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Наявність дефіциту бюджету в країні завжди викликає потребу у пошуку 

прийнятних джерел його фінансування і фінансовий ринок став потужним і дієвим 

джерелом в акумуляції тимчасово вільних коштів. Залучення коштів на позиковій основі 

має відбуватися у національній валюті, що матиме найменш критичні наслідки для 

держави.  

Найбільшого поширення отримали державні внутрішні боргові цінні папери 

України, які можна представити як облігації внутрішньої державної позики та 

казначейські векселі, що мають свої підвиди  

 Цільові облігації внутрішніх державних позик України – облігації внутрішніх 

державних позик, емісія яких є джерелом фінансування дефіциту державного бюджету 

в обсягах, передбачених на цю мету Законом про державний бюджет України на 

відповідний рік, та в межах граничного розміру державного боргу.  

Кошти, залучені до державного бюджету від розміщення цільових облігацій 

внутрішніх державних позик України, використовуються виключно для фінансування 

державних або регіональних програм і проектів на умовах їх повернення в обсягах, 

передбачених на цю мету Законом про державний бюджет України на відповідний рік. 

Фінансування здійснюється відповідно до кредитних договорів, що укладаються між 

державою в особі Міністерства фінансів України та отримувачем коштів. Емісія 

державних облігацій регулюється Законом про державний бюджет України на 

відповідний рік, яким установлюються граничні розміри державного зовнішнього та 

внутрішнього боргу. Для захисту інвесторів від валютного ризику сьогодні Мінфін 

пропонує ОВДП, номіновані у доларах та євро. На первинному ринку на протязі січня-

травня 2019 року дохідність ОВДП коливалась на наступному рівні: – у гривні – 17,25 % 

– 19,5 %; – у доларах США – 6,25 % – 7,5 %; – у євро – 4,5 % – 4,6 % [2]. Міністерство 

фінансів України на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики в 

січні-серпні 2019 року залучило до держаного бюджету 174,124 млрд. грн., 3,220 млрд. 

дол. Мінфін досить ретельно ставиться до обслуговування державного боргу. Пікові 

виплати по боргах у 2019 – 2020 роках планується, що Україна пройде без особливих 

проблем. Крім того, станом на 8 травня 2019 року приблизно 45 % заборгованості по 

ОВДП приходилось на НБУ, ще 43 % – на банки з державною часткою. 

Звичайно, що випуск таких облігацій може мати негативні наслідки для держави – 

збільшення витрат на обслуговування боргів, але згідно з даними НБУ, що подані в 

інфляційному звіті, індекс інфляції за прогнозами має зменшуватися з кожним роком. 

Одна з найбільших проблем випуску облігацій та функціонування облігаційного 

ринку в Україні полягає у відсутності достатнього розуміння поняття та суті облігацій 

серед більшості учасників облігаційного обігу, що ускладнює аналіз загальної ситуації 

на ринку облігацій та його впливу на економічний стан країни загалом. 


