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Вступ. Сьогодні практично кожна держава, навіть за наявності 

бюджетного дефіциту та необхідності залучення коштів для його покриття, 

здійснює кредитну діяльність на фінансовому ринку. При цьому 

найчастіше спрямування кредитних ресурсів відбувається у пріоритетні 

галузі з метою досягнення певних соціально-економічних цілей [4]. 

Різні аспекти ролі держави у функціонуванні фінансового ринку 

досліджували відомі західні економісти: Дж. Стігліц, Г. Марковіц, Дж. 

Хікс, В. Шарп, Р. Додд, Дж. Долан, П. Даттелс та багато інших. Певний 

внесок у розроблення теоретичних і практичних питань функціонування 

фінансового ринку зробили також вітчизняні вчені, зокрема В. Унинець-

Ходаківська, В. Опарін, В. Шелудько, І. Бланк, Н. Лубкей та інші. Однак 

більшість цих досліджень стосуються висвітлення питань діяльності 

держави як регулятора та покупця фінансових ресурсів на ринку. 

Проблеми діяльності держави в якості продавця ресурсів розглядаються 

значно меншою мірою. Тому існує необхідність визначити місце держави 

як продавця на фінансовому ринку та розглянути форми такої діяльності. 

Постановка завдання. Основною метою дослідження є визначення 

ролі держави на фінансовому ринку в якості продавця ресурсів, 

дослідження форм такої діяльності та ключових особливостей їх реалізації. 

Результати. На сучасному етапі розвитку фінансового ринку 

держава може виступати на ньому в якості регулятора, покупця і продавця 

фінансових ресурсів та посередника (рис. 1). 

Держава використовує фінансовий ринок переважно для формування 

своїх доходів на позиковій основі, хоча певною мірою бере участь і у 

формуванні ресурсного потенціалу ринку, тобто виступає у ролі продавця 

фінансових ресурсів [5]. 
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Рис. 1. Функції держави на сучасному фінансовому ринку 

 

Особливостями діяльності держави як кредитора, є: наявність у її 

розпорядженні значних фінансових ресурсів, зокрема державного 

бюджету; надання кредитів на пільгових умовах; спрямування на розвиток 

пріоритетних галузей народного господарства; встановлення законодавчих 

норм, які регламентують дані кредитні відносини; наявність у 

розпорядженні держави статистичної бази та інструментів впливу на 

позичальників. При цьому можливі різні форми такої діяльності (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Основні форми участі держави на фінансовому ринку в якості 

кредитора 

 

Одним із найважливіших суб’єктів, через який держава реалізує 

функцію продавця ресурсів на фінансовому ринку, є НБУ. Окрім своєї 

основної функції – забезпечення стабільності грошової одиниці України, – 

Форми продажу державою ресурсів на 

фінансовому ринку 

Кредитування  та 

рефінансування 

НБУ комерційних 

банків 

Створення суб’єктів 

господарювання 

державного сектора 

економіки 

Створення 

спеціалізованих 

державних фондів 

та інститутів 

Одноосібно Спільно з іншими суб’єктами 

Державно-

приватне 

партнерство 

Фінансування 

інвестиційних 

проектів 

Держава  

Посередник 

Продавець  Покупець  

Фінансові 
ресурси 

перерозподіл 

Встановлення правил гри на ринку та 

забезпечення їх дотримання 

нестача надлишок 

Регулятор 

Цінні папери 

Позики на 

підставі угод 

Гарантії 

Одноосібно 

Спільно з 

іншими 

суб’єктами 

Фінансовий ринок 

Пряме регулювання Непряме регулювання 



НБУ виконує ряд інший функцій, зокрема, виступає кредитором останньої 

інстанції для банків і організовує систему рефінансування (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Рівні та інструменти кредитування НБУ комерційних банків 

 

Під рефінансуванням банків розуміють операції з надання кредитів 

НБУ банкам у встановленому ним порядку з метою підтримання 

ліквідності банків. Стабілізаційний кредит – кредит НБУ, що може 

надаватися банку на підтримку здійснення заходів фінансового 

оздоровлення для забезпечення його ліквідності на визначений НБУ строк 

[1]. Ці операції сприяють зменшенню негативного впливу фінансово-

економічної кризи на діяльність банків України, забезпеченню їх 

стабільної роботи та стимулюванню кредитування економіки. Кредити 

НБУ використовуються також для розв'язання певних економічних 

завдань, зокрема для фінансової підтримки окремих галузей, проведення 

санаційних заходів на деяких підприємствах, реструктуризації 

виробництва на користь продукції широкого вжитку тощо. 

