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КРЕДИТНИЙ РЕЙТИНГ МІСТА  

ТА УМОВИ ЙОГО ПІДВИЩЕННЯ 

 
Анотація. Обґрунтовано необхідність залучення міста Харкова як активного учасника фінансового ринку в 

рейтинговий процес з метою підвищення ефективності залучення інвестицій для забезпечення сталого 
соціально-економічного розвитку. 

 
Аннотация. Обосновано необходимость вовлечения города Харькова как активного участника 

финансового рынка в рейтинговый процесс для повышения эффективности привлечения инвестиций в 

устойчивое социально-экономическое развитие. 

 
Annotation. The need for involvement of Kharkiv as an active participant of financial markets into the rating process 

for improving the efficiency of investment in sustainable socio-economic development is justified. 
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Політика інформаційної прозорості, яку проводить Харківська міська рада, є найважливішим елементом 

кредитної культури, яка в умовах кризової ситуації в українській економіці набирає особливої цінності [1]. 

Рейтингування як один з основним принципів кредитної культури дозволяє місту скористатися перевагами 
інформаційної відкритості.  

Мета дослідження – обґрунтування необхідності визначення кредитного рейтингу міста та розробки 
рекомендацій щодо його підвищення. 

Об’єкт дослідження – процеси управління сучасним містом органами місцевого самоврядування. 
Наявність кредитного рейтингу є ефективним механізмом зниження рівня недовіри, яке спостерігається у наявних 

умовах між учасниками фінансового ринку, а також сприяє підвищенню рівня розкриття інформації про потенційних 
позичальників. 

Участь міста Харкова в рейтинговому процесі надає можливість потенційним інвесторам отримувати 
інформацію про соціально-економічний розвиток міста, що, у свою чергу, формує та підтримує позитивний 

інвестиційний імідж Харкова. 
Перевагами наявності кредитного рейтингу в органів місцевого самоврядування є: 

створення фінансової репутації та рейтингової історії для виходу на ринки капіталу або залучення 
інвесторів; 

розширення кола потенційних інвесторів у міську економіку; 
зниження вартості залучених ресурсів; 

покращення взаємовідносин з інвесторами, в тому числі з міжнародними організаціями, шляхом надання 
їм неупередженої оцінки економічного потенціалу та фінансових можливостей; 

підтримання позитивного іміджу муніципалітету як організації з високим рівнем інформаційної прозорості, що 
сприяє підвищенню довіри до міської влади з боку інвесторів, у тому числі міжнародних. 

У міжнародному рейтинговому бізнесі домінує невелика кількість компаній. Ключовими факторами значущості 
компаній є загальне визнання їх рейтингів серед міжнародних інвесторів, емітентів та регулюючих органів. До 

світових лідерів належать: 
Standard and Poor’s Corporation (S&P) та Moody’s Investors Service, Inc. (Moody’s), Fitch Ratings Ltd. (FITCH) 

та Rating & Investment Information Inc [2].  
Суверенний рейтинг України підтверджується міжнародними рейтинговими агентствами Standard and Poor’s 

Corporation (S&P), Moody’s Investors Service, Inc. (Moody’s), Fitch Ratings Ltd. (FITCH). 

З 2004 року м. Харків співпрацює з Національним рейтинговим агентством "Кредит-Рейтинг". Місією агентства 
є підвищення прозорості національної економіки, інвестиційної привабливості регіонів та підприємств України за 

рахунок надання інвесторам можливості оцінки та моніторингу кредитного ризику. 
З 2005 року м. Харків співпрацює з двома міжнародними рейтинговими агентствами – Moody’s Investors 

Service, Inc. (Moody’s) та Fitch Ratings Ltd. (FITCH) [3]. 
Харків зарекомендував себе як активний учасник ринку муніципальних запозичень та надійний позичальник з 

великим потенціалом для залучення інвестицій, який має тривалу кредитну історію та достатні можливості з 
обслуговування та погашення боргу. Рейтинг міста знаходиться на одному рівні з суверенним рейтингом України. 

Фактори, що сприяють підтримці рівня кредитного рейтингу: 
збереження високого рівня бюджетної забезпеченості міста; 

відсутність концентрації надходжень до бюджету міста за основними плакатниками  
податків; 

покращення соціально-економічного розвитку міста, що позитивно впливає на збалансованість бюджетних 

показників; 
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покращення інвестиційної привабливості та зростання ділової активності в багатьох сегментах міського 

господарства, в тому числі у зв’язку з проведенням фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році. 
Інвестиційна привабливість міста обумовлена постійною роботою міської ради, направленою на 

модернізацію житлово-комунального господарства та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури [4]. 
Харківська міська рада та його виконавчі органи при реалізації міських програм, пов’язаних з розвитком 

міської інфраструктури, активно працюють з позиковими коштами, і цей факт обумовлює необхідність наявності 
кредитного рейтингу. 

Характерним прикладом ефективної роботи на фінансовому ринку за рахунок інформаційної прозорості 
та співробітництва з рейтинговими агентствами є здійснення облігаційної позики.  

Зокрема за рахунок кредитних ресурсів ведеться оновлення рухомого складу наземного пасажирського 
транспорту, реалізується ряд інших проектів. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в сьогоднішніх умовах однією з необхідних умов соціально-
економічного розвитку є активна робота на фінансових ринках за рахунок політики інформаційної прозорості та гарантії 

фінансової надійності підтвердженої найбільш авторитетними у світі рейтинговими агентствами. 
_____________ 
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