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ТЕНДЕНЦІЇ ЩОДО РОЗВИТКУ ВЕЗ УКРАЇНИ 

В роботі визначені теоретичні основи діяльності ВЕЗ. Проаналізовано 
діяльність ВЕЗ в Україні та виявлені основні тенденції їх розвитку. 
Розроблені пропозиції щодо удосконалення діючої системи контролю та 
моніторингу, а також сформовані методичні рекомендації щодо визначення 
ефективності ВЕЗ.  

 



Сучасні проблеми економіки та підприємництво. Випуск 10, 2012 

63 
 

Ключові слова: спеціальні (вільні) економічні зони, спеціальний режим 
інвестиційної діяльності. 

 
Вступ. Провідниками міжнародного економічного обміну капіталами і 

товарами, каталізаторами інновацій та точками соціально-економічного 
розвитку є особливі територіально-господарські утворення – спеціальні 
(вільні) економічні зони (ВЕЗ) і території пріоритетного розвитку (ТПР). 
Вони присутні в практиці багатьох держав світу незалежно від рівня їх 
розвитку та соціально-політичного устрою. ВЕЗ залучить собі величезні 
інвестиції без жодних витрат з боку держави. Світовий досвід підтверджує – 
для цього потрібні чималі внутрішні інвестиції. Тим більш вони необхідні 
для депресивних зон [1,6]. 

Вивченням комплексу проблем, пов’язаних зі створенням та діяльністю 
СЕЗ, займаються вчені багатьох країн, зокрема, України - Бойко М., Бородюк 
В., Деpгачов В., Долішній М., Євдокименко В., Єрмошенко М., Іщук С., 
Мікловда В., Мінін Л., Пила В., Романюк С., Симоненко В., Стеченко Д., 
Цвєтов Ю., Школа І.; Росії - Артоболевський С., Бутов В., Горбунов А., 
Данько Т., Ігнатов В., Капустін А., Лексін В., Окрут З., Смоpодинська Н., 
Степанов Ю., Шеховцов А., а також дослідники з Сполучених Штатів 
Америки, Великобританії, Німеччини, серед яких Armstrong N., Dowall D., 
Fulton W., Riposa G., Steinberg J.B. Taylor J. та інші.  

Постановка задачі. Метою статті є аналіз діяльності ВЕЗ в Україні.  
Результати дослідження. Вільні економічні зони відіграють значну 

роль у міжнародному русі капіталу, адже без значних фінансових 
надходжень неможливе створення сильної господарської системи. Спрощена 
схема свідчить про пільги в галузі кредитування та оподаткування, надання в 
необхідних межах свободи підприємництву, гарантований юридичний захист 
бізнесу, капіталу та доходів, сприятливе інвестиційне середовище [2]. 

Виходячи із задач (рис.1.), поставлених при формуванні тої чи іншої 
зони, пред`являються відповідні вимоги і до її розміщення. До найбільш 
загальних з них відносять: 

– сприятливе транспортно-географічне положення по відношенню до 
зовнішнього і внутрішнього ринкам та наявність розвинутих транспортних 
комунікацій і телекомунікаційних можливостей; 

– розвинутий виробничий потенціал, наявність виробничої і соціальної 
інфраструктури а також ділової (банківське і страхове обслуговування, 
експедиторські, інформаційні і інші служби, біржі і тому подібне); 

– суттєвий по запасам і цінностям природно-ресурсний потенціал (в 
першу чергу – запаси вуглеводневої сировини, кольорових металів, лісних 
ресурсів і т. ін.); 

– певний рівень розвитку промисловості в регіоні, який дозволяє 
встановлювати субпідрядні відносини, використовувати кваліфікований 
потенціал; 

– забезпеченість робочою силою і наявність жилого фонду; 
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– забезпеченість надрами спеціалістів в області практичного здійснення 
зовнішньоторговельних зв`язків, інвестиційного і інших форм 
співробітництва із закордонними державами [5].  

 
 
Рис. 1. Цілі, інструменти, та форми інвестування ВЕЗ [3] 

 
В окремих випадках створення ВЕЗ виявляється доцільним і у районах 

нового господарського освоєння, які не мають розвинуту промисловість, 
виробничу і соціальну інфраструктуру, але дозволяють вирішувати важливі 
довгострокові загальнодержавні програми (закріплення паливно-
енергетичної і мінерально-сировинної бази держави і ін.). 

Для України СЕЗ виступали елементами політики відкритої економіки і 
створювались з метою залучення іноземних інвестицій, активізації спільно з 
іноземними інвесторами підприємницької діяльності для нарощування 
експорту товарів і послуг, поставок на внутрішній ринок високоякісної 
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продукції та послуг, залучення та впровадження нових технологій, ринкових 
методів господарювання, розвитку інфраструктури ринку, покращання 
використання природних та трудових ресурсів і, як наслідок, прискорення 
соціально-економічного розвитку України (табл.1). 

Таблиця 1 
Очікувані та фактичні результати функціонування ВЕЗ та рівень їх 

досягнення станом на 01.04.05 р [4] 

Назва ВЕЗ 

Залучення інвестицій 

фактично, млн дол. 
США 

Очікувалось млн дол. 
США виконання, % 

ВЕЗ «Порт Крим» 0,05 4,9 1,0 
ВЕЗ «Азов» 10,9 25,3 43,1 
ВЕЗ «Донецьк» 6,2 9,7 63,9 
ВЕЗ «Рені» 5,5 1061,6 0,5 
ВЕЗ «Закарпаття» 97,7 212,1 46,1 
ВЕЗ «Миколаїв» 54 39,4 137,1 
ВЕЗ «Яворів» 94,3 248,8 37,9 
ВЕЗ «Порто – 
франко» 25,6 29,6 86,5 

ВЕЗ «Славутич» 37,1 72,9 50,9 
ВЕЗ 
«Курортополіс 
Трускавець» 

94,7 96,9 97,7 

Усього по ВЕЗ 426,05 1801,2 23,7 
Проведений аналіз дозволяє нам визначити перспективи розбудови СЕЗ та 

сформулювати основні завдання: завершення нормативно-правового забезпечення; 
формування цілісної системи управління та контролю; активізація залучення інвесторів; 
посилення рекламно-інформаційної підтримки; уточнення на державному рівні переліку 
пріоритетних видів економічної діяльності. 

 
Висновки. Для ефективного застосування СЕЗ в окремих регіонах та 

країні в цілому необхідно чітко усвідомлювати сутність особливих 
територіально-господарських утворень, їх характерні ознаки, механізми, 
закономірності розвитку, позитивні та негативні результати діяльності тощо. 
Крім того, обов’язково слід адаптувати СЕЗ до особливостей конкретної 
території їх розміщення. Все це потребує опрацювання теоретико-
методологічних засад, розробки методичних основ зонування.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЭЗ УКРАИНЫ 

В работе определены теоретические основы деятельности СЭЗ и ТПР. 
Проанализирована деятельность СЭЗ в Украине и выявлены основные 
тенденции их развития. Разработаны предложения по совершенствованию 
действующей системы контроля и мониторинга, а также сформированы 
методические рекомендации по определению эффективности СЭЗ. 
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TRENDS IN DEVELOPMENT OF SEZS OF UKRAINE 
The theoretical framework for SEZ and TPD was analized in this paper. The 

activity of free economic zones in Ukraine and found the main tendencies of their 
development. Suggestions for improving the current system control and 
monitoring, and also the guidelines for determining the effectiveness of FEZ. 
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