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Узагальнено дослідження стану і характеристик функціонування особливих 
економічних зон у світі. На цій основі визначено типи і підходи до створення спе-
ціальних економічних зон з урахуванням можливостей використання цього досвіду 
в Україні як фактора ефективного включення вітчизняної економіки у процеси 
гло балізації. Створення різних типів зон зумовлено серйозними змінами, що відбу-
лися в світі протягом останніх десятиліть. Вони створюються для вирішення як 
загальних економічних, так і зовнішньоекономічних завдань країн. У країнах, що 
розвиваються, основним джерелом капіталу, який залучають в спеціальних еко-
номічних зонах, є іноземні інвестиції, а в розвинених країнах пріоритетним напря-
мом розвитку є економічне зміцнення депресивних регіонів шляхом залучення націо-
нального приватного капіталу, виділення державних субсидій і кредитів.

У світовій практиці існує великий успішний досвід функціонування спеціальних 
економічних зон в різних політичних і соціально-економічних системах, територі-
ях і умовах. Основною метою створення спеціальних економічних зон є ви рішення 
стратегічних завдань (зовнішньоекономічного, економічного, соціального, регіо-
нального, науково-технічного) розвитку держави загалом або його окремої тери-
торії (територій). У статті розглянуто підходи до створення спеціальних еконо-
мічних зон, найпоширеніші у світовій практиці: метод «зверху» і метод «знизу». 
Подано класифікацію спеціальних економічних зон, зокрема: зони експортного ви-
робництва, зони вільної торгівлі, технологічні зони, зони сприяння експорту, сервіс-
ні та комплексні зони. Проаналізовано їх відмінності, специфічність формування, 
умови для жителів і нерезидентів, особливості країн і регіонів, які практикують 
кожен тип спеціальних економічних зон. Наведено рекомендації з зарубіжної прак-
тики функціонування спеціальних економічних зон, які можуть бути використано 
у вітчизняних умовах.

Ключові слова: особливі економічні зони, регіональні кластери, технополіси, 
промислові парки, зона вільної торгівлі, експортно-виробничих зонах.

Постановка проблеми. Сучасні тенденції світового розвитку ставлять перед 
Україною нові проблеми і вимагають від неї активної участі в їх вирішенні. Всту-
пивши до Євросоюзу, Україна відкриє для себе нові горизонти, додаткові можли-
вості для реалізації свого потенціалу, а також досягнення більш високого рівня 
розвитку, перейнявши досвід інших країн і скоригувавши його для своєї економіки.
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Характерною особливістю сучасного світового соціальноекономічного роз-
витку є динаміка інтеграційних процесів у Європі та світі, у зв’язку з цим остан-
нім часом в Україні актуалізувалися дослідження з питань ефективності створення 
спеціальних економічних зон (СЕЗ) і зон вільної торгівлі (ЗВТ) з різними країнами 
та об’єднаннями. Створення СЕЗ на територіях, схильних до трансформації націо-
нальних економік, як показує світовий досвід, є важливим стратегічним рішенням 
для формування привабливих умов внутрішнього і зовнішнього інвестування та 
піднесення регіонів.

Оскільки в Україні також є спеціальні економічні зони, то вивчення досвіду їх 
розвитку в світі є надзвичайно актуальним, з урахуванням того, що навіть порів-
нюючи умови, цілі та інструменти реформування, результати включення транс
формованих економік в світогосподарські процеси можуть істотно відрізнятися.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематику сутності та цілей 
створення спеціальних економічних зон достатньо широко висвітлено у світовій 
науковій літературі. Питання, пов’язані з економічною раціональністю, фінансо-
воекономічними і політичними проблемами формування й функціонування тери-
торій із спеціальним економічним статусом, аналізували зарубіжні та вітчизняні 
вчені, зокрема: багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: А. Аггарвал, 
С. Бабкіна, А. Базил, А. Вишинський, М. Вінярчик, Ю. Войцеховська, Д. Гермідіс, 
К. Йенсен, К. Ліухто, Л. Мавріна, Л. Уіллмор, В. Сіденко та ін. Однак, незважаючи 
на наявність великої кількості наукових праць, розгляд питання поширення бага-
того зарубіжного досвіду функціонування СЕЗ є вельми полемічним й, відповідно, 
потребує подальших досліджень і уточнень.

