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Резюме 

На думку НРА «Рюрік», за підсумками 10 місяців поточного року можна 

констатувати, що найгірший період для корпоративного сегменту українського 

облігаційного ринку вже в минулому. 

У 2008-2009 рр. ринок корпоративних облігаційних позик за обсягами здійснених 

первинних розміщень скоротився майже у два з половиною рази. Однак, з початку 

2010 р. економіка демонструє ознаки відновлення, створюючи для емітентів 

сприятливі умови виконання своїх фінансових зобов'язань. Хвиля корпоративних 

дефолтів і реструктуризацій ослабла до кінця 2009 р., а відновлення первинних 

розміщень дає вагомі підстави говорити про можливість покращення ситуації на 

ринку вже у наступному році. НРА «Рюрік» прогнозує, що річні показники вартісних 

обсягів та кількості емісій корпоративних облігацій за підсумками 2010 р. 

перевищать результати 2009 р. 

Крім того, не можна не враховувати і той факт, що зростаючі темпи емісії 

корпоративних облігацій і їх обсяги все ще залишаються незначними для 

вітчизняної економіки, а в структурі випусків цінних паперів переважають закриті 

випуски, які мають обмежений обіг та не можуть розглядатись як повноцінний 

фінансовий інструмент.  

За підсумками 10 місяців 2010 р. НРА «Рюрік» констатує про досить значну 

концентрацію первинного ринку облігацій. Так, на п’ять найбільших випусків 

припало 46,8% загального обсягу, притому що було зареєстровано 138 випусків. 

Якщо найбільший випуск поточного року склав 1 011 млн. грн., то середній розмір 

по всіх випусках становить всього 49,2 млн. грн. НРА «Рюрік» відзначає наявність 

тенденції до зростання середнього розміру емісії, причому як за підсумками 

10 місяців 2010 р., так і протягом останніх шести років. 

У четвертому кварталі поточного року компанії фінансового сектору активно 

заявляли про свої плани щодо відкритого (ринкового) розміщення облігаційних 

позик. Швидше за все, такі випуски будуть поглинуті ринком у досить короткий 

термін, що пов’язано, в першу чергу, із високим ступенем кредитоспроможності, 

підтвердженим кредитними рейтингами, а також досить високими (наприклад, у 

порівнянні з банківськими депозитами) задекларованими процентними виплатами 

по облігаціях. Зокрема, серед визначених НРА «Рюрік» рейтингових оцінок 

борговим інструментам є кредитні рейтинги інвестиційної категорії запланованим 

облігаційним випускам комерційного банку «АКТАБАНК» (процентні облігації 
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загальним обсягом 50 млн. грн. з рейтингом uaBBB+) та фінансової компанії 

«Астракард» (процентні облігації загальним обсягом 8 млн. грн. з рейтингом uaBBB). 

Обсяг торгів корпоративними облігаціями на українських організаторах торгівлі за 

підсумками 10 місяців 2010 р. склав всього 6,1% сукупних операцій з цінними 

паперами, притому що масштаби вітчизняного фондового ринку є за світовими 

мірками дуже малими. Головним чином корпоративні бонди були витіснені з ринку 

відносно більш надійними державними облігаціями, які зайняли більше половини 

організованого ринку. 

Підвищення верхньої межі міжнародних рейтингів для українських облігацій 

внаслідок покращення суверенних рейтингових оцінок, а також успішне подальше 

співробітництво з МВФ можуть в наступному році посприяти підвищенню 

інвестиційної привабливості українських бондів для іноземних інвесторів. 

Разом з тим, досі невирішеним залишається урегулювання низки питань фондового 

ринку на законодавчому рівні, що б могло надалі забезпечити подолання наявних 

проблем, посприяти економічному розвитку країни в цілому, підвищенню 

конкурентоспроможності вітчизняної економіки та зростанню інвестиційного іміджу 

України в світі. 
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1. Загальний огляд організованого ринку цінних паперів 

На біржовому ринку України діють десять організаторів торгівлі, найбільшим з яких 

залишається ПФТС. Нижче на рис. 1.1 показано розріз підсумку 10-місячних торгів за 

функціонуючими в Україні біржами. 

 
Рис. 1.1. Структура торгів на українському фондовому ринку за організаторами торгівлі 

Як бачимо, більше половини всіх укладених угод було зареєстровано на фондовій біржі 

ПФТС (53,6%). На другому місці – біржа «Перспектива» із часткою 22,2%. На «Українську 

біржу» припадає 19,4%. 

