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1. Економічна сутність і функції державного кредиту  

Державний кредит – це сукупність економічних відносин, що виникають між державою 

та фізичними або юридичними особами з приводу мобілізації додаткових грошових коштів 

на кредитній основі, тобто на умовах поворотності, строковості та платності, у процесі 

формування загальнодержавного фонду фінансових ресурсів. У цих відносинах держава 

може виступати як позичальник, кредитор або гарант.  

Метою державного кредиту є:  

1) Покриття бюджетного дефіциту. Перевищення видатків над доходами – це 

бюджетний дефіцит. Основними причинами бюджетного дефіциту є:  

• зменшення приросту національного доходу внаслідок економічної 

кризи і спаду виробництва;  

• збільшення державних видатків;  

• падіння доходів в умовах кризового стану економіки;  

• циклічні спади в економіці;  

• непослідовна фінансово-економічна політика;  

• зменшення податків з метою підвищення ділової активності.  

Основними методами фінансування бюджетного дефіциту є:  

• кредитно-грошова емісія;  

• випуск державних позик;  

• боргове фінансування;  

• зважена податкова політика;  

2) регулювання грошового обігу;  

3) залучення коштів для інвестиційних програм.  

Державний кредит виконує такі функції:  

• фіскальну – сприяє акумуляції додаткових коштів до централізованих та 

децентралізованих фондів держави;  

• регулювальну – регулює грошовий обіг за допомогою операцій на відкритому 

ринку (купівля – продаж державних цінних паперів).  

У кредитних відносинах беруть участь кредитор і позичальник. При цьому в ролі 

позичальника переважно виступає держава, а в ролі кредиторів – банки, підприємства, 

населення.  

З боку держави суб’єктами кредитних відносин можуть бути:  

– Кабінет Міністрів України;  

– органи місцевого самоврядування; – Міністерство фінансів 
України; – Національний банк України.  

Забезпеченням державного кредиту є все майно, що перебуває у власності держави, але 

обсяг застави в кредитній угоді не вказується.  

  



2. Форми державного кредиту:  

• державні запозичення;  

• мобілізація частини вкладів населення до державних запозичень через 

систему Ощадного банку;  

• використання коштів позикового фонду.  

У практиці країн з ринковою економікою оформлення внутрішніх державних позик 

здійснюється двома видами цінних паперів – облігаціями і казначейськими 

зобов’язаннями. Ці боргові цінні папери, з одного боку, символізують боргове 

зобов’язання держави, а з другого – засвідчують внесення їх власниками коштів до 

бюджету, гарантують повернення основної суми боргу після визначеного строку, а також 

дають право власникам на отримання доходу. Водночас є певні ознаки, що відрізняють їх.  

Облігація є борговим зобов’язанням держави, за яким у встановлені строки повертається 

борг і сплачується дохід у формі процента чи виплати.  

Юридичні та фізичні особи надають державні кредити шляхом купівлі облігацій державних 

позик та інших цінних паперів, які випускає держава.  

Казначейські зобов’язання (векселі) мають характер боргового зобов’язання, 

спрямованого тільки на покриття бюджетного дефіциту. Тобто, на відміну від облігацій, 

кошти від продажу яких спрямовуються на поповнення бюджету, позабюджетних фондів 

або на спеціально обумовлені цілі, кошти від реалізації казначейських зобов’язань держави 

спрямовані тільки на поповнення бюджету. Вони підлягають реалізації лише серед 

населення.  

Казначейськими зобов’язаннями оформляються короткострокові позики, облігаціями – 

середньо- та довгострокові.  

Єврооблігації («євробонди») – облігації, випущені у валюті, що є іноземною для емітента 

(як правило), що розміщуються за допомогою міжнародного синдикату андеррайтерів серед 

закордонних інвесторів, для яких ця валюта також, як правило, є іноземною.  

