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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 
У статті проведено аналіз тенденцій сучасного етапу розвитку фондового ринку України. Досліджено процеси 

випуску емісійних цінних паперів. Показано випуски акції, які суттєво вплинули на загальну структуру 

зареєстрованих випусків акцій. Проаналізована динаміку обсягу та кількості випусків облігацій. Досліджено 

діяльність організаторів торгівлі за останні три роки. Проведено аналіз структури обсягів біржових контрактів з 

цінними паперами на організаторах торгівлі. Суттєве місце відводиться аналізу індексів фондової біржі: ПФТС, 

UX та WIG-Ukraine. Індекс ПФТС акумулює в собі вартість найбільш ліквідних акцій вітчизняних компаній, він 

виконує роль індикатора цінової ситуації на українській біржі. Індекс UX є зваженим за капіталізацією з 

врахуванням вільних акцій. Індекс WIG Ukraine є першим індексом за межами України, портфель якого складається 

лише з українських акцій. У статті проведено аналіз динаміки фондових індексів та побудовано їх трендові моделі. 

Встановлено, що український фондовий ринок сьогодні значно відстає у своєму розвитку від фондових ринків 

промислово розвинутих країн. Фондовому ринку України необхідна підтримка і ефективне регулювання. 

Ключові слова: фондовий ринок, акції, облігації, фондовий індекс, інвестиційний портфель, динаміка. 

 

Постановка проблеми. Фондовий ринок – 

це частина фінансового ринку, головною 

задачею якого є забезпечення кругообігу 

фінансових ресурсів в економіці через випуск 

цінних паперів, їх оборот на ринку і, 

відповідно, погашення цих паперів. Розвиток 

фондового ринку сприяє ефективному 

розвитку економки країни, оскільки завдяки 

фондовому ринку можливе отримання 

додаткових фінансових ресурсів через такі 

інструменти як цінні папери. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

На сьогодні проведена значна кількість 

досліджень, присвячених проблемам розвитку 

фондового ринку України. Дослідженням 

стану фондового ринку та аналізом 

інвестиційних можливостей на фондовому 

ринку займалися вчені Алєйнікова Н. М.[1], 

Баула О.В., Никитюк Т.Л. [2], Георгіаді Н. Г., 

Бець М. Т., Федорчак О. Є. [3], Калач Г.М. [4], 

Клименко К. В. [5], Котова М.В., Задорожнюк 

В.С. [6], Міньков В.І. [7], Негрей М. В., 

Жубрид А.Р. [8], Петик Л. О. [9] та ін. Проте 

умови функціонування фондового ринку та 

економічна ситуація в країні постійно 

змінюється і тому потребує дослідження 

останніх тенденцій фондового ринку України. 

Метою статті є проведення комплексного 

аналізу стану фондового ринку та тенденцій 

його функціонування. 

Виклад основного матеріалу. Загальний 

обсяг випусків емісійних цінних паперів 

зареєстрованих Національною комісією з 

цінних паперів та фондового ринку у 2015 році 

становив 155,77 млрд грн, що менше на 49,08 

млрд грн. порівняно з відповідним періодом 

2014 року (204,85 млрд грн), у 2016 році, 

становив 232,41 млрд грн, що більше на 83,91 

млрд грн порівняно з відповідним періодом 

2015 року, у січні-червні 2017 року, випуск 

становив 57,91 млрд грн, що більше на 3,1 

млрд грн порівняно з відповідним періодом 

2016 року (54,81 млрд грн). 

Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку у 2015 році зареєстровано 

155 випуски облігацій підприємств на суму 

12,43 млрд грн. Порівняно з аналогічним 

періодом 2014 року обсяг зареєстрованих 

випусків облігацій підприємств зменшився на 

16,58 млрд грн (таблиця 2). У 2016 році 

зареєстровано 118 випусків облігацій 

підприємств на суму 6,76 млрд грн. Протягом 

січня-червня 2017 року зареєстровано 22 

випусків облігацій підприємств на суму 1,69 

млрд грн, що менше на 2,52 млрд грн 

порівняно з аналогічним періодом 2016 року. 

За 2015 рік зареєстровано 16 випусків опці-

онних сертифікатів на суму 217,46 тис грн., за 

2016 рік – 9 випусків опціонних серти-фікатів 

на загальну суму 198,88 млн грн, про-тягом 
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січня-червня 2017 року – 2 випуски опціонних 

сертифікатів на загальну суму 32,45 млн грн. 

