
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

57www.economy.in.ua

ВСТУП
Ринок державних облігацій є

важливим сегментом світового
фінансового ринку. Державні об%
лігації можуть обертатися на фондо%
вому ринку, бути засобом платежу,
завдатку, а для банків державні цінні
папери можуть формувати частину
його резервного фонду. Вони висту%
пають формою заощаджень коштів
населення, організацій і отримання
ними доходу. Крім того, ринок дер%
жавних облігацій займає вагому ча%
стину ринку державних запозичень.
Саме залучення коштів шляхом об%
лігаційних позик є одним із важли%
вих способів фінансування як бюд%
жетного дефіциту, так і видатків
бюджету країни. Також державні
облігації слугують важливим інстру%
ментом обслуговування державного
боргу. Таким чином, зазначене вище
підвищує як загальний інтерес до
державних облігацій, так і інтерес до
них як до інструмента позики.

Теоретичні та практичні питання
функціонування ринку державних
цінних паперів та державних об%
лігацій, зокрема, висвітлені у працях
таких вітчизняних та зарубіжних на%
уковців, як А. Вагнер, Дж.М. Кейнс,
Дж. Лок, А. Сміт, В. Муратов, Дж. Сакс,
О. Барановський, Т. Вахненко, В. Ко%
зюк, Г. Кучер, І. Лютий, Л. Новосад
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та ін. Однак, враховуючи наукові на%
працювання вітчизняних та зарубіж%
них вчених із вказаної проблемати%
ки, існує потреба в її подальшому
дослідженні.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є дослідження

світового ринку державних облігацій
та виявлення вітчизняних особливо%
стей, розробка пропозицій щодо

удосконалення ринку державних
облігацій України.

При написанні статті використо%
вувались методи логічного і по%
рівняльного аналізу, діалектичний та
логічний методи, метод аналізу і син%
тезу, групування та інші.

РЕЗУЛЬТАТИ
Державні облігації виступають

привабливим інструментом позики.
Вони виражають відносини з приво%
ду позики грошових ресурсів на пев%
них умовах, тобто кредитні відноси%
ни. У вітчизняній та зарубіжній літе%
ратурі під облігаціями розуміють
боргові цінні папери, які дають пра%
во їх власнику, після визначеного
періоду, на отримання від емітента
(державних органів влади) суми ос%
новного боргу та відсотків. Загалом
до специфічних ознак боргових
цінних паперів можна віднести напе%
ред визначений строк позики та її
вартість (тобто дохід), а також жор%
сткі умови запозичення.

Слід зазначити, що види облі%
гацій є досить різноманітними. Так,
державні облігації можна класифі%
кувати залежно від емітента, спосо%
бу виплати доходу, терміну дії, на які
вони випускаються, умов обігу та їх
надійності. При цьому облігації мо%
жуть випускатися на покриття де%
фіциту бюджету та під конкретні
проекти (цільові). Загалом ринок
державних облігацій є дуже розви%
неним і в структурі боргових інстру%
ментів, що функціонують на фінан%
сових ринках країн світу, займає в
основному найбільшу частку, а інко%
ли сягає 100 %, як, наприклад, у
Нідерландах, Польщі та Греції (див.
рис. 1) [1].

Найбільш розповсюдженим ви%
дом облігацій є облігації, спрямовані
на фінансування існуючого бюджет%
ного дефіциту (бюджетні облігації).
Вони емітуються або для фінансу%
вання касових розривів виконання
бюджету, або безпосередньо для

Рис. 1. Структура внутрішніх ринків боргових цінних паперів країн світу станом
на кінець липня 2009 року
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фінансування бюджетного дефіциту.
З цієї причини їх характерними оз(
наками є короткостроковий харак(
тер та джерело погашення — поточні
або майбутні бюджетні доходи. Вар(
то відмітити, що серед зазначених
цінних паперів переважаючими є
внутрішні облігації. Як свідчить
світовий досвід, державні запозичен(
ня на внутрішніх ринках є прийнят(
ною практикою для більшості країн
світу. Так, у таких країнах, як Бель(
гія, Ірландія, Греція, Іспанія, Люк(
сембург, Мальта, Нідерланди, Пор(
тугалія, Фінляндія та Велика Брита(
нія, частка запозичень на внутрішнь(
ому ринку складає біля 98 %, а в
Греції, Австралії та Швеції — 90 %
[2]. Стосовно України, то останнє
співвідношення до нещодавнього
часу принципово відрізнялося. Од(
нак виважена політика уряду країни
щодо управління державними за(
позиченнями (за рекомендаціями
більшості міжнародних фінансових
установ значну перевагу слід відда(
вати внутрішній складовій та розвит(
кові ринків внутрішніх, а не зов(
нішніх, державних цінних паперів)
дещо змінила ситуацію: у 2009 році
частка внутрішніх державних запо(
зичень склала біля 80%, хоча в за(
гальній структурі державного боргу
все ж таки переважаючою є зовніш(
ня складова [3]. Загалом обсяг кош(
тів, що залучається до бюджету Ук(
раїни шляхом розміщення облігацій
внутрішньої державної позики, що(
року зростає і станом на вересень
2009 року зазначена величина скла(
ла 11,5 млрд грн. (див. рис. 2) [4]. Слід
зазначити, що залучення позик за
допомогою державних цінних па(
перів на внутрішньому ринку дає
уряду досить ефективний, оператив(
ний інструмент впливу на економіку,
ліквідність банківської системи, гро(
шові потоки держави, фінансову си(
стему в цілому.

