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ний банк), які виконують специфічні функції, реалі-
зуючи основні напрями державної політики.

Автором запропоновано також класифікувати 
банки з державною участю залежно від постійного 
або тимчасового характеру діяльності банку. Адже 
банки можуть створюватися як фінансово-кредитні 
установи з державним капіталом одразу (наприклад, 
«Ощадбанк», «Укрексімбанк»), а можуть бути пере-
творені на банки з державною участю через кризо-
вий стан та задля запобігання банкрутству («При-
ватбанк», «Укргазбанк» тощо). Банки з державною 
участю за постійним/тимчасовим характером діяль-
ності поділяють на квазідержавні банки; націоналі-
зовані банки; санаційні банки; банки з тимчасовою 
адміністрацією; банки, які були створені за участю 
державного капіталу.

Залежно від частки державної власності у статут-
ному капіталі банків з державною участю пропону-
ємо класифікувати їх на банки зі 100% державної 
власності на акції (державні банки, цілковито під-
контрольні державі); банки, у яких більше 50% ста-
тутного капіталу належить державі (держава воло-
діє контрольним пакетом акцій та має усі важелі 
впливу на управління банком); банки, у яких менше 
50% статутного капіталу належить державі (держава 
виступає акціонером, але не має значного впливу на 
прийняття ключових рішень). Виділення саме трьох 
типів банків з державною участю за цією класифі-
каційною ознакою дає можливість уточнити розу-
міння змісту поняття «банк з державною участю» (не 
тільки як банк з 50–100% державної частки у ста-
тутному капіталі, але й як банк з державною част-
кою менше 50%).

Таким чином, проведені автором узагальнення 
та систематизація теоретичних підходів до класифі-
кації банків з державною участю дають змогу вдо-
сконалити класифікацію цих банків шляхом виді-
лення нових класифікаційних ознак, таких як тип 
здійснюваних банківських операцій та постійний / 
тимчасовий характер діяльності банку. Розроблена 
класифікація включає чіткі та об’єктивні крите-

рії розподілу банків на типи, а також дає можли-
вість здійснювати обґрунтований вибір стратегічних 
напрямів діяльності банків з державною участю, 
приймати виважені рішення поточного характеру, 
що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності 
банків за складних економічних умов.

Висновки. Підсумовуючи, можемо зазначити, 
що авторське бачення класифікації банків з дер-
жавною участю включає оптимальний набір класи-
фікаційних ознак, які найбільш повно розкривають 
специфіку діяльності банків з державною участю, а 
окремі з них (тип здійснюваних банківських опера-
цій; розгалуженість філіальної мережі; фінансовий 
стан банку) у перспективі можуть бути використані 
також для класифікації інших банків, а не тільки 
для класифікації банків з державною участю. Запро-
понований підхід, на відміну від наявних, є комп-
лексним та сприятиме прийняттю рішень про вибір 
банками найефективніших стратегій відповідно до 
сучасних умов господарювання.
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У статті розглянуто роль місцевих запозичень у фінансовому забезпеченні об’єднаних територіальних громад. Проаналізо-
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Постановка проблеми. В сучасних умовах децен-
тралізаційних тенденцій особливо актуальною стала 
необхідність пошуку додаткових фінансових ресур-
сів органами територіальних громад в контексті 
проблеми нестачі та нестабільності джерел їх фор-
мування. Зростаюча у процесі децентралізації фінан-
сово-економічна незалежність територіальних громад 
не лише дає змогу розвивати ініціативу, а й покладає 
на них частину відповідальності за реалізацію еконо-
мічної політики держави. Відтак, на місцеві бюджети 
лягає додатковий тягар, пов’язаний не лише із забез-
печенням безперебійного функціонування всіх важ-
ливих інфраструктурних об’єктів, а й зі створенням 
додаткових умов для їх розвитку. Недостатність 
бюджетного фінансування територіальних громад в 
Україні активізує проблему залучення необхідних 
ресурсів з інших джерел. Місцеві запозичення є важ-
ливим джерелом фінансового забезпечення розвитку 
місцевого самоврядування і є потужним фінансовим 
інструментом, який сприяє ефективному вирішенню 
поточних й довготермінових проблем, пов’язаних з 
фінансуванням бюджетних видатків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визна-
ченням сутності та особливостей функціонування 
інститутів місцевих запозичень займались такі 
вітчизняні вчені як А. Є. Бюряченко, В. М. Падалка 
та М. М. Пастернак. В. Кравченко працював над роз-
робкою інструментарію функціонування інфраструк-
тури ринків муніципальних запозичень. Роль емісії 
муніципальних цінних паперів досліджували Д. Гри-
джук та О. Кириленко. 