Мета статті — узагальнити наявні дослідження щодо сучасного стану і особ
ливостей функціонування СЕЗ у світі для якомога об’єктивнішого визначення ви-
дів, підходів до створення та економічних ефектів з огляду на можливості засто-
сування цього досвіду в Україні як фактору ефективного включення вітчизняної 
економіки в процеси глобалізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. У світовій практиці існує два під-
ходи до процедури створення зон: метод «зверху» і метод «знизу». Перший варіант 
передбачає зони, що створюються за ініціативою і за рахунок держави зусилля-
ми центральних або регіональних органів влади (практика Індії, Південної Кореї, 
Тайваню) або зусиллями державних корпорацій (практика Великобританії, країн 
ПівденноСхідної Азії, Латинської Америки). У другому випадку розглядаються 
зони всіх інших форм власності, для яких допускається аплікаційна процедура ор-
ганізації спеціальних економічних зон (далі — СЕЗ) — практика США, Канади, 
Західної Європи — або потрібне затвердження технікоекономічного обґрунтуван-
ня з боку державних органів — практика Аргентини, Туреччини та інших країн, 
що розвиваються.

Термін «спеціальна економічна зона» (special economic zone) має узагальне-
ний характер і містить різні типи зон (до 90), що трапляються у світовій практиці. 
Варто відзначити, що сьогодні у світовій практиці немає загальноприйнятої типо-
логії СЕЗ. У зв’язку з цим доцільно запропонувати авторську класифікацію СЕЗ з 
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погляду функціональної спеціалізації, яка могла б охопити і класифікувати всі на-
явні в світі практики: експортновиробничі зони, зони вільної торгівлі, технологіч-
ні зони (технополіси), зони стимулювання експорту, сервісні зони (зони послуг), 
комплексні зони (табл. 1).

Таблиця 1
Класифікація СЕЗ у світовій практиці

Типологія 
СЕЗ

Мета 
створення Умови для резидентів

Країни / регіони, 
що пратикують 

тип СЕЗ
Експортно 
виробничі 
зони

Сприяння ви-
робництву на 
експорт, розви-
ток виробництв

Пільгові ціни на оренду і придбання 
землі, наявність інженерної інфра-
структури

Бразилія, Мекси ка, 
країни Пів ден
ноСхідної Азії, 
Велика Британія, 
Ір ландія, США, 
Ки тай

Зони віль-
ної торгівлі

Розвиток 
зовнішньої 
торгівлі

Спрощені митні і пільгові режими 
оподаткування резидентів, порто во
логістична інфраструктура, без мит
не ввезення і вивезення то варів

Велика кількість 
розвинутих країн і 
країн, що розвива-
ються

Технологіч-
ні зони (тех-
нополіси)

Сприяння 
розвитку нау-
ковотехнічних 
галузей

Наявність інженерної інфраструк
тури, можливість співпраці з 
нау ковими і дослідницькими 
цент рами, наявність висококвалі
фі кованого персоналу, а також 
біз несінкубаторів для створення 
стартаппроектів

США, Японія, 
країни Півден-
ноСхідної Азії і 
Західної Європи, 
Індія, Росія

Зони сти-
мулювання 
експорту

Створення 
робочих місць, 
стимулювання 
експорту

Відсутність імпортних мит, пільгові 
ціни на оренду і придбання зем лі, 
наявність системи «єдино го вік
на», податкові канікули, укла дення 
міжнародних угод щодо за хисту 
інвестицій

Країни, що розви-
ваються, Китай, 
Японія, Індія, 
Південна Корея

Сервісні 
зони (зони 
послуг)

