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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Останніми роками особливо актуальною стала не�

обхідність пошуку додаткових фінансових ресурсів орга�
нами місцевого самоврядування в контексті проблеми не�
стачі на нестабільності джерел їх формування. Зростаю�
ча у процесі децентралізації економічна самостійність ре�
гіонів не лише дає змогу місцевим органам влади розви�
вати ініціативу, а й покладає на них частину відповідаль�
ності за реалізацію економічної політики держави.
Відтак, на міські бюджети лягає додатковий тягар, по�
в'язаний не лише із забезпеченням безперебійного фун�
кціонування всіх важливих інфраструктурних установ
міста, а й зі створенням додаткових умов для їх розвит�
ку. Недостатність бюджетного фінансування міст і об�
ластей України активізує проблему залучення необхід�
них ресурсів з інших джерел. За таких умов місцеві бюд�
жети повинні використовувати можливості ринку цінних
паперів за рахунок випуску місцевих облігацій та регіо�
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нальних позик. Місцеві запозичення є важливим джере�
лом фінансового забезпечення розвитку місцевого само�
врядування і є потужним фінансовим інструментом, який
сприяє ефективному вирішенню поточних й довготермі�
нових проблем, пов'язаних з фінансуванням бюджетних
видатків.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
ОСТАННІХ РОКІВ

Проблемами залучення додаткових коштів за раху�
нок місцевих запозичень займалися багато представників
економічної науки. Серед видатних вітчизняних учених
слід виділити внесок О. Кириленко, О. Василика, В. Крав�
ченка, І. Луніної, І. Заверухи, В. Падалки та зарубіж�
них вчених: Е. Джорджа, Г. Петерсона, Дж. Фрідме�
на, Е. Добсона тощо. Зокрема, В.І. Кравченко зосеред�
жується на відсутності ефективності державного регу�
лювання муніципальних запозичень. В.М. Падалка вив�
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чає особливості функціонування та розвитку ринку
місцевих запозичень, його ролі у розвитку міст України.
І.Б. Заверуха досліджує проблеми правового регулюван�
ня місцевих запозичень. На наш погляд, розгляд зазна�
чених питань не дає цілісного уявлення про стан ринку
місцевих запозичень в Україні та не дозволяє розробити
системні заходи щодо його вдосконалення.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є вивчення ролі місцевих запо�

зичень як важливого джерела фінансових ресурсів
органів місцевого самоврядування та дослідження основ�
них причин, що стримують розвиток даного сегменту еко�
номіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Місцеві запозичення являються нетрадиційним дже�

релом залучення фінансових ресурсів в місцевий бюджет
для зміцнення фінансової самостійності місцевого само�
врядування та є прогресивним механізмом інвестиційної
і грошово�кредитної політики в руках держави.

Місцеві запозичення — це операції, пов'язані з отри�
манням бюджетом коштів на умовах повернення, плат�
ності та строковості, у результаті яких виникають зобо�
в'язання органів місцевого самоврядування перед креди�
торами [8].

Залежно від способу здійснення запозичень розріз�
няють такі їх основні форми:

— кредити, що залучаються від банківських та інших
фінансових установ;

— облігаційні позики, що передбачають емісію муні�
ципальних облігацій;

— вексельні позики, що передбачають емісію корот�
кострокових казначейських векселів та казначейських зо�
бов'язань;

— взаємні позики органів місцевого самоврядуван�
ня, зокрема ті, які здійснюються комунальними банками
взаємного кредитування (взаємними муніципальними
банками);

— казначейські позики, які здійснюються за рахунок
тимчасово вільних коштів державного або регіонально�
го бюджету.

Кожна форма місцевих запозичень має певну сферу
застосування. Кредити здебільшого використовуються
для фінансування відносно недорогих та коротко�
строкових проектів; облігаційні позики — для фінансуван�
ня довгострокових капіталовкладень; вексельні позики
— для покриття дефіциту місцевого бюджету поточного
року; взаємні позики та казначейські позики — для по�
криття короткострокових касових розривів [9, с. 20].