Постановка завдання. Основною метою статті є 
дослідження сутності та видів місцевих запозичень, 
їх ефективності та динаміки розвитку в Україні в 
умовах децентралізаціїі.

Виклад основного матеріалу. Одним з напрямів 
подолання недостатності фінансових ресурсів, змен-
шення дефіциту бюджетів, реалізації міських інвес-
тиційних програм, послаблення залежності міст від 
центральних органів влади є місцеві запозичення 
в різних формах свого прояву. Використання залу-
чених коштів – це реальна можливість зміцнити 
дохідну базу об’єднаної територіальної громади, і 
вирішити ті завдання, реалізація яких не може бути 
забезпечена в даний момент за рахунок власних дохо-
дів бюджету. На сучасному етапі розвитку україн-
ських територіальних громад така форма залучення 
фінансових ресурсів використовується не в повному 
обсязі порівняно з розвинутими індустріальними 
країнами та потребує вдосконалення у перспективі.

Місцеві запозичення в Україні останнім часом 
можуть стати перспективним інструментом фінан-
сового забезпечення місцевого самоврядування, хоча 
їх здійснення потребує удосконалення організацій-
них засад. Місцеві запозичення – це операції з отри-
мання до міського бюджету кредитів (позик) на умо-
вах повернення, платності та строковості з метою 
фінансування місцевих бюджетів відповідних рівнів, 
враховуючи бюджети ОТГ. Таке визначення чітко 
визначає суб’єктів позикових відносин. Стосовно міс-
цевих внутрішніх запозичень ними є міські ради, а 

місцевих зовнішніх запозичень – міські ради інших 
міст та міські ради міст обласного значення.

Згідно нормам БК України місцеві запозичення 
до бюджетів ОТГ здійснюються відповідно до ст. 16 і 
74. Ради ОТГ мають право здійснювати: місцеві вну-
трішні запозичення; місцеві зовнішні запозичення, 
у тому числі шляхом отримання кредитів (позик) 
від міжнародних фінансових організацій. Запози-
чення здійснюються до бюджету розвитку і кошти 
спрямовуються на реалізацію інвестиційних про-
грам (проектів), метою яких є розвиток комуналь-
ної інфраструктури, впровадження ресурсозберіга-
ючих технологій, створення, приріст чи оновлення 
стратегічних об’єктів довготривалого користування 
або об’єктів, які забезпечують виконання завдань 
міських рад, рад ОТГ, спрямованих на задоволення 
інтересів населення їх громад.

Вітчизняними науковцями приділяється багато 
уваги щодо дослідження змістовної сутності та осо-
бливостей функціонування інституту місцевих запо-
зичень. Так, М. Пастернак визначає економічну при-
роду місцевої позики через взаємозв’язок відносин 
власності та функцій і завдань органів місцевого 
самоврядування, яка розкривається через загальні 
закономірності руху позичкового капіталу у формі 
інвестицій та кредитів [1, с. 6]. В. Падалка ствер-
джує, що сучасний ринок муніципальних запози-
чень має складну систему інститутів та інструментів 
залучення ресурсів на цілі фінансування місцевого 
та регіонального розвитку, та підкреслює, що значну 
роль у забезпеченні бюджетними ресурсами місцевої 
влади відіграють фондові інструменти, зокрема, різ-
новиди видів облігаційних позик [2, с. 8]. Д. Гриджук 
наголошує, що регулярна емісія муніципальних цін-
них паперів різних видів, розрахованих на різних 
інвесторів, яка поєднується з комплексом бюджетних 
заходів, здатна призвести до істотного оздоровлення 
фінансової системи відповідної території і поліп-
шення в ній інвестиційного клімату [3, с. 41]. Однак, 
на думку, О. Кириленко, органи місцевого самовря-
дування ще не стали активними учасниками фондо-
вого ринку, що суттєво обмежує їх фінансові можли-
вості щодо розвитку своїх територій [4, с. 8]. Тому, 
за твердження В. Кравченко принципово важливим 
у контексті функціонування інфраструктури ринків 
муніципальних запозичень є розробка їх інструмента-
рію [3, с. 33]. За думкою А. Буряченко, становлення 
вітчизняного ринку місцевих запозичень є одним з 
найважливіших завдань розвитку місцевого самовря-
дування на сучасному етапі [5, с. 14].