Створення су-
часної ринко-
вої інфраструк-
тури і нових 
робочих місць

Зниження податкових ставок на 
корпоративні доходи, податкові ка-
нікули, фінансові та адміністративні 
стимули для компанійрезидентів

Країни Півден-
ноСхідної Азії, 
Західної Європи, 
Карибського ба-
сейну, Кіпр

Комплексні 
зони

Сприяння 
комплексно-
му розвитку 
регіону

Режим вільної митної зони, подат-
кові, фінансові та адміністративні 
пільги

Бразилія, Китай, 
країни Західної 
Європи, США, 
Канада

Джерело: складено автором на основі [1; 2; 3]

В експортновиробничих зонах (ЕВЗ) фірми загалом займаються виробницт
вом одягу, виготовленням меблів, переробкою сільськогосподарської сировини і 
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найчастіше розташовуються недалеко від міжнародних портів. ЕВЗ зазвичай ство-
рюються в країнах, що розвиваються, де переважають дешеві місцеві трудові ре-
сурси, з метою залучення прямих іноземних інвестицій, забезпечення зростання 
експорту і диверсифікації виробництва. У різних країнах ЕВЗ враховують деякі на-
ціональні, регіональні спеціальності, що відображаються зокрема і в назві зон, але 
не змінюють природу ЕВЗ, їх структуру та експортну спрямованість. Наприклад, у 
Великій Британії їх називають підприємницькими зонами, у Китаї — спеціальни-
ми або економічними, у США — зонами вільного підприємництва тощо.

Зони вільної торгівлі (ЗВТ), на відміну від експортновиробничих зон насам-
перед стимулюють розвиток імпорту товарів та внутрішньої торгівлі. У більшості 
випадків умови ЗВТ поширюються на всі товари, крім продуктів сільського госпо-
дарства. Сьогодні у світі функціонує величезна кількість ЗВТ, таких як:

 – Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА), що функціонує на ос-
нові угоди про вільну торгівлю, укладеної між Канадою, Мексикою та США, 
що набрала чинності в 1994 р.;

 – Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ), створена в 1960 р., і до неї вхо
дить Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія;

 – Центральноєвропейська асоціація вільної торгівлі (ЦЕФТА), заснована в 1992 р., 
склад якої у процесі діяльності кілька разів змінювався, сьогодні до неї входить 
Ма кедонія, Албанія, Боснія і Герцеговиня, Косово, Молдавія, Чорно горія і Сербія;

 – АвстралійськоНовозеландська торговельна угода про поглиблення економіч-
них зв’язків, укладена між двома країнами в 1983 р.;

 – зона вільної торгівлі між Еквадором, Колумбією, Венесуелою (угоду підписа-
ли перераховані країни в 1992 р.);

 – бангкокська угода між Бангладеш, Республікою Корея, Індією, Лаосом і Шрі
Лан кою, підписана в 1975 р.;

 – зона вільної торгівлі СНД (угода між країнами СНД — Вірменією, Білоруссю, 
Казахстаном, Киргизією, Росією, Таджикистаном, Узбекистаном — підписана 
в 2011 р.) [4; 5].
Технологічні зони (технополіси) — науковопромислові комплекси, де здійс-

нюється створення і виробництво високих технологій. Технологічні зони ставлять 
собі за мету розвиток прогресивних технологій. Вперше технополіси виникли в 
середині 1950х рр. у США: Силіконова долина (Каліфорнія) і Рут128 (Массачу-
сетс). Технополіси є і в Західній Європі: Мілтон Кейнс, Кембридж, Силікон Глен 
у Великобританії, СофіяАнтиполіс і МеланГренобль у Франції та ін.; а також у 
країнах ПівденноСхідної Азії: у Південній Кореї — Даедук, в Китаї — Шеньжень 
і Гуандун [1]. В Індонезії, Філіппінах, Малайзії та Таїланді реалізується програма 
будівництва технополісів. Якісний поштовх отримало створення технополісів і в 
Японії, де переважна їх частина розташована в центрах із традиційними галузями 
(автомобільна промисловість), що дає змогу формувати навколо них високі техно-
логії: виробництво робототехніки, електроніки, програмного забезпечення.