Найбільш вагому роль у фінансуванні дорогих інвес�
тиційних проектів відіграють саме облігації внутрішньої
місцевої позики. Облігаційна позика як механізм фінан�
сування місцевого економічного розвитку передбачає
розміщення облігацій органами місцевого самоврядуван�
ня на внутрішньому фондовому ринку на умовах стро�
ковості, платності та поверненості.

Облігаційні позики є одним із вагомих інструментів
фінансування важливих суспільних потреб, таких як роз�
виток систем електро�, водопостачання та водовідведен�
ня, транспортних мереж, будівництво житла, закладів ос�
віти, охорони здоров'я, культури, спорту тощо. Порівня�
но з іншими фінансовими інструментами емісія муніци�
пальних облігацій має очевидні переваги: меншу вартість
запозичень у порівнянні з кредитами; сплата відсотків
здійснюється за графіком, встановленим емітентом, а не
кредитором, що дає можливість місцевим бюджетам ре�
гулювати власні грошові потоки; випуск муніципальних
облігацій не потребує надання застави кредиторам;
структуру та етапи здійснення запозичень шляхом об�
лігацій можна максимально адаптувати до інвестиційних
потреб регіону; широке коло потенційних кредиторів
[10].

Щодо місцевих запозичень, то вони здійснюються з
метою фінансування бюджету розвитку бюджету Авто�
номної Республіки Крим, міських бюджетів та викорис�
товуються для створення, приросту чи оновлення стра�
тегічних об'єктів довготривалого користування або
об'єктів, які забезпечують виконання завдань Верховної

Ради Автономної Республіки Крим та міських рад, спря�
мованих на задоволення інтересів населення Автоном�
ної Республіки Крим і територіальних громад міст [4].

З такого трактування законодавством поняття місце�
вих запозичень чітко простежується їх інвестиційне спря�
мування, покликане забезпечувати регіони промислови�
ми та соціально необхідними об'єктами.

Згідно з чинним законодавством місцеві органи вла�
ди можуть залучатися місцеві запозичення дотримуючись
певних вимог:

— сукупний обсяг запозичень до місцевого бюджету
не може перевищувати обсягу дефіциту бюджету розвит�
ку місцевого бюджету на відповідний рік;

— кошти від розміщення облігацій, які отримує еміт�
ент, залучаються до фінансування лише бюджету розвит�
ку відповідного місцевого бюджету;

— місцеві зовнішні запозичення можуть здійснюва�
ти лише Верховна Рада Автономної Республіки Крим,
Київська, Севастопольська міські ради, міські ради міст
обласного значення. При цьому місцеві зовнішні запо�
зичення шляхом отримання кредитів (позик) від міжна�
родних фінансових організацій можуть здійснювати всі
міські ради;

— видатки на обслуговування боргу місцевих бюд�
жетів не можуть щорічно перевищувати 10% видатків від
загального фонду відповідного місцевого бюджету про�
тягом будь�якого бюджетного періоду, коли планується
обслуговування боргу;

— порушення графіка погашення основної суми бор�
гу та платежів щодо його обслуговування з вини пози�
чальника, позбавляє права відповідну раду здійснювати
нові запозичення протягом наступних 5 років [4].

Використання запозичень органами місцевого само�
врядування в Україні чітко регулюється державою. Без
погодження Міністерства фінансів України, яке оцінює
доцільність запозичень і здатність муніципалітету вико�
нати взяті на себе фінансові зобов'язання, випуск муні�
ципальних облігацій неможливий. Міністерство фінансів
також стежить за цільовим використанням залучених
коштів та вчасними розрахунками.