Найбільш активно на ПФТС у жовтні продавалися: у секторі акцій – папери  

ВАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування» (5 054 угоди), у секторі 

корпоративних облігацій – облігації  ТОВ «Центр Фінансових Рішень» серія А (10 угод), у 

секторі ОВДП – ПДВ облігації четвертого випуску з датою погашення 25.08.2015 (16 угод), 

у секторі ЦП ІСІ – інвестиційні сертифікати ПВІФНВЗТ «Платинум Інвест» КУА «ІТТ – 

Менеджмент» (12 угод). 

За станом на 01.11.2010 у Біржовому списку ФБ ПФТС зазначено 805 цінних паперів: акцій 

- 292, корпоративних облігацій - 312, цінних паперів ІСІ - 119, державних облігацій - 63 і 

муніципальних облігацій - 19.  

В табл. 1.1 показано темпи зростання ринку цінних паперів України протягом 2010 р. 

Таблиця 1.1. Зміна обсягів укладених угод за підсумками 10 місяців 2010 р. 

Цінні папери 
10 міс. 
2009 

10 міс. 
2010 

Приріст 

млн. грн. разів 

Акції 9 379,73 32 101,88 22 722,15 3,4 

Облігації підприємств 6 688,26 5 573,87 -1 114,39 -16% 

Державні облігації України 3 442,04 47 278,19 43 836,15 12,7 

Облігації місцевої позики 30,55 130,96 100,41 3,3 

Інвестиційні сертифікати 244,23 4 051,35 3 807,12 15,6 

Деривативи 7,43 2 190,93 2 183,50 294,0 

Іпотечні облігації 3,01 0,00 -3,01 - 

Всього 19 795,25 91 327,18 71 531,92 3,6 
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Таким чином, обсяг операцій з купівлі продажу корпоративних облігацій за підсумками 

10 місяців 2010 р. знизився порівняно із аналогічним періодом 2009 р. на 1,1 млрд. грн., 

або на 16%. Об’єм операцій з ОВДП збільшився в 12,7 рази, або на 43,8 млрд. грн. Обсяг 

операцій за облігаціями місцевих позик залишається відносно незначним (100 млн. грн.).  
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2. Місце облігацій на українському фондовому ринку 

За офіційними даними ДКЦПФР, сукупний обсяг здійснених торговельних операцій 

(укладених угод) на фондовому ринку України за десять місяців 2010 р. складає 

91,3 млрд. грн., що є дуже низьким показником, зокрема у порівнянні з російським 

ринком1. На рис. 2.1 показано структуру торгів на українському ринку цінних паперів за 

підсумками 10 місяців поточного року.  

 
Рис. 2.1. Структура торгів на українського фондового ринку за типом цінних паперів 

Як бачимо, на корпоративні права (акції) припадає 35,2% валового торговельного обороту 

ринку. Більше половини укладених угод у вартісному виразі (51,8%) складають операції з 

купівлі-продажу боргових зобов’язань Міністерства фінансів України (ОВДП). Корпоративні 

облігації складають 6,1%, облігаційні позики міських рад – всього-на-всього 0,1%. 

Розподіл об’єму торгів корпоративними облігаціями, який склав за підсумками 10 місяців 

2010 р. 5,6 млрд. грн., або 6,1% загальної суми, показано на рис. 2.2. 

 

Рис. 2.2. Структура торгівлі корпоративними облігаціями 

Як бачимо, лідируючу позицію утримує біржа ПФТС із часткою 37,7%. На другому місці 

знаходиться Українська Міжбанківська Валютна Біржа (УМВБ), займаючи 21,1% ринку, на 

третьому – Українська Міжнародна Фондова Біржа (УМФБ) (16,0%). Місця з четвертого  по 

                                                           
1 Об’єм торгів на РТС лише за жовтень 2010 р. склав 46,97 млрд. дол. за всіма угодами. Об’єм торгів на RTS Standard, склав 10,8 млрд. 
дол., що за нинішнього курсу долара приблизно дорівнює українському річному об’єму. 
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шосте відповідно посіли Українська Біржа (12,6%), Київська міжнародна фондова біржа 

(8,6%) та «Перспектива» (3,8%). 

Розподіл об’єму торгів державними облігаціями, який склав за підсумками 10 місяців 

2010 р. 47,3 млрд. грн., або 51,8% загальної суми, показано на рис. 2.3. 

 

Рис. 2.3. Структура торгівлі державними облігаціями 

Як бачимо, практично всі угоди з купівлі-продажу державних облігацій укладається на 

біржі ПФТС (91,6% укладених угод за підсумками 10 місяців 2010 р.). Друге місце із 

значним відставанням зайняла фондова біржа «Перспектива» (8,0%).  
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3. Первинний ринок корпоративних облігацій в 2001 – 10 міс. 2010 рр. 