Зони стимулювання експорту організовуються в країнах, що розвиваються, для 
створення нових робочих місць, розвитку інфраструктури, формування податкових 
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надходжень. Прикладом можуть бути Китай та Індія, де на ринку праці є надлишок 
робочої сили.

Сервісні зони (зони послуг) — це території з пільговим режимом підприєм-
ницької діяльності для фірм і організацій, що надають різні фінансові, банківські, 
страхові, туристичнорекреаційні послуги. Існують такі різновиди сервісних зон:

 – офшорні зони. Серед них потрібно виділити Нідерланди, Кіпр, Ліхтенштейн, 
Ліберію, Швейцарію, Гонконг, Ірландію, Панаму, Британські Віргінські остро-
ви. Протягом останніх років офшорні зони сформувалися в Мальті, Ізраїлі;

 – зони вільних банківських послуг. Прикладом цього виду є такі країни: Бахрейн, 
Панама, Люксембург;

 – зони вільних туристичнорекреаційних послуг. До них належать такі країни, 
як Кіпр, Панама, Монако, а також міста Макао (Китай), Гамбург, Амстердам, 
штат Невада (США);

 – вільні гральні зони. До таких належать ЛасВегас, МонтеКарло, Монако;
 – зони вільних страхових послуг. Прикладом цього виду є зони в містах Нью

Йорк і Лондон [5].
Однією з головних переваг сервісних зон є законодавство щодо банківської та-

ємниці, що дає змогу зберегти конфіденційну інформацію про власника фінансо вих 
коштів, стан рахунку, надаючи її виключно за наявності міждержавної угоди про 
обмін фінансовою інформацією і під час розслідування кримінальних злочинів.

Комплексні зони формуються через встановлення спеціального, пільгового 
ре жиму господарської діяльності на території окремих адміністративних утво-
рень. Відмінність комплексних зон від інших типів полягає в їх розташуванні на 
великих просторових територіях (площею до 100 кв. км) і веденні ширшого поля 
діяльності. До основних функцій комплексних зон належить: сприяння притоку 
іноземних інвестицій і технологій, сприяння зайнятості, розвиток депресивних ре-
гіонів, імпортозаміщення виробництва, реалізація стратегії економічного розвитку 
регіону. До комплексних зон належить: спеціальні економічні райони і прибережні 
міста Китаю, зони вільного підприємництва (Західна Європа, Канада), Мадраська 
СЕЗ в Індії, а також латиноамериканські зони «Манаус» (Бразилія) і «Вогняна Зем-
ля» (Аргентина). Для комплексних зон характерне також охоплення різних сторін 
експортноімпортної, виробничої та інноваційної діяльності, а отже, їхня внутріш-
ня структура є найскладнішою.

На сьогодні СЕЗ функціонують практично в усіх розвинених країнах і тих, що 
інтенсивно розвиваються (близько 120 держав). У країнах, що розвиваються, ос-
новним джерелом капіталу, що залучається в CЕЗ, є іноземні інвестиції, а в розви-
нених країнах пріоритетним напрямом розвитку СЕЗ є економічне зміцнення де-
пресивних регіонів через залучення національного приватного капіталу, виділення 
державних дотацій і кредитів. Нижче наведено перелік податкових преференцій 
у деяких зарубіжних країнах (табл. 2). Максимальне число СЕЗ (приблиз но 240) 
створено і успішно розвивається у Сполучених Штатах Америки (США), де їх роз-
діляють на три групи: технологічні парки, підприємницькі зони, зони зовнішньої 
торгівлі.
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Таблиця 2 
Податкові преференції в СЕЗ деяких країн світу

№ Країна Тип СЕЗ Пільги і преференції
1 Велика 

Британія
Вільні зони; зони 
підприємництва

1. Стягнення і сплати імпортних мит і ПДВ здійсню
ється, якщо товари вивозять за межі зони на ри нок 
країн ЄС (зокрема у Велику Британію).
2. Авто матичне звільнення коштів, спрямованих 
на капітальні витрати у будівництві (крім викорис
тання води та інших послуг), від податку на при бу
ток і прибуткового податку. 

