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діяльності, збір за місця для паркування транспорт-
них засобів та туристичний збір, можна зазначити, 
що вони не здатні повною мірою наповнювати місце-
вий бюджет, але, порівнюючи надходження від збо-
рів, які існували до прийняття ПКУ, і надходження, 
які наповнюють місцевий бюджет м. Львова зараз, 
можемо зробити висновок, що зміни у ПКУ дали неа-
биякий результат.

На нашу думку, таке вагоме зростання суми 
податкових надходжень відбулось за рахунок при-
йняття Податкового кодексу України, оскільки зі 
зміною ПКУ змінилися склад, структура, меха-
нізм справляння податків і зборів. Крім того, 
покладаємо надії на нещодавно введений податок 
на нерухомість, відмінний від земельної ділянки, 
оскільки цей податок відіграє неабияку роль у 
формуванні доходів місцевих бюджетів багатьох 
країн світу.
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В статье рассмотрена эволюция научных взглядов на категорию государственного и муниципального кредита. Определе-
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Постановка проблеми. В умовах ринкової еко-
номіки муніципальний кредит набуває все важливі-
шого значення у складі фінансової системи країни, 
зокрема у місцевих фінансах, й стає одним із ключо-
вих джерел фінансування інвестиційних потреб орга-
нів місцевого самоврядування. Водночас муніципаль-
ний кредит залишається складним і суперечливим 
явищем, що спричиняє велику варіативність точок 

зору світової наукової думки у поглядах на природу 
і наслідки його існування. Зазначене обумовлює 
доцільність теоретичного обґрунтування економічної 
природи муніципального кредиту й дослідження ево-
люції його розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням, присвяченим дослідженню теоретичних аспек-
тів кредиту на муніципальному рівні, приділяють 
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увагу такі відомі вчені, як, зокрема, О.П. Кири-
ленко, В.М. Падалка, І.О. Луніна, В.І. Кравченко, 
Л.П. Сідельникова, М.А. Гапонюк, Х. Циммерманн. 
Водночас наукова спільнота муніципального кре-
диту приділяє значно менше уваги порівняно з про-
блематикою загальнодержавного кредиту і боргу, 
наголошуючи на подібності цих категорій у теоре-
тичній площині. Теоретичні аспекти загальнодер-
жавного боргу та кредиту знаходяться у полі зору 
видатних зарубіжних та вітчизняних учених, таких 
як, зокрема, А. Сміт, Д. Юм, Ж.Б. Сей, Т. Мальтус, 
Дж.С. Мілль, К. Дітцель, Дж.М. Кейнс, Е. Хансен, 
А. Лернер, Дж. Б’юкенен, Р. Масґрейв, В.Л. Андру-
щенко, С.І. Юрій, В.М. Федосов.

Мета статті полягає у систематизації еволюції 
наукових поглядів на природу муніципального кре-
диту у контексті економічної теорії.

Виклад основного матеріалу дослідження. Еволю-
ція категорії муніципального кредиту налічує лише 
кілька століть (у науковий дискурс вона увійшла 
лише у XIX ст.) й пов’язана з процесами розвитку 
і становлення інституту місцевого самоврядування, 
що привело до розмежування суспільних фінансів на 
державні і муніципальні й, як наслідок, відокрем-
лення муніципального кредиту від державного в 
окрему складову фінансової системи держави. Тому 
беззаперечним вбачається, що в основі економічної 
природи як муніципального, так і державного креди-
тів лежать певні схожі явища, й, відповідно, можна 
стверджувати, що теоретичні основи муніципального 
кредиту беруть свої витоки з теорій загальнодержав-
ного кредиту (боргу).

Так, вперше ґрунтовне дослідження проблема-
тики державного кредиту знаходимо у А. Сміта та 
Д. Юма. А. Сміт, розділяючи занепокоєння зрос-
танням боргів Англії у XVIII ст., дійшов висновку, 
що надмірне використання інструменту запозичень 
врешті-решт призведе до національного банкрутства 
[1]; «його роздуми про систему боргових зобов’язань 
викладені у вкрай ворожому тоні» [2, с. 701]. Д. Юм 
був ще більш категоричним у ставленні до боргів, він 
застерігав: «Або нація знищить державний кредит, 
або державний кредит знищить націю» [3, с. 360]. 
Ж.Б. Сей порівнював державний кредит зі «зброєю», 
«що страшніша за порох» [4, с. 203].

