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Резюме 

На думку НРА «Рюрік», у історії відносин незалежної України із міжнародними рейтинговими агентствами мо-

жна виокремити чотири основні етапи щодо динаміки розвитку суверенного рейтингу. 

Етап Назва етапу Часові рамки 

1 Початок співпраці. Період зростання рейтингів України 
1997 р. – перше півріччя 2005 р. 
 

2 Стабілізація суверенного рейтингу 
друге півріччя 2005 р. – перше півріччя 
2007 р. 

3 Падіння суверенного рейтингу України 
друге півріччя 2007 р. – перше півріччя 
2009 р. 

4 Відновлення позицій друге півріччя 2009 р. – теперішній час 

Нижче надано характеристику кожного з етапів, графіки динаміки суверенних кредитних рейтингів та хроноло-

гію подій. 

 

Період 1 Початок співпраці. Період зростання рейтингів України 

1997 р. – перше півріччя 2005 р. 

Український уряд розпочав співпрацю із міжнародними рейтинговими агенціями  у 1997 р., коли вперше вини-

кла необхідність рейтингової оцінки боргових зобов’язань України в іноземній валюті. В цьому році було прис-

воєно рейтинги таких агенцій: Rating and Investment Information, Moody’s, Standard and Poor’s. Угоду про спів-

працю з агентством Fitch Ratings було підписано через три роки (наприкінці 2000 р.). 

На початковому етапі співпраці всіма агентствами Україні було присвоєно рейтингові оцінки спекулятивних 

рівнів, дуже близьких до межі із рейтингами інвестиційного класу («ВВ+»). Це було зумовлено головним чином 

позитивними сподіваннями міжнародних експертів на розвиток відносно молодої економіки незалежної Украї-

ни. Однак, як показав час, ці сподівання протягом 2000-2001 рр. не виправдались і рейтинги було понижено. 

Починаючи з 2002 р. відбулось поступове покращення суверенних оцінок, викликане відродженням економіки 

країни після фінансової кризи 1998-2000 років. Разом з тим, аналітики відзначали наявність значних стримую-

чих факторів, зокрема, таких як недосконалість правового регулювання економіки та корупцію. Політична не-

стабільність стала головним стримуючим системним фактором у визначенні кредитного рейтингу України на 

наступні два роки, незважаючи на окремі прояви відродження національної економіки на макро- та мікрорів-

нях. 

Протягом 2003-2004 рр. відбувалось кількаразове підвищення рейтингів України. За повідомленням аналітиків, 

це було викликано зростанням ВВП, зниженням темпів інфляції, стабільним позитивним сальдо платіжного 

балансу, збільшенням рівня міжнародних валютних резервів, стабільним валютним курсом, виваженою гро-

шово-кредитною політикою, скороченням бюджетного дефіциту та зменшенням рівня державного боргу. Важ-

ливим фактором було схвалення МВФ 12-місячної кредитної програми «упереджувальний стенд-бай» для 

України. 

З початком 2005 р., за висловами аналітиків міжнародних рейтингових агенцій, в Україні починає укорінювати-

ся демократія та розпочинається нова ера більш прозорих економічних та політичних процесів, що мало нас-

лідком підвищення рейтингів України за міжнародними шкалами до BB- (за шкалами Fitch Ratings, R&I, S&P) 

та В1 (за шкалою Moody’s). 

 

Період 2 Стабілізація суверенного рейтингу 

друге півріччя 2005 р. – перше півріччя 2007 р. 

Характерною рисою періоду є відсутність системоутворюючих факторів, які могли б суттєво позначитись на 

рівні кредитних суверенних рейтингів України. Рейтингові оцінки коливались в межах встановлених наприкінці 

першого півріччя 2005 р. («BB» та «B1»), змінювались лише проміжні категорії або прогнозні очікування експе-

ртів міжнародних рейтингових агенцій. 
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На підтримку відносно позитивних оцінок рейтингових агентств мали вплив, за їх твердженням, поглиблення 

зв’язків з Європейським союзом, підтримка дружніх відносин з Росією, а також продовженням економічних та 

структурних реформ. 

В 2006 р. агентствами Fitch та Moody's було введено українські національні рейтингові шкали, які забезпечува-

тимуть оцінювання відносної кредитоспроможності без урахування суверенного ризику. S&P ввело національ-

ну шкалу роком раніше (квітень 2005 р.). 

Наприкінці першого півріччя 2007 р. відбувається посилення політичного напруження в Україні, що призводить 

до підвищення політичного ризику у короткостроковій перспективі. Наслідком цього стало закінчення періоду 

стабільності і початок переоцінки міжнародними агенціями суверенного кредитного рейтингу в бік пониження, 

яке спостерігалось протягом наступних двох років. 

 

Період 3 Падіння суверенного рейтингу України 

друге півріччя 2007 р. – перше півріччя 2009 р. 

Незважаючи на збереження міжнародними рейтинговими агенціями ще до кінця 2007 р. кредитних рейтингів 

України на рівні «BB» та  «B1», у аналітичних оглядах експертів спостерігалось погіршення прогнозів, які підт-

вердились з початком 2008 р. 

Невпевненість здійснюваних заходів щодо стримування темпів зростання інфляції, за оцінками аналітиків, не 

мало переконливого впливу на зменшення короткострокових ризиків для економіки. Крім цього, було наголо-

шено на тому, що відбувається значне зниження курсу національної валюти, зберігається напруженість в бан-

ківській системі і значний збиток для реального сектора економіки України. 

Наприкінці 2008 р. розпочалось зниження рейтингів, яке було обумовлено зростаючими витратами уряду в 

зв’язку з необхідністю рекапіталізації банківської системи в умовах зниження економічного зростання і поси-

лення валютних ризиків. На початку 2009 р. міжнародні експерти констатували про зростаючі ризики виконан-

ня угоди з МВФ щодо надання стабілізаційного кредиту, а також про невирішеність проблем банківського сек-

тору. Як наслідок – зниження суверенних рейтингів України до «В», а до середини 2009 р. рейтинги були знову 

переглянуті на рівні «CCC+». 

 

Період 4 Відновлення позицій 

друге півріччя 2009 р. – теперішній час 

Поступовий вихід України із фінансової кризи протягом останнього року помітно вплинув на оцінювання суве-

ренного рейтингу з боку міжнародних експертів. Так, в липні 2009 р. міжнародні рейтингові агентства вперше 

за останні два роки висловили думку стосовно позитивного прогнозу рейтингу України, що головним чином 

мало передумовою впровадження структурних реформ у бюджетному та фінансовому секторах. 

Експертами наголошувалось на політичній готовності до стабілізації економіки та стабілізації зовнішньої лікві-

дності України. Нова угода з МВФ має зменшити ризик макроекономічної і фінансової нестійкості і позитивно 

вплинути на кредитоспроможність України. В липні 2010 р. агентствами Standard & Poor's, R&I рівень суверен-

ної рейтингової оцінки України був визначений на рівні «В+», а Fitch Ratings – на рівні «В». Агентство Moody's 

в 2010 р. оновлення суверенного рейтингу України на момент написання цього огляду ще не оприлюднило. 

Хронологія зміни суверенного рейтингу України показано нижче на рис. 1 – 4. 
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Рис. 1. Рейтинг України від S&P 

 

 

Рис. 2. Рейтинг України від Fitch 
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Рис. 3. Рейтинг України від Moody’s 

 

Рис. 4. Рейтинг України від R&I 
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Період 1 Початок співпраці. Період зростання рейтингів України  

 

Хронологія основних подій першого періоду 

Місяць Рік Агентство Рейтингові дії та події 
Суттєві фактори (коментар 

Агентства) 

жовтень 1997 Moody’s Підписано угоду з рейтинговим агентством 
Moody’s, відповідно до якої агентством було 
присвоєно міжнародний кредитний рейтинг 
борговим зобов’язанням України на рівні «B2» 

Агентство характеризує креди-
тоздатність країни як значно 
чутливу до несприятливих змін 
в комерційних, фінансових і 
економічних умовах при збере-
женні здатності виконання фі-
нансових  зобов’язань 

серпень 1997 S&P Підписано угоду з міжнародним рейтинговим 
агентством «Standard and Poor’s», але після 
першого конфіденційно повідомленого рейтингу 
Міністерство фінансів прийняло рішення не 
розповсюджувати інформацію щодо нього. 

 

серпень 1997 R&I З метою отримання рейтингу, необхідного для 
випуску самурай-облігацій (облігацій, деноміно-
ваних в японських єнах, які розміщуються нере-
зидентами на фінансовому ринку Японії), Мініс-
терство фінансів розпочало співробітництво з 
японським рейтинговим агентством Nippon 
Investor Service. Агентством був присвоєний 
міжнародний кредитний рейтинг борговим зо-
бов’язанням України на рівні «BB+», який хара-
ктеризує рівень боргових зобов’язань країни як 
безпечний при достатньо стабільній зовнішній 
кон’юнктурі. 

 

квітень 1998 R&I Відбулося злиття Nippon Investor Service з іншим 
провідним японським рейтинговим агентством 
«Japan Bond Research Institute» з метою розши-
рення переліку інформаційних послуг для інвес-
торів. Новостворене агентство Japan Rating and 
Investment Information стало одним з найкрупніших 
у світі. Рейтинг цього агентства є індикатором 
стабільності та платоспроможності України для 
інвесторів азіатського регіону (з 1 серпня 2000 
року агентство змінило назву на «Rating and 
Investment Information, Inc.» (далі – R&I)). 

