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ВСТУП 

 

Обґрунтування актуальності теми. Функціонування розвиненого ринку 

державних цінних паперів має надзвичайно важливе значення для ефективного 

залучення ресурсів у процесі фінансування бюджетних потреб та належного фун-

кціонування фінансового ринку країни. Окрім вирішення складних фінансових 

проблем, пов'язаних з невідповідністю видатків державного бюджету його дохо-

дам, державні облігації відіграють роль базового інструменту в портфелях активів 

на інвестиційному ринку. Державні облігації на розвинених ринках розглядаються 

як надійний безризиковий та, як правило, високоліквідний фінансовий інстру-

мент, що дає змогу інвесторам отримати додаткові можливості формування ефек-

тивних портфелів у вигляді комбінації боргових зобов’язань уряду та ризикових 

активів. 

Сталий розвиток фінансового ринку України значною мірою залежить від 

ефективності обігу державних облігацій і належної участі держави в формуванні 

та реалізації боргової політики при постійному впливі чинників, що не піддаються 

контролю з боку держави. У цьому зв’язку дослідження державних облігацій на 

фінансовому ринку України набуває особливого значення, що зумовлює актуаль-

ність обраної теми та доцільність проведення досліджень для розвитку цього пи-

тання. 

На сьогоднішній день представлено чимало робіт, присвячених досліджен-

ню питання особливостей функціонування ринку державних облігацій. Сучасні 

дослідження в даній площині здійснили вітчизняні дослідники, такі як І. Лютий 

[33], Т.П. Богдан [3], А.В. Корень [24], Я.Б. Дропа [11], Н.П. Лубкей [32], С.А. 

Стасіневич [50], Т.К. Мещерякова [35], А.В. Кулінська [27], І.М. Браткова [4], В 

Осецький [40], Н.С. Шарпан [58] та інші. 

Високо оцінюючи отримані вченими наукові результати, слід зауважити, 

що низка важливих питань функціонування сучасного ринку державних боргових 

цінних паперів в Україні залишаються недостатньо розробленими та потребують 

подальшого комплексного дослідження. Зокрема, обґрунтування напрямів розви-

тку інструментів державних облігацій, умов їх розміщення, перспектив викорис-



тання. Заслуговують на увагу питання підвищення їх інвестиційної привабливості 

на фінансовому ринку України. Враховуючи стратегічні пріоритети розвитку сис-

теми управління державними фінансами, питання підвищення інвестиційної при-

вабливості державних боргових інструментів та забезпечення мінімізації витрат 

на обслуговування внутрішнього державного боргу є актуальними і потребують 

подальших досліджень. 

Об’єктом дослідження є ринок державних облігацій України. 

Предметом дослідження є економічні відносини у грошовій формі, що 

виникають в процесі розміщення та обігу державних облігацій. 

Мета роботи полягає в узагальненні теоретичних основ, розкритті діючої 

практики щодо особливостей функціонування ринку державних облігацій, а та-

кож обґрунтуванні напрямків вдосконалення обігу державних облігацій та поси-

лення їх інвестиційної привабливості. 

Задля досягнення мети було поставлено наступні завдання: 

1. Розкрити економічну сутність державних облігацій. 

2. Охарактеризувати законодавче та нормативно-правове забезпечення від-

носин в сфері функціонування ринку державних облігацій. 

3. Провести огляд наукових публікацій з проблематики об’єкту досліджен-

ня за 2016-2018 рр. 

4. Сформулювати методику подальшої оцінки ефективності функціону-

вання ринку державних облігацій. 

5. Здійснити ретроспективний аналіз існування державних облігацій на фі-

нансовому ринку України. 

6. Проаналізувати сучасний стан ринку державних облігацій України. 

7. Окреслити можливості інтеграції міжнародного досвіду та напрямки 

вдосконалення обігу державних облігацій України. 

8. Сформулювати шляхи вдосконалення процедури емісії державних облі-

гації. 

Методологічною основою дослідження є наукове і творче осмислення 

досягнень зарубіжних та вітчизняних вчених у галузі теорії й практики емісії та 

обігу державних облігацій. Методика дипломного дослідження ґрунтується на си-



стемному підході до дослідження ринку державних облігацій, структурно-

трансформаційних змін в економічній діяльності України. Для досягнення поста-

вленої в роботі мети використані загальнонаукові та спеціальні методи пізнання 

явищ і процесів у сфері функціонування державних облігацій. Для здійснення кі-

лькісного аналізу параметрів стану державних облігацій були використані статис-

тичні методи. На основі методу порівняльного аналізу розкрито вплив стану дер-

жавних облігацій на соціально-економічне становище країни загалом. Завдяки ме-

тоду аналізу і синтезу зроблені висновки щодо необхідності регламентації та мо-

жливості вдосконалення напрямів функціонування державних облігацій в Україні. 

Розрахунки, проведені в роботі, було здійснено за допомогою сучасного 

ПО, такого як Microsoft Excel 2016. Схеми, діаграми та графіки було побудовано 

за допомогою інструментів Microsoft Office 2016. Проектна модель фінансування 

інфраструктурних проектів з використанням державних облігацій України побу-

дована за допомогою програми Rasmus Educational для побудови графічних моде-

лей та бізнес-процесів. 
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