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Вступ 

Зародження ринку цінних паперів було визначено виконанням ними функції 

запозичення. Тому його генезис та подальший розвиток пов’язані з таким їх 

різновидом, як боргові цінні папери (далі – БЦП), які вперше з’явились ще у ХХ 

ст. до н. е. у Вавилоні. Тоді серед міських купців та банкірів почали 

використовуватись записки й чеки. Ті ж інструменти були розповсюджені у 

древніх Єгипті, Греції та Римі. Починаючи з ІХ ст. банківські білети набули 

поширення у Китаї, а у Х ст. цілий арсенал БЦП (векселі, платіжні 

розпорядження, позикові листи, банківські білети, чеки) почали використовувати 

у мусульманських країнах. Наступним етапом еволюції БЦП стала криза, 

пов’язана з обігом металевих грошей, внаслідок чого у ХІІІ ст. у Західній Європі 

звернулись до переказного векселя як засобу платежу на великих відстанях [1, с. 

406].  

На ранніх етапах формування наукової думки про сутність БЦП та їх роль 

в економіці у працях зарубіжних вчених найчастіше згадувався вексель, що був 

одним із перших цінних паперів загалом. Як зазначає С. Мошенський, 

особливостям функціонування векселів у різні часи приділяли увагу В. 

Зомбарт, М. Нейман, С. Скаччіа, Б. Стракка, Г. Торнтон, Р. де Туррі, Д. 

Фуллартон та інші [2, с. 6-20]. Ці дослідження просувались у напрямі від 

вивчення векселів як особливої форми кредитних грошей до розгляду їх як 

самостійного фінансового боргового інструменту. Згодом вчені-економісти 

зацікавились й іншими видами БЦП, зокрема про державні та корпоративні 

облігації у своїх працях згадував Дж. М. Кейнс [3, с. 253].  



Проте вивчення БЦП втратило свою першість із початком становлення у 

XVI ст. ринку акцій. Лише у 80-х роках минулого століття ситуація змінилась, 

коли БЦП знову опинились у центрі уваги науковців у зв’язку із активізацією 

розвитку даного сегменту фінансового ринку. Цей процес був обумовлений як 

змінами потреб світової економіки, так і появою великої кількості видів БЦП, 

що й визначило необхідність їх подальшого вивчення та систематизації. 

1. Види боргових цінних паперів у працях вітчизняних науковців 

На жаль, українськими вченими проведено мало цілісних досліджень, які б 

висвітлювали практичні аспекти існування та сучасного стану всього ринку 

БЦП. Як правило, вітчизняні дослідники зосереджують свою увагу або ж на 

вивченні стану фондового ринку загалом, або ж на характеристиці окремих 

видів БЦП в масштабі країни, регіону чи галузі. Аналіз наукових публікацій 

показав, що найбільш повно наукові здобутки щодо практики використання та 

оцінки БЦП представлені в межах характеристики ринку облігацій. У своїх 

працях до теми державних, муніципальних та корпоративних облігацій 

звертались І. Білоус [4], О. Квасниця [5], Т. Буй [6], Л. Довгань [7], 

О. Кириченко, І. Белоусова, В. Кудрицький [8; 9], Л. Могилко [10], Т. Нічосова 

[11], В. Піддубний [12], В. Телятников [13], Я. Хмарська [14], О. Шевченко та 

Є. Червяченко [15]. 

Вітчизняні вчені приділяють увагу й такому традиційному БЦП як вексель, 

однак у своїх публікаціях вони основну увагу зосереджують на питаннях 

теоретичних та правових засад операцій з векселями, їх обліку та використання 

у розрахунках ([16; 17; 18; 19; 20; 21] та ін.). У ряді праць міститься аналіз 

вексельного ринку України та досліджується його роль у економічних 

відносинах на макро- та мікрорівнях [22; 23; 24]. 

Із поступовим розвитком фондового ринку України зростав і науковий 

інтерес до специфічних видів БЦП, які набули популярності серед суб’єктів 

господарювання. Серед них - єврооблігації [25; 26; 27; 28], цільові облігації [29; 

30], іпотечні облігації [31; 32; 33]. 



Попри значний інтерес українських науковців до  вивчення різних видів 

БЦП питання їх систематизації лишається значною мірою не вирішеним.  