Д. Рікардо віддавав перевагу оподаткуванню 
перед запозиченням коштів, аргументуючи свою 
позицію тим, що «система позик більш руйнівна для 
національного капіталу, ніж система обтяжливого 
оподаткування того ж розміру» [5, с. 213]. Т. Маль-
тус порівнював вплив державного боргу на економіку 
зі страшною хворобою, що знищує добробут і підри-
ває основи політичного життя народу [6, с. 267].

Не таким категоричним у своїх поглядах був 
Дж.С. Мілль, який стверджував, що зростання 
боргу перешкоджає формуванню приватних капі-
талів шляхом підвищення відсоткових ставок [6]. 
Проте, на його думку, у разі надзвичайних видатків 
(наприклад, ведення війни) борг є більш ефективним 
інструментом мобілізації додаткових ресурсів, ніж 
зростання податків [7].

Ч.Ф. Бастейбл у своїй ґрунтовній праці «Сус-
пільні фінанси» висловив думку про необхідність 
врахування напрямів витрачання запозичених 
коштів під час оцінювання впливу суспільних боргів 
на стан економіки [2, с. 710]. Крім того, він посту-
пово доводить, що запозичення фінансових ресурсів 
органами місцевого самоврядування повинні мати 
явно виражену інвестиційну мету, таку як, напри-
клад, будівництво трамвайних ліній, метрополітену.

Окрему позицію серед науковців XIX ст. у питан-
нях державного кредиту займав К. Дітцель, який 
запропонував розглядати процес запозичення як 
«справедливий та вигідний» [8]. На його думку, 
система запозичень є важливим методом покриття 
непередбачуваних видатків (наприклад, на ведення 
військових дій) і є тотожною інвестиціям. Для 
К. Дітцеля державний кредит – це «Архімедова 
точка опори, що піднімає світ з обох полюсів» [8]. 
Він вважав, що країна є більш цвітучою і прогре-
сивною, коли «більшу частину державних видатків 
займають відсоткові платежі за боргом» [9, с. 9].

Новою віхою в еволюції теорії державного кре-
диту і державного боргу стала публікація фунда-
ментального дослідження англійського економіста 
Дж.М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, про-
цента і грошей» (1936 р.) як реакції на економічні 
реалії 20–30-х рр. XX ст. На його думку, капі-
тальні видатки держави, що фінансуються за допо-
могою позик, сприяють розширенню інвестицій, а 
фінансування поточних видатків приведе до збіль-
шення «схильності до інвестування» [10, с. 148]; 
зростання заборгованості держави і місцевої влади 
Дж.М. Кейнс розглядав як невід’ємну частину дер-
жавного регулювання «ефективного попиту» в період 
кризи [11, с. 133]. Послідовники Кейнса (так звані 
неокейнсіанці) – Е. Хансен, А. Оукен, Р. Харрод та 
інші – у 50-х рр. XX ст. перевели площину концеп-
ції дефіцитного фінансування у русло теорій еконо-
мічного зростання. Так, Е. Хансен стверджував, що 
державний кредит є «інструментом державної еконо-
мічної політики» й «засобом управління національ-
ним доходом» [12, с. 185]. Р. Харрод зазначав, що 
«витрата коштів за рахунок бюджетного дефіциту – 
це відвідний кран, який можна швидко відкрити, й 
найкращий для цього спосіб – зниження податків» 
[11, с. 143]. Згідно з неокейнсіанським підходом голо-
вним завданням держави стає забезпечення збалан-
сованості бюджету не на щорічній основі, а протягом 
економічного циклу через застосування механізмів 
антициклічної політики, одним з яких і є вико-
ристання запозичень. Інший послідовник кейнсіан-
ської доктрини, А. Лернер [13], висунув принципи 
«функціональних фінансів», які повністю відкида-
ють необхідність збалансування бюджету протягом 
будь-якого періоду. Натомість головним завданням 
держави А. Лернер вбачав забезпечення макроеко-
номічної стабільності й збалансованості економіки 
через механізм забезпечення повної зайнятості, 
чого можна досягти шляхом регулювання сукупних 
видатків податковими і борговими інструментами 
[14]. А. Лернер не вважав внутрішній борг тягарем, 
він писав: «Ми винні його самі собі» [13, с. 34]. За 
такої позиції внутрішні запозичення не є загрозою 
для держави та ОМС, оскільки відбувається лише 
перерозподіл фінансових ресурсів у часі.