 

вересень 1998 Moody's Агентством Moody’s знижено рейтинг для обліга-
цій у іноземній валюті до рівня «В3», що передба-
чає значну можливість дефолту, з встановленням 
негативних передбачень стосовно його зміни. Для 
зобов’язань у іноземній валюті, що не відносяться 
до єврооблігацій, встановлено рейтинг «Саа3», 
який означає, що у разі настання дефолту креди-
тори втратять деяку частину їх інвестицій. Зо-
бов’язання у національній валюті отримали рей-
тинг «Са». 

 

липень 1998 R&I Агентство R&I знизило рейтинг України з рівня 
«ВВ+» до рівня «ВВ-». 

Підставою є суб’єктивні фак-
тори зовнішнього характеру, а 
саме: нестабільність міжнаро-
дних фінансових ринків і особ-
ливо ринків країн з перехідною 
економікою.  
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Хронологія основних подій першого періоду (продовження) 

Місяць Рік Агентство Рейтингові дії та події 
Суттєві фактори (коментар Агентст-

ва) 

серпень 1998 R&I Агентство R&I знизило рейтинг України з 
рівня «ВВ-» до рівня «В». 

Підставою є суб’єктивні фактори зовні-
шнього характеру, а саме: нестабіль-
ність міжнародних фінансових ринків і 
особливо ринків країн з перехідною еко-
номікою. 

вересень 1999 R&I Агентство R&I знизило рейтинг України з 
рівня «В» до рівня «В-». 

Підставою є суб’єктивні фактори зовні-
шнього характеру, а саме: нестабіль-
ність міжнародних фінансових ринків і 
особливо ринків країн з перехідною еко-
номікою. 

 2000 Moody's Агентство Moody’s знизило рейтинг для 
усіх зобов’язань країни в іноземній валюті 
до «Саа1», агентство R&I – до рівня 
«ССС+» 

Підставою є зупинення усіх платежів по 
погашенню та обслуговуванню єврооблі-
гацій України і наступна проведена рес-
труктуризація всієї комерційної заборго-
ваності України в іноземній валюті. 

грудень 2000 Fitch Міністерство фінансів уклало угоду з між-
народним кредитним рейтинговим агентс-
твом Fitch Ratings Ltd (далі – Fitch), що 
створилося на основі злиття IBCA з Fitch 
Investor Services у 1997 році з утворенням 
Fitch IBCA та придбанням у 2000 році 
агентства. 

 

червень 2001 Fitch Fitch було офіційно оголошено про вста-
новлення рейтингу боргових зобов’язань 
України на рівні «В-» (з позначкою «Ста-
більні очікування»), який вказує на існу-
вання значного кредитного ризику при 
невисокому рівні безпеки, виконання 
фінансових  зобов’язань за умови сприя-
тливої фінансової та економічної ситуа-
ції. Аналогічний рейтинг цього агентства 
мають такі країни, як Росія, Румунія, 
Індонезія, Аргентина, Болгарія та Туреч-
чина. 

Макроекономічна стабільність та про-
грес у проведенні структурних реформ, 
таких як підвищення тарифів за енерго-
носії та збільшення грошових надхо-
джень. Сильна експортна позиція, про-
фіцит платіжного балансу. Зменшення 
загального дефіциту і загального зов-
нішнього боргу до прийнятного рівня  - 
57% ВВП. Мінливий політичний клімат 
України, історія реструктуризацій боргу 
та обмежений доступ до фінансових 
ресурсів міжнародними фінансових 
організаціями або ринків капіталу став-
лять під сумнів готовність і можливості 
України виконувати свої зовнішні зо-
бов’язання по єврооблігаціях. 

серпень 2001 S&P Міністерство фінансів уклало нову угоду 
зі  Standard & Poor's щодо надання кре-
дитного рейтингу державним борговим 
зобов’язанням з перспективою отриман-
ня достатньо високої оцінки цього агент-
ства. З метою встановлення початкових 
рейтингів державних зобов’язань України 
представники агентства з 14 по 16 лис-
топада 2001 року відповідно до умов 
угоди  провели перше рейтингове дослі-
дження. 

 

березень 2002 Fitch Агентство Fitch підвищило довгострокові 
рейтинги для зобов’язань України у наці-
ональній та іноземній валюті та коротко-
строкові рейтинги для зобов’язань Украї-
ни в іноземній валюті до рівня «В» з «В-
». Короткострокові рейтинги зобов’язань 
в іноземній валюті було підтверджено на 
рівні «В». Прогноз за зазначеними рей-
тингами – стабільний. 

Підвищення рейтингу було викликано 
відродженням економіки країни після 
фінансової кризи 1998-2000 років, коли 
перед Україною виникла загроза дефо-
лту. Разом з тим, аналітики Fitch зазна-
чили, що рейтинг стримується наявніс-
тю кредитного ризику та слабкою пла-
тоспроможністю, недосконалим майно-
вим та податковим законодавством, 
проблемами неплатежів у народному 
господарстві.  

серпень 2002 Fitch Агентство Fitch опублікувало досліджен-
ня «Україна після виборів», в якому при-
вертало увагу до підвищення кредитних 
ризиків України через політичну нестабі-
льність.  

Причиною  підвищення кредитних ризи-
ків була відсутність парламентської 
більшості, неузгодженість дій законода-
вчої та виконавчої влади, що стало на 
заваді проведення структурних реформ 
та досягнення економічної стабільності. 
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січень 2003 Fitch Fitch підтвердило кредитний рейтинг 
довгострокових та короткострокових 
зобов’язань України у національній та 
іноземній валюті на рівні «В» при стабі-
льному прогнозі.  

За повідомленням агентства, політична 
ситуація в Україні залишалася напруже-
ною та нестабільною. Заява про продаж 
Україною радарних установок Іраку 
ускладнила відносини з США, а відсут-
ність наявних результатів у вирішенні 
Україною проблеми відмивання грошей 
призвела до введення санкцій щодо 
України Групою з розробки фінансових 
заходів боротьби з відмиванням грошей. 
Проте аналітики агентства пояснили, що 
ймовірність значного рівня політичної 
нестабільності, що може існувати до 
президентських виборів 2004 року, була 
врахована при встановленні суверенного 
рейтингу на рівні «В», тому інвестори 
повинні відрізняти складне політичне 
становище країни від справжнього погі-
ршення кредитоспроможності. 

січень 2003 R&I Агентство R&I повідомило про підви-
щення рейтингу довгострокових зо-
бов’язань України в іноземній валюті до 
рівня «В» з «В-» зі стабільним прогно-
зом.  

Підвищення було зумовлено покращен-
ням економічної ситуації в Україні протя-
гом 2001-2002 років, зокрема зростанням 
ВВП, зниженням темпів інфляції, стабі-
льним позитивним сальдо платіжного 
балансу, збільшенням рівня міжнародних 
валютних резервів, скороченням бюдже-
тного дефіциту та зменшенням рівня 
державного боргу. 

травень 2003 Fitch Агентство Fitch присвоїло запланованій 
емісії українських євробондів рейтинг 
«В» зі стабільним прогнозом, а 25 черв-
ня підвищило кредитний рейтинг довго-
строкових зобов’язань України у націо-
нальній та іноземній валюті до рівня 
«В+». Прогноз рейтингів стабільний. 

Підвищення рейтингів відображає про-
довження процесу стабілізації економіки 
України та зниження політичних ризиків.  

червень 2003 S&P Рейтингове агентство S&P повідомило 
про присвоєння кредитного рейтингу «В» 
зі стабільним прогнозом випуску україн-
ських облігацій зовнішньої державної 
позики 2003 року. 

 

жовтень 2003 R&I Агентство R&I підвищило кредитний 
рейтинг довгострокових зобов’язань 
України в іноземній валюті з «В» до 
«В+».  

Підстави, що стали причиною підвищен-
ня рейтингу: збереження з 2000 року 
бездефіцитного державного бюджету та 
позитивного сальдо платіжного балансу, 
стрімке зростання темпів експорту та 
рівня міжнародних валютних резервів, 
стабільний рівень інфляції. 
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жовтень 2003 S&P Рейтингове агентство S&P зая-
вило про підвищення прогнозу 
суверенного кредитного рейтингу 
України зі стабільного на позити-
вний. У той самий час були підт-
верджені рейтинги довгостроко-
вих та короткострокових боргових 
зобов’язань України на рівні «В».  

Перегляд прогнозу відображає зниження тягаря 
обслуговування боргу та укріплення економіч-
них показників. Швидке накопичення валютних 
резервів, які мають за оцінкою досягти 7,0 млрд. 
доларів США наприкінці 2003 року з 4,4 млрд. 
наприкінці 2002 року, зменшило тягар обслуго-
вування зовнішнього боргу з виплат основної 
суми державного боргу у 2003 році (1,4 млрд. 
доларів США) та упродовж 2004-2007 років (у 
середньому 1,5 млрд. доларів США щорічно). 
Нещодавній вихід України на міжнародні ринки 
капіталу також знизив напругу на фінансові 
ресурси Уряду. Позитивний прогноз сигналізує 
про можливість підвищення суверенного креди-
тного рейтингу протягом наступних 1-2 років за 
умови проведення реформ, що підвищать полі-
тичну та економічну прозорість та покращать 
бізнесове середовище. 

листопад 2003 Moody's Агентство Moody's підвищило 
кредитний рейтинг зовнішніх зо-
бов’язань до «В1» з «В2» та гра-
ничну межу рейтингу по банківсь-
ких депозитах до «В2» з «В3». 
Відповідно підвищено рейтинг 
облігацій, емітованих Урядом 
України в червні 2003 року, до 
рівня «В1». Прогноз за всіма рей-
тингами Стабільний. 

