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переформатування 

 

Ринок корпоративного боргу у багатьох випадках є альтернативнимта 

становить конкуренцію банківським кредитам, особливо в умовах стиснення 

банківського кредитування, що останнім часом є однією з тенденцій 

глобальних світових фінансових ринків. Можна говорити про затребуваність 

боргових корпоративних інструментів для фінансування підприємств у світовій 

фінансовій системі. 

Боргові корпоративні інструменти в Україні в певні періоди часумали 

вагоме значення для фінансування розвитку підприємств, досить активно 

оберталися на фондовому ринку та користувалися популярністю серед 

інституційних інвесторів. Тенденції останніх років протилежні. Ряд 

посткризових дефолтів випусків облігацій, загальнополітична та економічна 

ситуація, обмежуюча політика НБУ в частині утримання високих ставок по 

державним цінним паперам та депозитним сертифікатам, відсутність 

платоспроможного попиту зробили боргові фінансові інструментів як для 

самих підприємств, так і для потенційних інвесторів не привабливими.  

Пік емісії корпоративних бондів в Україні приходиться на 2007 рік. Тоді 

був зареєстрований 991 випуск на суму 44,48 млрд.грн. [1]. В цей період 

найбільшими корпоративними позичальниками з точки зору обсягів запозичень 

були банківські установи. Сукупно банківська система у 2007–2008 роках 

випустила корпоративних облігацій на суму 26 млрд. грн., що становило 34,2% 

усіх випусків облігацій за дані роки.  

Криза 2009 року повністю нівелювала попередні здобутки на 

ринку.Рівень емісіїоблігацій впав до рівня до 2005 р. Одна із причин відмови 
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підприємств від фінансування через випуск облігацій – масові дефолти за 

попередніми випусками, які мали місце у 2009 році.Якщо, за даними 

рейтингового агентства «Кредит рейтинг» у 2005–2007 роках сукупно було 

зафіксовано 7 дефолтів облігацій, то у 2008 їх кількість збільшилася до 24, а у 

2008 зросла у 2 рази та становила більше 50 [2]. Високою була кількість 

технічних дефолтів.  

Згідно статистики з 2011 року обсяг емітованих компаніями випусків 

облігацій різко зростає. У порівнянні з 2010 роком спостерігається зростання у 

3,8 рази, а у 2012 році у порівнянні з попереднім у 1,4 рази. У 2012 році 

фінансовим сектором було випущено облігацій на суму 13,7 млрд. грн. або 

26,7% від загальної кількості. 

У 2013–2014 роках динаміка обсягів випуску корпоративних облігацій є 

низхідною. У 2013 році було зареєстровано на 17,4% менше відносно 2012 

року. У 2014 р. обсяг випущених облігацій підприємств ще впав на 31,7% 

відносно попереднього року. 

Обсяги випуску боргових корпоративних цінних паперів у 2015 році 

можна порівняти з обсягами кризового 2009 року. Але найбільш провальним 

для ринку став 2016 рік, коли обсяги випуску впали до мізерних 5,52 млрд грн. 

та можуть бути порівняні з роками, коли ринок боргових корпоративних 

інструментів в Україні лише зароджувався. У 2017 році обсяги зареєстрованих 

Комісією облігацій підприємств виросли на 50%, але в грошовому виражені 

становили лише 8,35 млрд. грн.. В цьому сенсі можна констатувати кризу на 

фондовому ринку корпоративних запозичень за останні роки. 

В 2017 році обсяг торгів облігаціями підприємств на біржовому та 

позабіржовому ринку становив 28,8 млрд. грн. Такі обсяги торгівлі є 

найнижчими, починаючи з 2010 року. У порівнянні з 2016 роком обсяги 

торгівлі впали майже у 2 рази. Починаючи з 2014 року торгівля облігаціями має 

низхідну динаміку, лише у 2016 році спостерігається невелике зростання (на 

3%) за рахунок збільшення позабіржової торгівлі майже на 15%.  
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Потрібно зазначити, що у 2013 році різко збільшилися обсяги біржової 

торгівлі облігаціями підприємств. Так, якщо у 2012 році розподіл між 

позабіржовою та біржовою торгівлею був 78,7 та 21,3 на користь позабіржового 

ринку, то у 2013 році біржова частка торгів збільшилася до 48%. Але 

починаючи з 2015 року біржова торгівля корпоративними борговими 

інструментами знизилася до 25,1% та у 2017 році становила 21,2%. 

Низька активність останніми роками на ринку пов’язана не тільки з 

падінням виробництва та низькою рентабельністю підприємств, але й з 

високою дохідністю державних боргових інструментів. Фондовий ринок та 

інвестори зацікавлені в купівлі високодохідних та  низькоризикових державних 

облігацій та депозитних сертифікатів НБУ. При високій дефолтній ризиковості 

боргових корпоративних облігацій зацікавленість інвесторів можуть викликати 

лише цінні папери, які емітуються з дохідністю не меншою ніж в 25–30%, що 

для позичальників є вкрай обтяжливо.  

Підприємства майже не емітують корпоративні облігації на відкритому 

ринку, а наявні випуски або реалізуються всередині фінансової групи, або 

слугують технічним цілям. Таким чином корпоративні боргові інструменти не 

використовуються підприємствами як один з механізмів поповнення капіталу 

та стимулювання його кругообігу. Загалом український ринок корпоративних 

бондів з 2007 по 2017 роки мав неоднозначні прояви та демонстрував високу 

волатильність. 

Список використаних джерел: 

1. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку України  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : Режим доступу : 

https://www.nssmc.gov.ua/ 

2.Аналіз дефолтів за облігаційними випусками за п’ятирічний період. Сайт 

Рейтингово агентства Кредит-рейтинг [Електронний ресурс]. Режим доступу 

http://www.credit-rating.ua/ua/analytics/analytical-articles/page/11/?onpage=10. 

 

 