Державне запозичення може здійснюватися тільки тоді, коли вичерпано інші джерела 

формування доходів держави або коли доцільно обмежити рівень оподаткування. При 

цьому обов’язково має забезпечуватись ефективність та результативність використання 

позичених коштів.  

Державні позики групують за певними ознаками.   

За місцем розміщення:  

1) внутрішні;  

2) зовнішні.  

За термінами погашення:  

• короткострокові (поточні, як правило, до 1 року);  

• середньострокові (від 1 до 5 років);  

• довгострокові (понад 5 років)  

За видами дохідності :  

• відсоткові;  

• безвідсоткові (дисконтні);  

• виграшні.  

За місцем розміщення позики поділяються на:  

• внутрішні (облігації, казначейські зобов’язання), що розміщуються в 

певній країні на внутрішньому фінансовому ринку зазвичай у національній валюті. 

У процесі розміщення внутрішніх державних позик можуть брати активну участь і 

нерезиденти. Допуск нерезидентів до ринку державних цінних паперів розширює 

їхні фінансові можливості;  

• зовнішні (облігації), які розміщуються на міжнародному фінансовому 

ринку переважно в іноземній валюті, чи безоблігаційні позики, що надаються на 



підставі угод і надходять ззовні від урядів інших країн, міжнародних організацій та 

нерезидентів.  

За статусом позичальника розрізняють такі позики:  

• державні, що випускаються центральними органами управління (в 

Україні – Міністерством фінансів за рішенням Кабінету Міністрів України). Кошти, 

акумульовані від їх розміщення, спрямовуються до державного бюджету;  

• місцеві, що випускаються місцевими органами управління, а кошти 

від них спрямовуються до відповідних місцевих бюджетів.   

У розвинутих країнах ринок муніципальних цінних паперів є одним із найдинамічніших і 

найбільших за обсягом елементів національного фондового ринку, а місцеві позики – 

важливою частиною фінансів місцевого самоврядування.   

Місцеві позики дають змогу мобілізувати тимчасово вільні грошові кошти для потреб 

розвитку конкретних регіонів і є однією із форм залучення інвестицій. Одночасно вони 

мають дивовижну властивість задовольняти фінансові інтереси всіх учасників: емітенти 

отримують позикові кошти для втілення своїх програм і проектів, завдяки чому в них зникає 

потреба збільшувати місцеві податки для фінансування локальних суспільних потреб; 

інвестори не зазнають збитків, бо стають власниками цінних паперів, які приносять хоч і 

невеликий, але стабільний дохід; населення регіону одержує важливі для нього об’єкти у 

сферах виробництва, торгівлі й обслуговування, не відчуваючи підвищення податкового 

тягаря.  

В Україні місцеві позики ще не набули поширення, однак у перспективі можуть стати 

важливим фінансовим інструментом економічного розвитку.  

За видами дохідності державні позики поділяються на:  

• відсоткові, кола виплата доходу за державними позиками здійснюється у 

вигляді позикового відсотка;  

• безвідсоткові (дисконтні), для яких характерно, що державні цінні папери 

реалізуються зі знижкою, а погашаються за номінальною вартістю. Відсотки за такою 

облігацією не нараховують, а дохід (інтерес) кредитора виникає внаслідок її погашення за 

ціною, вищою від ціни придбання;  

• виграшні, які реалізуються без встановлення фіксованих відсотків, а виплата 

доходу здійснюється на підставі проведення тиражів виграшів. Власники отримають дохід 

за умови включення номера їхньої облігації у виграшний тираж погашення, причому дохід 

отримають лише ті кредитори, чиї облігації виграли.  

