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на більш жорстких умовах, так як основним завданням кредитора (покупця, інвестора) буде 
отримання інформації про причини складного фінансового положення підприємства (об’єкта 
фінансування, інвестування), та виявлення ризиків щодо банкротства підприємства. 
Важливо зрозуміти чи пандемія основна причина фінансово-господарської нестабільності 
підприємства.  
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ФУНКЦІОНАЛ ТОРГОВЕЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ РИНКУ 

ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ УКРАЇНИ 
 

ФУНКЦИОНАЛ ТОРГОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ РЫНКА 
ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ УКРАИНЫ 

 
FUNCTIONAL OF TRADING INFORMATION SYSTEMS OF THE DERIVATIVES 

MARKET OF UKRAINE 
 
Анотація. Обґрунтовано необхідність активізації розвитку позабіржового ринку деривативів і процесу 

формування його кон’юнктури через запровадження інформаційних систем позабіржової торгівлі похідними 
фінансовими інструментами. Визначено функціонал торговельних інформаційних систем біржового та 
позабіржового механізмів торгів на ринку похідних фінансових інструментів. 

Аннотация. Обоснована необходимость активизации развития внебиржевого рынка деривативов и 
процесса формирования его конъюнктуры путем внедрения информационных систем внебиржевой торговли 
производными финансовыми инструментами. Определен функционал торговых информационных систем 
биржевого и внебиржевого механизмов торгов на рынке производных финансовых инструментов. 

Abstract. The necessity of enhancing the development of the OTC derivatives market and the process of forming 
its conjuncture by introducing information systems for the OTC trading of derivative financial instruments is 
substantiated. The functionality of the trading information systems of the exchange and OTC trading mechanisms in the 
derivatives market is determined. 

 
На сучасному етапі розвитку ринку деривативів, обмеження для обігу похідних 

фінансових інструментів відсутні, проте, на наш погляд, ефективність реалізації стратегій 
хеджування економічних і фінансових ризиків суб’єктів господарювання є вищою для 
хеджерів на позабіржовому ринку деривативів, що визначає пріоритетність його розвитку в 
Україні, зокрема сегментів фондових і товарних деривативів. На наш погляд, вектор 
розвитку похідних фінансових інструментів визначає позабіржовий ринок деривативів, 
базовими активами яких є інструменти ринків, рівень координаційних деструкцій яких 
потребує мінімізації. У зв’язку з цим, необхідною є активізація розвитку позабіржового 
ринку деривативів і процесу формування його кон’юнктури через запровадження 
інформаційних систем позабіржової торгівлі похідними фінансовими інструментами. 
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Функціонал торговельних інформаційних систем біржового та позабіржового механізмів 
торгів на ринку похідних фінансових інструментів забезпечує: 

 інформаційну взаємодію між учасниками торгів, біржою та розрахунковим центром; 
 уніфікований інтерфейс доступу завдяки веб-терміналу для всіх учасників торгів; 
 контроль оператором торговельного майданчика всього ходу проведення торгів, 

дотримання учасниками регламенту та правил торгів, виявлення маніпулювань; 
 повністю адаптований до національного законодавства електронний документообіг; 
 ведення в реєстру заявок у формі електронних документів; 
 обмін інформацією щодо стану грошового ліміту та розрахункового грошового ліміту 

учасників торгів в реальному режимі часу (on-line); 
 обмін інформацією щодо відхилення заявок, укладених строкових контрактів, частково 

виконаних заявок; 
 отримання виписок з реєстру заявок, реєстру строкових контрактів; 
 отримання інформації про перебіг і результати торгів на строковому ринку та іншу 

актуальну біржову інформацію; 
 авторизований доступ користувачів та унеможливлює несанкціонований доступ; 
 конфіденційність обміну інформацією під час подання заявок та укладання строкових 

контрактів; 
 генерацію бази даних заявок, укладених і виконаних строкових контрактів; 
 можливість отримання маржинальних вимог; 
 інші функціональні можливості у відповідності з договором допуску до біржових 

торгів у секції строкового ринку [1; 2; 3]. 
Засобами ETС біржі передбачено укладання угоди за строковими контрактами за 

принципом безперервного зустрічного аукціону заявок. Технологія торгів і розрахунків 
передбачає участь біржі в угоді, що дозволяє забезпечити анонімність торгів і розрахунків. 
Торговці не мають інформації про учасника торгів, що подав зустрічну заявку. При 
необхідності торговець може укласти адресну угоду з конкретним контрагентом, для чого 
потрібно подати адресну заявку із вказівкою регістру контрагента. 