По-перше, складно сформувати єдиний постійний набір ознак, за якими 

можна згрупувати ті чи інші БЦП. Дана проблема пов’язана з тим, що ринок 

БЦП постійно розвивається, породжуючи усе нові види цих фінансових 

інструментів, які не можуть бути ідентифіковані в межах уже існуючої 

класифікації. Враховуючи зазначене вище, можемо говорити, що використання 

фасетного методу класифікації БЦП, що його застосовують українські вчені, є 

виправданим. 

По-друге, в наукових доробках вчених-економістів немає систематичного 

підходу до класифікації боргових цінних паперів. Одна частина авторів 

подають загальну класифікацію цінних паперів, серед яких називають окремі 

види БЦП (наприклад, В. Корнєєв, С. Глущенко [34, с. 11], Ю. Крупка, 

О.  Гав’яз [35, с. 23-30], О. Шевченко, Т. Майорова, О. Юркевич [36, с. 79-89]). 

Інша частина дослідників оминає дане питання, переходячи відразу до 

характеристики конкретних БЦП, серед них: Я. Комаринськй, І. Яремчук [37, с. 

97-101], А. Мірошниченко, М. Скаробійчук, Н. Малютіна [38, с. 112-117], 

С. Глушенко [39, с. 111-143], Ю. Кравченко [40, с. 65-233], В. Павлов, 

І. Пилипенко, І. Крвов’язюк [41, с. 73-136 ], О. Федоршин [42]. Серед тих, хто 

намагався здійснити класифікацію саме БЦП, варто згадати Д. Бриндак, однак її 

дослідження не містило деяких важливих ознак, а також було здійснено 

виключно на основі аналізу нормативно-правових актів [43]. 

По-третє, запропонувавши ту чи іншу класифікацію цінних паперів, вчені 

часто не розкривають сутності цих видів, а також не наводять приклади 

конкретних БЦП, які до них належать. 

Отже, наявність вище вказаних недоліків обумовлюють актуальність 

проблеми систематизації видів БЦП. Аналіз праць вітчизняних авторів 

дозволив нам зробити висновок, що найбільш вдалою та повною, на нашу 

думку, є класифікація цінних паперів, запропонована колективом авторів на 

чолі з В.  Базилевичем [44, с. 454-456]. Вчені не лише називають види цінних 



паперів, а й розкривають їхній зміст та відмінності. Саме її можна узяти за 

основу та, адаптувавши до БЦП за класифікаційними ознаками та доповнивши 

її новими, здійснити видову систематизацію БЦП.  

 

2. Видова систематизація боргових цінних паперів 

Одним із методів систематизації, яку слід розглядати як дію чи 

послідовність дій, унаслідок виконання яких певна множина незв’язаних 

елементів перетворюється у множину елементів, між якими існують зв’язки,  

безумовно, є класифікація. Зауважимо, що запропонована нами класифікація 

БЦП вирізняється наступним: у ній враховані особливості саме цієї групи 

цінних паперів; вона узгоджена як зі світовою, так і вітчизняною практикою 

використання БЦП; запропонована видова систематизація містить кількість 

класифікаційних ознак, достатню для формування цілісного уявлення про 

різноманіття та функціональність існуючих БЦП (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Класифікація боргових цінних паперів* 
Ознака Види 

1. За змістом 

• облігації підприємств 
• облігації місцевих позик 
• державні облігації 
• казначейські зобов’язання 
• ощадні сертифікати 
• депозитні сертифікати 
• векселі 
• заставні 
• іпотечні облігації 
• іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю 
• інші види в зарубіжних країнах 

2. За способом визначення 
уповноваженої особи 

• на пред’явника 
• іменні 
• ордерні 

3. За формою існування • документарні 
• бездокументарні 

4. За порядком розміщення • емісійні 
• неемісійні 

5. За способом розміщення 

• з вільним розміщенням 
• з примусовим розміщенням 
• з відкритим розміщенням 
•  із закритим розміщенням 

6. За формою власності 
емітента 

• державні 
• недержавні 
• приватні 

7. За строком погашення • короткострокові 
• довгострокові 



• умовно безстрокові** 

8. За характером строку обігу 
та погашення 

• з фіксованим строком погашення 
• без фіксованого строку погашення: 