2 Сполуче-
ні Штати 
Америки

Підприємницькі 
зони; зони зов
нішньої торгівлі; 
технологічні 
парки

1. Звільнення від федерального і місцевого податків 
приватної власності підприємств і фізичних осіб.
2. Товари, що експортуються із зон в інші країни, не 
оподатковуються внутрішніми податками і ми тами.
3. У різних штатах діють додаткові знижки, наприк
лад, в штаті Коннектикут — 50 % з податку на до
ходи компаній, в штаті Луїзіана — 100 % з податку 
на продаж устаткування, в штаті Канзас — 100 % з 
податку на продає будівельних матеріалів, в штаті 
Вірджинія — з податку на продаж основного капі
талу. 
4. Основну частку податкових пільг отримують 
компанії, що створюють нові робочі місця.

3 Японія Технополіси; зони 
розвитку імпорту

1. Фірми, що займаються обробкою імпортованих 
вантажів, отримують низьковідсоткові позики (мен-
ше 3 %).
2. Для економічних зон створюються інформаційні 
центри, що організовують виставки, бізнесконфе-
ренції тощо.
3. Діє спрощена система митного законодавства для 
компаній економічних зон.

4 Мексика Експортновироб-
ничі зони — макі-
ладорас 

1. Право на зменшення бази оподаткування на 10 %.
2. Звільнення від сплати ПДВ під час експорту 
власної продукції і товарів, що закуповуються для 
використання в процесі виробництва продукції.
3. Під час найму іноземних (адміністративних, тех-
нічних тощо) працівників діє спрощена процедура 
отримання в’їзних віз.

5 Китай Зони економічно го 
і технологічно го 
роз витку (ЗЕТР); 
спеціаль ні еконо-
мічні зони (СЕЗ); 
зони прикордонно
го еко номічного 
спів  робітництва 
(ЗПЕС); «бондові 
зони»

1. Для компаній з іноземними інвестиціями діє 
спро щена схема реєстрації.
2. Пільги по прибутковому податку для підприємств 
з іноземними інвестиціями — 15 % (по країні — 33 %).
3. Під час імпорту виробничого устаткування і ма
те ріалів (сировини, деталей, запчастин), що вво
зить іноземний учасник в рахунок власної част ки в 
ком панії, ПДВ не стягується у випадку, якщо вони 
будуть задіяні у виробництві продукції на експорт.

Джерело: складено автором на основі [6; 7].
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Кожна група СЕЗ в США володіє спеціальним правовим і адміністративним 
режимом ведення господарської діяльності. Зазначені зони зовнішньої торгівлі 
виділяються спеціальними податковими та пільговими митними умовами. Крім 
цього, в зонах зовнішньої торгівлі було скасовано квоти на експорт вітчизняної 
про дукції в інші країни. Підприємницькі зони характеризуються можливістю 
складування продукції, що виробляється, а також її переробки. У США можливе 
створення комплексних підприємницьких зон, які функціонують, головним чином, 
на територіях, що характеризуються високим рівнем безробіття, низькими дохода-
ми працюючого населення [8].

Для будьяких держав, що намагаються досягти підвищення ефективності еко-
номіки через створення СЕЗ, функціонування таких територій означає найперше 
залучення у глобальні інтеграційні процеси, вступ у світові економічні відносини, 
можливість використання транскордонного переміщення факторів виробництва, 
насамперед фінансових. Світова практика функціонування СЕЗ показує, що націо-
нальні економіки з високим рівнем розвитку (Японія, США, країни Європейського 
Союзу), а також держави, що активно розвиваються насамперед східноазіатського 
регіону, забезпечують досягнення високих результатів від функціонування офшор-
них центрів і СЕЗ.