Основними чинниками, на яких ґрунтується залучення державних позик, є:  

1. Спроможність мобілізації тимчасово вільних коштів залежить 

насамперед від наявності довіри до держави з боку її кредиторів. Якщо кредитор не 

довіряє позичальникові, то не може бути й мови про нормальні засади надання кредитів чи 

взагалі про їх виділення. Але проблема полягає в тому, що кредитні взаємовідносини 

мають ризикований характер. Кожний кредитор, продаючи свої тимчасово вільні ресурси, 

вибирає між ризиком втрати цих ресурсів і бажанням отримати дохід від їх продажу. Тобто 

не може бути ні абсолютної довіри, ні абсолютного небажання надавати кредити.  

2. Довіра кредиторів до держави може бути високою чи низькою, однак 

феномен держави полягає в тому, що вона практично ніколи не може повністю втратити 

довіру. При цьому довіра до неї завжди певною мірою вища, ніж до емітентів – юридичних 

осіб. Саме цей чинник надійності становить основну зацікавленість кредиторів.  

3. Можливість своєчасного і повного повернення боргів і виплати доходу. Це 

забезпечує в майбутньому і довіру до держави, і зацікавленість у наданні їй позик. Головне 

при цьому – реальне забезпечення боргів, що, своєю чергою, досягається завдяки 

заробленим на залучених коштах доходам.  



4. Наявність стимулів до надання державі кредиту. Якщо довіра до держави 

відображає кредитний ризик, то стимули характеризують доцільність вкладання коштів у 

державні цінні папери. Доцільність, своєю чергою, визначається їх дохідністю, надійністю 

і ліквідністю. На фінансовому ринку державні цінні папери відіграють роль стандарту 

дохідності, своєрідної відправної точки. Інші емітенти змушені встановлювати рівень 

дохідності своїх цінних паперів на вищому рівні, інакше їх ніхто не буде купувати. Таким 

чином, державні цінні папери стабілізують і регулюють фінансовий ринок. Нормальне його 

функціонування неможливе без випуску державних позик.  

5. Доволі висока надійність державних цінних паперів. Водночас держава 

прагне встановити і високу їх ліквідність. Як правило, державні цінні папери вільно 

продаються і вільно купуються. Нині забезпечення ліквідності має надзвичайно важливе 

значення. Саме висока ліквідність знімає перешкоди на шляху розвитку ринку цінних 

паперів, адже інвестори можуть спокійно вкладати в них гроші, знаючи, що можуть 

повернути вкладене в будь-який час. Важливою передумовою випуску державних позик є 

спроможність держави своєчасно повернути борги та виплатити проценти. Якщо наявність 

бюджетного дефіциту потребує встановлення джерел його покриття, то використання 

державного кредиту вимагає визначення джерел погашення боргу.   

Такими джерелами можуть бути: дохід, отриманий від інвестування коштів у державний 

сектор; додаткові доходи бюджету в результаті зростання ВВП і податкової бази від 

інвестування коштів в економіку; надходження від спеціально запроваджених податків чи 

підвищення ставок оподаткування для погашення державного боргу; скорочення видатків; 

залучення нових кредитів для покриття попередніх боргів.  

Для використання державних позик необхідні такі передумови:  

1) наявність кредиторів, які мають тимчасово вільні  фінансові ресурси;   

2) довіра з боку кредиторів до держави;   

3) наявність стимулів до надання позик державі;  

4) спроможність держави своєчасно повернути борги та виплатити проценти.  

  

3. Поняття державного боргу  

Державний борг – це сума заборгованості держави за випущеними і непогашеними 

внутрішніми державними запозиченнями, а також сума фінансових зобов’язань до 

іноземних кредиторів на певну дату, включаючи видані гарантії за кредитами, що надають 

місцевим органам влади, державним підприємствам, іноземним постачальникам.  

В Україні величина державного боргу регулюється законодавчо з 1992 р. Законом України 

«Про державний внутрішній борг України». Умови і порядок випуску державних цінних 

паперів, а також регулювання їх обігу визначаються Законом України «Про цінні папери і 

фондову біржу».  