Важливими критеріями, що
впливають на швидкість накопичен(
ня боргу країни за облігаціями, є їх
ціна та дохід. Крім цього, дохід є
важливим фактором, що визначає
поведінку інвестора з приводу прид(
бання цінного паперу.

За облігаціями встановлюється
два основних види цін: номінальна та

ринкова. Номінальна ціна являє со(
бою суму грошових коштів, котру
інвестор надає емітенту в борг і
підлягає поверненню після закінчен(
ня терміну позики. Номінальна ціна
виступає базовою для розрахунку
доходу, отриманого за облігацією.
Ринкова ж ціна цінного паперу зале(
жить від багатьох факторів.

Що ж стосується доходу, то за
облігаційними позиками передба(
чається декілька видів доходу, однак
найбільш розповсюдженими є ку(
понний (процентний) та дисконтний.
При цьому, на наш погляд, важливо
зазначити, що всі доходи від держав(
них облігацій захищені від сплати
основних податків. Тим самим дер(
жава заохочує придбання облігацій
інвесторами.

У першому випадку дохід буде
виплачуватися по купону, тобто по
фіксованому чи плаваючому відсотку,
зазначеному на облігації, а іншому —
дохід буде отриманий у вигляді різниці
між номінальною ціною (ціною пога(
шення) та ціною придбання.

При дисконтному доході держа(
ва сплачує по закінченню терміну за(
позичення одночасно і дохід, і суму
боргу. Звичайно, в цьому випадку
вартість позики для держави буде
більш низькою.

З цієї причини з точки зору дер(
жави даний спосіб виплати доходу є
найбільш привабливим способом, ос(
кільки дозволяє не вишукувати до(
даткових грошових коштів для вип(
лати доходу протягом терміну реал(
ізації позики. Крім цього, дисконт(
ним доходом можна управляти, ос(
кільки його використання дозволяє
державі брати активну участь у фор(
муванні дохідності.

Однак, досить важливо зазначи(
ти і негативні моменти даного спо(
собу для держави, адже він залежить
від ситуації в економіці, політиці, на
самому ринку цінних паперів. Крім
того, величина доходу, що спла(
чується за облігаціями, залежить від
попиту та пропозиції на державні
облігації, що, в свою чергу, за неспри(
ятливих обставин збільшує вартість
запозичення. Саме тому, при високо(
му рівні інфляції та нестабільній си(
туації, більш привабливою для дер(
жави є емісія облігації з плаваючим

доходом і навпаки. Як свідчать дані
табл. 1, у більшості країн світу пере(
важаючими серед облігацій є цінні
папери з фіксованою ставкою, однак
на фондових ринках країн Латинсь(
кої Америки спостерігається проти(
лежна ситуація: 40% облігацій еміту(
ються з плаваючим доходом. Крім
того, для зазначеної групи країн та(
кож характерна велика частка індек(
сованих облігацій (наприклад, у Чилі
вона сягає 79%). Слід зазначити, що
вітчизняна практика відповідає за(
гальносвітовим тенденціям, тобто
переважаючими є запозичення з
фіксованою процентною ставкою.

Крім фінансування бюджетних
потреб, як зазначалося, важливою
метою випуску державних облігацій
є також збільшення припливу іно(
земної валюти. Це сприяє зміцнен(
ню національної грошової одиниці,
за умови використання мобілізова(
ної в такий спосіб іноземну валюту в
експортно(імпортних розрахунках.
Наступною важливою метою випус(
ку державних облігацій є надання
стримуючого впливу на інфляцію. У
цьому випадку кошти, отримані від
випуску державних облігацій, тимча(
сово вилучаються "з обороту".

Зазначені вище цілі, на наш по(
гляд, можуть бути досягнуті за умо(
ви, що державні облігації здатні
відповідати ряду вимог, зокрема ви(
могам надійності, визначеності й
ліквідності. Важливо зазначити, що
державні облігації, вважаються най(
більш надійним видом цінних па(
перів. Однак ступінь реальної над(
ійності цінних паперів визначає кре(
дитний рейтинг країни. Чим вищий
кредитний рейтинг, тим буде ниж(
чою процентна ставка, котра буде
сплачуватися кредитору.