Досвід розвинених країн свідчить, що місцеві органи
влади не можуть нормально функціонувати, не здійсню�
ючи муніципальні запозичення. Це обгрунтовано специф�
ічними макроекономічними функціями центральних бюд�
жетів, які не в змозі повною мірою забезпечити потреби
муніципалітетів у фінансових ресурсах. У розвинених
економіках муніципальні запозичення використовують�
ся широко та успішно: у європейських країнах місцеві
позики формують 10—15% доходів місцевих бюджетів.
Для прикладу, Великобританія емітувала близько 50 млрд
фунтів стерлінгів муніципальних облігацій, Нідерланди
— на суму 32 млрд євро. В Нідерландах завдяки законо�
давчо закріпленій системі гарантування платоспромож�
ності муніципалітетів та згідно нормативів центробанку
муніципальні запозичення мають нульовий ризик.

Запозичення у формі облігацій місцевих позик набува�
ють дедалі більшого розповсюдження у країнах Азії та в
Японії. Найбільш потужним ринок муніципальних цінних
паперів є в Сполучених Штатах і складає близько 75% світо�
вого ринку муніципальних цінних паперів. Обсяг муніци�
пальних запозичень тут досягає 1,6 трлн дол. За рахунок
цього фінансового інструменту в основному здійснюється
фінансування будівництва та реконструкції об'єктів жит�
лово�комунального господарства, закладів освіти й охоро�
ни здоров'я, сфери публічного транспорту, будівництва ав�
томобільних доріг, портових споруд, туристичної інфрас�
труктури. Щорічно в США здійснюється випуск близько 7
тисяч видів муніципальних запозичень, що сукупно скла�
дає близько 110 млрд дол. А з 82 тисяч органів муніципаль�
ної влади приблизно 50 тисяч здійснюють випуск цінних па�
перів. Існує також декілька тисяч спеціальних органів вла�
ди, що утворено з метою обслуговування проектів, під ре�
алізацію яких було випущено муніципальні цінні папери [5].

Незважаючи на те, що місцеві запозичення мають ба�
гато переваг, особливо муніципальні облігації, для місце�
вих бюджетів все ж обсяг таких запозичень залишається
низьким.

Особливість ситуації полягає в тому, що Україна має
занадто невеликий практичний досвід мобілізації коштів
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на місцевому рівні. У період планової економіки муніци�
пальні запозичення в СРСР не були актуальними, що зу�
мовило недостатню вивченість даної проблеми у вітчиз�
няній економічній літературі.

Перша спроба виходу місцевих органів влади на ри�
нок позичкового капіталу відбулась у 1995 р., яка була
недостатньо підготовлена, незабезпечена належною
інформаційною базою і відбувалася практично за повної
відсутності будь�якого нормативно�правового поля. Як
наслідок, цілий ряд здійснених емісій залишилися нере�
алізованими. А по деяких з них місцева влада змушена
була оголосити дефолт. Результатом стала стагнація рин�
ку муніципальних позик, яка тривала з 1998 до 2003 року,
коли не було здійснено практично жодного запозичен�
ня. Відновлення активності припадає на кінець 2003 року
— початок 2004 р. Перші успішні спроби здійснити запо�
зичення на внутрішньому та зовнішньому ринках сприя�
ли тому, що емітентами цінних паперів виступили прак�
тично всі міста�мільйонери та ряд обласних центрів, мен�
ших за розміром.

Аналізуючи динаміку зареєстрованих випусків об�
лігацій місцевих позик з 2003 по 2014 роки, потрібно за�
значити, що чітка тенденція відсутня. Ринок муніципаль�
них позик розвивається стихійно, не рівномірно за тери�
торіальними ознаками і дуже складно спрогнозувати
його розвиток (рис. 1).

Протягом 2003—2008 років відбулося суттєве збіль�
шення обсягів зареєстрованих випусків облігацій місце�
вих позик із 150,0 млн грн. у 2003 році до 974 млн грн. у
2008 році, тому не даремно період 2003—2008 років мож�
на вважати "золотим часом" для муніципальних запози�
чень [12].

