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ФІНАНСУВАННЯ РЕВІТАЛІЗАЦІЇ ПОСТПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ 

Проблема фінансування депресивних територій залишається актуальною впродовж 

десятиліть. Вирівнювання економічного розвитку територій, стимулювання їх економічного 

зростання знаходяться в пріоритетах державної фінансової політики кожного уряду[1, 3]. 

Однак, недостатність бюджетних ресурсів, недосконалість механізму формування та 

розподілу ресурсів на фінансовому ринку, політична нестабільність, адміністративні 

перешкоди обмежують можливості фінансового забезпечення розвитку проблемних 

територій.  

В той же час, сучасна концепція модернізації української економіки наголошує на 

потребі переорієнтації на інтенсивну модель розвитку, впровадження інновацій та подолання 

проблем постпромислових територій. Це актуалізує проблему пошуку та залучення 

фінансових ресурсів для ревіталізації таких територій.  

Слід відзначити, що міста-обласні центри володіють ширшим спектром фінансових 

інструментів залучення ресурсів, а ніж міста периферії. Вони, як правило, стикаються з 

низкою соціально-економічних проблем, таких як монофункціональність господарського 

комплексу (існування містоутворюючого підприємства), високий рівень безробіття, 

зношеність комунальної інфраструктури, соціальна напруженість, забрудненість 

навколишнього середовища[2, 8]. Коштів для фінансування заходів з відродження чи 

переорієнтації економічного розвитку у місцевому бюджеті недостатньо.  

Значна кількість міст периферії в Україні потребує ревіталізації, а саме протидії 

деградації міського простору та кризовим явищам на цих територіях шляхом стимулювання 

розвитку та якісних змін, покращення навколишнього середовища, збереження культурної та 

історичної спадщини на засадах сталого розвитку. Проблема полягає в мобілізації коштів для 

такої діяльності через диверсифікацію джерел фінансування. 

Досвід здійснення ревіталізації за кордоном вказав, що її успіх в основному залежить 

від достатності сформованих фінансових ресурсів та якості їх управління. Однак, існують 

випадки, де на перший план виходять питання взаємодії та комунікацій між усіма сторонами  

- учасниками процесу. Мова йде про необхідність громадських консультацій, кооперації та 

співпраці у вирішенні проблем міста.  

Тому вважаємо за доцільне наголосити на розробці механізму фінансування 

ревіталізації, який буде відображати поетапний процес від визначення мети, завдань, 

принципів фінансування ревіталізації через відбір оптимальних інструментів та важелів до 

безпосередньої реалізації фінансування за умов постійного моніторингу та контролю 

ефективності.  

Процес ревіталізації та її фінансування повинен відбуватись в умовах прозорості та 

достатньої поінформованості усіх учасників процесу. Коли розпочинається програма 

відродження постпромислових територій, нагальною стає потреба у інформаційному 

забезпеченні, а саме у формуванні значного масиву даних щодо географічного положення та 

особливостей об’єкта, оцінки його вартості, майнових прав на земельні ділянки та 

нерухомість. Такий банк даних (чи паспорт) повинен бути сформований зусиллями місцевої 

адміністрації шляхом наскрізної інвентаризації майна територіальної громади. Додатковим 

цінним джерелом інформації може стати анкетування жителів громади, яке дозволить 

виявити суб’єктивні та неекономічні чинники проблеми ревіталізації. В той же час, 

опитування серед підприємців та керівників діючих підприємств може охарактеризувати 

існуючий інвестиційний попит на об’єкти, що підлягають ревіталізації. 
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Потужна інформаційна база дозволить розробити дієву програму ревіталізації в 

цілому, або конкретні інвестиційні проекти зокрема, для подальшого пошуку потенційних 

інвесторів, чи донорів проекту.  

До фінансових інструментів здійснення ревіталізації слід віднести: 

- бюджетні джерела(кошти місцевих бюджетів, цільове фінансування з 

державного бюджету місцевих програм); 

- податкове регулювання(запровадження місцевих податків для нарощення 

ресурсів місцевого бюджету, або податкових пільг для інвестицій у відповідні проекти 

ревіталізації); 

- гарантування(надання державних гарантій при залученні коштів з кредитних 

установ); 

- боргові інструменти(випуск облігацій місцевої позики); 

- використання коштів міжнародних фінансових організацій(в тому числі грантів 

та міжнародної фінансової допомоги); 

- створення публічно-приватного партнерства; 

- механізм корпоративної соціальної відповідальності тощо. 

Як видно з переліку, жоден фінансовий інструмент не можливий без більшого чи 

меншого ступеня державного втручання. В той же час, використання одного джерела 

фінансування є недоцільним або недостатнім для успішної реалізації проекту ревіталізації. 

Показовим у цій ситуації є досвід Польщі, яка після вступу в Європейський Союз отримала 

фінансову допомогу, спрямовану на підтримку реструктуризації та модернізації економіки. 

Важливе місце серед сфер фінансування посіла ревіталізація, оскільки Європейський фонд 

регіонального розвитку  віддає перевагу фінансуванню діяльності в галузі сталого розвитку 

міст та підтримує розробку загальної, інтегрованої і стійкої стратегії для вирішення 

сконцентрованих на міських територіях економічних, екологічних та соціальних проблем[3, 

6].  

Загалом, досвід використання різних джерел фінансування місцевого економічного 

розвитку суттєво різниться в окремих країнах. Наприклад, для стимулювання розвитку міст у 

Сполучених Штатах Америки застосовуються податкові кредити та податкові стимули для 

приватного сектору, тоді як Великобританія використовує грантову допомогу містам. Багато 

країн Європейського Союзу використовують систему місцевих гарантій для задоволення 

потреб малого бізнесу в кредитних коштах, а у США з цією ж метою діють регуляторні 

механізми. У деяких країнах для фінансування певних інфраструктурних проектів 

випускаються державні чи муніципальні облігації, тоді як в інших реалізація та фінансування 

таких проектів є прерогативою приватних фінансових інституцій[4, 13]. 

Підсумовуючи вище сказане, вважаємо за необхідне поряд з нарощуванням 

фінансових ресурсів місцевих бюджетів збільшувати участь приватного сектору, 

міжнародних фондів у вирішенні проблем постпромислових міст  на тлі широких 

консультацій з громадськістю. Широке залучення жителів громади до вирішення проблем 

міста дозволить формувати відповідальне громадське суспільство з одного боку, а з іншого - 

шляхом благодійних внесків створити громадський фонд фінансування ревіталізації 

постпромислових територій.   
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