Підставою для підвищення рейтингу є економіч-
не зростання, накопичення валютних резервів, 
виважена податкова та грошово-кредитна полі-
тика України. Крім того, корисними для притоку 
інвестицій, торгівлі та сфери послуг України 
стали високі темпи економічного зростання 
сусідньої Російської Федерації. Як зазначило 
Moody's, внутрішні політичні непорозуміння в 
парламенті та між парламентом і Президентом 
не стали на заваді прийняття важливих законо-
давчих ініціатив у проведенні податкової та 
пенсійної реформ, які мають сприяти подаль-
шому економічному розвитку країни у наступних 
роках. 

грудень 2003 Fitch Агентство Fitch підтвердило рей-
тинги довгострокових зобов’язань 
в іноземній та місцевій валюті 
для України на рівні «В+», рей-
тинг короткострокових зо-
бов’язань підтверджено на рівні 
«В». Прогноз рейтингу довгостро-
кових зобов’язань – стабільний. 

За повідомленням Fitch, значні показники еко-
номічного зростання, порівняно низькі коефіціє-
нти боргу та сильна позиція зовнішньої ліквід-
ності продовжують позитивно впливати на рей-
тинги України. 

лютий 2004 S&P S&P повідомило про присвоєння 
кредитного рейтингу облігаціям 
зовнішньої державної позики 
України, що були випущені в бе-
резні 2004 року на суму 600 млн. 
дол. США з процентною ставкою 
6,875 відсотків річних та строком 
погашення в березні 2011 року, 
на рівні «В» з позитивним прогно-
зом та «В+» зі стабільним прогно-
зом відповідно. 

Кредитні рейтинги України підтримуються стрім-
ким макроекономічним розвитком, стабільним 
валютним курсом, виваженою грошово-
кредитною політикою, порівняно низькими кое-
фіцієнтами державного боргу та сприятливою 
позицією зовнішньої ліквідності, тобто значним 
рівнем профіциту рахунку поточних операцій і 
обсягів міжнародних валютних резервів. Пози-
тивний прогноз зміни кредитних рейтингів, на 
думку експертів S&P, свідчить про можливість 
підвищення рейтингів у найближчі рік чи два за 
умови проведення реформ та укріплення полі-
тичної та правової систем країни. 

лютий 2004 Fitch Fitch повідомило про присвоєння 
кредитного рейтингу випуску Об-
лігаціям зовнішньої державної 
позики України, що були випуще-
ні в березні 2004 року на суму 
600 млн. дол. США з процентною 
ставкою 6,875 відсотків річних та 
строком погашення в березні 
2011 року на рівні «В» з позитив-
ним прогнозом та «В+» зі стабі-
льним прогнозом відповідно. 

Кредитні рейтинги України підтримуються стрім-
ким макроекономічним розвитком, стабільним 
валютним курсом, виваженою грошово-
кредитною політикою, порівняно низькими кое-
фіцієнтами державного боргу та сприятливою 
позицією зовнішньої ліквідності, тобто значним 
рівнем профіциту рахунку поточних операцій і 
обсягів міжнародних валютних резервів. 
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лютий 2004 Moody's Облігаціям зовнішньої державної 
позики України, що були випущені 
в березні 2004 року на суму 600 
млн. дол. США з процентною ста-
вкою 6,875 відсотків річних та 
строком погашення в березні 2011 
року, агентством Moody’s присво-
єно кредитний рейтинг «В1». 

Кредитні рейтинги України підтримуються стрім-
ким макроекономічним розвитком, стабільним 
валютним курсом, виваженою грошово-
кредитною політикою, порівняно низькими кое-
фіцієнтами державного боргу та сприятливою 
позицією зовнішньої ліквідності, тобто значним 
рівнем профіциту рахунку поточних операцій і 
обсягів міжнародних валютних резервів. 

березень 2004 R&I Агентство R&I також встановило 
облігаціям зовнішньої державної 
позики України, що були випущені 
в березні 2004 року на суму 600 
млн. дол. США з процентною ста-
вкою 6,875 відсотків річних та 
строком погашення в березні 2011 
року, кредитний рейтинг на рівні 
суверенного – «В+». 

 

липень 2004 S&P S&P оголосило про підвищення 
довгострокового кредитного рей-
тингу України з «В» до «В+», що 
відображає покращення показни-
ків зовнішньої ліквідності і перспе-
ктиви економічного зростання. В 
той же час S&P підтвердило коро-
ткостроковий кредитний рейтинг 
«В». Прогноз – «Стабільний». 

Підвищення рейтингів викликано покращенням 
показників зовнішньої ліквідності і боргового 
навантаження, що продовжується, так само, як і 
недавнім покращенням економічних показників і 
потенціалу подальшого зростання. Схвалення 
МВФ 12-місячної кредитної програми «упере-
джувальний стенд-бай» для України, що послі-
дувало після майже двохрічної дискусії, – також 
важливий фактор, що сприяв підвищенню рей-
тингу. Золотовалютні резерви Національного 
банку України збільшилися до майже 9 млрд. 
дол. Станом на кінець червня 2004 р. з менш ніж 
7 млрд. дол. на кінець 2003 р. В результаті, як 
очікується, відношення потреби у зовнішньому 
фінансуванні (сальдо рахунку поточних операцій 
плюс амортизація довгострокового і коротко-
строкового боргу) до золотовалютних резервів 
до кінця 2004 р. знизиться до 142% порівняно з 
176% станом на кінець 2003 р.: очікується, що у 
2005 р. ці показники будуть продовжувати пок-
ращуватися. Макроекономічна стабілізація і по-
чаток реформи в економіці сприятливо вплинули 
на інвестиційні можливості і експортний потенці-
ал, що призвело до зміцнення економічної бази, 
а також більш високих, ніж очікувалось, темпів 
економічного зростання у 2003 р. (9,4%) і 2004 р. 
(на поточний момент). Пані Хессел також дода-
ла, що політична невизначеність, пов’язана з 
майбутніми виборами у жовтні 2004 року, не 
зменшилася і залишається значною, тим не 
менш політичні ризики урівноважуються показ-
никами зовнішньої ліквідності, структури еконо-
міки, що покращуються, і боргового навантажен-
ня, що знижується, у набагато більшому ступені, 
ніж у 2003 році. Аналітики S&P очікують, що ви-
бори не призведуть до погіршення відносин з 
міжнародною спільнотою і ускладненню ситуації 
з доступом до джерел зовнішнього фінансуван-
ня. Подальше покращення кредитоспроможності 
буде залежати від значного покращення полі-
тичної ситуації. 
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липня 2004 Fitch Рейтингове агенство Fitch присвоїло очі-
куваний рейтинг «В+» майбутньому випу-
ску українських зовнішніх облігацій з пла-
ваючою відсотковою ставкою і строком 
погашення у 2009 році, що відповідає 
сувереному довгостроковому рейтингу 
України в іноземній валюті («В+») зі ста-
більним прогнозом. 

Агенство зазначає, що рейтинг Украї-
ни підтримується стійкою макроеконо-
мічною ситуацією, відносно низьким 
коефіцієнтом боргового навантаження 
і хорошим сальдо платіжного балансу. 
Fitch очікував, що 2004 рік стане ще 
одним роком швидкого зростання ВВП 
на Україні, що підтримується економі-
чним підйомом в Росії, а також ще 
одним роком конкурентоздатного кур-
су валюти, ліберальної грошової полі-
тики і зростання державних витрат 
перед виборами. 

липня 2004 S&P S&P  присвоїло рейтинг «В+» довгостро-
ковим незабезпеченим облігаціям України 
з плаваючою ставкою на суму 500 
млн.дол. з погашенням у 2009 році. 

 

вересень 2004 Moody's Агенство Мoody's опублікувало інформа-
цію щодо покращення прогнозних рейтин-
гових показників України зі «стабільного» 
до «позитивного». Таке підвищення про-
гнозу стосується рейтингу України В1 для 
облігацій в іноземній валюті, рейтингу В1 
для урядових середньо- та довгостроко-
вих облігацій в національній валюті, а 
також рейтингу В2 для банківських депо-
зитів в іноземній валюті. 

Таке рішення було прийнято Moody’s 
виходячи з відслідковування протягом 
останніх кількох років постійного зрос-
тання макроекономічних показників в 
Україні. 

грудень 2004 Moody's Агентство Moody’s прийняло рішення про 
зміну прогнозу щодо кредитного рейтингу 
зобов’язань України в іноземній та націо-
нальній валюті з позитивного на той, що 
розвивається. 

Таке рішення було прийняте у зв’язку з 
неоднозначними підсумками президе-
нтських виборів України. Нова катего-
рія прогнозу кредитних рейтингів «той, 
що розвивається» була використана 
агентством вперше і означає, що ана-
літики агентства приділяють велику 
увагу подіям, що мають місце в країні 
в даний момент. Це не є пониженням 
прогнозу, але в той самий час означає, 
що прогнози можуть змінитися в бік 
зниження найближчім часом, якщо 
політична криза в країні негативно 
відобразиться на економічному розви-
тку та не вирішиться якомога швидше. 

січень 2005 Fitch Агентство Fitch підвищило довгострокові 
кредитні рейтинги України в іноземній та 
національній валютах з рівня «В+» до 
«ВВ-» (ВВ мінус). Також агентство підви-
щило рейтинг стелі країни з «В+» до «ВВ-
» (ВВ мінус) та підтвердило короткостро-
ковий рейтинг на рівні «В». Прогноз дов-
гострокових рейтингів – «Стабільний». 