Наприклад, в США, Франції, Великій Британії СЕЗ часто створювалися для 
посилення й інтенсифікації зовнішньоекономічних зв’язків, здійснення регіональ-
ної політики, орієнтованої на активізацію середнього і малого бізнесу в депресив-
них регіонах, вирівнювання міжрегіональних відмінностей. Для досягнення зазна-
чених цілей бізнесструктурам подібної категорії надавалися великі преференції, 
порівняно з іншими регіонами держави, значні податковофінансові пільги і сво-
бода діяльності. Такі заходи були спрямовані не на залучення іноземного капіталу, 
а на вирівнювання регіональної диференціації, усунення соціальноекономічної 
нерівності регіонів [9].

З аналогічною метою створювалися СЕЗ і в більшості країн, що розвиваються. 
Водночас на противагу промислово розвиненим державам в країнах, що розвива-
ються, основний акцент під час ухвалення рішень щодо формування СЕЗ робився 
на активізацію процесів залучення інвестиційних вкладень та інноваційних техно-
логій іноземних партнерів, модернізацію виробничої діяльності, підвищення ква-
ліфікації трудових ресурсів.

Великий досвід функціонування СЕЗ мають держави Європейського союзу: 
Болгарія, Німеччина, Ірландія, Польща та інші країни. Показовою можна вважати 
практику створення і розвитку СЕЗ Ірландії, де після закінчення Другої світової 
війни був максимально використаний ринковий механізм СЕЗ. У результаті цього 
ця держава змогла подолати глибоку економічну кризу.

В Ірландії протягом 30 повоєнних років було сформовано близько 60 СЕЗ різ
ного типу. Ріст безробіття і зростаючий рівень міграції населення в інші держа ви 
сприяли прийняттю Урядом Ірландії своєчасного й економічно обґрунтова но го рі-
шення: в 1959 р. на території поблизу аеропорту Шеннон, що дорівнює 100 га, було 
сформовано експортновиробничу зону, що пройшла два етапи розвитку: відкриття 
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першого в світі магазину безмитної торгівлі «Д’юті фрі шоп» і відкриття іннова-
ційного центру «Лімерик» в 1980 р. Практика Ірландії в сфері функціонування 
СЕЗ вельми успішно була впроваджена азіатськими державами [10]. Специфіка 
створення і розвитку СЕЗ в країнах ПівденноСхідної Азії (Малайзія, Сінгапур, 
Південна Корея) полягає в наявності чинного на території СЕЗ адміністратив-
ноправового режиму ведення бізнесу, спрямованого на залучення як іноземних, 
так і національних інвестиційних ресурсів. Затверджений державою гнучкий ін-
вестиційний режим спрямований на досягнення інтересів і власників капіталу, і 
держави.

Говорячи про світовий досвід функціонування СЕЗ, не можна обійти увагою 
практику СЕЗ, які вже понад 20 років діють в Китаї. Завдяки спеціальним зонам 
цій державі вдалося досягти високих макроекономічних показників. Основна спе-
ціальність китайських СЕЗ полягає в тому, що ведення бізнесу на їх території ре
гламентується законодавчонормативними актами, які ухвалили уряди тих провін-
цій, де створені й розвиваються відповідні СЕЗ.

Починаючи з 1980 р., в Китаї сформовано п’ять спеціальних економічних ра-
йонів (далі — СЕР), розташовані на південному сході КНР. Функціонування зазна-
чених СЕР націлене загалом на міжнародні товарні ринки, тому більше ніж 50 % 
продукції, що виготовляється там, йде на експорт. Тут розвивається насамперед 
обробна промисловість, науководослідницька та торговельнозбутова діяльність.