Ринок корпоративних облігацій в Україні почав розвиватись у 2001 р., коли декілька 

крупних компаній  (ДАК «Титан», ЗАТ «Київстар») та комерційних банків (АТ «Райффайзен 

Банк Аваль») здійснили перші публічні випуски корпоративних облігацій. 

На рис. 3.1 унаочнено динаміку розвитку українського первинного ринку корпоративних 

облігацій протягом 2001 – 10 місяців 2010 рр. 

 
Рис. 3.1. Обсяг зареєстрованих випусків облігацій підприємств протягом  2001 – 10 місяців 2010 рр. 

В 2001 р. було зареєстровано 62 випуски корпоративних бондів на суму 694,32 млн. грн.,  

що перевищує їхній обсяг періоду 1996-2000 рр. на 52,28%. Протягом 2001-2007 рр. 

спостерігалася тенденція збільшення кількості випусків корпоративних облігацій з кожним 

роком, середній темп приросту складає близько 62%. Середня вартість облігаційних 

випусків має довгострокову тенденцію зростання (рис. 3.2).   

 
Рис. 3.2. Середня вартість облігаційного випуску протягом 2001 – 10 місяців 2010 рр., млн. грн. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
10 міс. 
2010

Обсяг зареєстрованих випусків 
облігацій, млн. грн 694 4 275 4 242 4 107 12 748 22 071 44 481 31 346 10 107 6 784

Кількість зареєстрованих випусків 
облігацій, шт 62 108 169 230 509 800 991 912 240 138
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Дані рис. 3.2 демонструють, що протягом 2001 – 10 місяців 2010 рр. відбувалося 

збільшення середньої вартості облігаційного випуску. В 2009 р. середня вартість 

облігаційного випуску в 3,76 разів більше ніж 2001 р., і складає 42,11 млн. грн. Однак,  в 

2002 р. середня вартість облігаційного випуску була майже на 55% більшою, ніж в 2004 р. 

Найбільша середня вартість облігаційного випуску спостерігалася в 2010 р., і складала 

49,16 млн. грн. 

Оскільки ринок корпоративних облігацій знаходиться більшою мірою на стадії  

формування, великий вплив на загальну тенденцію його розвитку мають найбільші емісії 

облігацій протягом кожного року. В табл. 3.1 показано п’ять найбільших емісій, здійснених 

протягом 2008 – 10 місяців 2010 рр. 

Таблиця 3.1. Найбільші емітенти облігацій за 2008 – 10 місяців 2010 рр. 

№ Назва емітента 
Обсяг 

випуску, 
млн. грн. 

Частка у 
загальному 

обсязі емісій.% 

2008 р. 

1 ЗАТ «Донецьксталь» - металургійний завод» 600 1,9 

2 ТОВ «А. В. С.» 504 1,6 

3 
ВАТ «Енергопостачальна компанія 
«Одесаобленерго» 

500 1,6 

4 ВАТ АКБ «Форум» 500 1,6 

5 ВАТ АК інноваційний банк «УкрСиббанк» 500 1,6 

2009 р. 

1 
ДП «Харківське державне авіаційне орденів Жовтневої 
революції та Трудового червоного прапору виробниче 
підприємство» 

1 620 16,0 

2 ДП «Київський авіаційний завод «АВІАНТ» 858 8,5 

3 ЗАТ «Сільпо Рітейл» 350 3,5 

4 ДП «Донецька залізниця» 250 2,5 

5 ДП «Придніпровська залізниця» 220 2,2 

10 місяців 2010 р. 

1 ТОВ «Будспецсервіс» 1 011 14,9 

2 ТОВ «Ковчег» 969 14,3 

3 ТОВ «Омокс» 454 6,7 

4 
ТОВ «Торгівельно-житловий комплекс 
«Київський» 

440 6,5 

5 ТОВ «Консалтинговий блок» 300 4,4 

 

Далі на рис. 3.3 показано суму та частку п’яти найбільших здійснених емісії корпоративних 

облігацій протягом 2001 – 10 місяців 2010 рр. 
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Рис. 3.3. Сума та частка емісії облігацій п'яти найбільших емітентів протягом 2001 – 10 місяців 2010 рр. 

Представлені на рис. 3.3 дані свідчать, що великий вплив на загальний обсяг емісії 

облігацій мають операції, які здійснюють найбільші емітенти. Однак, протягом 2005-

2008 рр. спостерігалася ситуація, коли частка п’яти найбільших емітентів не 

перевищувала 15%  від загального обсягу ринку корпоративних облігацій, тобто 

концентрація ринку була дещо меншою. 