 відзивні 
 з правом дострокового погашення 
 з правом пролонгації 
 з двома датами погашення 

9. За можливістю обігу на 
ринку 

• обігові 
• необігові 
• з обмеженим обігом 

10. За формою сплати доходу 

• відсоткові 
• дисконтні 
• товарні 
• змішані 

11. За механізмом сплати 
доходу 

• з фіксованою ставкою процента 
• з плаваючою ставкою процента 
• з нульовою ставкою процента 
• лише з виплатою процента 
• з кумулятивним процентом 
• з відстроченою виплатою доходу 
• індексовані 
• з наростаючим номіналом 
• з участю та ін. 

12. За характером 
забезпечення 

• незабезпечені 
• гарантовані 
• забезпечені іпотекою 
• забезпечені золотом 
• забезпечені іншими активами 
• застраховані 

13. За можливістю конвертації 
• неконвертовані 
• консолідовані 
• конвертовані у інші цінні папери 

14. За територіальною 
приналежністю ринку 

• регіональні 
• національні 
• міжнародні 
• глобальні 
• паралельні 

15. За об’ємом випуску •  з повним випуском 
•  з випуском траншами 

16. За рівнем ризику 

• умовно безризикові** 
• з низьким рівнем ризику 
• з середнім рівнем ризику 
• з високим рівнем ризику 

17. За рівнем кредитного 
рейтингу 

• інвестиційні 
• спекулятивні 

18. За характером цільового 
призначення** 

• на поточні витрати 
• на інвестиційні витрати 

19. За роллю у формуванні 
інвестиційного капіталу** 

• не задіяні у формуванні інвестиційного капіталу 
• задіяні у формуванні інвестиційного капіталу: 

 у аналогічному обсязі 
 у зростаючому обсязі 

* Джерело: складено автором за [44, с. 454-456] 
** Доповнено автором 
 

Ідентифікуючи види БЦП, науковці, насамперед, виходять з їх 

функціонально-змістових якостей та звертаються до групування БЦП у 



законодавстві. Зокрема, до них за Законом України «Про цінні папери та 

фондовий ринок» належать: облігації підприємств, державні облігації України, 

облігації місцевих позик, казначейські зобов’язання України, ощадні (депозитні) 

сертифікати та векселі [45]. У той же час, поза межами такого поділу залишаються 

деякі цінні папери, що не є борговими за чинним законодавством, однак у їх 

основі лежать відносини позики.  

На дану проблему звернули увагу В. Л. Чесноков [46, с. 51] та 

С. В. Глущенко [39, с. 138], віднісши до БЦП іпотечні облігації та заставні, що 

нормативно належать до групи іпотечних. Окрім цього за характером відносин 

між емітентом та інвестором Т. В. Майорова розглядає як боргові ще й іпотечні 

сертифікати з фіксованою дохідністю [47, c. 93]. Таке зауваження є слушним, 

адже позиковий характер таких інструментів, як іпотечні облігації, заставні й 

іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, є першочерговим, а те, що 

забезпеченням за ними виступають іпотечні активи, - характеристика вторинна. 

В інших країнах склад БЦП за ознакою змістовного наповнення та 

функціональних особливостей може бути як змінений, так і доповнений. 

Наприклад, в США облігації внутрішніх та зовнішніх місцевих позик замінені 

єдиним видом – муніципальні облігації, тобто такі, що випущені міськими, 

місцевими органами влади у вигляді позики під муніципальну власність. Замість 

казначейських зобов’язань та державних облігацій на фондовому ринку США в 

обігу перебувають, так звані, казначейські цінні папери, під якими слід розуміти 

державні цінні папери, що емітує Міністерство фінансів США (Казначейство 

США) через діюче у його складі Бюро державного боргу. При цьому всі вони 

мають характер боргових інструментів і використовуються для фінансування 

державних боргів. 