Кошти гарантійного забезпечення акумулюються на рахунку біржі в розрахунковому 
банку. Для учасників торгів розмір гарантійного забезпечення визначається біржою, 
залежить від ризиків деривативів, що торгуються, збільшується або зменшується шляхом 
зміни коефіцієнту гарантійного забезпечення. Гарантії виконання зобов’язань учасниками 
торгів контролюються біржою та забезпечуються трьома спеціальними фондами: страховим 
фондом: формується із внесків учасників торгів при реєстрації в секції строкового ринку, 
розмір яких збільшується зі зростанням кількості відкритих позицій; резервним фондом: 
формується біржою, збільшується зі зростанням кількості відкритих позицій учасників 
торгів; гарантійним фондом: формується учасниками торгів на їх біржових рахунках. 

Біржа веде облік строкових контрактів, зберігає кошти в розрахунковому банку, реєструє 
учасників торгів (розрахункову фірму). Учасники торгів реєструють своїх клієнтів 
(відкриття розділів регістру обліку позицій) на біржі. Кошти враховуються у розділах 
клірингових регістрів, зареєстрованих на біржі. Таким чином, біржа забезпечує анонімність 
торгів і стає покупцем для кожного продавця та продавцем для кожного покупця за кожним 
строковим контрактом. 

Зауважимо, що функціонування електронної біржової торговельної системи передбачає, 
що угода укладається між учасниками на принципах анонімності, біржа виступає в якості 
посередника та гаранта виконання угоди. Позабіржова електронна торговельна система не є 
учасником угоди, виконує функцію незалежного арбітра при її укладанні, тобто фіксує факт 
укладання угоди між двома учасниками за встановленими правилами торгівлі. Таким чином, 
основою організації позабіржового ринку похідних фінансових інструментів є система 
правил торгівлі, контроль за їх виконанням і реалізація заходів дисциплінарного впливу, що 
є функціями організаторів позабіржової торгівлі. 
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ЩО БУДЕ З УКРАЇНСЬКОЮ ЗАЛІЗНИЦЕЮ ПІСЛЯ ПАНДЕМІЇ 

КОРОНАВІРУСНОГО (COVID-19) ЗАХВОРЮВАННЯ? 
 

ШТО БУДЕТ С УКРАИНСКИМИ ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ ПОСЛЕ 
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ (COVID-19) БОЛЕЗНИ?  

 
WHAT ARE THE CONSEQUENCES OF CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) 

PANDEMIC FOR UKRAINIAN RAILWAY? 
 

Анотація. Розглянуто сучасну світову ситуацію – пандемію коронавірусу (COVID-19). Аргументовано 
важливість посиленої уваги до забезпечення ефективного управління стратегічно важливою галуззю країни та 
двигуна економіки – залізниці. Виділено основні наслідки пандемії COVID-19 для української залізниці. 
Спрогнозовано майбутні варіанти розвитку галузі залізничних вантажних перевезень. 

Аннотация. Рассмотрено современную мировую ситуацию - пандемию коронавируса (COVID-19). 
Аргументировано важность повышенного внимания к обеспечению эффективного управления стратегически 
важной отраслью страны и двигателя экономики - железные дороги. Выделены основные последствия 
пандемии COVID-19 для украинской железной дороги. Спрогнозировано будущие варианты развития отрасли 
железнодорожных грузовых перевозок. 

Abstract. The current world situation - the coronavirus pandemic (COVID-19) is considered. The increased 
attention importance was argued for ensuring effective management at the strategically important sector of the country 
and the economy engine - the railway. The main consequences of the COVID-19 pandemic for the Ukrainian railway 
are highlighted. Future possibilities for the railway freight industry development are predicted. 

 
The 2020 will be characterized as a year of unexpected coronavirus pandemic causing biggest 

worldwide economic crisis in the last 100 years. International Monetary Fund (IMF) experts argue that 
the coronavirus infection COVID-19 pandemic led the world economy in a previously unbelievable 
economic crisis [1]. The circumstances force countries, industries and individual enterprises to learn to 
operate in new conditions, adjust plans and calculate the losses already received. 

Ukrainian economy and the railway development are interconnected and cyclical in nature. 
Cycles can be characterized as a sinusoid - after the stage of fall comes the stage of growth. 
Various economic and political factors caused significant declines in 2002, 2006, 2009, 2014 and 
2017. It took up to 3 years to overcome the crisis at all these stages. This situation corresponds to 
the law of cyclical economic development.  