Далі НРА «Рюрік» розглядає види діяльності найбільших емітентів та  структуру ринку 

корпоративних облігацій в цілому (рис. 3.4 та 3. 5).  

 

Рис. 3.4. Структура п'яти найбільших емітентів облігацій протягом 2001 – 10 місяців 2010 рр. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
10 

міс. 
2010

Сума емісії облігацій п'яти найбільших 
емітентів, млн. грн 633 3 770 2 214 1 384 1 939 2 275 2 838 2 602 3 297 3 176

Частка емісії облігацій п'яти найбільших 
емітентів, % 91,2% 88,2% 52,2% 33,7% 15,2% 10,3% 6,4% 8,3% 32,6% 46,8%
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Рис. 3.5. Структура емітентів корпоративного ринку облігацій протягом 2001 – 10 місяців 2010 рр. 

У структурі емітентів, за якими ДКЦПФР було зареєстровано випуски  корпоративних 

облігацій, переважають підприємства, частка яких в 2009-2010 рр. складала 100%. 

Протягом 2005-2008 рр. частка банків у структурі емітентів знаходиться в межах 20-42%, 

найбільше значення в 2007 р. Частка страхових компаній у структурі емітентів є  досить 

незначною, в 2004 р. спостерігається її найбільше значення – 2,73%. Дані рисунку 3.4 і 3.5 

свідчать про подібність структури ринку корпоративних бондів усіх емітентів та п’яти 

найбільших представників ринку корпоративних облігацій. 

Отже,  протягом 2001 – 10 місяців 2010 рр. спостерігалось: 

 збільшення кількості облігаційних випусків протягом 2001-2007 рр. та згортання 

масштабів ринку майже в два з половиною рази в 2008-2009 рр., незначне 

пожвавлення ринку наприкінці 2010 р.; 

 довгострокове зростання середнього обсягу облігаційного випуску вітчизняних 

емітентів; 

 кризовий стан на ринку корпоративних облігацій протягом 2008 – 10 місяців 2010 рр.; 

 переважання в структурі емітентів корпоративних облігацій підприємств реального 

сектору економіки. 

НРА «Рюрік» прогнозує, що річні показники вартісних обсягів та кількості емісій 

корпоративних облігацій за підсумками 2010 р. перевищать результати 2009 р. 

 

 

  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
10 міс. 
2010

Компанії реального сектору 89,4% 97,4% 92,1% 92,0% 79,6% 77,0% 57,5% 77,0% 100,0% 100,0%

Страхові компанії 10,6% 2,0% 7,8% 5,3% 20,1% 22,6% 42,4% 22,7% 0,0% 0,0%

Банки 10,6% 2,0% 7,8% 5,3% 20,1% 22,6% 42,4% 22,7% 0,0% 0,0%
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4. Первинний ринок корпоративних облігацій в 2010 р. 

Протягом десяти місяців 2010 року Державною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку  зареєстровано 138 випусків облігацій підприємств на суму 6,78 млрд. грн. (рис. 4.1). 

Найбільший обсяг та кількість здійснених емісій облігацій спостерігається у липні 2010 р. 

(33 облігаційні випуски на суму 1,58 млрд. грн.). Найменшу кількість облігаційних випусків 

зареєстровано в січні та березні. Найменший обсяг емісії корпоративних облігацій був у 

січні та червні 2010 року (89 млн. грн. та 142 млн. грн. відповідно).  

 
Рис. 4.1. Обсяг зареєстрованих випусків облігацій підприємств у 2010 р. 

Поквартальний обсяг та кількість випусків облігацій у 2010 р. показано на рис. 4.2. 

 

Рис. 4.2. Обсяг зареєстрованих випусків облігацій підприємств у 2010 році, поквартально 

Дані рисунку 4.2 відображають тенденцію збільшення ринку корпоративних облігацій 

протягом 2010 р. за кількісними та вартісними показниками. Зокрема, в третьому кварталі 

2010 р. відбулося збільшення кількості облігаційних випусків на 68,12%, а за обсягом – на 

2,51 млрд. грн. порівняно з першим кварталом поточного року. 

Січ. Лют. Бер. Квіт. Трав. Чер. Лип. Сер. Вер. Жов.

Обсяг зареєстрованих випусків 
облігацій, млн. грн 89 269 703 461 522 142 1 585 794 1 199 1 020

Кількість зареєстрованих випусків 
облігацій, шт 5 12 5 13 13 9 33 18 18 12
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Динаміка середньої вартості облігаційного випуску за десять місяців 2010 р. представлена 

на рис. 4.3. 

 
Рис. 4.3. Середня вартість облігаційного випуску протягом десяти місяців 2010 року, млн. грн. 