Провідними рейтинговими
агентствами, котрі здійснюють
присвоєння кредитного рейтингу,
є Standard & Poors та Moody's.
Рейтинги від ААА до ВВВ назива(
ють рейтингами інвестиційного
рівня. Рейтинги від ВВ+ до Д є рей(
тингами спекулятивного рівня.
Спекулятивна категорія означає,
що емітент залежить від зовнішніх
обставин і при несприятливих їх
змінах не зможе повернути свій
борг.  За рейтинговою шкалою
Standard & Poor's такі країни, як
США, Австрія, Данія, Франція,
Німеччина, Італія, Норвегія, Пор(
тугалія, Великобританія, Канада,
Швеція, Швейцарія, Австралія,
Японія, Польща, Росія та інші, ма(
ють інвестиційний кредитний рей(
тинг, тоді як Білорусія, Монголія,
Пакистан характеризуються спе(
кулятивним рівнем. Кредитний
рейтинг України ССС+ свідчить
про те, що виконання зобов'язань
цілком залежить від сприятливих
ділових, фінансових та економіч(
них умов. При цьому позитивний
характер рейтингу свідчить про
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Рис. 2. Динаміка обсягу коштів, залучених до бюджету України шляхом
розміщення облігацій внутрішньої державної позики
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Таблиця 1. Структура ринку облігацій* (за видами відсоткових ставок)
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Латинська Америка 43 29 25 3 40 32 25 3 40 29 28 4 

Аргентина 9 9 61 20 9 12 56 22 9 8 58 23 
Бразилія 49 27 22 1 45 30 24 1 47 26 26 1 
Чилі 0 20 68 13 0 25 73 2 0 21 79 0 

Колумбія 0 72 27 0 0 74 25 0 0 73 27 0 
Мексика 54 32 14 0 50 34 16 0 47 36 18 0 
Венесуела 86 0 0 14 18 0 0 82 26 0 0 74 

Найбільші країни Азії 3 97 0 0 2 97 0 0 2 96 0 1 

Індія 4 96 0 0 4 96 0 0 3 97 0 0 
Тайвань, Китай 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 
Інші країни Азії 9 91 0 0 7 93 0 0 6 94 0 0 

Індонезія 37 63 0 0 30 70 0 0 24 76 0 0 
Малайзія 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 
Філіппіни 4 96 0 0 3 97 0 0 2 98 0 0 
Таїланд 2 98 0 0 3 97 0 0 3 97 0 0 

Центральна Європа 13 86 1 0 15 82 1 1 11 86 2 2 

Греція 0 100 0 0 0 100 0 0 3 97 0 0 
Румунія 7 93 0 0 5 90 0 5 6 87 0 6 
Польща 18 80 2 0 22 75 2 0 15 82 3 0 
Росія 0 97 3 0 0 98 2 0 0 98 2 0 
Інші** 21 56 15 6 22 51 18 6 22 50 19 6 

Країни з ринками, що 
формуються, усього 19 69 10 2 19 67 11 2 18 66 12 3 

Гонконг 2 98 0 0 1 99 0 0 1 99 0 0 

Сінгапур 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 
Індустріальні 
країни*** 14 79 6 0 16 77 7 0 15 73 7 4 

* Складено автором за даними джерела [5].
** Інші: Ізраїль, Туреччина, Північна Африка, Саудівська Аравія.
*** Індустріальні країни: Австралія, Бельгія, Канада, Німеччина, Іспанія, Велика Бри%

танія та США.

можливість підвищення кредитно�
го рейтингу країни [6].

ВИСНОВКИ
Таким чином, світовий досвід

свідчить, що ринок державних об�
лігацій є одним із найрозвиненіших
у світі. Він характеризується різно�
манітністю видів державних об�
лігацій, що дозволяє йому викону�
вати ряд функцій. Зокрема, за допо�
могою зазначених цінних паперів
акумулюються кошти населення,
вони виступають інструментом по�
криття дефіциту державного бюд�
жету та підтримання ліквідності
фінансових інститутів. Однак
вітчизняна практика не завжди

відповідає загальносвітовим тен�
денціям, адже державні облігації в
Україні мають лише одне призна�
чення і використовуються, голов�
ним чином, для покриття бюджет�
ного дефіциту.

Враховуючи вітчизняний та
світовий досвід функціонування
ринку державних облігацій, на наш
погляд, можна виділити ряд фак�
торів, що впливають на його роз�
виток та визначають можливу ве�
личину позики у вигляді держав�
них облігацій. Зокрема, визначаль�
ними є необхідність у додаткових
грошових коштах та ступінь роз�
витку ринку державних цінних па�
перів. Ще одним важливим факто�

ром, що впливає на вибір інвесто�
ра, є кредитна історія держави, а
також довіра потенційних інвес�
торів.

Отже, з метою розвитку ринку
державних облігацій необхідно, на
нашу думку, перш за все розширити
спектр цінних паперів. У даному ви�
падку слід перейняти світовий досвід
функціонування ринку облігацій, де
значного поширення державні об�
лігації набули в якості інструмента
акумуляції заощаджень населення
та їх збереження. Таким чином, дер�
жава має можливість залучати до�
даткові фінансові ресурси, а насе�
лення не лише зберігати свої кошти,
а й примножувати їх. Також важли�
вим моментом є забезпечення на�
лежного рівня доходу та унебезпе�
чення потенційного інвестора від
можливих ризиків, адже, як відомо,
державні облігації є найнадійнішим
фінансовим інструментом.
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