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РІЗНОМАНІТНА БАЗА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
КУЛЬТУР – ВИРОБНИКИ РЕАГУЮТЬ НА СИГНАЛИ 

СВІТОВИХ ЦІН

 Найбільший експортер соняшникової олії у світі, 
№4 за експортом кукурудзи, №5 за експортом 
пшениці і №6 за експортом ячменю

 Перехід від пшениці на вирощування кукурудзи

Чорнозем – найродючіші ґрунти у світі
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ГЕОГРАФІЧНІ ПЕРЕВАГИ – ДОВГА ЛІНІЯ УЗБЕРЕЖЖЯ, БЛИЗЬКІСТЬ 
ДО КРАЇН, НА ЯКІ ПРИПАДАЄ ОСНОВНИЙ ПОПИТ, – КРАЇНИ 

БЛИЗЬКОГО СХОДУ, ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА АЗІЇ
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ГЕОГРАФІЧНІ ПЕРЕВАГИ – КОМПАКТНІСТЬ 
КРАЇНИ

Україна ≥ Франції, але ≤ американського штату Техас

Доставка 
експортних 
вантажів 
залізницею до 
портів за 1-3 дні

Сезон навігації  
річкою з Києва 
до Чорного 
моря  вісім
місяців  на рік

Дніпропетровськ

Херсон

Київ

Порти завантаження  
пшениці

Значні обсяги 
орної землі

2782 км
морського 
узбережжя – 3 
глибоководні 
порти
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ПЕРЕВАГИ УКРАЇНИ ПЕРЕД ІНШИМИ КРАЇНАМИ

 Бразилія: надто високі логістичні витрати
 Аргентина: застосовує ставку податку на 

експорт на рівні 20-30%
 Китай: вже не
залишилось 
вільної орної землі
 США: стали 
внутрішнім
ринком 
виробництвa 
етанолу

Судна в 
Бразилії 
стають 
в чергу
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ЗАВАНТАЖЕННЯ КУКУРУДЗИ НА 
СУДНО КЛАСУ «PANAMAX» В ОДЕСІ

Одеса –
найбільший 
порт за 
обсягами 
перевалки

Франко-борт, з розміщенням і утрускою [fob]
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ПОДАЛЬШІ КРОКИ 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ

 Практика господарювання

 Інфраструктура

 Організація ринку

 Розвиток ринку деривативів та 
нормативної бази

Україна має виконувати взяті на себе 
зобов'язання при вступі до СОТ і стати 
надійним партнером у сфері експорту
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
ГОСПОДАРЮВАННЯ

 Застосування більш якісного посівного матеріалу
 Застосування ефективнішого с/г обладнання і техніки 
 Додаткові вкладення у складські потужності
 Більш активне використання добрив та інших ресурсів
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…………
…….

Середнє співвідношення використання добрив та врожайності серед найбільших 
експортерів пшениці



РОЗВИТОК 
ІНФРАСТРУКТУРИ

 Залізнична 
мережа

 Внутрішні 
складські 
потужності

 Система 
перевезень 
баржами - нижче
по Дніпру

 Експортні 
потужності

“Виробництво зерна може зрости на 
20 млн. MT за рахунок відновлення 
іригаційних систем.”  [Міністр 
аграрної політики та продовольства 
України, 4.04.2013]
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ОРГАНІЗАЦІЯ РИНКУ

 Електронні складські свідоцтва

 Гарантійний фонд

 Система аграрних розписок
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ОРГАНІЗАЦІЯ РИНКУ – ВИРОБНИК 
МАЛО ВПЛИВАЄ НА ЦІНОУТВОРЕННЯ

16%

0%

0% 3%

80%

1%

fob США, Мексиканська 
затока

7%
4%

4%

66%

19%

Fob Україна

Де залишається дохід? Як це виправити?
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Джерело: Компанія “Bunge”, розрахунки 
Програми USAID FINREP-II

Джерело: Держстат, дані  операторів, розрахунки Ренесанс 
Капітал, розрахунки Програми USAID FINREP-II



Україна – єдиний крупний виробник 
аграрної продукції, де не 

функціонують сучасні ринки 
деривативів

• які сприяють підвищенню продуктивності
• сприяють надходженню інвестицій
• сприяють зростанню доходів
• збільшують додаткові валютні 

надходження

РИНКИ ДЕРИВАТИВІВ
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259,74 $
28.01 – звіт USDA 

про попит і 
пропозицію на 
світових ринках

291,44 $
01.03 – події на 
Близькому 

Сході; цунамі

264,17 $
30.03 звіт
USDA про 

заплановані 
посівні 
площі

307,58 $
11.04 – хороша 
схожість посівів

270,18 $
06.05 – повені, 

затримка 
розвитку 
рослин

308,07 $
13.06 – Росія оголошує про 

поновлення експорту

274,80 $
29.06

оприлюднено 
звіт USDA про 
стан посівів

ВОЛАТИЛЬНІСТЬ ЦІН НА КУКУРУДЗУ
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Що таке ринки деривативів 
(ф'ючерсів)? 