Граничний обсяг внутрішнього і зовнішнього державного боргу визначається Бюджетним 

кодексом України: величина основної суми боргу не повинна перевищувати 60 % 

фактичного річного ВВП України. У разі перевищення граничної величини боргу Кабінет 

Міністрів зобов’язаний вжити термінових заходів для зменшення суми державного боргу 

до встановленої величини і нижче.   

Державний борг оцінюють за такими показниками:  

1. Борг на душу населення показує, яка сума державного боргу припадає на 

кожного громадянина країни.   

2. Співвідношення між державним боргом та індивідуальними доходами 

визначається як частка загального несплаченого боргу, яка припадає на кожні 1000 

грошових одиниць індивідуального доходу. Цей показник дає змогу визначити 

обтяжливість боргу для населення країни.   



3. Відносна величина боргу (державний борг / ВВП) залежить від таких 

факторів:  

• темпів зростання ВВП;  

• рівня реальної процентної ставки, яка впливає на розмір виплат за 

боргом;  

• обсягів бюджетного дефіциту.  

Зменшення відносної заборгованості можливе за умови, якщо темпи зростання реального 

ВВП будуть вищими за темпи зростання реальної процентної ставки.  

  

4. Види державного боргу  

Державний борг країни поділяють на внутрішній і зовнішній.   

Внутрішній державний борг – це заборгованість держави всім утримувачам облігацій 

внутрішньої державної позики та інших державних цінних паперів, тобто громадянам та 

підприємствам своєї країни, які є кредиторами держави.   

Зовнішній державний борг – це заборгованість держави іноземним кредиторам, тобто 

громадянам та організаціям інших країн.  

Розрізняють також капітальний і поточний державний борг.  

Капітальний борг – це загальна сума заборгованості минулих років і процентів, що мають 

бути сплачені за позиками.  

Поточний борг – видатки держави, пов’язані з погашенням поточного року боргових 

зобов’язань і обов’язкових до сплати в цей період процентів за всіма випущеними 

позиками.  

Загальна сума внутрішнього державного боргу поділяється на дві частини:  

1. Монетизований борг, який складається із боргу держави комерційним 

банкам як основним утримувачам державних цінних паперів. Він фіксується у балансах 

банків, тому аналіз його динаміки перебуває під пильним контролем. Сума 

монетизованого боргу складається з усіх випущених і непогашених боргових 

зобов’язань держави (як внутрішніх, так і зовнішніх), включаючи видані гарантії за 

кредитами.  

2. Немонетизований борг, який складається з:   

а) невиконаних державою фінансових зобов’язань перед населенням за соціальними 

виплатами, передбаченими чинним законодавством (заборгованість з виплати пенсій, 

стипендій, допомог, заробітної плати та ін.);   

б) заборгованості з господарських відносин із реальним сектором економіки 

(заборгованість за державними замовленнями, з надання послуг державними установами 

та ін.). Його динаміку відстежити значно складніше.   

 5. Управління державним боргом  

Управління державним боргом полягає в забезпеченні платоспроможності держави, тобто 

можливості погашення боргів. Це стосується як поточного, так і капітального боргу. Щодо 

поточного боргу, то потрібно забезпечити реальні джерела його погашення. Для 

капітального боргу важливо встановити такі строки його погашення, коли будуть наявні 

необхідні для цього джерела.   

Проблеми державного боргу не у його величині (в абсолютних сумах відносно ВВП та 

обсягу бюджету), а в забезпеченні платоспроможності держави, яка визначається трьома 

головними чинниками:  

• наявністю ресурсів, тобто потенційних джерел доходів та всіх видів 

самофінансування;  

• динамікою видатків, які залежать від рівня соціальноекономічного розвитку 

країни;  

• бажанням кредиторів купувати боргові зобов’язання.  



В управлінні внутрішнім і зовнішнім боргом є певна специфіка. Платоспроможність за 

внутрішніми позиками забезпечується, як правило, за рахунок внутрішніх джерел. 