Очікування відновлення ринку муніципальних об�
лігацій після повної зупинки наприкінці 2009 року було
марним. Пікова активність ринку у 2008 році змінилась
абсолютним "заморожуванням" ринку муніципальних об�
лігацій у 2010 році. Цьому є пояснення, оскільки украї�
нська економіка перебувала під впливом глобальної
фінансової кризи, яка охопила майже всі країни Європи.

У 2011 році було зареєстровано НКЦПФР 8 випусків
облігацій місцевих позик на суму 584,5 млн грн., що скла�
ло 3,41% від загального обсягу зареєстрованих випусків
цінних паперів, що підтверджує на вагомий вплив вище
наведених проблем на розвиток даного сектору фондо�
вого ринку. Емітентами виступали такі органи самовря�
дування: Верховна Рада АРК — на суму 400 млн грн., За�
порізька міська рада — 25 млн грн., Черкаська міська рада
— 60 млн грн. та Харківська міська рада — 99,5 млн грн.
[7]. Враховуючи фінансовий стан органів місцевої влади
в посткризовий період, можна було дійти висновку, що
наступні випуски облігацій внутрішніх місцевих позик —
лише питання часу.

У 2012 році спостерігалась певна зацікавленість
органів місцевого самоврядування інструментами фон�
дового ринку для залучення інвестицій у розвиток регі�
онів та їх інфраструктури. Таким чином, протягом 2012
року було зареєстровано 12 випусків облігацій місцевих
позик на загальну суму 5680,25 млн грн., що у порівнянні
з 2011 роком більше на 5095,75 млн грн. Для порівняння,
у 2013 році Комісія не зареєструвала жодного випуску
облігацій місцевих позик. У 2014 році регулятором за�

реєстровано один випуск облігацій місце�
вих позик Київської міської ради на суму
2375,0 млн грн. У І півріччі 2015 року мун�
іципальні облігації не випускалися [2].

У загальній структурі торгів на ринку
цінних паперів у 2014 році частка торгів му�
ніципальними облігаціями зменшилася з
0,21 у 2013 році до 0,18 % у 2014 році. У 2014
році частка обсягу торгів облігаціями
місцевих позик на біржовому ринку ста�
новила 14,11 % та зменшилася майже у два
рази порівняно з 2013 роком [11, c. 34].

Поточна ситуація на ринку облігацій
місцевих позик пояснюється нездатністю
місцевих бюджетів конкурувати з держа�
вою, яка відтягує на себе левову частку
ліквідності на внутрішньому ринку запо�
зичень.

Досліджуючи ринок муніципальних запозичень за пе�
ріод з 2003 по 2014 роки, можна стверджувати, що ос�
новними емітентами даного інструмента є Київська,
Львівська, Одеська, Верховна Рада АРК, Донецька, За�
порізька та Харківська міські ради, що пояснюється знач�
ним зацікавленням даних органів місцевої влади у вико�
ристанні такого ефективного джерела фінансування для
вирішення соціальних потреб регіонів.

Ринок муніципальних облігацій, як складова фондо�
вого ринку України, поки що знаходиться лише на по�
чатковій стадії свого розвитку.

Основними проблемами, що перешкоджають станов�
ленню та розвитку ринку місцевих запозичень в Україні,
є:

— скорочення попиту на муніципальні цінні папери
у зв'язку із погіршенням ліквідності фінансових посеред�
ників та недовіра населення до фінансових установ;

— зростання ризику несвоєчасного повернення та
сплати платежів за борговими зобов'язаннями;

— низький рівень муніципального фінансового ме�
неджменту;

— недостатня ліквідність і привабливість муніципаль�
них облігацій порівняно з іншими борговими цінними па�
перами фондового ринку;

— низький рівень підготовки працівників відповідних
структурних підрозділів органів місцевого самоврядуван�
ня щодо проведення роботи з підготовки та забезпечен�
ня випуску цінних паперів;

— відсутність механізму захисту прав кредиторів з
контролю за цільовим використанням позикових коштів;

— низький рівень управління коштами резервних
фондів позик;

— відсутність ефективної системи моніторингу реалі�
зації інвестиційних проектів та оцінки величини кредит�
них ризиків за ними;

— відсутність прозорості інформації щодо діяльності
емітентів [3].