Зауважимо, що кейнсіанська доктрина у 30–60-х рр.  
XX ст. посідала значне місце в рамках економічного 
мейнстриму: у 1971 р. колишній президент США 
Р. Ніксон заявляв, що «ми усі кейнсіанці сьогодні» 
[15, с. 5]. Втім, економічні реалії 1970-х рр. (зна-
чні обсяги накопиченого боргу у США та країнах 
Західної Європи, поява феномену стагфляції) при-
вели до необхідності перегляду кейнсіанських погля-
дів щодо регулювання економіки. Тому у цей час 
набули поширення економічні теорії неокласичного 
напряму. Так, видатний неокласик Дж. Б’юкенен, 
який розвивав теорію суспільного вибору, заперечу-
вав доцільність використання позикових фінансів як 
інструмент економічної політики держави. На його 
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думку, тягар державного боргу лягає 
на майбутні покоління, тому у питан-
нях способу залучення державою 
коштів основна увага має приділя-
тися можливості вибору платниками 
податків [16; 17]. Вчений визнавав, 
що, хоча фіскальні інструменти є 
більш прийнятними методами залу-
чення коштів, вибір держави зде-
більшого припадатиме саме на бор-
гове фінансування [16, с. 111–112]. 
М. Фрідман, основоположник моне-
таризму у неокласичній економічній 
думці, вважав головним інструмен-
том державного впливу на економіку 
грошово-кредитну політику; він був 
противником фінансування видатків 
бюджету за рахунок позикових джерел [18] переду-
сім через виникнення «ефекту витіснення» приват-
них інвестицій.

Таким чином, загалом можна виокремити три 
наукові течії у ставленні до проблеми державного й, 
відповідно, муніципального кредитів (рис. 1). Під-
ходи науковців у ставленні до питань суспільного 
кредиту змінювалися від повного заперечення до 
бажаності цього явища.

Сучасні наукові пошуки у сфері державного і 
муніципального кредитів базуються на представ-
лених вище теоріях. Втім, очевидно, що муніци-
пальний кредит як економічна категорія має певні 
особливості, які відрізняють його від державного 
кредиту (табл. 1).

Важливою відмінністю між державним і муніци-
пальним кредитами, на нашу думку, також є наяв-
ність у держави, на відміну від органів місцевого 
самоврядування, суверенного права на здійснення 
монетарної політики, яка дає змогу за інших рівних 
умов покривати борги, щоправда, емітовані лише у 
національній валюті. Для органів місцевого само-
врядування така можливість відсутня, тому місцева 
влада може лише рефінансувати чи реструктуризу-
вати свої борги. Тому для органів місцевого самовря-
дування питання забезпечення достатньої фінансо-
вої спроможності з метою покриття наявних боргів 
набуває особливого значення. Також важливою від-
мінністю муніципального кредиту є те, що місцеві 
запозичення, що здійснюються органами місцевого 
самоврядування і які виступають формою вираження 
муніципального кредиту, потребують затвердження 
вищим органом державного управління у фінансовій 
сфері країни, наприклад, в Україні таким органом 
є Міністерство фінансів. Крім того, муніципальний 
кредит, на відміну від державного, має явно вираже-
ний цільовий характер, що підтверджує «золоте пра-