Протягом 2015 року обсяг зареєстрованих 

Комісією випусків інвестиційних сертифікатів 

КУА ПІФ становив 10,58 млрд грн, що менше 

на 14,18 млрд грн порівняно з даними за 

аналогічний період 2014 року. У 2016 році 

випуск інвестиційних сертифікатів зменшився 

на 5,21 млрд грн і становив 5,37 млрд грн. У 

2107 році тенденція зменшення продовжуєть-

ся: протягом січня-червня 2017 року обсяг ви-

пусків інвестиційних сертифікатів пайових 

інвестиційних фондів, зареєстрованих Комі-

сією, становив 3,98 млрд грн, що менше на 

246,65 млн грн порівняно з даними за 

аналогічний період 2016 року. 

Упродовж 2015 року обсяг зареєстрованих 

випусків акцій корпоративних інвестиційних 

фондів становив 4,21 млрд грн, що менше на 

142,27 млн грн порівняно з даними за 

аналогічний період 2014 року. У 2016 році 

обсяг випусків акцій КІФ збільшився на 6,52 

млрд грн і становив 10,72 млрд грн. Протягом 

січня-червня 2017 року обсяг випусків акцій 

КІФ становив 3,99 млрд грн, що менше на 1,35 

млрд грн порівняно з даними за аналогічний 

період 2016 року. 

З початку реєстрації кількість зареєстрова-

них корпоративних та пайових інвестиційних 

фондів становила 2 131 інститутів спільного 

інвестування у 2015 році (з них: 411 – корпора-

тивних інвестиційних фондів, 1 720 – пайових 

інвестиційних фондів), 2 223 інститутів 

спільного інвестування у 2016 році (з них: 468 

– КІФ, 1 755 – ПІФ) та 2 280 інститутів 

спільного інвестування станом на 30.06.2017 

(504– КІФ, 1 776– ПІФ). 

Станом на 31.12.2015 капіталізація лістин-

гових компаній фондового ринку складала 

63,49 млрд грн, на кінець 2016 року - 19,64 

млрд грн. 

За результатами торгів на організаторах 

торгівлі обсяг біржових контрактів з цінними 

паперами протягом 2015 року становив 290,77 

млрд грн, 2016 року – 236,95 млрд 

грн, протягом січня-червня 2017 року – 99,13 

млрд грн. 

Упродовж 2015 року порівняно з 2014 

роком обсяг біржових контрактів з цінними 

паперами на організаторах торгівлі зменшився 

на 53,08% (або на 328,92 млрд грн) (2014 р. – 

619,70 млрд грн). У 2016 р. обсяг біржових 

контрактів з цінними паперами на 

організаторах торгівлі зменшився на 17,21% 

(або на 49,25 млрд грн). Така ж тенденція 

спостерігалася упродовж січня-червня 2017 

року: обсяг біржових контрактів з цінними 

паперами на організаторах торгівлі зменшився 

на 9,91% (або на 9,70 млрд грн) (січень-

червень 2016 року – 108,82 млрд грн). 

Найбільший обсяг торгів за фінансовими 

інструментами на організаторах торгівлі 

протягом періоду зафіксовано з державними 

облігаціями України – 253,32 млрд грн 

(87,12% від загального обсягу біржових 

контрактів на організаторах торгівлі) у 

2015році, 211,26 млрд грн (89,16%) у 2016 році 

та 94,71 млрд грн (95,54%) упродовж січня-

червня 2017 року. 

 

Рис. 1. Обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі протягом 

2015-2017 рр, млн. грн. 
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Обсяг біржових контрактів з цінними 

паперами протягом 2015 року на вторинному 

ринку становив 97,60% від загального обсягу 

біржових контрактів, обсяг біржових конт-

рактів у 2016 року на організаторах торгівлі на 

вторинному ринку становив 98,19% від загаль-

ного обсягу та 98,95% від загального обсягу 

біржових контрактів упродовж січня-червня 

2017 року. 

Основними показниками розвитку ринку 

цінних паперів України, визнаним не тільки в 

межах України, але й за кордоном, є індекси 

ПФТС, UX та WIG-Ukraine. Проведемо аналіз 

динаміки цих індексів. 

Абсолютне значення індексів не відіграє 

значної ролі для розуміння загальної картини 

економічної ситуації. Набагато важливіше роз-

глядати індекси в динаміці: зміни індексів в 

часі дають можливість бачити загальний на-

прямок руху ринку. При цьому ціни акцій усе-

редині «індексної корзини» можуть змінюва-

тися в обидві сторони: і зниження і зростання. 