Сьогодні в Україні діють багато міжнародних 
фінансових та неурядових організацій, їх представ-
ництв, які можуть надати місцевій владі правову, 
кадрову, організаційну, технічну, а головне – фінан-
сову підтримку для модернізації вітчизняної системи 
місцевого самоврядування. Частина з них здійснює 
кредитування програм місцевого розвитку на засадах 
поворотності, строковості та платності. Разом з тим, 
можна виділити низку суб’єктів (наприклад, Агент-
ства США, Канади та Швеції з міжнародного роз-
витку, Британська рада, ПРООН й інші), які висту-
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пають своєрідними «донорами» ресурсів на засадах 
«співфінансування», що передбачає використання 
усіх можливих джерел залучення коштів на реаліза-
цію тієї чи іншої програми. 

В сучасних умовах процесів децентралізації за 
умови чіткої координації дій відповідних профіль-
них міністерств і відомств України, з одного боку, 
та усіх донорських агенцій, посольств і міжнародних 
організацій, які фінансують та впроваджують масш-
табні програми і проекти з децентралізації, з іншого 
боку, реалізуються 15 програм і проектів, спрямова-
них на розбудову на якісно новому рівні засад місце-
вого самоврядування в Україні на принципах децен-
тралізації та зміцнення спроможності об’єднаних 
територіальних громад [6]. 

Можливість здійснення місцевих запозичень 
до місцевих бюджетів в цілому, та бюджетів ОТГ 
зокрема, забезпечує швидку мобілізацію ресурсів, 
гарантує відповідальність місцевої влади за цільове 
та ефективне використання коштів. 

В ході дослідження можливостей запозичень 
територіальних громад визначено, що місцеві запо-
зичення є важливим джерелом фінансового забез-
печення розвитку місцевого самоврядування і є 
потужним фінансовим інструментом, який сприяє 
ефективному вирішенню поточних й довготерміно-
вих проблем, пов’язаних з фінансуванням бюджет-
них видатків. Можливість здійснення місцевих запо-
зичень до місцевих бюджетів в цілому, та бюджетів 
ОТГ зокрема, забезпечує швидку мобілізацію ресур-
сів, гарантує відповідальність місцевої влади за 
цільове та ефективне використання коштів. 

На основі проведених теоретичних узагальнень 
автором запропоновано класифікаційне групування 
запозичень територіальних громад за окремими озна-
ками, зокрема:

– за сферою запозичень: внутрішні, зовнішні;
– за метою запозичень: фінансування цільових 

(інвестиційних) програм (проектів); забезпечення 
касового виконання бюджету; розвиток інфраструк-
тури; впровадження ресурсозберігаючих технологій; 
створення, приріст чи оновлення стратегічних об’єктів 
довготривалого користування або об’єктів, які забезпе-
чують виконання завдань міських рад, рад ОТГ, спря-
мованих на задоволення інтересів населення їх гро-
мад; погашення розміщених раніше місцевих позик;

– за формою запозичень: облігаційні, необліга-
ційні (кредитні);

– за типом запозичень: кредити, що залучаються 
від банківських та інших фінансових установ; облі-
гаційні позики, що передбачають емісію муніципаль-
них облігацій; вексельні позики, що передбачають 
емісію короткострокових казначейських векселів 
та казначейських зобов’язань; взаємні позики орга-
нів місцевого самоврядування, зокрема ті, які здій-
снюються комунальними банками взаємного кре-
дитування (взаємними муніципальними банками); 
казначейські позики, які здійснюються за рахунок 
тимчасово вільних коштів державного або регіональ-
ного бюджету;

– за цілеспрямуванням запозичень: загальні, 
прибуткові, проектні;

– за джерелами запозичень: приватні, державні, 
міжнародні інститути;

– за терміном запозичень: короткострокові, 
середньострокові, довгострокові;

– за умовами запозичень: ринкові, пільгові.
Здійснено аналіз динаміки місцевих запозичень 