Окремо хочемо відмітити дискусію довкола облігацій підприємств. У 

науковій літературі часто замість терміну «облігації підприємств» вживають 

термін «корпоративні облігації» [4; 6; 7; 11; 14; 15; 46]. Поширення останнього 

відбувається й на рівні фінансових ринків економічно-розвинутих країн світу 

(США, Франція, Німеччина, Польща). Термін «корпорація» є запозиченим, і в 



Україні похідними від нього, як правило, позначаються явища, що пов’язані з 

господарськими товариствами. У зв’язку з цим вважаємо некоректним 

прив’язувати такі облігації до організаційно-правової форми емітента в межах 

цієї ознаки і доцільним вживати ширший термін – «облігації підприємств». 

Існує підхід, за яким замість терміну «облігації підприємств» вживається 

поняття «інституційні облігації». Цей підхід був використаний деякими 

вітчизняними науковцями [41; 48], проте не набув популярності. Недоречність 

вживання терміну «інституційна облігація» можна пояснити, виходячи із розуміння 

інституту як системи норм і правил у суспільстві у вигляді формальних законів, 

підкріплених юридичною документацією (нормативно-правовими актами, 

постановами тощо), а також системи неформальних установок (обряди, звичаї, 

традиції, вірування, моральні та етичні принципи поведінки людей у суспільстві). 

Залежно від того, який суб’єкт виступає емітентом БЦП, розрізняють: 

1. Державні БЦП, які випущені або гарантовані урядом від імені держави, 

міністерствами, відомствами та муніципальними органами влади (казначейські 

зобов’язання, державні та муніципальні облігації). 

2. Недержавні БЦП, які випускаються підприємствами, установами 

організаціями (облігації, зокрема іпотечні, ощадні та депозитні сертифікати, 

іпотечні сертифікати фіксованої дохідності). 

3. Приватні цінні папери, випущені фізичними особами (вексель, заставна). 

Неоднозначною є класифікація БЦП за ознакою строку погашення. У 

науковій літературі немає єдиного підходу до визначення видів БЦП та цінних 

паперів загалом за строком. Так, В. Малюгін розрізняє короткострокові, 

середньострокові та довгострокові БЦП, не вказуючи при цьому часові 

проміжки для кожної з груп [49, с. 40]. Такої ж позиції притримуються 

С.  Глущенко [39, с. 116] та Ю. Кравченко [40, с. 72], однак незрозумілим є 

вибір останнім з авторів часових діапазонів в 1-3 роки для короткострокових, у 

3-7 років для середньострокових та 7-20 років – для довгострокових.  

В іншій праці має місце такий поділ БЦП за часовою ознакою: 

короткострокові, середньострокові, довгострокові та безстрокові. При цьому до 



останніх автори відносять облігації зі строком погашення понад 30 років [50, с. 

19]. Натомість А.  Загородній та Г. Вознюк вживають по відношенню до 

облігацій характеристику «вічна» і описують її як таку, що взагалі не має дати 

погашення [51, с. 96]. В. Галанов наводить приклад безстрокових облігацій у 

вигляді «консолей» – державних облігацій Великобританії, що випускаються з 

метою наповнення державного бюджету і за якими не передбачено погашення 

номінальної вартості, а лише сплата процентного доходу [52, с. 134]. Однак за 

умови, що БЦП має такий великий термін погашення, називати його 

«безстроковим», на наш погляд, семантично не вірно. 

Обидва підходи ми вважаємо невиправданими і пропонуємо у визначенні 

видів БЦП за ознакою строку погашення виходити із приналежності як 

інструменту фінансового ринку до ринку капіталу чи ринку грошей. Із такої 

точки зору слід розрізняти короткострокові (зі строком погашення до 1 року) та 

довгострокові БЦП (зі строком погашення понад 1 рік). Додатково ми 

пропонуємо розв’язати проблему щодо «безстрокових» БЦП, виходячи із того 

положення, що вони за своєю природою все ж мають строк погашення. Навіть 

для британських консолей встановлена дата, після якої інвестор має право на їх 

погашення за номінальною вартістю (однак це не є доцільно через низьку 

купонну ставку, і консолі продовжують обертатись на ринку). Тому такі БЦП ми 

пропонуємо називати «умовно безстроковими», наголошуючи, таким чином, що 

за певних обставин зобов’язання за ними можуть бути виконані у повному 

обсязі. 