Найбільша середня вартість облігаційного випуску спостерігається в березні 

2010 р.(близько 141 млн. грн.). Середня вартість облігаційного випуску жовтня 2010 р. на 

89,44 % більша за подібне найбільше значення протягом 2001-2009 рр. 

Відсутність масової зацікавленості з боку комерційних банків та страхових компаній до 

залучення коштів шляхом випуску боргових зобов'язань, як характерна ознака ринку 

корпоративних облігацій в 2009 році, спостерігається і протягом десяти місяців 2010 р. 

Так, відбулось відчутне збільшення емісії корпоративних облігацій в 3-ому кварталі 2010 р., 

обсяг склав 3,5 млрд. грн. Позитивною була динаміка середньої вартості облігаційного 

випуску протягом червня – жовтня 2010 р. 

Початок четвертого кварталу 2010 р. характеризується відчутним пожвавленням 

українських банків щодо повернення на ринок корпоративних облігацій у ролі емітентів. 

Так, про свої випуски корпоративних бондів вже заявили ПАТ «Платинум Банк» (100 млн. 

грн.), АТ «АБ «Бізнес Стандарт» (100 млн. грн.), ВАТ «Ощадбанк» (1 млрд. грн.), а також 

планують розмістити свої випуски АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (750 млн. грн.), ПАТ «КІБ Креді 

Агріколь» (500 млн. грн.), ПАТ «АКТАБАНК» (50 млн. грн.). 

Активно заявляли про свої плани щодо розміщення облігацій у четвертому кварталі 

2010 р. і представники реального сектору економіки. Позитивним, на думку НРА «Рюрік», 

є той факт, що значні за розмірами (від 100 млн. грн.) заплановані випуски емітенти ще до 

початку розміщення рейтингують у незалежних агентств. Так, наприклад, у четвертому 

кварталі заплановано емісії облігацій компаній, яким НРА «Рюрік» вже присвоїло 

кредитний рейтинг за Національною шкалою (див. табл. 4.1). 

Січ. Лют. Бер. Квіт.
Тра
в.

Чер. Лип. Сер. Вер.
Жов

.

Середня вартість облігаційного 
випуску, млн. грн 17,80 22,40 140,64 35,44 40,12 15,78 48,04 44,10 66,61 85,03
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Таблиця 4.1. Окремі заплановані випуски облігацій у IV кварталі 2010 р. компаніями реального сектора 

Назва компанії Галузь 
Об’єм емісії, 

млн. грн. 
Процентна 

ставка, % річних 
Рівень 

рейтингу 

ПАТ "АВЕРС" 
деревообробна 
промисловість  

100,0 18% uaB 

ТОВ "Автобортранс" транспорт 160,0 22% uaCCC 

ТОВ "Українське Гарантійне Агентство" Інтернет-платежі 100,0 18% uaCCC 

Серед визначених НРА «Рюрік» рейтингових оцінок фінансовим установам є кредитні 

рейтинги інвестиційної категорії запланованим облігаційним випускам комерційного банку 

«АКТАБАНК» та фінансової компанії «Астракард» (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2. Окремі заплановані випуски облігацій у 2010 р. компаніями фінансового сектора 

Назва компанії Тип установи 
Об’єм емісії, 

млн. грн. 
Процентна 

ставка, % річних 
Рівень 

рейтингу 

ПАТ «АКТАБАНК» Банк 50,0 
18% по серії А 
19% по серії В 

uaBBB+ 

ТОВ «Астракард» Фінансова компанія 8,0 23% uaBBB 

 

Позитивна динаміка обсягів емісії корпоративних облігацій протягом 2010 р. та відчутне 

пожвавлення діяльності українських банків у ролі емітентів пояснюється: 

 зменшенням ймовірності технічних дефолтів емітентів,  

 високою ліквідністю комерційних банків та страхових компаній,  

 пожвавленням діяльності лізингових, факторингових та інших фінансових компаній,  

 потребою в довгостроковому фінансуванні підприємств.  

Наведені факти свідчать про можливість виходу із кризи ринку корпоративних облігацій 

вже на початку 2011 р.   
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5. Вторинний ринок корпоративних облігацій у 2010 р. 

Ринок корпоративних облігацій зайняв третє місце в торгах на ФБ ПФТС. За січень – 

жовтень 2010 року обсяг торгів корпоративними облігаціями становив 2 099,54 млн. грн., а 

його частка в загальному обсязі торгів на ФБ ПФТС – 4,29 %. За цей період лідерами за 

обсягами торгів стали облігації таких установ – див. табл. 5.1. 

