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ВСТУП 

 

Розвиток світового біржового ринку за останнє десятиліття свідчить 

про масштабність глобалізаційних процесів, динамічність та кардинальні 

зміни тенденцій на ньому. Сучаснинй світовинй біржовинй ринок перебувнає у 

стані безпере нрвної трансфо нрмації організнаційної структунри бірж, технолонгії 

біржовонї торгівлні, біржовинх інструм нентів, видів базиснинх активів.  

Серед основних здобутків останнього десятиліття є повномасштабна 

електронізація усіх процесів біржової торгівлі та клірингових розрахунків. 

Процеси консоліндації бірж сприяли біржовонму об’єднанню в альянси та 

трансфонрмації світовинх товарнинх і фондовинх бірж в універснальні біржові 

платфорнми, які забезпе нчують одночас нно торгівлню фінансонвими і товарнинми 

інструм нентами. Сучасні світові біржі забезпе нчують широкі можливонсті для 

учасникнів торгівлні.  

Досі дискусійними та недостатньо вивченими залишаються проблеми 

моніторингу та моделювання ф’ючерсної торгівлі, управлінння ризикам ни на 

макро- та мікрорінвнях, обґрунтнування існуванння ризик-премії, доречнонсті 

різних видів хеджува нння, економінчної інтерпрнетації отриманної вигоди, 

аналітинчної цінностні статистники міжнарондних ф’ючерсних ринків. Гострі 

дискусінї ведутьс ня навколо впливу строковного сегментну та ф’ючерсних ринків, 

зокрема на майбутнній розвитонк світовонго економінчного середовнища.  

Початок у вивченнні ф’ючерсних ринків заклали відомі зарубіжнні вчені 

предста нвники неоклас ничної школи Дж. Гікс, Дж. М. Кейнс, А. Маршалл та їх 

послідонвники Г. Блау, Г. Воркінг, Г. Гофман, Н. Калдор. До російсьнких та 

вітчизнняних вчених, які займалинся фінансонвими дериватнивами, можна 

віднестни А. Н. Буренінна, В. В. Васильє нву, А. І. Вострокннутову, О. А. 

Кандинс ньку, О. Капитонненко, Ю. Я. Кравченнка, О. М. Мозговонго, Л. О. 

Примостнка, Т. Ю. Сафоновну, О. М. Сохацькну, Щербину А.Г., М. Чекулаєнва та 

ін. 
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Актуальність даної теми полягає у тому, що ф'ючерсні біржі за 

допомог ною викориснтання похіднинх інструм нентів, зокрема – ф'ючерсних 

контракнтів, дозволя нють швидше реалізонвувати товар, зменшувнати ризик 

втрат від несприя нтливих змін цін, прискорнювати поверне нння авансовнаного 

капітал ну в грошовінй формі в кількос нті, максима нльно близьконму спочатк ну 

авансовнаного капіталну, плюс відповіндний прибутонк. 

Об’єктом досліджнення даної роботи є сукупнінсть стратег ній торгівлні 

ф’ючерсами на фондові індекси, що призвелни до поширенння ф’ючерсних 

контракнтів на світовинх фінансонвих ринках. 

Предметом даного досліджнення є біржовинй ринок ф’ючерсних 

контракнтів та особливності їх викорис нтання. 

Метою даної роботи є досліджнення механіз нму функціоннування 

ф’ючерсних контракнтів на фондові індекси на світовинх біржах. 

Виконання мети даного досліджнення вимагає розв’язання таких 

завдань як: визначинти економінчну сутність біржовонї торгівлні ф’ючерсними 

контракнтами, дослідинти інформа нційне забезпе нчення дериватнивів на фондові 

індекси, оглянутни наукові публіка нції з проблем натики торгівлні ф’ючерсами на 

фондові активи, визначинти методикну та інструм нентарій аналізу стратег ній 

торгівлні ф’ючерсами на фондові індекси на приклад ні ТОВ «Капітал Таймс», 

проаналнізувати біржову динамік ну торгів дериватнивами на фондові індекси в 

Україні, досліди нти стратег нії торгівлні ф’ючерсами на фондові індекси та 

проблем натику їх викорис нтання, дослідинти зарубіжнний досвід торгівл ні 

ф’ючерсами на фондові індекси та можливонсті викорис нтання досвіду в 

Україні, оцінити ефектив нність стратег ній торгівлні дериватнивами на фондові 

індекси в Україні та визначинти основні напрямкни розвиткну ринку ф’ючерсів 

на фондові індекси. 

В процесі дocлiджнення булo викорис нтано такі нaукoвiн метoди: 

мaтемaтничнoї cтaтиcтики (при вивченннi обсягів ринку ф’ючерсних контракнтів 

на фондові індекси i його cтруктунри), aнaлiз i cинтез (при дocлiджненнi 
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нaявних фaктoрiнв впливу на ринок ф’ючерсних контракнтів), cиcтемa нтизaцiя, 

узaгaльннення тa порівня нння. 
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