в Україні за структурою їх джерел за 2010-2017 рр., 
зокрема:

– за внутрішніми запозиченнями – запозичення 
за рахунок позик банківських установ; запозичення 
за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку; 
запозичення за рахунок залишків коштів на рахун-
ках бюджетних установ; запозичення за рахунок 
зміни залишків коштів бюджетів; запозичення за 
рахунок випуску цінних паперів (емісії облігацій 
місцевої позики); інші внутрішні запозичення;

– за зовнішніми запозиченнями – позики, надані 
міжнародними фінансовими організаціями; позики, 
надані іноземними комерційними банками; позики 
за рахунок коштів технічної допомого ЄС, позики 
інших міжнародних донорських установ інші 
зовнішні запозичення.

Проведений аналіз свідчить, що у загальному 
обсязі місцевих запозичень в Україні за аналізова-
ний період переважають внутрішні запозичення як 
джерела фінансування місцевих бюджетів (бюдже-
тів ОТГ) й мають досить різноспрямовану динаміку 
у часі. Так, за 2010-2017 рр. найбільший обсяг вну-
трішніх місцевих запозичень відзначено у 2016 р. у 
сумі 15484,29 млн. грн., що на 1254,12 млн. грн. 
більше порівняно з попереднім 2015 р. (+8,81%), у 
2017 р. відмічається скорочення даного показника 
до 5780,49 млн. грн., що на 9703,8 млн. грн. менше 
щодо попереднього 2016 р. (-62,67%). Також зна-
чним є збільшення внутрішніх місцевих запозичень у 
2015 р. – 14230,17 млн. грн. проти 5940,87 млн. грн у 
2014 р. (+8289,3 млн. грн.), у 2,4 рази [7]. На нашу 
думку, це може бути пояснено, з одного боку – за 
рахунок імплементації сукупності відповідних зако-
нодавчих норм щодо початку децентралізаційних 
процесів та утворення об’єднаних територіальних гро-
мад по регіонах країни з низкою відповідних повно-
важень та можливостями самостійного залучення 
внутрішніх місцевих запозичень, що й призвело до 
стрімкого росту даного показника, з іншого – недо-
статнім рівнем розвиненості та недосконалістю функ-
ціонування ринку внутрішніх місцевих запозичень, 
що потребує розбудови в сучасних умовах процесів 
децентралізації. 

Також, за аналізований період часу найбільшу 
частку мають запозичення за рахунок розміщення 
коштів на депозитах або придбання цінних паперів. 
Максимальне значення показника таких запозичень 
спостерігається у 2017 р. в обсязі 23885,31 млн. грн., 
що на 7998,36 млн. грн. більше порівняно з попере-
днім 2016 р. (+50,35%), та майже у 10 разів більше 
ніж у 2015 р. – 2382,84 млн. грн. Другими за зна-
чимістю є запозичення за рахунок позик банківських 
установ: максимальний обсяг у 2840,12 млн. грн. 
зафіксовано у 2013 р., але у наступних періодах про-
являється спадна динаміка – до 33,12 млн. грн. у 
2015 р., починаючи з якого спостерігається поступове 
зростання показника до рівня 96,73 млн. грн. у 2016 р. 
(+63,61 млн. грн.) та у 2017 р. – 269,55 млн. грн. 
(+172,82 млн. грн.) [8]. Запозичення за рахунок 
коштів єдиного казначейського рахунку, запозичення 
за рахунок залишків коштів на рахунках бюджет-
них установ, інші внутрішні запозичення мають різ-
носпрямовану динаміку у часі, за 2015-2017 рр. їх 
обсяги скорочуються в загальному обсязі внутрішніх 
місцевих запозичень, та справляють незначний вплив 
на формування їх структури. 

Аналіз динаміки зареєстрованих випусків обліга-
цій місцевих позик у 2007-2017 рр., засвідчив, що 
чітка тенденція відсутня, ринок місцевих запозичень 
розвивається стихійно, не рівномірно за територіаль-
ними ознаками, що свідчить, з одного боку про пев-
ний перерозподіл джерел місцевих запозичень ОТГ 
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на користь інших інструментів, з іншого боку – про 
наявність відповідних проблем у можливості вико-
ристання такого інструменту об’єднаними територі-
альними громадами та його низьку розвиненість у 
структурі фондового ринку країни в цілому.