Політичні ризики залишаються, проте 
їх вплив знижується, так як Україна 
виходить з політичної кризи. За даних 
обставин основні макроекономічні 
показники України, такі як темпи при-
росту ВВП, рівень золотовалютних 
резервів, профіцит рахунку поточних 
операцій, рівень державного боргу 
тощо, а також перспективи подальшо-
го стійкого зростання цих показників 
дають підстави для підвищення суве-
ренного рейтингу. Аналітики агентства 
зазначили, що помірний (відносно 
низький) рівень державного боргу 
України є ключовим сприятливим фак-
тором для рейтингу. 
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Хронологія основних подій першого періоду (продовження) 
Місяць Рік Агентство Рейтингові дії та події Суттєві фактори (коментар Агентс-

тва) 

січень 2005 R&I Агентство R&I підвищило кредитний рей-
тинг довгострокових зобов’язань України в 
іноземній валюті з рівня «В+» до  «ВВ-» 
(ВВ мінус). Прогноз – стабільний. 

Україна зберігає тенденції стрімкого 
економічного зростання і позитивного 
сальдо платіжного балансу. Після 
здійснення перших змін в Уряді, 
пов’язаних з вільними виборами пре-
зидента, в країні починає укорінюва-
тися демократія та розпочинається 
нова ера більш прозорих економічних 
та політичних процесів. 

лютий 2005 Moody's Агентство Moody’s підтвердило граничну 
межу рейтингу України по банківських де-
позитах на рівні «В2» зі стабільним прогно-
зом і переглянуло прогноз змін інших рей-
тингів країни на «стабільний» з «того, що 
розвивається» після відновлення політич-
ної стабільності. Стабільний прогноз отри-
мали граничний розмір суверенного рей-
тингу України в іноземній валюті («В1»), 
державні облігації України в іноземній та 
національній валюті («В1»). 

 

квітень 2005 S&P S&P ввело національну шкалу кредитного 
рейтингування в Україні та відповідно до 
неї присвоїло Україні кредитний рейтинг на 
рівні «uаАА». 

 

квітень 2005 Fitch Агентство Fitch за результатами свого 
щорічного візиту повідомило, що суверен-
ний кредитний рейтинг України залишаєть-
ся стабільним з невеликим понижуючим 
тиском, незважаючи на туманний прогноз 
зміни в політичній сфері і побоювань з 
приводу доходів держбюджету. 

 

травень 2005 S&P Агентство S&P підвищило довгостроковий 
суверенний рейтинг України в іноземній 
валюті до «ВВ-» з «В+». S&P також підтве-
рдило короткострокові рейтинги України в 
іноземній і національній валютах на рівні 
«В», а рейтинг за національною шкалою – 
на рівні «uaAA». Прогноз зміни рейтингу – 
стабільний. 

Агентство відмітило, що підвищення 
рейтингів відображає покращення в 
галузі економічної політики, сильний 
потенціал для зростання, зародження 
реформ економіки, відносно хороший 
платіжний баланс і низький рівень 
державного боргу. З іншого боку, 
рейтинги стримуються викликами в 
галузі політичних та інституційних 
реформ, тягарем реструктуризації 
промисловості разом зі слабким кор-
поративним управлінням і низькою 
культурою платежів. 
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Період 2 Стабілізація суверенного рейтингу  

 

Хронологія основних подій другого періоду  
Місяць Рік Агентство Рейтингові дії та події Суттєві фактори (коментар Агентства) 

червень 2005 Fitch Fitch переглянуло прогноз за довго-
строковими рейтингами України в іно-
земній та національній валюті та зміни-
ло його із «Стабільного» на «Позитив-
ний», а самі рейтинги були підтверджені 
на рівні «BB-» (BB мінус). Також агентс-
тво підтвердило граничну межу рейтин-
гу країни на рівні «BB-» (BB мінус) та 
короткостроковий рейтинг - «B». 

 

жовтень 2005 S&P S&P присвоїло рейтинг «ВВ-» заплано-
ваному випуску єврооблігацій України; 
кредитні рейтинги України підтвердже-
но. 

 

жовтень 2005 Fitch Fitch присвоїло очікуваний рейтинг 
«ВВ–»  (ВВ мінус) запланованому випу-
ску десятилітніх єврооблігацій України 
на суму 600 млн. євро. Цей рейтинг 
знаходиться на одному рівні з суверен-
ним довгостроковим рейтингом України, 
прогноз по якому – «Позитивний». 

Даний рейтинг обумовлений такими факто-
рами, як низький рівень загального держа-
вного боргу України та чистої зовнішньої 
заборгованості, які вважаються більш 
сприятливими у порівнянні з країнами, що 
співставлялися. Фактором, який підтримує 
зовнішні позиції країни в короткостроковій 
перспективі, є значний, хоча й спадаючий, 
профіцит поточного балансу розрахунків та 
державні валютні резерви (в розмірі більше 
14 млрд. дол.). Рейтинг також обумовлений 
економічною та зовнішньою політикою, в 
основі якої лежить поглиблення зв’язків з 
Європейським союзом, підтримка дружніх 
відносин з Росією, а також продовженням 
економічних та структурних реформ. 

жовтень 2005 R&I R&I присвоїло кредитний рейтинг «ВВ-» 
українським зобов’язанням, деноміно-
ваним в євро, зі строком погашення в 
2015 році. 

 

грудень 2005 R&I R&I опублікувало прес-реліз, в якому 
повідомило про підтвердження суве-
ренного рейтингу України та її довго-
строкових боргових зобов’язань в іно-
земній валюті на рівні «ВВ-» зі стабіль-
ним прогнозом. 

 

січень 2006 S&P Агентство S&P повідомило, що зміна 
політичної ситуації в країні не вплине на 
рівень рейтингів (ВВ-/стабільний/В – в 
іноземній валюті, ВВ/стабільний/В – в 
національній) 

Зволікання вирішення таких ключових 
економічних проблем, як тривала інфля-
ція, бюджетний дефіцит та відсутність 
достатнього рівня стимулювання економі-
чного зростання, може погіршити кредито-
спроможність країни, що призведе до зни-
ження її рейтингів. 

січень 2006 Fitch Січень 2006 р. Газова криза та звіль-
нення Кабінету Міністрів на початку 
січня 2006 року стали двома чинниками 
перегляду прогнозу кредитного рейтин-
гу України рейтинговим агентством 
Fitch та зміни його на «стабільний» з 
«позитивного», встановленого в пер-
шому півріччі 2005 року. 

В той же час, не дивлячись на несприят-
ливі обставини, що вплинули на прийняття 
агентством рішення про погіршення про-
гнозу, рейтинги дефолту України (рейтинги 
довгострокових боргових зобов’язань у 
національній та іноземній валюті) підтри-
муються на попередньому рівні завдяки 
низькому рівню державного боргу країни 
та відносно сильній позиції зовнішньої 
ліквідності. 

травень 2006 Moody's Агентство Moody's ввело українську 
національну рейтингову шкалу, яка 
забезпечує оцінювання відносної кре-
дитоспроможності (включаючи релева-
нтну зовнішню підтримку) всередині 
країни; у шкалі використовуються всес-
вітньо відомі рейтингові символи 
Moody's із маркером «ua». В той же час, 
агентство буде продовжувати надавати 
Україні рейтинги за міжнародною шка-
лою, які не будуть містити суфіксу «ua». 
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Хронологія основних подій другого періоду (продовження) 
Місяць Рік Агентство Рейтингові дії та події Суттєві фактори (комен-

тар Агентства) 

травень 2006 Moody's Агентство Moody's застосувало новий підхід 
до встановлення граничної межі рейтингу 
боргових зобов’язань країн, що відобразилось 
на підвищенні граничної межі рейтингів 70 
країн, в тому числі України. Таким чином, 
граничну межу рейтингу боргових зобов’язань 
України в іноземній валюті підвищено з рівня 
«В1» до «Ва3» зі «стабільним» прогнозом. 
Дане нововведення не торкнулося рейтингів 
державних боргових зобов’язань України та 
граничній межі рейтингів депозитів в інозем-
ній валюті, які знаходяться на рівні В1/В2 
відповідно. Прогноз по всіх видах рейтингів 
залишається «стабільним». 

 

червень 2006 Fitch Fitch оголосило про введення національної 
шкали рейтингів в Україні та встановило їй 
національний суверенний рейтинг на рівні 
«АА+(ukr)»/прогноз «стабільний». Зазначений 
рейтинг буде відігравати роль орієнтиру для 
оцінки решти емітентів та емісій всередині 
країни. 

 

серпень 2006 S&P S&P підтвердило довгострокові кредитні 
рейтинги України на рівні «ВВ-» за зо-
бов’язаннями в іноземній валюті, «ВВ» за 
зобов’язаннями в національній валюті, а 
також короткострокові рейтинги на рівні «В». 
Прогноз – «стабільний». 

З огляду на те, що еконо-
міка країни, як і раніше, 
розвивається швидше, ніж 
очікувалось, а політична 
ситуація стабілізувалась.  

вересень 2006 Fitch Агентство Fitch опублікувало новий спеціа-
льний звіт, в якому йде мова про скорочення 
в цілому за останні шість місяців системного 
банківського ризику завдяки підвищенню 
стійкості цілої низки банківських систем. В 
той же час, на думку агентства, швидке зро-
стання обсягів кредитування, що продовжу-
ється в деяких країнах, може призвести до 
погіршення ситуації в найближчі шість міся-
ців. 

 

жовтень 2006 Fitch Агентство Fitch покращило прогноз для 
України по рейтингам дефолту емітента в 
іноземній та національній валютах (прогноз 
довгострокових рейтингів боргових зо-
бов’язань країни в іноземній та національній 
валютах) зі «Стабільного» на «Позитивний». 
Самі рейтинги були підтверджені на існую-
чому рівні («ВВ-»). Крім того, агентство підт-
вердило «граничну межу» для України 
(«граничну межу рейтингів країни») – на рівні 
«ВВ-» та короткостроковий рейтинг – на рівні 
«В». 