Порівнюючи інвестування коштів в індекс 

та інвестування в акції, можна зробити 

висновок про те, що вкладення в індекс 

дозволяють уникнути додаткових витрат. Так, 

якщо ваш портфель цінних паперів має, 

наприклад, 7-8 акцій (ви постаралися його 

максимально диверсифікувати), то брокерська 

комісія за кожну угоду і плата за 

обслуговування депозитарію вносять (а 

вірніше, «виносять») свою скромну лепту, що 

відбивається на вашому доході. 

Інвестування в індекси має цілий ряд 

позитивних моментів у порівнянні із 

вкладеннями в звичайні цінні папери. 

Купуючи індекс, ви зберігаєте вже згадану 

диверсифікацію і отримуєте значну перевагу: 

немає необхідності платити за кожну угоду і 

т.д. Якщо ви бачите себе довгостроковим 

інвестором, то можете використовувати стра-

тегію «купи і тримай», тим більше, що вона 

доступна і для тих, хто тільки починає інвес-

тиційну діяльність на фондовому ринку. Як 

тільки настане відповідний момент, ви легко 

зможете продати цінні папери, примноживши 

кошти, вкладені в той чи інший індекс. 

В «індексну корзину» ПФТС входять 

найбільш ліквідні акції 20 емітентів, за якими 

укладається найбільша кількість угод на Фон-

довій біржі ПФТС. Перелік акцій для оцінки 

індексу формується Індексним комітетом 

Фондової біржі ПФТС. Суть індексу – 

відсоток зростання середньозважених цін 

акцій «індексної корзини», по відношенню до 

базового періоду (1 жовтня 1997 р. – дата з 

якої почав розраховуватися індекс ПФТС). 

Дані по індексу ПФТС через інформаційно-

аналітичні термінали міжнародних агенцій 

Thomson Reuters, Bloomberg, SIX Financial 

Information, DowJones, TRDATA та інтернет-

ресурси банків Citibank, HSBC та UBS 

транслюються інвесторам по всьому світу. 

В цілому, оскільки індекс ПФТС акумулює 

в собі вартість найбільш ліквідних акцій 

вітчизняних компаній, він виконує роль 

індикатора цінової ситуації на українській 

біржі. Окрім індикативної та спекулятивної 

функцій, біржові індекси виконують ще 

діагностичну функцію: їх динаміка відображає 

стан та зміни в розвитку національної 

економіки в цілому, та її окремих складових. 

 
Рис. 2. Динаміка індексу ПФТС 
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Динаміка значення індексу ПФТС (рис. 2) 

протягом досліджуваного періоду з 01.11.2007 

по 30.06.2017 загалом є спадною із кількома 

періодами зростання і характеризується 

значними флуктуаціями. Як бачимо з рис. 2, 

значення індексу ПФТС протягом 

досліджуваного періоду зменшується, дана 

тенденція набула характеру спадної кривої. 

Індекс UX (UX-індекс, Індекс Української 

біржі) – український фондовий індекс за 

даними торгів Української біржі. 

Розраховується в реальному часі: значення 

індексу публікуються що п'ятнадцять секунд 

між 10:30 та 17:00 (за київським часом) та 

транслюються усім учасникам торгів через 

біржовий термінал. Початкове значення 

індексу – 500. Датою відліку індексу є 26 

березня 2009 року – початок регулярних торгів 

на Українській біржі. Індекс є зваженим за 

капіталізацією з врахуванням вільних акцій 

(free-float). 

По суті, індекс UX – це величина, зміна якої 

відображає зростання або зниження 

середньозважених цін акцій, що знаходяться в 

«індексному кошику», стосовно періоду, що 

розглядається. 

 
Рис. 3. Динаміка індексу UX 

 

Динаміка значення індексу UX (рис. 3) 

протягом досліджуваного періоду з 01.05.2009 

по 30.06.2017 загалом є спадною із кількома 

періодами зростання і характеризується 

значними флуктуаціями. Як бачимо з рис. 3, 

значення індексу UX протягом 

досліджуваного періоду зменшується, дана 

тенденція набула характеру спадної кривої. 