Таблиця 5.1. Облігації – лідери за обсягами торгів 

Назва компанії 
Серія 

облігацій 
Обсяг торгів, 

млн. грн. 
Кількість 

угод 

Середня 
вартість угоди, 

млн. грн. 

ТОВ «Компанія розвитку будівництва» С 135,20 4 33,80 

ПАТ «Український Професійний Банк» D 15,84 8 1,98 

ТОВ «Євро Лізинг» В 11,17 7 1,60 

ТОВ «Будівельна фірма» А 7,74 6 1,29 

Державна іпотечна установа І 5,05 5 1,01 

ПАТ «Мегабанк» Е 4,47 21 0,21 

Севастопольенерго А 4,15 9 0,46 

Кіровоградобленерго А 4,09 9 0,45 

ЛуАЗ А 3,35 12 0,28 

Житомиробленерго А 3,31 8 0,41 

ПАТ «КБ «Хрещатик» F 3,27 10 0,33 

ЗАТ «Альтера Фінанс» А 3,04 5 0,61 

 

Лідерами за кількістю укладених угод стали облігації таких установ – див. табл. 5.2. 

Таблиця 5.2. Облігації – лідери за кількістю угод 

Назва компанії 
Серія 

облігацій 
Кількість 

угод 

Обсяг 
торгів, млн. 

грн. 

Середня 
вартість 
угоди, 

млн. грн. 

ТОВ «Виробничий вектор» G 28 0,684 0,024 

ПАТ «Мегабанк» Е 21 4,472 0,213 

Омега - Автопоставка В 21 1,670 0,080 

Концерн «Хлібпром» D 13 2,711 0,209 

ЛуАЗ А 12 3,350 0,279 

Омега-Автопоставка А 12 1,596 0,133 

ПАТ «КБ «Хрещатик» F 10 3,274 0,327 

 

 



     © НРА «РЮРІК» «Аналітичний огляд українського ринку облігацій за 10 місяців 2010 р.» 
18 

Динаміку торгівлі облігаціями у порівнянні із динамікою торгів акціями показано на рис. 5.1. 

 
Рис. 5.1. Динаміка обсягів торгів акціями, корпоративними та муніципальними облігаціями 

Як бачимо, обсяг торгів корпоративними облігаціями протягом останніх двох років є 

значно нижчим, ніж у 2007-2008 рр. Спостерігається «бічний» тренд розвитку ринку, що 

свідчить про збереження низької його привабливості, на погляд інвесторів. 

  

млн. 
грн. 
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6. Ринок облігацій місцевих позик 

Загальний обсяг здійснених випусків облігацій місцевих позик за період 2003-2009 рр. 

складає 3 103,8 млн. грн.2. В табл. 6.1 показано перелік усіх міських рад, які здійснювали 

залучення коштів шляхом випуску внутрішніх місцевих позик. 

Таблиця 6.1. Місцеві ради, які здійснювали емісію облігаційних позик у 2003-2009 рр. 

Міська рада 
Кількість 

запозичень 

Сума, 
млн. 
грн. 

Київська міська рада 2 1 100,0 

Львівська міська рада 3 592,0 

Одеська міська рада 2 450,0 

Донецька міська рада 5 255,0 

Запорізька міська рада 3 160,0 

Харківська міська рада 1 100,0 

Луцька міська рада 3 90,0 

Луганська міська рада 2 79,3 

Дніпропетровська міська рада 1 50,0 

Миколаївська міська рада 1 50,0 

Сумська міська рада 1 50,0 

Вінницька міська рада 3 45,0 

Сєверодонецька міська рада 1 20,0 

Краматорська міська рада 1 15,0 

Бердянська міська рада 1 10,0 

Кам’янець – Подільська міська рада 1 10,0 

Бориспільська міська рада 1 9,0 

Комсомольська міська рада 1 8,0 

Івано-Франківська міська рада 1 5,5 

Черкаська міська рада 1 5,0 

 

Як свідчать дані табл. 6.1 та рис. 6.1, на першому місці за обсягами залучених коштів 

протягом 2003-2009 рр. шляхом емісії облігацій місцевих позик перебуває Київська міська 

рада із обсягом запозичень 1,1 млрд. грн. (або 35,4% загального обсягу). 

 

Рис. 6.1. Структура обсягів випусків облігацій місцевих позик 

                                                           
2
 У 2010 р. випусків облігацій місцевої позики зареєстровано не було. Сайт Міністерства фінансів (режим 

доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=236988&cat_id=68447 
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На другому місці за обсягами емісії перебуває Львівська міська рада – 592,0 млн. грн., або 

19,1%, на третьому – Одеська міська рада (відповідно 450,0 млн. грн. та 14,5%). Разом ці 

три міські ради здійснили 69,0% сукупного обсягу внутрішніх емісій місцевих рад України 

за аналізований період. Зовнішні запозичення здійснювала тільки Київська міська рада 

(табл. 6.2). 