Таке рейтингове рішення 
відображає думку агентст-
ва про можливе підви-
щення рейтингів України в 
разі продовження еконо-
мічного зростання та збе-
реження політичної стабі-
льності протягом більш 
тривалого часу. 

листопад 2006 S&P S&P заявило про присвоєння  незабезпече-
ного боргового рейтингу  на рівні «BB-» за-
планованому випуску єврооблігацій України 
(рейтинг за зобов'язаннями в  іноземній ва-
люті: ВВ-/Стабільний/В; рейтинг за зобов'я-
заннями в  національній валюті: 
ВВ/Стабільний/В) обсягом 1 млрд. дол. та 
терміном погашення в 2016 році. 
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Хронологія основних подій другого періоду (продовження) 
Місяць Рік Агентство Рейтингові дії та події Суттєві фактори (ко-

ментар Агентства) 

листопад 2006 Fitch Fitch присвоїло очікуваний рейтинг «ВВ-» (ВВ мінус) 
майбутньому випуску десятилітніх єврооблігацій Украї-
ни, на суму в 1 млрд. дол. США. Цей рейтинг знаходить-
ся на одному рівні з суверенним довгостроковим рейти-
нгом України, прогноз по якому – «Позитивний». 

 

листопад 2006 Moody's Агентство Moody's покращило прогноз для середньо- та 
довгострокових зобов’язань України в національній та 
іноземній валютах з рейтингом «В1», змінивши його зі 
«Стабільного» на «Позитивний». Це відбулось, за сло-
вами аналітиків агентства, в зв’язку із зміцненням полі-
тичної стабільності в Україні, яка збільшила вірогідність 
проведення обачливої та послідовної економічної полі-
тики. 

 

листопад 2006 Moody's Агентство Moody's покращило прогноз для середньо- та 
довгострокових зобов’язань України в національній та 
іноземній валютах з рейтингом «В1», змінивши його зі 
«Стабільного» на «Позитивний». Це відбулось, за сло-
вами аналітиків агентства, в зв’язку із зміцненням полі-
тичної стабільності в Україні, яка збільшила вірогідність 
проведення обачливої та послідовної економічної полі-
тики. 

 

листопад 2006 R&I Агентство R&I встановило рейтинг «BB-» випуску облі-
гацій України, номінованих в доларах США, зі строком 
погашення в 2016 році. 

 

січень 2007 R&I R&I провело засідання рейтингового комітету, на якому 
прийняло рішення підвищити рейтинг боргових зо-
бов’язань України в іноземній валюті до рівня «ВВ», 
прогноз по рейтингах – «Стабільний». Таким чином, 
облігації зовнішньої державної позики України, випущені 
у 2004, 2005 та 2006 роках, які раніше мали рейтинги 
цього агентства, отримали підвищення своїх рейтингів. 

 

квітень 2007 S&P Агентство S&P переглянуло прогноз по рейтингам Укра-
їни зі «Стабільного» на «Негативний» у зв’язку із погір-
шенням політичної ситуації і пов’язаними із цим ризика-
ми економічної політики. В той же час, було підтвердже-
но суверенні рейтинги України: довгостроковий кредит-
ний рейтинг «ВВ-» по зобов’язаннях у національній ва-
люті, а також короткострокові рейтинги «В». 

Перегляд  прогнозу був 
викликаний посилен-
ням розбіжностей між 
Прем’єр-міністром Вік-
тором Януковичем і 
Президентом Віктором 
Ющенком, що поча-
лись ще за часів так 
званої «помаранчевої 
революції» у 2004 р. 

квітень 2007 Fitch Агентство Fitch заявило, що поточне посилення політич-
ного напруження в Україні призводить до підвищення 
політичного ризику у короткостроковій перспективі. Але 
країна має гарні економічні показники, а давні побою-
вання Fitch відносно політичного ризику вже відображені 
в рейтингу дефолту емітента України в іноземній валюті, 
який знаходиться на рівні «ВВ-» (ВВ мінус), прогноз 
«Позитивний», тобто достатньо низький на фоні віднос-
но сприятливих макроекономічних і фінансових показни-
ків. 
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Хронологія основних подій другого періоду (продовження) 
Місяць Рік Агентство Рейтингові дії та події Суттєві фактори (комен-

тар Агентства) 

червень 2007 S&P S&P  присвоїло рейтинг вірогідності повернення боргу 
25 суверенним емітентам, які мають кредитні рейтинги 
спекулятивної категорії. До списку зазначених країн 
увійшла Україна з рейтингом вірогідності повернення 
боргу  пріоритетним незабезпеченим зобов’язанням (в 
іноземній валюті) на рівні «4» (перспективи повернен-
ня коштів середні-близько 30-50%). Разом з Україною 
такий рейтинг був присвоєний таким країнам, як Арге-
нтина, Еквадор, Ямайка, Лівія, Сербія, Венесуела. 
Суверенний рейтинг вірогідності повернення боргу 
відображає оцінку агентства S&P з приводу бажання і 
можливості урядів виконати свої зобов’язання в іно-
земній валюті або реструктуризувати їх. Починаючи з 
2007 року, агентство планує присвоювати рейтинг 
вірогідності повернення боргу разом з традиційними 
кредитними рейтингами з метою регулювання рівнів 
присвоєних рейтингів індивідуальним незабезпеченим 
борговим зобов’язанням урядів, щоб відобразити по-
єднання як можливості настання випадку невиконання 
своїх зобов’язань, так і перспектив їх повернення. 

 

червень 2007 Fitch Агентство Fitch  присвоїло випуску облігацій зовніш-
ньої державної позики України 2007 року на суму 500 
млн. дол. США, з піврічними купонними платежами, 
дохідністю 6.385% і строком погашення у червні 2012 
році,  визначення ціни яких відбулося 18 червня, рей-
тинг «BB-». Зазначений рейтинг відповідає кредитно-
му рейтингу емітента України в іноземній валюті (про-
гноз «Стабільний»). 

 

червень 2007 R&I Агентство R&I повідомило про присвоєння рейтингу 
«ВВ» випуску облігацій зовнішньої державної позики 
України 2007 року на суму 500 млн. дол. США, з піврі-
чними купонними платежами, дохідністю 6.385% і 
строком погашення у червні 2012 році,  визначення 
ціни яких відбулося 18 червня. 
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Період 3 Падіння суверенного рейтину України  

 

Хронологія основних подій третього періоду 
Місяць Рік Агентство Рейтингові дії та події Суттєві фактори (комен-

тар Агентства) 

серпень 2007 S&P S&P  повідомило про підтвердження довгостроко-
вих суверенних рейтингів України: «ВВ-» за зо-
бов’язаннями в іноземній валюті і «ВВ» за зо-
бов’язаннями в національній валюті, а також ко-
роткострокових рейтингів за зобов’язаннями в 
іноземній і національній валюті – на рівні «В», що 
відображає, зокрема, занепокоєність податково-
бюджетними проблемами в країні в зв’язку із ско-
роченням електорального циклу. Крім того, було 
підтверджено: суверенний рейтинг вірогідності 
повернення боргу після дефолту за зо-
бов’язаннями в іноземній валюті – на рівні «4», 
рейтинг за національною шкалою – на рівні 
«uaAA», а також оцінку ризику переведення і 
конвертації валюти – на рівні «ВВ». Прогноз за 
рейтингами – «Негативний». 

 

листопад 2007 Fitch Fitch присвоїли випуску облігацій зовнішньої 
державної позики України 2007 року на суму 700 
млн. дол. США, з дохідністю 6.75% і строком по-
гашення 14 листопада 2017 року  рейтинги,  що 
відповідають кредитним рейтингам емітента 
України в іноземній валюті, а саме: Fitch – «ВВ-».  

 

листопад 2007 R&I R&I  присвоїли випуску облігацій зовнішньої 
державної позики України 2007 року на суму 700 
млн. дол. США, з дохідністю 6.75% і строком по-
гашення 14 листопада 2017 року  рейтинги,  що 
відповідають кредитним рейтингам емітента 
України в іноземній валюті, а саме: R&I – «ВВ».  

 

листопад 2007 S&P S&P присвоїли випуску облігацій зовнішньої 
державної позики України 2007 року на суму 700 
млн. дол. США, з дохідністю 6.75% і строком по-
гашення 14 листопада 2017 року  рейтинги,  що 
відповідають кредитним рейтингам емітента 
України в іноземній валюті, а саме: S&P – «ВВ-».  

 

листопад 2007 Moody's Moody’s присвоїли випуску облігацій зовнішньої 
державної позики України 2007 року на суму 700 
млн. дол. США, з дохідністю 6.75% і строком по-
гашення 14 листопада 2017 року  рейтинги,  що 
відповідають кредитним рейтингам емітента 
України в іноземній валюті, а саме: Moody’s – 
«В1».  

 

лютий 2008 R&I Міжнародне рейтингове агентство R&I  
підтвердило рейтинг боргових зобов’язань 
України в іноземній валюті на рівні «ВВ» та пере-
глянуло прогноз рейтингу зі «Стабільного» на 
«Позитивний» 

Україна досягла значного 
прогресу, закладаючи фун-
дамент ринково-
орієнтованих економічних 
реформ шляхом впровад-
ження бюджетної та 
податкової реформ, 
фінансової 
реструктуризації, 
лібералізації цін і вступу до 
СОТ. 
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Хронологія основних подій третього періоду (продовження) 
Місяць Рік Агентство Рейтингові дії та події Суттєві фактори (коментар Агентст-

ва) 

березень 2008 Fitch Агентство Fitch підтвердило довгострокові 
рейтинги дефолту емітента  («РДЕ») 
України в іноземній і національній валюті на 
рівні «ВВ-» (ВВ мінус). Також агентство 
підтвердило граничний рейтинг України на 
рівні «ВВ-» (ВВ мінус) і короткостроковий 
РДЕ «В».  