Платоспроможність за зовнішнім боргом залежить насамперед від валютних надходжень.   

Обслуговування державного боргу – це комплекс заходів держави з розміщення облігацій 

та інших цінних паперів, погашення позик, виплати процентів за ними, а також уточнення 

і зміни умов погашення раніше випущених позик та визначення умов і порядку здійснення 

нових державних запозичень.  

Обслуговування державного боргу здійснюється Міністерством фінансів України через 

банківську систему шляхом:  

• розміщення облігацій внутрішніх державних позик та інших цінних паперів;  

• їх погашення;  

• виплати доходів за ними.  

Для цього у складі Державного бюджету України створюється фонд обслуговування 

державного внутрішнього боргу.  

Видатки з управління державним боргом складаються із виплати виграшів, річних 

процентів з погашення запозичень, видатків на виготовлення, переказ і реалізацію цінних 

паперів держави, а також на проведення тиражів виграшів та тиражів погашення тощо. 

Основну частку видатків становлять виплати виграшів та процентів.  

Під час обслуговування зовнішнього державного боргу визначається коефіцієнт 

обслуговування. Він обчислюється як відношення всіх платежів із заборгованості до 

валютних надходжень держави, виражене у процентах. Сприятливим рівнем прийнято 

вважати значення цього показника до 25 %.  

Граничні розміри державного боргу України, його структуру, джерела і строки погашення 

встановлює Верховна Рада України одночасно з прийняттям Закону про Державний бюджет 

України на відповідний рік.  

 Джерелами погашення внутрішнього боргу є:  

• бюджетні кошти;  

• кошти, отримані від приватизації державного майна;  

• нові запозичення.  

Джерелами погашення зовнішнього боргу, крім перелічених вище, також можуть бути 

золотовалютні резерви країни.  

Існують такі методи управління державним боргом:  

рефінансування, конверсія, консолідація, уніфікація, обмін за регресивним 

співвідношенням, відстрочка погашення, реструктуризація, анулювання.  

Рефінансування – це випуск нових позик для того, щоб розплатитися з власниками 

облігацій старої позики.   

Конверсія державного боргу – це зміна дохідності позик.   

Консолідація – це зміна строків дії позик. Найчастіше вона проводиться у формі збільшення 

строків дії облігацій попередніх позик.   

Уніфікація – це об’єднання кількох позик в одну.   

Обмін за регресивним співвідношенням облігацій попередніх позик на одну нову зі 

знижувальним коефіцієнтом проводиться з метою скорочення державного боргу. 

Наприклад, кілька облігацій старих позик обмінюють на облігації нової позики у 

співвідношенні 3:1.  

Відстрочка погашення позики або всіх раніше випущених позик означає перенесення 

строків виплати заборгованості.   

Реструктуризація – це використання зазначених вище методів у комплексі.  

Анулювання (скасування) державного боргу означає відмову держави від зобов’язань за 

випущеними позиками (внутрішніми, зовнішніми або за всім державним боргом).  



Анулювання цінних паперів держави можливе через дві причини: по-перше, в разі 

фінансової неспроможності держави (дефолту);  

по-друге, в результаті приходу до влади нових політичних сил, які відмовляються визнавати 

фінансові зобов’язання своїх попередників.  

  

Запитання для самоперевірки  

1. Дайте визначення поняття «державний кредит».   

2. Чим зумовлена необхідність державного кредиту?  

3. Охарактеризуйте основні функції, які виконує державний кредит.  

4. Назвіть суб’єктів державно-кредитних відносин.  

5. Охарактеризуйте види та форми державного кредиту.   

6. Що є забезпеченням державного кредиту?  

7. Що таке державний борг?   

8. Які показники оцінки державного боргу ви знаєте?  

9. Охарактеризуйте основні методи управління державним боргом.  

 

Викладач                                                                                                                          С.В.Верблюд 
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