Таблиця 6.2. Зовнішні запозичення Київської міської ради 

Дата надання 
висновку 
Мінфіном 

Сума та умови фактично здійснених запозичень 

25.06.2003 зовнішні запозичення - 150 млн. дол. на 5 років під 8,75% 

07.04.2004 
200,0 млн. дол. США на 7 років з 3-річним пут-опціоном під 8,625 
% річних 

16.03.2005 250,0 млн. дол. США на 10 років за ставкою 8,00 % річних 

 

Обсяги торгів муніципальними облігаціями. У січні – жовтні 2010 р. на ринку 

муніципальних облігацій було укладено лише 43 угоди на загальну суму 8 438,5 тис. грн. 

(табл. 6.3). 

Таблиця 6.3. Угоди, здійснені з муніципальними облігаціями у 2010 р. 

Код 

ПФТС 
Назва емітента 

К-сть 

угод 

Обсяг, тис. 

грн. 

Обсяг, 

шт. 

Середній розмір 

угоди, тис. грн. 

ОООМ2С Донецька міська Рада (серія С) 24 4 870,57 4 908 202,94 

О7АРКЕ Запорізька міська рада (серія Е) 6 521,77 500 86,96 

ОУІМКВ Вінницька міська Рада (серія Е) 3 3 046,11 3 000 1015,37 

  Загалом 43 8 438,45 8 408 196,24 

 

Аналогічно корпоративним бондам, це може бути свідченням збереження низької 

привабливості ринку, на погляд інвесторів. 
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7. Ринок державних облігацій 

За три квартали 2010 р. Міністерство фінансів України розмістило облігації внутрішніх 

державних позик (далі - ОВДП) на загальну суму 57 0948 млн. грн., середньозважена 

дохідність за якими становила 10,65% річних, із них: 

- сума коштів, що надійшла до Державного бюджету України протягом січня – 

вересня 2010 р. за результатами проведення аукціонів з первинного розміщення 

ОВДП, становила 35 115 млн. грн. із середньозваженою дохідністю 13,27% річних; 

- випущено ОВДП для погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку 

на додану вартість протягом січня - вересня 2010 року на загальну суму 16 443 млн. 

грн. із середньозваженою дохідністю 5,50% річних; 

- випущено ОВДП для збільшення формування статутного капіталу банків протягом 

січня – вересня 2010 р. на загальну суму 6 390 млн. грн. із середньозваженою 

дохідністю 9,50% річних. 

Деталізацію випусків ОВДП у розрізі строків та середньозваженої доходності наведено 

нижче у табл. 7.1. 

Таблиця 7.1. Обсяги розміщення ОВДП за три квартали 2010 р. 

Випуски 
Cума, 

млн. грн. 

Середньозважена 

дохідність, % 

Розміщення ОВДП 57 948 10,65 

Кошти, залучені до бюджету 35 115 13,27 

 
до 1 року  20 789 11,86 

 
до 2 років 4 780 13,90 

 
до 3 років 6 615 17,45 

 
до 4 років 2 601 12,52 

 
до 5 років 329 14,61 

Погашення заборгованості з ПДВ 16 443 5,50 

Збільшення статутного капіталу банків 6 390 9,50 

Порівняно з початком року загальний обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, збільшився у 

півтора рази і на 01.11.2010 становив 129 105 млн. грн. (табл. 7.2). Зростання активності 

банків на вторинному ринку ОВДП призвело до збільшення їх частки на ринку з 24,0% до 

36,9%, натомість частка інших суб’єктів скоротилась на 10,4 процентних пункти і склала 

всього 6,6%, що приблизно дорівнює частці нерезидентів (6,7%). У власності НБУ на 

01.11.2010 знаходиться майже половина (49,7%) випусків ОВДП, які перебувають в обігу 

на цю дату. 
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Таблиця 7.2. ОВДП в обігу 

Власники 
Облігації, які знаходяться у власності Відхилення 

на поч. року на 01.11 млн. грн. % п.п. 

НБУ 50 102 58,5% 64 208 49,7% 14 105 28,2% -8,7 

Банки 20 581 24,0% 47 608 36,9% 27 027 131,3% 12,9 

Інші 14 591 17,0% 8 584 6,6% -6 008 -41,2% -10,4 

Нерезиденти 430 0,5% 8 705 6,7% 8 275 20 разів 6,2 

Всього 85 705 100,0% 129 105 100,0% 43 400 50,6% 0,0 

В табл. 7.3 наведено поквартальну деталізацію динаміки вторинного ринку ОВДП України 

за 10 місяців 2010 р. 