Як зазначили аналітики агентства, 
фундаментальні фактори 
кредитоспроможності України покра-
щуються з огляду на суттєве 
економічне зростання, яке 
підтримується за рахунок 
капіталовкладень і прямих іноземних 
інвестицій.  Вступ України до СОТ є 
позитивним фактором, при цьому дер-
жавний борг залишається на низькому 
рівні. Однак, через зростаючу 
інфляцію, а також ризики в 
банківському секторі і сфері зовнішніх 
фінансів на сьогоднішній момент 
підвищення рейтингів було б пере-
дчасним. 

березень 2008 Moody's Агентство Moody’s  розпочало вивчення 
можливості підвищення ключових суверен-
них рейтингів України, включаючи граничні 
рейтинги в іноземній валюті по облігаціях і 
банківських депозитах, що знаходяться на 
рівні Ва3 і В2 відповідно, та суверенні рей-
тинги країни в іноземній та національній 
валютах, що знаходяться на рівні В1. Ці 
рейтинги мали позитивний прогноз з листо-
пада 2006 р.. Граничну межу рейтингу 
країни в національній валюті Ваа1 та гра-
ничну  межу рейтингу по банківських депо-
зитах А3 підтверджено з позитивним про-
гнозом. Також незмінними залишились 
граничні межі короткострокових рейтингів 
країни Not Prime. 

 

березень 2008 Fitch Агентство Fitch підтвердило довгострокові 
рейтинги дефолту емітента  («РДЕ») 
України в іноземній і національній валюті на 
рівні «ВВ-» (ВВ мінус). Також агентство 
підтвердило граничний рейтинг України на 
рівні «ВВ-» (ВВ мінус) і короткостроковий 
РДЕ «В».  

Як зазначили аналітики агентства, 
фундаментальні фактори 
кредитоспроможності України покра-
щуються з огляду на суттєве 
економічне зростання, яке 
підтримується за рахунок 
капіталовкладень і прямих іноземних 
інвестицій.  Вступ України до СОТ є 
позитивним фактором, при цьому дер-
жавний борг залишається на низькому 
рівні. Однак, через зростаючу 
інфляцію, а також ризики в 
банківському секторі і сфері зовнішніх 
фінансів на сьогоднішній момент 
підвищення рейтингів було б пере-
дчасним. 

березень 2008 Moody's Агентство Moody’s  розпочало вивчення 
можливості підвищення ключових суверен-
них рейтингів України, включаючи граничні 
рейтинги в іноземній валюті по облігаціях і 
банківських депозитах, що знаходяться на 
рівні Ва3 і В2 відповідно, та суверенні рей-
тинги країни в іноземній та національній 
валютах, що знаходяться на рівні В1. Ці 
рейтинги мали позитивний прогноз з листо-
пада 2006 р.. Граничну межу рейтингу 
країни в національній валюті Ваа1 та гра-
ничну  межу рейтингу по банківських депо-
зитах А3 підтверджено з позитивним про-
гнозом. Також незмінними залишились 
граничні межі короткострокових рейтингів 
країни Not Prime. 
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Хронологія основних подій третього періоду (продовження) 
Місяць Рік Агентство Рейтингові дії та події Суттєві фактори (коментар 

Агентства) 

травень 2008 Fitch Fitch  змінило прогноз щодо рейтингів України з 
«Позитивного» на «Стабільний» через ризики, 
пов’язані з прискоренням інфляції і збільшенням 
від’ємного сальдо рахунку поточних операцій.  Як 
було зазначено агентством, незважаючи на те, що 
фундаментальні показники, які покращуються, 
продовжують підтримувати рейтинги України, 
невпевненість здійснюваних заходів не забезпечує 
переконливого зменшення короткострокових 
ризиків для економіки, і це обґрунтовує зміну про-
гнозу щодо рейтингів на «Стабільний». 

 

червень 2008 S&P Агентство S&P знизило довгострокові суверенні 
кредитні рейтинги України за зобов’язаннями в 
іноземній валюті з «ВВ-» до «В+», за зо-
бов’язаннями в національній валюті – з «ВВ» до 
«ВВ-». Прогноз – «Стабільний».  Короткострокові 
рейтинги по зобов’язанням  в іноземній  і 
національній валюті підтверджені на рівні  «В». 
Суверенний рейтинг вірогідності повернення боргу 
після дефолту за зобов’язаннями в іноземній 
валюті залишився незмінним - на рівні «4». 

Зниження рейтингу обумовлено 
тим, що Уряду України не вдало-
ся вжити адекватних заходів 
щодо стримання зростаючої 
інфляції в умовах перегріву 
економіки. 

серпень 2008 Moody's Moody’s підтвердило декілька основних кредитних 
рейтингів України, завершуючи перегляд щодо 
можливого підвищення рейтингів, який розпочався 
у березні, та залишило позитивний прогноз щодо 
цих рейтингів. Рішення не підвищувати рейтинги, 
які переглядалися, а залишити позитивний прогноз 
враховує, з одного боку, період політичної та 
економічної непевності, що наближається, та, з 
іншого боку, значно покращені показники держав-
ного боргу та відносно послідовну фіскальну 
політику. Позитивний прогноз поширюється на 
рейтинг B1 державних облігацій у національній та 
іноземній валюті, граничну межу рейтингу країни 
Ba3 для облігацій у іноземній валюті та граничну 
межу рейтингу країни B2 для банківських депозитів 
у іноземній валюті. Були підтверджені гранична 
межа рейтингу країни A3 (стабільний прогноз) для 
заборгованості у національній валюті та гранична 
межа рейтингу Baa1 (стабільний прогноз) для 
банківських депозитів у національній валюті. Також 
були підтверджені Not Prime короткострокові 
граничні межі рейтингів країни для облігацій у 
іноземній валюті та банківських депозитів.  

 

вересень 2008 Fitch Fitch змінило прогноз щодо довгострокових 
рейтингів дефолту емітента («РДЕ») України в 
іноземній та національній валютах зі 
«Стабільного» на «Негативний». Крім того, агент-
ство підтвердило довгострокові РДЕ в іноземній та 
національній валютах на рівні «ВВ-» (ВВ мінус), 
короткострокові РДЕ в іноземній валюті «В» та 
граничний рейтинг України на рівні «ВВ-» (ВВ 
мінус). «Негативний» прогноз вказує на 
занепокоєння Fitch тим, що Україна стикається із 
зростаючим ризиком валютної кризи, обумовле-
ним збільшенням дефіциту рахунків поточних 
операцій та погіршенням перспектив у фінансовій 
сфері, - зазначив Ендрю Кохун, директор у 
аналітичній групі Fitch з суверенних рейтингів. 

 

жовтень 2008 R&I R&I перевело рейтинг зобов’язань України у 
іноземній валюті у категорію «Моніторинг рейтин-
гу» з потенційним зниженням рейтингу.  

Оскільки, у той час, як проявила-
ся криза на фінансовому ринку, в 
країні зростала політична 
невпевненість, у R&I виникли 
занепокоєння, що така ситуація 
може мати негативний вплив на 
економічні показники України та 
посилити фіскальне наванта-
ження, якщо криза на фінансових 
ринках продовжиться в умовах 
послаблення здатності Уряду 
ефективно функціонувати. 
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Хронологія основних подій третього періоду (продовження) 
Місяць Рік Агентство Рейтингові дії та події Суттєві фактори (коментар 

Агентства) 

жовтень 2008 S&P S&P помістило довгострокові і короткострокові 
суверенні кредитні рейтинги України: за 
зобов'язаннями в іноземній валюті — «В+/В», за 
зобов'язаннями в національній валюті — «ВВ-/В», а 
також рейтинг за національною шкалою «uaAА» — в 
список CreditWatch з негативним прогнозом.  

Агентство повідомило, що 
рейтинги будуть виведені із 
списку CreditWatch після про-
ясненням державної стратегії, 
що направлена на подолання 
зростаючої напруги у 
фінансовому секторі країни, 
котра може викликати 
необхідність надання 
фінансових ресурсів з боку 
Уряду.  

жовтень 2008 Fitch Fitch знизило довгострокові рейтинги дефолта 
емітента («РДЕ») України в іноземній і національній 
валютах з рівня «BB-» (BB мінус) до «B+». За довго-
строковими РДЕ збережений прогноз «Негативний». 
Агентство також знизило граничний рейтинг України з 
рівня «BB-» (BB мінус) до «B+». Короткостроковий 
РДЕ в іноземній валюті підтверджений на рівні «B». 
Зниження рейтингів відображає стурбованість Fitch 
тим, що ризик фінансової кризи в Україні, включаючи 
значне зниження курсу національної валюти, подаль-
шу напруженість в банківській системі і значний зби-
ток для реального сектора економіки України, є 
істотним і зростає. При реалізації такого сценарію 
можливий негативний вплив на державний баланс, – 
зазначив Ендрю Кохун, директор в аналітичній групі 
Fitch з суверенних рейтингів. 