В окрему групу, на нашу думку, варто виділити БЦП за характером строку 

обігу та погашення, не ототожнюючи її з попередньою ознакою. Це зумовлено 

виникненням у ході еволюції БЦП специфіки розподілу зобов’язань у часі. 

Автори оминають питання групування БЦП за рівнем ризику у зв’язку з 

тим, що його складно ідентифікувати. Проте ризиковість є невід’ємною 

ознакою БЦП, тож упускати її недоречно, і ми певною мірою погоджуємось з 

В.  Галановим, який за ступенем ризику виділяє цінні папери безризикові, 



низькоризикові, ризикові та високоризикові [52, c. 83-84]. Узявши за основу 

принцип відносності, вважаємо доцільним за ознакою рівня ризику розрізняти: 

• умовно безризикові БЦП, що мають максимально низький рівень ризику 

на ринку цінних паперів (наприклад, казначейські зобов’язання); 

• БЦП з низьким рівнем ризику, для яких, з одного боку, характерне 

відносно невелике перевищення ризику над рівнем ризику безризикових БЦП, а з 

іншого – рівень ризику яких нижчий за середньо ринковий для цінних паперів, що 

обертаються на ринку (наприклад, державні і муніципальні облігації); 

• БЦП із середнім рівнем ризику, який приблизно відповідає середньому 

рівню ризику на ринку (наприклад, іпотечні облігації); 

• БЦП із високим рівнем ризику, який у тій чи іншій мірі перевищує 

середній рівень ризику на ринку (наприклад, БЦП, емітент яких тривалий час 

має фінансові труднощі). 

Ми наполягаємо на неможливості вживання по відношенню до БЦП 

терміну «безризикові», оскільки ризик є однією з ознак та складовою природи 

цих інструментів фінансового ринку. 

За наявністю забезпечення у літературі, як правило, розрізняють лише 

незабезпечені та забезпечені БЦП. Дослідження практичних аспектів 

функціонування БЦП показує, що останню групу можна уточнити, 

виокремивши БЦП, виконання зобов’язань за якими підкріплені гарантією 

третіх осіб, іпотекою, золотом, заставою інших активів і страховим полісом. 

Специфічна властивість, характерна для окремих видів БЦП (облігацій), 

дозволила сформувати ще одну групу БЦП за ознакою конвертації. Зокрема, 

виокремлено БЦП, які не піддаються конвертації, які можуть бути 

консолідовані або конвертовані у інші цінні папери. 

Особливу увагу потрібно приділити цільовому призначенню. Справа у тому, 

що всі автори сходяться на думці, що за цією ознакою доцільно виділяти два види 

БЦП: звичайні, або нецільові, та цільові, маючи на увазі, що позичка у вигляді 

БЦП має чітко виражену мету, про що засвідчено у сертифікаті чи проспекті 

емісії. Ми не погоджуємось із цим, оскільки у такому разі власне саме цільове 



призначення тут не розкрите, а лише дана вказівка на його існування. В той же час 

очевидно, що розміщуючи БЦП, емітент завжди переслідує єдину ціль – 

формування фінансових ресурсів. Різниця полягає в тому, за яким напрямком їх 

буде використано. Тому в подальшому, на нашу думку, слід розрізняти за 

цільовим призначенням БЦП, емісія яких здійснена для фінансування поточних 

витрат емітента, і ті, які були випущені для покриття інвестиційних витрат.  

Таке групування також дозволить підкреслити значення тих видів БЦП, які 

задіяні у залученні інвестиційних ресурсів, і виокремити нову класифікаційну 

ознаку – за роллю у формуванні інвестиційного капіталу. В рамках цієї ознаки ми 

виділяємо БЦП, які не задіяні у даному процесі, а також ті, які напряму його 

опосередковують.  

3. Класифікація облігацій 

Необхідно звернути увагу, що для кожного конкретного БЦП на основі 

запропонованої класифікації та з урахуванням специфічних ознак можуть бути 

виділені власні види, які будуть дещо виходити за її межі. Це стосується такої 

великої групи БЦП, як облігації. Надалі пропонуємо відійти від конкретних 

видів облігацій, що перебувають в обігу на вітчизняному ринку цінних паперів, 

та розглянути їх у ширшому розумінні з подальшою класифікацією.  