Таблиця 7.3. Динаміка вторинного ринку ОВДП у 2010 р. 

Власники 

Облігації, які знаходяться у власності 

на поч. 
року 

на кін. 
І кварталу 

на кін. 
ІІ кварталу 

на кін. 
ІІІ кварталу 

на 01.11 

НБУ 50 102 72 900 68 371 64 208 64 208 

Банки 20 581 24 278 30 654 43 282 47 608 

Інші 14 591 3 308 3 173 12 937 8 584 

Нерезиденти 430 2 469 2 937 8 118 8 705 

Всього 85 705 102 955 105 134 128 544 129 105 

Погашення та сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно та в повному обсязі, який 

з початку року на 01.11.2010 становив 25 460 млн. грн., у тому числі основний борг – 

16 667 млн. грн., сплата доходу - 8 793 млн. грн. 

Обсяг укладених угод з ОВДП за три квартали 2010 р. (див. табл. 7.4) складає 

176 081 млн. грн., в тому числі: суб’єкти господарювання – 133 509 млн. грн. (або 75,8%), 

НБУ – 42 572 млн. грн. (або 24,2%). 

Таблиця 7.4. Об’єм укладених угод з ОВДП за підсумками трьох кварталів 2010 р. 

Суб’єкти 

На біржовому 
ринку 

На позабіржовому 
ринку 

Всього 

млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % 

Національний банк України 15 135 37,5% 27 437 20,2% 42 572 24,2% 

Суб’єкти господарювання 25 194 62,5% 108 315 79,8% 133 509 75,8% 

Всього 40 329 100,0% 135 751 100,0% 176 081 100,0% 

На біржовому ринку ОВДП обсяг укладених угод за січень – вересень поточного року 

становив 40 329 млн. грн., в тому числі: суб’єкти господарювання – 25 194 млн. грн. (або 

62,5%), НБУ – 15 135 млн. грн. (або 37,5%). 

На позабіржовому ринку обсяг угод за цей самий період склав 135 751 млн. грн.,в тому 

числі: суб’єкти господарювання – 108 315 млн. грн. (або 79,8%), НБУ – 27 437 млн. грн. 

(або 20,2%). 
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В цілому на біржовий ринок припадає 22,9% сукупного ринку (табл. 7.5), на позабіржовий 

відповідно 77,1%, в тому числі: суб’єкти господарювання – 81,1%, НБУ – 64,4% загального 

обсягу операцій з ОВДП. 

Таблиця 7.5. Структура ринку ОВДП 

Суб’єкти Біржовий Позабіржовий 

Національний банк України 35,6% 64,4% 

Суб’єкти господарювання 18,9% 81,1% 

В цілому 22,9% 77,1% 

 

Нижче в табл. 7.6 показано «лідерів» серед ОВДП за кількістю укладених угод в системі 

ПФТС за десять місяців 2010 р. 

Таблиця 7.6. Інформація щодо ОВДП, за якими укладено найбільшу кількість угод в ПФТС 

Код 
ПФТС 

К-сть 
угод 

Обсяг, тис. 
грн. 

Обсяг, 
шт.  Код ПФТС К-сть 

угод 
Обсяг, тис. 

грн. Обсяг, шт. 

63648 64 1 154 711,32 1 250 181  66880 41 1 427 353,33 1 361 800 

61725 60 1 069 192,63 1 108 810  62012 37 669 896,69 594 897 

60271 59 786 560,92 814 338  64018 35 643 943,29 546 060 

61451 58 1 148 889,97 1 038 955  63309 34 812 068,28 826 700 

60289 56 1 056 519,84 1 087 585  65403 34 643 578,24 652 500 

53912 55 706 264,23 655 019  60883 32 725 154,98 617 415 

63564 50 631 154,78 598 597  … … … … 

     Загалом 1010 21 036 462,15 20 803 761 

 

Збільшення обсягів торгів ОВДП на вторинному ринку насамперед пов'язано зі 

зростанням зацікавленості банків у державних облігаціях України, оскільки до березня 

поточного року ОВДП мали високу прибутковість, що привернуло до них увагу інвесторів-

нерезидентів. Ще однією з причин активізації вторинного ринку ОВДП стало те, що з 19 

лютого 2010 року доступ до участі в аукціонах з первинного розміщення мають лише 14 

банків – первинних дилерів. Решта бажаючих вкласти кошти в державні цінні папери 

змушена купувати їх на вторинному ринку.  
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