 

жовтень 2008 Moody's Moody’s змінило прогноз щодо українських ключових 
рейтингів на «Стабільний» з «Позитивного» внаслідок 
світової кризи ліквідності в поєднанні з існуючими 
макроекономічними, фінансовими та політичними 
проблемами. «Як результат, можливість того, що 
Moody’s підвищить кредитний рейтинг до Ва3 з В1 
протягом наступних 12–18 місяців, зменшилась, що 
призвело до перегляду прогнозу» - заявив Віце-
Президент  Moody’s Джонатан Шіффер. Кредитне 
рейтингове агентство також знизило граничну межу 
рейтингу Ваа1 для банківських депозитів в 
національній валюті до Ва1. 

Пов’язано з введенням 
мораторію Національним Бан-
ком України щодо достроково-
го зняття депозитів. Оскільки 
цей мораторій було накладено 
як на депозити у національній, 
так і в іноземній валютах, 
різницю між граничною межею 
рейтингу за банківськими де-
позитами у місцевій та 
іноземній валютах було змен-
шено агентством Moody’s 
відповідно. 

жовтень 2008 S&P S&P знизило довгострокові суверенні кредитні рей-
тинги України: за зобов'язаннями в іноземній валюті 
— з «В+» до «В», за зобов'язаннями в національній 
валюті — з «ВВ-» до «В+». Рейтинг за національною 
шкалою знижений з «uaAA»  до «uaA+». Прогноз — 
«Негативний». Короткострокові суверенні кредитні 
рейтинги підтверджені на рівні «В». Суверенний рей-
тинг ймовірності повернення боргу після дефолту 
залишився на рівні «4».  Крім того, знижено оцінку 
ризику переведення та конвертації валюти для 
українських несуверенних позичальників — з «ВВ-» 
до «В+» (ця оцінка визначає можливість Уряду обме-
жувати доступ до валюти несуверенним позичальни-
кам). Одночасно рейтинги за зобов'язаннями в 
іноземній і національній валютах, а також рейтинг за 
національною шкалою було виведено із списку 
CreditWatch («рейтинг на перегляді») з негативним 
прогнозом, куди їх було розміщено 15 жовтня 2008 р. 

Зниження рейтингів обумовле-
но зростаючими витратами 
Уряду в зв’язку з необхідністю 
рекапітілізації банківської сис-
теми в умовах зниження 
економічного зростання і поси-
лення валютних ризиків. 

жовтень 2008 R&I R&I знизило суверенний кредитний рейтинг України 
за зобов'язаннями в іноземній валюті до рівня («ВВ-») 
з «ВВ», залишивши рейтинг у категорії «Моніторинг 
рейтингу» з його потенційним зниженням.  

Аналітики стурбовані тим, що, 
якщо криза на фінансових 
ринках продовжиться, то існує 
вірогідність спаду економічної 
активності і це призведе до 
негативних наслідків у подат-
ково-бюджетній політиці. 
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листопад 2008 R&I R&I вивело Україну з категорії 
«Моніторинг рейтингу» і підтвердило 
суверенний кредитний рейтинг України за 
зобов'язаннями в іноземній валюті на 
рівні «ВВ-», прогноз – «Негативний» 

Фактори: Міжнародний Валютний Фонд 5 
листопада підтвердив надання 16,5 млрд. 
дол. США фінансової допомоги протягом 
двох років Уряду України; Верховна Рада 
прийняла Антикризовий Закон, тим самим 
започаткувавши швидке залучення дер-
жавних коштів і стимулювання ліквідності 
для стримування падіння банківського сек-
тору; рівень державного боргу, включаючи 
гарантований, є досить низьким, менше 
13% від ВВП, підвищення фінансового на-
вантаження є результатом  банківської 
підтримки, яку буде обмежено, отже 
співвідношення боргу до ВВП залишиться 
досить низьким; уповільнилось знецінення 
гривні до американського долара.  

лютий 2009 Fitch Fitch знизило довгострокові рейтинги 
дефолту емітента («РДЕ») України в 
іноземній та національній валюті з рівня 
«В+» до «В». Це відображає  ризик 
банківської та валютної кризи в Україні, 
що збільшився через посилення впливу 
стресових факторів на фінансову систе-
му, а також більш високі ризики для 
успішного здійснення в Україні програми, 
що підтримується МВФ. Прогноз за дов-
гостроковим РДЕ – «Негативний». Агент-
ство також знизило граничну межу рей-
тингу країни з рівня «В+» до «В». 

 

лютий 2009 Fitch Fitch знизило довгостроковий рейтинг 
України за національною шкалою з рівня 
«AA+(ukr)» до «AA(ukr)». Прогноз за рей-
тингом – «Стабільний». Зниження рей-
тингу за національною шкалою відбулося 
внаслідок вчорашнього зниження довго-
строкового рейтингу дефолту емітента 
України з рівня «B+» до «B». 

 

лютий 2009 S&P S&P розмістило довгостроковий рейтинг 
України в іноземній валюті «В» і рейтинг 
в національній валюті «B+» до списку 
Credit Watch («рейтинг на перегляді») з 
негативним прогнозом 

Зростаючі ризики виконання угоди з МВФ 
щодо надання стабілізаційного кредиту.  

лютий 2009 Moody's Moody’s розмістило основні кредитні рей-
тинги України в іноземній та національній 
валютах (В1) до списку на можливе по-
ниження рейтингу. Також до списку було 
розміщено граничну межу рейтингу 
українських облігацій в іноземній валюті 
(Ва3) та рейтинг банківських депозитів 
(В2). 

Зниження рейтингу відображає 
занепокоєння аналітиками тим, як 
політична нестабільність буде заважати 
вирішенню проблем банківського сектору в 
контексті економічного спаду. 
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лютий 2009 S&P S&P знизило довгостроковий і короткостроковий суверенні 
кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній 
валюті з «В/В» до «ССС+/C», а також довгостроковий і ко-
роткостроковий суверенні кредитні рейтинги за 
зобов'язаннями в національній валюті з «В+/B» до «В-/C». 
Прогноз за рейтингами — «Негативний». Одночасно 
довгострокові суверенні кредитні рейтинги були виведені із 
списку CreditWatch («рейтинги на перегляді») з негативним 
прогнозом. Разом з тим рейтинг очікуваного рівня 
відшкодування боргу у разі дефолту підтверджений на рівні 
«4», що відображає точку зору Standard & Poor’s відносно 
того, що погашення Україною боргу у разі дефолту складе 
30-50%. Оцінка ризику переводу і конвертації валюти, яка 
відображає можливість обмеження Урядом і Національним 
банком України доступу несуверених позичальників до 
іноземної валюти для обслуговування боргових зобов'язань, 
була також знижена з «В+» до «ССС+». В той же час рей-
тинг за національною шкалою знижений з «uaA+» до 
«uaВВВ».  

Пониження рейтингів 
відображає зростаючі 
ризики невиконання умов 
угоди між Україною і МВФ 
про надання 
стабілізаційного кредиту 
унаслідок відсутності 
широкої політичної 
підтримки для необхідних 
коректувань бюджету і 
реформування банківської 
системи до президентсь-
ких виборів в січні 2010 р. 

травень 2009 Moody's Агентство Moody's понизило рейтинги боргових зобов’язань 
в іноземній та національній валютах до "В2" з "В1", при-
власнивши їм «негативний» прогноз,  переважно у зв'язку із 
збереженням слабкого  макроекономічного положення 
країни і її банківської  системи. Також Moody's понизило 
граничну межу рейтингу українських  облігацій в іноземній 
валюті до «B1» з «Ba3», а також  граничну межу для 
банківських депозитів в іноземній валюті до  «B3» з «B2», 
привласнивши обом "негативний" прогноз. Гранична межа 
для українських облігацій в національній валюті була пони-
жена до «Ba1» з «A3», а гранична межа рейтингу 
банківських  депозитів в національній валюті підтверджена 
на рівні «Ba1».  
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Період 4 Відновлення позицій  

 

 

Хронологія основних подій четвертого періоду 
Місяць Рік Агентство Рейтингові дії та події Суттєві фактори (коментар Агентст-

ва) 

липень 2009 S&P S&P переглянуло прогноз за рейтинга-
ми України з «Негативного» на «Пози-
тивний» та підтвердило довгостроко-
вий і короткостроковий суверенні 
кредитні рейтинги України за 
зобов'язаннями в іноземній валюті на 
рівні «ССС+/C», довгостроковий і ко-
роткостроковий суверенні кредитні 
рейтинги за зобов'язаннями в 
національній валюті на рівні «В-/С» та 
рейтинг за національною шкалою на 
рівні «uaBBB». 

Перегляд прогнозу пов'язаний з 
прогресом, який здійснений 
Україною у впровадженні струк-
турних реформ бюджетного та 
фінансового сектору відповідно до 
Програми МВФ стендбай на суму 
16 млрд. дол. США, що призвів до 
надання третього траншу кредиту 
на суму 3,2 млрд. дол. США . 

жовтень 2009 Fitch Fitch підтвердило довгострокові рей-
тинги дефолту емітента («РДЕ») 
України в іноземній і національній 
валюті на рівні «B» з «негативним» 
прогнозом. Короткостроковий РДЕ в 
іноземній валюті і рейтинг граничної 
межі країни підтверджені на рівні «B». 

 

жовтень 2009 S&P Standard & Poor’s переглянуло прогноз 
за суверенними кредитними рейтинга-
ми України з «Позитивного» на 
«Стабільний». Водночас підтверджено 
довгострокові й короткострокові 
кредитні рейтинги України: за зо-
бов`язаннями в іноземній валюті - на 
рівні «CCC+/С»; за зобов`язаннями в 
національній валюті - на рівні «В-/С». 
Крім того, підтверджено рейтинг за 
національною шкалою - на рівні 
«uaBBB». 

