних установ, які необхідні для здійснення операцій з 

валютними деривативами; 

– розширення спектру інструментів ринку деривативів; 

– сприяння розвитку конкурентного ринку послуг рейтингових агентств; 

– розвиток відповідної до умов України інфраструктури ринку, що сприяє підвищенню ліквідності 

похідних фінансових інструментів; 

⎯ зростання інтересів господарюючих суб’єктів до механізмів страхування ризиків [3]; 

– забезпечення оптимального поєднання ринкових механізмів, саморегулювання та державного 

регулювання процесів, які відбуваються на ринку похідних цінних паперів з урахуванням його 

національних особливостей і глобального характеру світового ринку деривативів.[5] 

Висновок : Усунення зазначених перешкод необхідне для перетворення вітчизняного ринку похідних 

цінних паперів на повноцінну частину  фінансового ринку, а покращення розвитку економіки, соціально-

економічного становища в країні як для підприємств, так і фізичних осіб є важливими передумовами для 

розвитку фінансового ринку загалом, а відтак і ринку похідних фінансових інструментів. 
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