Необхідність більш поглибленого дослідження сутності облігацій та їх 

конкретних видів зумовлена двома чинниками. По-перше, саме облігаціям 

належить першість за кількістю та обсягом операцій з емісії та обігу БЦП на 

вітчизняному та іноземних ринках. По-друге, в науковій літературі не існує 

єдиного підходу до класифікації облігацій. Різні автори зосереджують увагу на 

певному наборі класифікаційних ознак, які, проте, не описують усього 

потенціалу інструментів ринку облігацій. 

Детальний аналіз змісту облігацій та визначень поняття у науковій 

літературі дозволив відмітити, що в них міститься вказівка на можливі їх 

класифікаційні ознаки, як от: строк обігу, особа емітента, форма доходу, 

частота його сплати, наявність забезпечення тощо. 



Найбільш вдалою, на наш погляд, є класифікація облігацій, запропонована 

С. Глущенко, яка містить вісім ознак групування [39, с. 16-17]. Проте 

вичерпність цих ознак, а також виділення конкретних видів облігацій 

викликають сумніви, оскільки не враховують усіх змістовних аспектів даного 

різновиду БЦП. Узагальнюючи дослідження іноземних та українських науковців 

стосовно видів облігацій, вивчивши структуру облігацій у праці С. Глущенко, а 

також проаналізувавши види облігацій, що сьогодні присутні на ринку, ми 

пропонуємо удосконалену класифікацію даного виду БЦП (див. табл. 2).  

Таблиця 2 
Класифікація облігацій* 

Ознака класифікації Види облігацій 

1. За емітентом 

а) державні 
б) муніципальні 
в) підприємств: - фінансового сектора** 
                              - нефінансового сектора** 

2. За способом визначення 
уповноваженої особи 

а) іменні 
б) на пред’явника 

3. За формою доходу 
а) відсоткові 
б) дисконтні 
в) цільові 

4. За можливістю обігу на ринку 
а) обігові 
б) необігові 
в) з обмеженим колом обігу 

5. За характером строку обігу та 
погашення 

а) умовно безстрокові** 
б) з фіксованим строком погашення 
в) без фіксованого строку погашення 

 відзивні 
 з правом дострокового погашення 
 з правом пролонгації 
 з двома датами погашення 

6. За цільовим призначенням емісії а) на покриття поточних витрат 
б) на покриття інвестиційних витрат** 

7. За способом розміщення 

1. а) з вільним розміщенням 
 б) з примусовим розміщенням 
2. а) з відкритим розміщенням 
 б) із закритим розміщенням 

8. За способом виплати доходу 

а) з нульовим купоном 
б) лише з виплатою відсотків 
в) з фіксованою купонною ставкою 
г) з кумулятивним купоном 
д) з відстроченою виплатою купонів 
е) з плаваючою купонною ставкою 
ж) змішані 
з) індексовані 
и) купонно-дисконтні 
к) з наростаючим номіналом 
л) зі сплатою за вибором 
м) з участю 
н) «прибуткові» 



9. За характером забезпечення 

а) незабезпечені 
б) гарантовані 
в) забезпечені іпотекою 
г) забезпечені золотом 
д) забезпечені іншими активами 
е) застраховані 

10. За можливістю конвертації 

а) неконвертовані 
б) конвертовані в акції 
в) консолідовані 
г) варант-облігації 
д) конвертовані в інші цінні папери 

11. За формою погашення а) у грошовій формі 
б) у натуральній формі 

12. За ступенем захисту інвестора а) інвестиційні 
б) спекулятивні 

13. За територіальною ознакою 
ринку 

а) національні 
б) єврооблігації 
в) іноземні 
г) глобальні 
д) паралельні 

14. За розміром номіналу а) з дрібним номіналом 
б) з крупним номіналом 

15. За об’ємом випуску а) повний випуск 
б) випуск окремими частинами (траншами) 

16. Спеціальні види (не 
класифіковані) 

а) голосуючі 
б) мультивалютні 
в) серійні 
г) з фондом погашення 
д) структуровані 
е) конверсійні 
ж) податкові 
з) дитячі 
и) витримані 
к) врегулювання і т. д. 