Перегляд прогнозу відображає 
невизначеність стосовно виконан-
ня умов програми Міжнародного 
валютного фонду про надання 
Україні стабілізаційного кредиту 
до президентських виборів                     
(17 січня 2009 р.).  

листопад 2009 Fitch Fitch Ratings знизило довгострокові 
рейтинги дефолту емітента («РДЕ») 
України в іноземній і національній 
валюті з рівня «В» до «В-». Прогноз за 
рейтингами – «Негативний». Агентство 
також знизило рейтинг межі України з 
рівня «В» до «В-» і підтвердило РДЕ в 
іноземній валюті на рівні «В». 

 

грудень 2009 R&I R&I знизило суверенний кредитний 
рейтинг України за зобов'язаннями в 
іноземній валюті до рівня («В+») з «ВВ-
». Прогноз за рейтингами – «Негатив-
ний».  

Через складну політичну ситуацію 
перспективи прийняття бюджету 
на 2010 рік затьмарюються, Уряд 
України буде змушений боротися 
з складним фінансовим станови-
щем. За умов політичної 
невизначеності, яка продовжува-
тиметься  у найближчому майбут-
ньому, агентство R&I вважає, що і 
без того складна фінансова 
ситуація Уряду буде 
погіршуватися в 2010 році. В світі 
цих подій, R&I знизило  рейтинг 
емітента у іноземній валюті. 
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березень 2010 S&P Standard & Poor's підвищило довгост-
роковий і короткостроковий кредитні 
рейтинги України за зобов'язаннями в 
іноземній валюті з «В-/ С» до «В / В», 
довгостроковий і короткостроковий 
кредитні рейтинги за зобов'язаннями в 
національній валюті з «В / В» до «В + / 
В». Прогноз за рейтингами - 
«Стабільний». У той же час рейтинг 
України за національною шкалою 
підвищений з «uaA» до «uaA +». Рей-
тинг очікуваного рівня відшкодування 
боргу після дефолту «4», присвоєний 
випуску пріоритетних незабезпечених 
облігацій, залишається незмінним. Він 
відображає наші очікування середньо-
го відшкодування основної частини 
боргу у випадку реструктуризації або 
дефолту (30-50%). 

Політична готовність до стабілізації 
економіки України значно посилила-
ся, обумовлюючи підвищення кре-
дитних рейтингів країни, зокрема, 
оскільки коригування обмінного курсу 
з кінця 2008 р. позитивно вплинуло 
на конкурентоспроможність країни. 
Підвищення рейтингів також 
відображає стабілізацію зовнішньої 
ліквідності України і наші очікування 
підвищення обсягу доступних 
резервів у порівнянні з короткостро-
ковим боргом, а також щодо невисо-
кого боргу Уряду, який, як ми 
очікуємо, до кінця 2010 р. складе 
27% ВВП. З урахуванням гарантова-
ного державою боргу ця цифра 
збільшиться до 36% ВВП. 

липень 2010 Fitch Fitch Ratings сьогодні підвищило 
довгострокові кредитні рейтинги 
України за зобов'язаннями в іноземній 
валюті та за зобов'язаннями в 
національній валюті з «В-» до «В». 
Прогноз за рейтингами - 
«Стабільний».  

Угода за новою програмою МВФ на 
загальну суму 14.9 млрд. доларів 
США підтримує впевненість у 
перспективі фінансування, зменшує 
ризик макроекономічної і фінансової 
нестійкості і позитивно впливає на 
кредитоспроможність, що 
відображається в підвищеннях суве-
ренних рейтингів - повідомив Девід 
Хеслам, Директор суверенної групи 
Fitch Ratings. Нова угода з МВФ 
поліпшує гнучкість фінансування 
держав і відкриває доступ до додат-
кових коштів від інших міжнародних 
фінансових організацій, і вимагає від 
України виконання певних структур-
них і експлуатаційних умов, які 
повинні бути все-таки повністю 
визначені. 

липень 2010 S&P Standard & Poor's підвищила довгост-
роковий кредитний рейтинг України за 
зобов'язаннями в іноземній валюті на 
одну позицію - з «В» до «В +» і довго-
строковий кредитний рейтинг за 
зобов'язаннями в національній валюті 
- з «В +» до «ВВ-». Одночасно 
довгострокові суверенні рейтинги 
виведені зі списку CreditWatch («рей-
тинги на перегляді») з позитивним 
прогнозом, куди вони були поміщені 22 
липня 2010 р.. Підтверджено 
короткострокові суверенні рейтинги 
України за зобов'язаннями в іноземній 
і національній валюті на рівні «В». 
Прогноз - «Стабільний». Рейтинг за 
національною шкалою також 
підвищений на один щабель - з «uaA 
+» до «uaAA-». Оцінка ризику переказу 
і конвертації валюти була підвищена 
до рівня «В +» - згідно з суверенним 
рейтингом за зобов'язаннями в 
іноземній валюті. Рейтинг очікуваного 
рівня відшкодування боргу після де-
фолту підтверджений на рівні «4».  
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Місяць Рік Агентство Рейтингові дії та події Суттєві фактори (коментар Агентства) 

серпень 2010 R&I R&I змінив прогноз рейтингу 
на «Стабільний» 

Поліпшення політичної ситуації, ситуації з 
фінансуванням та економічних умов. Умови 
кредитної угоди, які встановив Міжнародний 
Валютний Фонд, передбачають загальний 
державний дефіцит у 2010 році на рівні, що не 
перевищує 6,5% ВВП. Для досягнення цієї ме-
ти, Уряд прийняв зміни до Закону України «Про 
Державний Бюджет на 2010 рік», які передба-
чають додаткові заходи щодо скорочення 
дефіциту бюджету. Це дозволить Уряду досяг-
ти рівня запланованого показника фінансового 
балансу у 2010 році. В той же час, Уряд зо-
бов’язаний надалі зменшувати дефіцит дер-
жавного бюджету аж до 2,5% у 2012 році. Таке 
завдання є досить складним, отже, 
залишається стурбованість щодо можливого 
припинення фінансування за Угодою «стенд 
бай»  Міжнародним Валютним Фондом у се-
редньо- та довгостроковій перспективі. Маючи 
такі побоювання, R&I буде і надалі уважно 
стежити за спроможністю Уряду ефективно 
виконувати заплановані ініціативи у майбутнь-
ому. 

вересень 2010 Fitch Fitch Ratings підтвердило 
рейтинги України: 
довгострокові рейтинги де-
фолту емітента ("РДЕ") в 
іноземній і національній 
валюті на рівні "B" і коротко-
строковий РДЕ на рівні "B". 
Прогноз по довгострокових 
РДЕ - "Стабільний". Одно-
часно Fitch підтвердило гра-
ничну межу країни на рівні 
"B". 

"Незважаючи на вдалий старт у реалізації 
політики відповідно до нової кредитної угоди з 
МВФ, з липня 2010 р., коли Fitch підвищило 
рейтинг, не відбулося достатнього зменшення 
ризиків для фінансової та економічної 
стабільності, щоб забезпечити подальше 
підвищення рейтингів, - відзначає Девід Хес-
лем, директор в аналітичній групі Fitch по су-
веренних рейтингах. - Більш тривалий період 
послідовного проведення політики дав би 
більше впевненості в середньостроковій 
перспективі ". 
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телефоном (044) 383-04-76. 
НРА «Рюрік» надає Вам право копіювати документи, надруковані або опубліковані на офіційному сайті тільки для некомерційного використання в межах Вашої 
організації виключно за умови посилання на НРА «Рюрік» як джерело інформації. Користуючись цим правом, Ви погоджуєтеся, що дія визначених тут авторських і 
суміжних прав поширюється на будь-яку зроблену в такий спосіб копію цих документів. Кожен опублікований НРА «Рюрік» документ може містити також й інші 
положення про охорону прав власності й авторських прав щодо цього документа. Крім вищезазначеного, ніщо з наведеного тут не може означати передачі будь-
кому будь-яким чином будь-яких авторських чи суміжних прав НРА «Рюрік» або третій стороні. Будь-який продукт, процес або технологія, зазначена в цьому 
документі, може бути об'єктом інших прав інтелектуальної власності НРА «Рюрік» і може не бути ліцензованою. 
Ця публікація надається за принципом «як є», без жодних гарантій, прямих або непрямих включно, але не обмежуючись непрямими гарантіями її товарної цінності, 
придатності для певних цілей або відсутності порушення авторських прав. 
Будь-яка публікація НРА «Рюрік» може містити неточності й помилки. У публікації можуть вноситися зміни, які відображаються в наступних виданнях цих 
публікацій. НРА «Рюрік» може в будь-який момент без попереднього повідомлення вносити покращення та зміни в описану в цих публікаціях інформацію. 
Якщо особа, що ознайомилася зі змістом опублікованого документа НРА «Рюрік», надсилає електронною поштою чи будь-яким іншим способом питання, 
коментарі, припущення й т. ін. щодо змісту документа НРА «Рюрік», вони вважаються не конфіденційними й НРА «Рюрік» не несе стосовно цієї інформації жодних 
зобов'язань і має право вільно використовувати, відтворювати, поширювати таку інформацію без будь-яких обмежень. 
НРА «Рюрік» має право вільно використовувати отримані таким чином ідеї, ноу-хау й технології в будь-яких цілях включно, але не обмежуючись розробкою, 
виробництвом і маркетингом продуктів і послуг, де використовуються ці ідеї. 
Всі права захищені. НРА «Рюрік» не несе відповідальності за статистичні дані, взяті з офіційних сайтів державних органів України або інших юридичних осіб. 
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