Структура ринку місцевих запозичень в Україні не за�
безпечує необхідних темпів його розвитку, не сприяє
ефективному переміщенні капіталів та зменшенню ри�
зиків.

Вказані проблеми свідчать про необхідність рефор�
мування ринку місцевих запозичень з метою перетворен�
ня його на інструмент ресурсного забезпечення регіо�
нального розвитку, що потребує здійснення комплекс�
них перетворень, а саме:

— вдосконалення системи державного регулювання
ринку місцевих запозичень. Це зокрема, передбачає ство�
рення правових основ функціонування цього ринку, ух�
валення комплексу заходів та нормативно�правових
актів, які створять правове поле для розвитку ринку та
врегулювання відносини між його учасниками. Має бути
ухвалена концепція розвитку такого ринку, а також нор�
мативно�правова база з питань управління боргом;

— розширення доступу органів місцевого самовря�
дування до ринку внутрішніх та зовнішніх запозичень;

— спрощення процедур отримання дозволів та реє�
страції випусків муніципальних облігацій;

— для підвищення надійності вкладень у муніципальні
цінні папери можуть використовуватися державні га�
рантії, а також здійснюватися страхування відповідаль�
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Рис. 1. Обсяг зареєстрованих випусків облігацій місцевих позик
у 2003—2014 роках, млн грн.
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ності міських рад за муніципальними запозиченнями;
— запровадження ефективних систем страхування

ризиків дефолтів за місцевими позиками;
— грамотне проведення маркетингової компанії

щодо здійснення місцевих запозичень, дасть змогу не
тільки акумулювати кошти громадян для фінансування
суспільно важливих проектів, а й залучати їх у такий
спосіб до активного управління місцевим економічним
розвитком та прийняття відповідних рішень [9];

— спрямування залучених коштів на створення дохі�
дних проектів, які дозволять окупити витрати;

— належний рівень управління запозиченнями, тоб�
то проведення виваженої боргової політики. Перед орга�
нами місцевого самоврядування постає завдання забез�
печити оптимальну структуру боргу з метою мінімізації
видатків на його обслуговування, підтримання економі�
чно безпечного рівня боргового навантаження та забез�
печення рівномірного в часі графіка виплат за боргови�
ми зобов'язаннями;

— забезпечити періодичне опублікування інформації
щодо стану місцевого та регіонального боргу та виплат
відсотків.

Існуюча практика місцевих запозичень в Україні по�
казала слабкі місця наявної системи, однак, за умови на�
лежної законодавчої та регуляторної бази та врахуван�
ня досвіду інших країн, розвиток ринку місцевих запо�
зичень може стати необхідним джерелом фінансових ре�
сурсів для задоволення потреб місцевих громад у якісній
інфраструктурі.

ВИСНОВКИ
Підводячи підсумок, можна сказати, що ринок місце�

вих запозичень в Україні розвинутий ще недостатньо, і
його не можна розглядати як важливу складову борго�
вого ринку. Однак, недивлячись на це, ми вважаємо, що
це дуже важливий сегмент фінансового ринку і його обо�
в'язково потрібно удосконалювати і створювати умови
для його подальшого розвитку та зміцнення.

Місцеві запозичення повинні відіграти тільки пози�
тивну роль в розвитку економіки регіонів. Збільшення
ролі місцевих бюджетів дозволить більш ефективно ви�
користовувати запозичені кошти, спрямовувати на
підтримку вітчизняних виробників, стимулювати їх у до�
датковому отриманні фінансових ресурсів з метою ви�
ходу на зовнішні ринки, що у підсумку сприятиме загаль�
ному економічному відродженні територій.
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