* Джерело: складено автором за [39, с. 116-117] 
** Доповнено автором 
 

Потреба в оновленій класифікації облігацій зумовлена тим, що існуючі 

варіанти або ж не містять частини ознак для групування, або ж мають 

непослідовний, розрізнений характер.  

Наприклад, С. Еш визначає лише ті види облігацій, які можуть перебувати у 

цивільному обороті відповідно до Закону України «Про цінні папери та 

фондовий ринок» [53, с. 371-379]. Таким чином, вона використовує лише такі 

класифікаційні ознаки, як вид емітента, спосіб визначення уповноваженої особи 

та форма доходу. В той же час С. Глущенко групує облігації за такими ознаками: 

емітент, ступінь забезпеченості, вид, розмір та спосіб виплати відсотків, строк 

обігу, спосіб реєстрації, країна розміщення та конвертованість. Однак детальний 



аналіз виявив ряд недоліків у такому структуруванні облігацій. По-перше, автор 

як вид облігацій за емітентом називає корпоративні облігації, проте попередньо 

вже було визначено, що це звужує дану групу облігацій. По-друге, за способом 

реєстрації науковець називає облігації іменні та на пред’явника, однак доречніше 

цю ознаку визначати як спосіб встановлення уповноваженої особи. По-третє, С. 

Глущенко об’єднує вид, розмір та спосіб виплати відсотків в єдину ознаку, в той 

час як їх варто розглядати окремо. 

Виправлення цих недоліків дозволило провести таку структуризацію 

облігацій, яка б мала завершений вигляд, передбачала максимальне врахування 

різних класифікаційних ознак та містила чітке виділення окремих видів 

облігацій в межах кожної з них. 

Деякі класифікаційні ознаки для БЦП та облігацій збігаються, тож і зміст 

видів цінних паперів за цими ознаками схожий. Однак деякі види облігацій за 

рядом ознак потребують пояснення. 

Так, в залежності від емітента варто розрізняти державні, муніципальні та 

облігації підприємств. Раніше вже було озвучено дискусійний характер питання 

виживання термінів «облігації підприємств» та «корпоративні облігації» та 

зроблено вибір на користь першого. Проте додатково доцільно розглядати в 

межах облігацій підприємств облігації фінансового та нефінансового секторів. 

Така потреба зумовлена цілями, які переслідують підприємства того чи іншого 

сектору. Якщо фінансово-кредитні установи емітують облігації з тим, щоб 

фінансувати переважно свою поточну діяльність, то підприємства 

нефінансового сектору використовують емісію облігацій, переважно, для 

фінансування своїх інвестиційних потреб.  

Складним було завдання класифікації облігацій за характером строку 

обігу. Проблема полягає в тому, що науковці ототожнюють цю ознаку із 

тривалістю обігу цінного паперу в цілому. В останньому випадку мова йде про 

короткострокові та довгострокові облігації. Однак в межах цієї ознаки не 

розкривається питання розподілу у часі процесу погашення. Іншою проблемою 



в межах даної ознаки було неоднозначне вживання терміну «безстрокові 

облігації», про вже йшлося вище. 

Найбільшим недоліком у класифікації С. Глущенко, як й інших авторів, є 

спроба об’єднати у межах однієї класифікаційної ознаки види облігацій, що 

відрізняються за формою та способом виплати доходу. Ми розділяємо ці ознаки 

і за кожною з них виділяємо конкретні види облігацій. При цьому виходимо з 

міркувань, що форма доходу прив’язана до грошово-матеріальної складової 

винагороди за облігацією, в той час як спосіб виплати цього доходу передбачає 

розподіл винагороди у часі, а також комбінацію чи зміну форм доходу. Крім 

того, ми пропонуємо окремо розрізняти облігації і за формою погашення в 

цілому. 

Насамкінець, варто звернутись до такої проблемної класифікаційної 

ознаки, як цільове призначення емісії облігацій. Знову ж у опублікованих 

працях в рамках цієї групи їх поділяють на цільові та звичайні. Ми 

наголошуємо, що це взагалі не є коректним по відношенню до облігацій, 

оскільки вони за своєю природою завжди є цільовими, про що вказано у 

проспекті їх емісії. Тому за ознакою цільового призначення слід виділяти 

облігації, кошти від розміщення яких спрямовуються на покриття поточних 

витрат, а також ті, що випущені з метою фінансування інвестиційних витрат. 