Серед спеціалізованих державних фондів та інститутів 

найпомітнішими є Українська державна інноваційна компанія 

(правонаступниця Державного інноваційного фонду), Державний фонд 

фундаментальних досліджень та Академія наук України (табл. 1). 

Загалом через спеціалізовані державні фонди та інститути на 

фінансовий ринок надходять незначні обсяги ресурсів, а їх розподіл все ще 

залишається недостатньо ефективним. Фінансування наукової сфери 

економічно розвинених країн світу відбувається з активним залученням 

коштів як приватного сектору, так і філантропів, що не є досі можливим в 

Україні, де 75-90% досліджень фінансується за рахунок коштів державного 

бюджету. Оскільки попит на результати науково-технічної діяльності з 
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боку реального сектору економіки України є наднизьким і економічні 

суб’єкти не бачать перспектив швидкої реалізації наукових розробок, 

держава залишається основним постачальником фінансових ресурсів для 

наукової сфери. При цьому головною проблемою є те, що політика 

фінансування будується на формальних ознаках без урахування суспільних 

потреб. 

 

Таблиця 1 

Ключові засади діяльності Державного фонду фундаментальних 

досліджень, Української державної інноваційної компанії та Академії наук 

України 
Державний фонд 

фундаментальних 

досліджень 

Українська державна 

інноваційна компанія 

Академія наук України 

Статус та підпорядкування установи 

Державна наукова установа, 

що належить до сфери 

управління Державного 

комітету України з питань 

науки, інновацій та 

інформатизації 

Небанківська фінансово-

кредитна установа, 

підпорядкована Державному 

агентству з інвестицій та 

інновацій 

Вища наукова установа 

України, підпорядкована 

Міністерству освіти і науки, 

молоді та спорту України 

Призначення 

Підтримка на конкурсній 

основі фундаментальних 

наукових досліджень у 

галузі природничих, 

технічних і гуманітарних 

наук, що проводяться 

науковими установами, 

вищими навчальними 

закладами, вченими 

Фінансове забезпечення 

державної інноваційної 

політики та заходів, 

спрямованих на розвиток і 

використання досягнень 

науки в країні 

Здійснення 

фундаментальних та 

прикладних досліджень з 

найважливіших проблем 

науки, координація 

фундаментальних 

досліджень у наукових 

установах країни незалежно 

від форм власності 
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відбору наукових і науково-
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робіт, науково-технічного 
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Державне (бюджетне) фінансування інвестиційних проектів – це 

державні інвестиції в основні об'єкти економічного і соціального розвитку. 

Досвід провідних європейських країн показує, що на період трансформації 

економіки державі належить вирішальна роль у фінансуванні конкретних 



загальнодержавних структуроутворюючих інвестиційних програм. 

Основним джерелом фінансування інвестиційних проектів є кошти 

державного та місцевих бюджетів у вигляді капітальних видатків. 

Інвестиційні проекти, що передбачають залучення коштів державного 

бюджету мають пройти конкурсний відбір. До основних критеріїв відбору 

підприємств для надання фінансової підтримки відносять наступні: 

потенційна прибутковість, підготовленість управлінського персоналу, 

наявність ринків збуту в Україні та за її межами і високий рівень 

конкурентоспроможності даної продукції, стабільність фінансового стану 

підприємств на момент отримання державних коштів та в процесі їх 

повернення, відповідність випущеної продукції державним пріоритетам. 