1) Єдина Центральна біржа

2) Інструменти, створені/обертаються  
на біржі

3) Перенесення ризику

4) Визначення ціни

5) Центральний контрагент

ЩО ТАКЕ РИНКИ ДЕРИВАТИВІВ 
(Ф'ЮЧЕРСІВ)? 

15



Ф'ЮЧЕРСНІ КОНТРАКТИ

Договори купівлі-продажу – за стандартних 
умов /зобов'язань щодо:

• обсягу
• якості товару
• цінової бази
• періоду поставки товару
• способу поставки та
• пункти поставки.
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Передумови ринків 
деривативів:
• Волатильність ризику/ціни

• Глибокий ліквідний спотовий 
ринок

• Гомогенний продукт

• Надійна фінансова система

• Відсутність домінування 
одного гравця на ринку

• Наявність спекулянтів

• Мінімальне втручання з боку 
держави

Вперше ф'ючерси впровадив заможний Ганзейський купець
Георг Гіше, художник Гольбейн, 1532 р.
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Виробник
• Що вища передача ціни, 

то вище доходи
• Множинні варіанти 

ціноутворення –залежно 
від часу і розташування

• Премія за якість 
• Нижче волатильність цін

Кінцевий користувач
• Впевненість у якості   
• Впевненість у контрагенті
• Інвестиції в 

інфраструктуру
• Менше відходів 
• Розширення глобального 

ринку

В Індії – ф'ючерси MCX на поставку кардамону 
стали вже глобальним експортним брендом, з 
попитом вище ніж на гватемальський аналог. 
Україна може зробити глобальним брендом свою 
соняшникову олію.

ІНДІЯ – ПЕРЕВАГИ ВІД 
ЗАСТОСУВАННЯ Ф'ЮЧЕРСІВ З 

2004 РОКУ
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Сьогодні усі ціни на зерно спираються на ф'ючерси 
Чиказької біржі – ринкові котирування мають форму 
надбавки/знижки до ціни кукурудзи на CBOT в $/бушель

Світові поставки кукурудзи: із США, Південної Америки і 
Чорноморського регіону в усі інші напрямки
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ЦІНИ НА КУКУРУДЗУ В ЧИКАГО І В УКРАЇНІ
$US/MT

Велика різниця в ціні на українську кукурудзу - $110 - $337 [зростання у три рази] 
– ф'ючерси CBOT на кукурудзу не завжди є надійним хеджем

Експортні 
квоти

Податок 
на 
експорт

Посуха у 
СШАХарчова 

криза
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Кукурудза (СВОТ) Кукурудза (FOB)



ВНУТРІШНІМ ІНІЦІАТИВАМ 
ПОТРІБЕН РОЗВИНЕНИЙ 

СПОТОВИЙ РИНОК

 Центр торгівлі – спот, 
форвард, трейдери
[арбітражери]

 Центр зберігання та 
перевалки

 Центр передачі ціни

 Ціна-орієнтир

Механізація

Транспортування

Ринкові інновації
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КИТАЙ Є ЛІДЕРОМ ЗА ОБСЯГАМИ ТОРГІВ 
СТРОКОВИМИ КОНТРАКТАМИ
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УКРАЇНСЬКІ ДЕРИВАТИВИ – БІЛЬШ ПРИДАТНІ 
ДЛЯ ЦЬОГО МЕХАНІЗМИ ХЕДЖУВАННЯ

Виробники та кінцеві 
користувачі
• Виробник/місцеве

сховище – короткий
хеджер – продає
ф'ючерси = очікуваний
врожай

• Кінцевий користувач –
мельник, переробник, 
дистилер – довгий хеджер
– купує ф'ючерси = для 
майбутніх потреб

Експортери
• Як довгі, так і короткі 

хеджери

• Українські fob ф'ючерси 
мінімізують ризики, 
пов'язані  з 
використанням ціни 
Чикаго або Дайляна
(Китай)

Прозорі ринки ф'ючерсів могли б стати базовим активом для 
товарного індексу
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ДЕРИВАТИВИ ВИВІЛЬНЯЮТЬ ВАРТІСТЬ

• Покупці і продавці отримують постійні сигнали про ціну
• Можливість управляти ціновим ризиком за допомогою 

хеджування
• Спрощує процес ухвалення рішень

виробником

Результат:
• Вище обсяг виробництва/краща якість
• Більше вкладень в інфраструктуру / 

біотехнології
• Збільшуються резерви твердої валюти
• Інтеграція каналу постачання: виробник більше впливає 

на ціну
• Україна стає більш помітною у світі
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