вило» суспільних фінансів – «занимать, чтобы инвес-
тировать» [20, с. 11]. На думку Х. Циммерманна, 
«золоте правило» підтримує принцип справедливого 
розподілу фінансового тягаря між поколіннями: 
«будущие поколения не должны оплачивать текущие 
расходы, приносящие пользу только нынешнему» 
[21, с. 12]. Він вважає запозичення «вельми супер-
ечливим джерелом доходів бюджетів» [21, с. 217], 
оскільки вони пов’язані з «кредитною ілюзією» 
виборців й бажанням політиків здійснювати видатки 
вже сьогодні, тоді як «рахунки за їх сплату нада-
вати громадянам лише завтра». Українські еконо-
місти В.Є. Воротін та Я.А. Жаліло наголошують на 
тому, що «наповнення місцевих бюджетів значною 
мірою залежить від професіоналізму посадових осіб 
та депутатів місцевих рад» [22, с. 155]. Не можемо не 
погодитися з такою думкою вчених, адже свавільне 
ставлення можновладців до необґрунтованого нако-
пичення боргів веде до зниження рівня фінансової 
стійкості ОМС. Запозичення ж, які ефективно вико-
ристовуються, сприяють формуванню додаткових 
можливостей економічного розвитку, що збільшує 
«ефект масштабу»: регіональна економіка зростає 
швидшими темпами, ніж у разі відсутності позико-
вих джерел.

Нині у сучасній економічній літературі розгляд 
питання щодо доцільності чи недоцільності здій-
снення запозичень перестає бути визначальним 
під час розроблення економічної політики органів 
влади; у багатьох розвинених країнах світу сформу-
валась або формується боргова економічна система. 
Натомість первинними стають проблеми визначення 
оптимального поєднання позикових і фіскальних 
джерел фінансування бюджетів й аналіз економічних 
наслідків зростання боргового тягаря. А.І. Крисова-
тий наголошує на поєднанні податкового і боргового 
інструментарію наповнення бюджету з метою ефек-

Дж. Б’юкенен, Р. Барро, М. Фрідман

Неокласична теорія

Дж. Кейнс, Е. Хансен, Р. Харрод, 
А. Лернер

Кейнсіанська 
(неокейнсіанська) 

теорія
А. Сміт, Д. Юм, Д. Рікардо, 

Т. Мальтус, Дж. Мілль

Класична теорія

Муніципальний 
кредит

Державний кредит

 
Рис. 1. Теоретичний базис наукових підходів  

у ставленні до проблематики суспільного кредиту
Джерело: складено автором самостійно

Таблиця 1
Порівняння категорій державного та муніципального кредитів в Україні

Критерій порівняння Державний кредит Муніципальний кредит

Кредитор Юридичні та фізичні особи, іноземні уряди, міжнародні фінансові організації

Позичальник
Держава у особі Міністерства фінансів Укра-
їни (МФУ) за дорученням Кабінету Міністрів 
України (КМУ)

Верховна Рада АР Крим чи міська рада

Форма здійснення Державні позики (зокрема облігації держав-
ної позики) та державні гарантії

Місцеві позики (зокрема облігації місцевої 
позики), місцеві гарантії

Мета здійснення Фінансування дефіциту Державного бюджету
Фінансування інвестиційних, інноваційних 
проектів, покриття тимчасових касових роз-
ривів

Порядок здійснення
Врегульований нормами Бюджетного Кодексу 
України, Законом про Державний бюджет на 
відповідний рік

Врегульований нормами Бюджетного Кодексу 
України, постановами КМУ, наказами МФУ

Джерело: узагальнено автором на основі [19]
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тивного фінансування суспільно необхідних видатків 
та забезпечення оптимального функціонування соці-
ально-економічної системи держави [23, с. 326].

Висновки. На підставі проведеного аналізу 
можемо зробити висновок, що муніципальний кре-
дит порівняно нещодавно (кілька століть тому) вио-
кремився в окрему ланку як суспільного кредиту, 
так і суспільних фінансів загалом. Отже, теоретичні 
аспекти муніципального кредиту базуються на тео-
ріях державного кредиту (боргу). Водночас ставлення 
науковців до суспільних боргів загалом й муніци-
пального боргу зокрема протягом розвитку еконо-
мічної думки змінювалися від повного заперечення 
використання боргових фінансів до їх бажаності за 
певних умов, що сприяють розвитку економіки зага-
лом. У сучасній же економічній думці муніципаль-
ний кредит уже розглядається з позиції синтезу різ-
номанітних економічних теорій.
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