Варшавська фондова біржа (ВФБ) 4 травня 

2011 р. почала розрахунок і публікацію 

національного індексу українських компаній 

WIG Ukraine. Це перший індекс за межами 

України, портфель якого складається лише з 

українських акцій. Портфель індексу WIG 

Ukraine включає наступні акції: Kernel (вага в 

індексі 40%), Astarta (30,66%), Milkiland 

(15,45%), Agroton (8,92%) і Sadovaya Group 

(4,96%). Надалі до складу індексу можуть бути 

включені акції будь-якої української компанії, 

що котируються на основному майданчику 

ВФБ, з free-float не менш як 10%. Український 

фондовий індекс було розроблено у зв`язку зі 

зростаючим числом українських емітентів, які 

котируються на ВФБ. 

 
Рис. 4. Динаміка індексу WIG-Ukraine 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0
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https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2009
https://uk.wikipedia.org/wiki/Free_float
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Динаміка значення індексу WIG-Ukraine 
(рис. 4) протягом досліджуваного періоду з 
01.05.2011 по 30.06.2017 характеризується 
зменшенням із мінімальним значенням в кінці 
2014 року та подальшим зростанням і характе-
ризується значними флуктуаціями. Як бачимо 
з рис. 4, значення індексу WIG-Ukraine протя-
гом досліджуваного можна апроксимувати па-
раболою y = 0,0007x2 - 0,88x + 631,21 з 
коефіцієнтом кореляції R2 = 0,83. 

Висновки з даного дослідження. Україн-
ський фондовий ринок сьогодні значно відстає 
у своєму розвитку від фондових ринків про-
мислово розвинутих країн. Низький рівень 

розвитку даного ринку країни є індикатором 
низького рівня економічного розвитку 
держави в цілому. Тому фондовому ринку 
України необхідна підтримка і ефективне 
регулювання. Розвинута система регулювання 
цього ринку підвищує ефективність 
інвестиційних процесів, сприяє процесу 
розвитку економіки. В умовах євроінтеграції 
та глобалізації роль фондової біржі буде 
зростати для економіки країни. Тому його 
розвиток є вкрай необхідним разом з 
побудовою ефективної системи регулювання 
фондового ринку України. 
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Булах И.И., Шиманская Е.В. 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ 
Предметом исследования данной статьи есть тенденции современного этапа развития фондового рынка Украины. 
Исследовано процессы выпуска эмиссионных ценных бумаг. Показано выпуск акций, которые ощутимо повлияли на общую 
структуру зарегистрированных выпусков акций. Проанализировано динамику объема и количества выпуска облигаций. 
Исследовано деятельность организаторов торговли за последние три года. Проведено анализ структуры объема 
биржевых контрактов з ценными бумагами на организаторах торговли. Существенное место отводится анализу 
индексов фондовой биржи: ПФТС, UX и WIG-Ukraine. Индекс ПФТС аккумулирует в себе стоимость наиболее ликвидных 
акций отечественных компаний, он выполняет роль индикатора ценовой ситуации на украинской бирже. Индекс UX 
является взвешенным по капитализации с учетом свободных акций. Индекс WIG Ukraine является первым индексом за 
пределами Украины, портфель которого состоит только из украинских акций. В статье проведен анализ динамики 
фондовых индексов и построено их трендовые модели. Установлено, что украинский фондовый рынок сегодня 
значительно отстает в своем развитии от фондовых рынков промышленно развитых стран. Фондовому рынку Украины 
нужна поддержка и эффективное регулирование.  
Ключевые слова: фондовый рынок, акции, облигации, фондовый индекс, инвестиционный портфель, динамика. 

 
Bulah I., Shymanska O. 
THE TRENDS OF THE UKRAINIAN STOCK MARKET DEVELOPMENT 
The article analyzes the tendencies of the current stage of development of the stock market of Ukraine. The processes of securities 
issuance are investigated. Shares are significantly influenced the overall structure of registered shares. The dynamics of volume and 
number of bond issues is analyzed. The activities of organizers of trade in the last three years have been investigated. The analysis of 
the structure of volumes of stock exchange contracts with securities at trade organizers was conducted. Analyses of stock market 
indices: PFTS, UX and WIG-Ukraine. The PFTS index accumulates the cost of the most liquid shares of domestic companies, it 
serves as a price indicator on the Ukrainian stock exchange. The UX index is weighted by capitalization, taking into account free 
shares. The WIG Ukraine index is the first index outside of Ukraine, whose portfolio consists only of Ukrainian shares. The article 
analyzes the dynamics of stock indices and constructs their trend models. It is established that the Ukrainian stock market today is 
significantly lagging behind its development from the stock markets of industrialized countries. The Ukrainian stock market needs 
support and effective regulation. 
Key words: stock market, stocks, bonds, stock index, investment portfolio, dynamics. 