Також визначено, що загальний обсяг залишків 
коштів 9 бюджетів ОТГ (Вінницької, Волинської, Дні-
пропетровської, Донецької, Житомирської, Кірово-
градської, Тернопільської і Черкаської областей) на 
депозитних рахунках банківських установ по областях 
України за 2017 р. склали 287,46 млн. грн., що скла-
дає 4,76% загальної суми показника по всій країні. 

Обсяги зовнішніх місцевих запозичень у вигляді 
позик, наданих міжнародними фінансовими органі-
заціями, іноземними комерційними банками змен-
шуються, що, у підсумку, призводить до значного 
скорочення загального обсягу місцевих запозичень з 
15448,15 млн. грн. у 2016 р. до 5755,83 млн. грн. у 
2017 р. (на 62,74 % або на 9692,32 млн. грн.).

Важливо зазначити, що на даний момент в Укра-
їні реалізуються 15 міжнародних програм і про-
ектів, спрямованих на розбудову на якісно новому 
рівні засад місцевого самоврядування в Україні на 
принципах децентралізації та зміцнення спромож-
ності об’єднаних територіальних громад, серед яких: 
Зміцнення місцевої фінансової ініціативи в Україні 
(ЗМФІ-ІІ) впровадження; Проект ПРООН/ЄС «Місце-
вий розвиток, орієнтований на громаду»; Шведсько-
український проект «Підтримка децентралізації 
в Україні»; Розробка курсу на зміцнення місце-
вого самоврядування в Україні (ПУЛЬС); Програма 
U-LEAD, які мають найбільшу ступінь реалізації та 
застосування в об’єднаних територіальних громад по 
регіонах України.

Окрім позитивних переваг місцевих запозичень, 
що відкривають нові фінансові можливості непо-
трібно забувати, що в результаті здійснення місцевих 
запозичень виникає місцевий борг – загальна сума 
боргових зобов’язань територіальної громади міста 
з повернення отриманих та непогашених кредитів 
(позик) станом на звітну дату, що виникають вна-
слідок місцевого запозичення. Існують групи ризи-
ків, що пов’язані з місцевим боргом та наданням 
місцевих гарантій, а саме: макроекономічні ризики; 
ризики управління місцевим боргом; ризики неефек-
тивності використання боргових ресурсів місцевих 
бюджетів та надання місцевих гарантій.

В цілому проведене дослідження свідчить про те, 
що ефективний розвиток ринку запозичень територі-
альних громад потребує забезпечення певних умов, 
зокрема: макроекономічних, інституціональних, 
регулятивних, високих позицій у рейтингах фінан-
сової спроможності ОТГ; надання місцевих гарантій; 
поєднання диференційованих джерел забезпечення 
витрат бюджетів ОТГ.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, на основі вищевикладеного можна зробити 
певні узагальнення. 

Ефективний розвиток ринку запозичень територі-
альних громад потребує забезпечення певних умов, 
серед яких виокремимо наступні:

– макроекономічні умови – ринок запозичень 
територіальних громад є складовою частиною наці-
онального ринку капіталів, його стан та особли-
вості розвитку багато в чому визначаються макро-
економічною, фіскальною та монетарною політикою. 
Очевидно, що облігації місцевої позики, які є, як 
правило, інструментами з фіксованою дохідністю, 
можуть бути привабливими для потенційних покуп-
ців лише за умови низьких рівнів інфляції;

–  інституціональні та регулятивні – розвиток 
ринку запозичень територіальних громад потребує 
чіткої інституційно-правової системи, тобто місцева 
влада повинна мати певний інституційний потенціал 
організації та обслуговування місцевих позик;

– рейтинг фінансової спроможності ОТГ – фак-
тично є показником рівня довіри до місцевих орга-
нів влади; його отримання від відповідної агенції 
може стати істотним чинником здійснення місцевого 
запозичення;

– гарантії – надаються інвесторам з боку місце-
вих органів влади і мають бути інструментом підви-
щення привабливості такої форми вкладення коштів 
для інвестора та зменшення вартості запозичень;

– поєднання різних джерел забезпечення витрат 
бюджетів ОТГ – використання місцевими органами 
влади широкого спектру фінансових інструментів та 
створення відповідних фінансових інститутів, у т.ч. 
місцевих фондів розвитку, місцевих банків.
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