Найважливішою формою державного фінансування інвестиційних 

проектів є державний інвестиційний кредит, обсяги та напрями якого 

визначаються державною політикою [6]. 

Особливий характер державних кредитних програм полягає у тому, 

що вони переслідують не тактичні цілі (вплив на кон’юнктуру, 

згладжування циклічних коливань та ін.), а стратегічні – реалізацію 

відповідних структурних змін. Важливою рисою державних кредитних 

програм є їхній пільговий характер. Такі кредити повинні надаватися на 

більш тривалий термін та під нижчі процентні ставки порівняно з 

кредитами, що надаються банками та іншими фінансово-кредитними 

установами. Іншим елементом субсидування є те, що за рядом державних 

кредитів передбачається так званий пільговий період відшкодування, в 

якому погашення кредитної заборгованості не здійснюється. 

За рахунок коштів державного бюджету можуть також частково 

відшкодовуватися відсоткові ставки за кредити, надані комерційними 

банками на фінансування інвестиційних проектів. Відшкодування 

відсоткових ставок провадиться за рахунок коштів державного бюджету за 

кредитами, що залучаються підприємствами для реалізації інвестиційних 

проектів на конкурсних засадах, у межах бюджетних програм. 

На нашу думку, видатки бюджету мають великі можливості з 

урегулювання темпів розвитку окремих галузей національної економіки та 

усунення структурних вузьких місць. Окрім того, державні кредитні 

програми є одним із джерел фінансового забезпечення різних галузей 

економіки. Тому при розширенні сфери державного кредитування 

інвестиційних проектів необхідним є проведення їх експертної оцінки з 

метою недопущення використання коштів не за цільовим призначенням та 

на проекти з невиправдано високим рівнем інвестиційних ризиків [7]. 

Створення суб’єктів господарювання державного сектору економіки 

передбачає два варіанти: створення підприємств, заснованих повністю на 

державній власності (рис. 4), та суб’єктів, заснованих на базі об’єднання 

майна різних форм власності (державна частка у статутному фонді має 

перевищувати 50 % чи становити величину, яка забезпечує державі право 



вирішального впливу на господарську діяльність цих суб’єктів). Від імені 

та в інтересах держави України право власності на них здійснюють органи 

державної влади. 

 

 
 

Рис. 4. Види підприємств державної форми власності (складено на основі 

[2]) 

 

Слід зазначити, що створення державних підприємств може 

відбуватися і шляхом націоналізації існуючих підприємств – обернення в 

державну власність майна фізичних або юридичних осіб. Вона може 

виявитись необхідною для забезпечення екологічної безпеки країни, 

захисту споживачів від зловживань природних монополій, припинення 

зловживань, пов'язаних з вивезенням прибутку за кордон та ін. 

Підприємства зі змішаною формою власності можуть розглядатися 

як інтеграційна форма системи державно-монополістичного регулювання, 

яка, завдяки поєднанню державної і приватної власності, дає можливість 

нівелювати вади кожної з них і посилити переваги. Інтегруючись із 

приватним, державний капітал набуває більшої гнучкості, мобільності і 

контрольованості; водночас приватний стає менш ризиковим та більш 

стабільним. Саме тому в країнах світу з кінця ХХ ст. спостерігається 

розвиток інституту підприємств із змішаною формою власності [9]. 

Спорідненою до створення підприємств зі змішаною формою 

власності формою участі держави на фінансовому ринку в якості продавця 

фінансових ресурсів є державно-приватне партнерство (ДПП) – передання 

приватному сектору частини повноважень, відповідальності та ризиків 

щодо реалізації інвестиційних проектів, які традиційно впроваджувалися 

чи фінансувалися публічним сектором [3]. Концепція державно-

Види підприємств державної форми власності 

унітарні корпоративні 

державні комерційні казенні 

Є суб’єктами 

підприємницької 

діяльності, діють на 

основі статуту на 

принципах 

підприємництва, і несуть 

відповідальність за 

наслідки своєї діяльності 

усім належним їм на 

праві господарського 

відання майном 
 

Створюються, реорганізуються або 

ліквідуються за рішенням КМУ. 

