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сфокусироваться на решении общих проблем, разрабатывать и 
применять новые инструменты страхования депозитов на основе 
зарубежного опыта. 

Фонд гарантирования вкладов физических лиц — важное звено в 
системе финансовой безопасности страны. Приоритетными 
направлениями его развития является увеличение объемов 
аккумулированных средств, повышение доверия населения к 
банкам путем выплат вкладчикам неплатежеспособных банков. 
Этого можно достичь только путем эффективных действий 
правительства, направленных на стабилизацию экономики Украины 
в целом и банковской системы в частности. Для этого необходимо 
использовать как собственный, так и зарубежный опыт в сфере 
страхования (гарантирования) вкладов с учетом особенностей 
украинской экономики. 
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ДЕРЖАВНІ ОБЛІГАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ  
РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ 

 

Актуальність дослідження. В умовах боргової фінансової 
кризи,яка виникла внаслідок надмірного збільшення боргів 
держав та постійного бюджетного дефіциту,постають питання 
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щодо врегулювання даної проблеми, а саме збалансувати 
державний бюджет і пом’якшити вплив кризи, а в майбутньому 
не допустити перегріву економіки. 

Проблемою дослідження є впровадження нового виду 
державних облігацій на організованому фінансовому ринку 
України. 

Скорочення бюджетних видатків однозначно призводить до 
скорочення платоспроможного попиту та споживання в країні. 
Заходи щодо скорочення бюджетного дефіциту мають бути 
поступовими та науково обґрунтованими, оскільки різке 
скорочення бюджетного дефіциту призводить до : 

Скорочення бюджетного дефіциту → Скорочення 
платоспроможного попиту → Скорочення споживання → 
Скорочення пропозиції → Зубожіння населення → Банкрутство 
фінансових установ → Економічний колапс. 

Отже, політику різкого скорочення бюджетного дефіциту 
використовувати недоцільно. 

Саме новий вид облігацій, ставка по яким (купон) буде 
прив’язана до темпу росту ВВП може допомогти у вирішенні 
багатьох важливих питань. Даний вид облігацій у світовій 
практиці не застосовується, вперше теорія щодо їх впровадження 
була висвітлена у зарубіжних економічних журналах США та 
Великої Британії — «Financial Times», «Forbes». Актуальність 
дослідження підтверджують публікації відомих американських 
економістів :Т. Сарджент, К. Сімс та ін. 

Купон визначається за допомогою формули : 

Купон = Ставка безр + Ставка риз. ,  

де Ставка безр. — облікова ставка НБУ; 
Ставкариз. — темп приросту ВВП. 
Це зробить можливим : 
 зменшити видатки на обслуговування боргу в роки кризи. В 

свою чергу інвестори отримають гарантію повернення 
інвестицій, котрих не може дати жоден український банк в період 
світової фінансової кризи; 

 не допустити перегріву («пере кредитування») економіки в 
роки пожвавлення та піднесення,оскільки видатки по 
обслуговуванню державного боргу зростуть і це не дасть 
можливості надмірного залучення позик; 

 офіційна статистика щодо основних макроекономічних 
показників стане ближчою до істини ,оскільки завищення 
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показника приросту ВВП збільшить видатки бюджету і процес 
його виконання стане складнішим. 

Недоліком даної теорії є те, що у роки рецесії або депресії 
купонна ставка може дорівнювати нулю. Проте ризик даної 
операції значно нижчий ,ніж вкладення у пайові цінні папери 
(вони сильно падають у ціні та є неліквідними) та банківські 
депозити (в роки кризи близько 15 % українських банків 
перебувають у стадії ліквідації) . 

Наукове доопрацювання даної теорії на український лад і 
подальше її впровадження у найближчому майбутньому 
неодмінно стане інструментом для подолання економічної кризи 
та зростання фінансової безпеки держави. 
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РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ:  
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
Ринок фінансових послуг виконує провідну роль у 

забезпеченні економічного зростання, виступаючи механізмом 
накопичення та перерозподілу тимчасово вільних фінансових 
ресурсів. Але вітчизняний ринок фінансових послуг знаходиться 
на стадії розвитку, тому не в повному обсязі функціонує як 
дійовий механізм залучення капіталу, що й обумовлює 
актуальність даного дослідження. 

Теоретичні та практичні аспекти функціонування ринку 
фінансових послуг в Україні розглядали вчені: Бобров Є.А., 
Бутенко О.В., Василик О.Д. [1], Гуменюк О.Г. [2], Деревко О.А., 
Кириченко О.М., Малютін О.К., Масленніков Є.І. [3], Полотенко 
Д.В., Ящук В.В. та ін. 

Ринок фінансових послуг як складова фінансової системи 
держави — це ефективний механізм перерозподілу фінансових 
ресурсів між окремими суб’єктами підприємницької діяльності, 
державою та населенням, між учасниками бюджетного процесу, 
міжнародними фінансовими інститутами, що сприяє 
ефективному розвитку економіки країни [1].  

http://library.kpi.kharkov.ua/scripts/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_PRINT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA,%20%D0%9E.%20%D0%94.