Постійний прогрес на світовому фінансовому ринку породжує усе нові 

різновиди цінних паперів та облігацій зокрема. Деякі з них настільки специфічні, 

що не можуть бути віднесені до певної з визначених груп облігацій і є 

особливими формами існування останніх. Наприклад, голосуюча облігація надає 

своєму власнику право голосу. Її поява пов’язана із тенденцією останнього 

десятиліття до стирання принципових відмінностей між акціями та облігаціями. 

Для облігацій з фондом погашення є характерним, що емітент створює 

спеціальний фонд для розрахунку за позикою. Конверсійна облігація поєднує у 

собі переваги банківської позики та емісії облігацій: позичальнику надається 

банківський кредит з плаваючою ставкою з умовою, що в разі падіння ставки 

процента по довгострокових позиках до певного рівня, банківський кредит 



гаситиметься шляхом розміщення довгострокових облігацій з фіксованим 

доходом [54, с. 153-157]. Дитяча облігація відрізняється тим, що має номінал, 

менший від узвичаєного [55, c. 578]. Трапляються зовсім специфічні облігації, 

назви яких прив’язані до валюти чи ринку обігу певного регіону (наприклад, 

«самурай», «матадор», «кенгуру»). 

Запропонована класифікація може бути частково поглиблена з тієї точки 

зору, що в межах названих видів облігацій можуть бути відокремлені 

характерні підвиди (наприклад, подальша класифікація муніципальних 

облігацій). 

 

Висновки. 

Отже, складність визначення БЦП як економічного поняття та їх 

функціональна різноманітність породили труднощі, пов’язані з класифікацією 

даного виду фінансових інструментів. Однак очевидним є той факт, що в основі 

даної проблеми лежать нові вимоги, які висувають суб’єкти господарювання до 

фінансового ринку, і які пов’язані із постійною еволюцією практики здійснення 

економічної діяльності. Нові інвестиційні цілі та завдання, які постають перед 

економічними суб’єктами, потребують використання додаткових ресурсів, у 

тому числі у вигляді коштів, запозичених шляхом емісії БЦП. 

За результатами дослідження нами узагальнено видову структуру БЦП та 

удосконалено її через розмежування в рамках ознаки характеру цільового 

призначення БЦП, емітованих для покриття поточних або інвестиційних 

витрат. Доповнено класифікацію ознакою ролі БЦП у формуванні 

інвестиційного капіталу, у межах яких виділено БЦП, які не задіяні у даному 

процесі, та ті, що прямо використовуються для цього. 

Застосування системного підходу до класифікації БЦП дало змогу 

роз‘яснити низку дискусійних питань щодо групування та характеристики 

окремих видів БЦП. Зокрема, аргументовано необхідність відносити іпотечні 

облігації, заставні та іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю до 

боргових, виходячи з першочерговості їх позичкового характеру. 



Сформульовано відмінності понять «корпоративна облігація» та «облігація 

підприємств», зроблено висновок про доцільність вживання останнього з двох 

термінів.  

Нами також було обґрунтовано виділення за ознакою строку обігу 

коротко- та довгострокових БЦП, виходячи з їх належності до ринку грошей чи 

ринку капіталу, а також умовно безстрокових БЦП. Удосконалено поділ за 

рівнем ризику шляхом запровадження терміну «умовно безризикові» через 

визнання ризику обов’язковою складовою природи БЦП. 

Додатково здійснено класифікацію облігацій, що є цілком доречним, 

зважаючи на те, що цей вид БЦП є найбільш поширеним і в ході своєї еволюції 

зазнав найбільших змін та доповнень. 

Результати проведеного дослідження дають змогу поглибити теоретичні 

засади економічної природи БЦП, їх функцій та ролі в економіці завдяки 

систематизації їх видів, що у подальшому дозволить ґрунтовно дослідити ринок 

БЦП як у цілому, так і за окремими сегментами. 
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ЗМІСТ 

Вступ 

1. Види боргових цінних паперів у працях вітчизняних науковців 

2. Видова систематизація боргових цінних паперів 

3. Класифікація облігацій 

Висновки 

 