Функціонують на праві оперативного 

управління. Орган, до сфери 

управління якого входить 

підприємство, затверджує статут, 

призначає керівника, дає дозвіл на 

здійснення господарської діяльності, 

визначає види продукції (робіт, 

послуг), на виробництво та реалізацію 

якої поширюється зазначений дозвіл 
 

До цієї категорії 

державних 

підприємств 

відносяться 

державні 

акціонерні 

товариства, 100 % 

акцій яких 

перебуває у 

державній 

власності 



приватного партнерства – альтернатива приватизації об'єктів державної 

власності, що мають стратегічне значення. Форми ДПП, поширені в світі, 

та їх ключові характеристики представлені в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Ключові риси основних форм ДПП 
 Сервісний 

контракт 

Контракт на 

управління 

Договір оренди Концесія 

Сфера застосування Кілька 

контрактів 

на різні 

допоміжні 

послуги 

Управління 

повним циклом 

або основним 

компонентом 

Відповідальність 

за 

управління, 

експлуатацію та 

конкретні операції 

Відповідальність 

за всі 

операції, 

фінансування та 

інвестиції 

Володіння активами Державне Державне Державне Державне / 

Приватне 

Термін 1–3 роки 2–5 років 10–15 років 25–30 років 

Відповідальність за 

управління та 

експлуатацію 

Державна Приватна Приватна Приватна 

Капіталовкладення Державні Державні Державні Приватні 

Комерційний ризик Державний Державний Спільний Приватний 

Загальний рівень 

ризику приватного 

сектору 

Мінімальн

ий 

Мінімальний / 

Помірний 

Помірний Високий 

Умови компенсації Ціни за 

одиницю 

Фіксована ціна, 

бажано зі 

стимулюванням 

продуктивності 

Частина тарифних 

надходжень 

Всі або частина 

тарифних 

надходжень 

 

Проекти ДПП, реалізовані з в країнах з різним рівнем соціально-

економічного розвитку, успішно застосовуються в транспортній 

(автодороги, залізниці, аеропорти, порти, трубопровідний транспорт) і 

соціальній інфраструктурі (охорона здоров'я, освіта, розваги, туризм), ЖКГ 

(водопостачання, електропостачання, газопостачання та ін.) [8]. 

Висновки. Держава може здійснювати істотний вплив на 

функціонування фінансового ринку, виступаючи у ролі продавця 

фінансових ресурсів. До форм одноосібного продажу фінансових ресурсів 

слід віднести кредитування та рефінансування  НБУ комерційних банків, 

створення спеціалізованих державних фондів та інститутів, фінансування 

інвестиційних проектів та створення суб’єктів господарювання державного 

сектору економіки. Формами спільної з іншими суб’єктами діяльності 

держави є створення суб’єктів господарювання державного сектору 

економіки та державно-приватне партнерство. Усі ці форми в Україні 

розвинені неоднаковою мірою, зокрема ДПП має нетривалу історію та 

його розвиткові перешкоджають численні перешкоди; спеціалізовані 

державні фонди та інститути мають досить слабку ресурсну базу і 

відповідно, неістотний вплив на функціонування ринку. У той же час 



ефективність цих форм діяльності держави підтверджується практикою 

економічно розвинених країн. Тому, на нашу думку, вони вимагають 

підвищеної уваги до себе, а їх розвиток та практична реалізація є 

необхідними. 
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Аннотация. В статье исследуется деятельность государства на 

финансовом рынке в качестве продавца ресурсов, выделенны формы такой 

деятельности и ключевые особенности их реализации.  

Ключевые слова: государство, финансовый рынок, продавец, 

финансовые ресурсы, государственно-частное партнерство, 

рефинансирование банков. 

 



Summary. The article examines activity of government at the financial 

market as a seller of resources, the forms of such activity and key features of 

their implementation are selected. 

Keywords: government, financial market, seller, financial resources, 

public-private partnership, refinancing of banks. 