На території СЕР здійснюється реалізація спеціальної   системи управління та 
спеціалізованої економічної політики. Зарубіжні інвестори володіють численними 
податковими і митними пільгами, значно більшими повноваженнями і правами. 
Наприклад, СЕР «Пудун», створений на території Шанхая, надає суб’єктам під-
приємницької діяльності спеціальні податкові пільги: скасування сплати податку 
на додану вартість, скасування сплати споживчих податків, скасування сплати по-
датків на дохід іноземних трудових ресурсів, скасування сплати прибуткового по-
датку на п’ять років, сплата протягом наступних трьох років 50 % прибуткового 
податку [11].

Вжиті заходи щодо створення і розвитку СЕР дають змогу Китаю забезпечу-
вати економіку країни найсучаснішими і досконалими видами технології й тех
ніки, переймати сучасні методи виробничого управління, своєчасно отримувати 
дос товірну інформацію про ситуацію на міжнародних фінансових і товарних 
ринках, підвищувати рівень кваліфікації трудових ресурсів. Досягнення зазна-
чених ре зультатів стало можливим у результаті чітко визначеної політичної волі 
ки тайсь кого уряду, виконання комплексної національної будівельної програми, 
спря мованої на забезпечення підприємницьких структур сучасною і доступною 
ін фраструктурою. 

Разом із значними економічними перевагами створення та функціонування 
СЕЗ в Китаї, потрібно підкреслити, що спостерігаються й окремі недоліки їх роз-
витку, які, безсумнівно, потрібно досліджувати, вивчаючи можливості адаптації 
китайського досвіду в Україні: пріоритетний розвиток СЕЗ сприяв посиленню роз-
риву між рівнями соціальноекономічного розвитку цих регіонів й інших територій 
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Китаю; у виробничій сфері в результаті випереджувального зростання обробних 
галузей відбулося суттєве відставання розвитку мінеральносировинної бази [12].

Узагальнюючи вищевикладене, можна зробити висновок про те, що СЕЗ мож-
на назвати одним з найефективніших механізмів підтримки та розвитку регіонів, 
який забезпечує стимулювання регіонального саморозвитку. СЕЗ розглядається 
як комплексний прояв поєднання ринкових механізмів на рівні регіону, що надає 
можливість:

 – державі: забезпечити інтенсифікацію розвитку галузей економіки, а також їх 
диверсифікацію; 

 – власникам капіталу (потенційним інвесторам), підприємницьким структурам: 
мінімізувати ризики здійснення фінансовогосподарської діяльності в умовах 
підвищеної нестабільності і зростання невизначеності; 

 – населенню, яке проживає в регіоні, що створює СЕЗ: підвищити рівень і якість 
життя, отримати нові високооплачувані робочі місця; 

 – регіону: підвищити інвестиційну привабливість території, залучити фінансові 
ресурси в економіку, забезпечити наповнення регіонального бюджету, посили-
ти бюджетоутворюючі регіональні структури.
В Україні СЕЗ почали розвиватися з кінця 90х років, але сьогодні багато хто 

вважає, що вони не повністю виправдали покладені надії: їм не вдалося вийти на 
запланований рівень залучення інвестицій. 

Висновки. Підводячи підсумки дослідження, необхідно виділити кілька клю-
чових факторів із зарубіжної практики функціонування СЕЗ, які могли б розгляда-
ти у вітчизняній практиці і стати важелем розвитку українських СЕЗ:

 – удосконалення нормативноправової основи СЕЗ і розроблення глибокого тех-
нікоекономічного обґрунтування ефективності створення СЕЗ;

 – розширення пільгових механізмів за рахунок державної частини податків і 
зборів. Практика показує, що зазвичай держава знижує лише регіональні та 
місцеві податки, а існуючі у вітчизняних СЕЗ податкові пільги є незначними 
за світовими стандартами;

 – спрощення отримання статусу резидента СЕЗ і боротьба з корупцією у сфері 
надання адміністративних послуг. Існуючий сьогодні принцип «єдиного вік-
на» є одним з інструментів розвитку вітчизняних СЕЗ, проте він не дає змоги 
прискорити отримання статусу резидента;

 – наявність якісних умов для висококваліфікованих працівників і боротьба з 
«витоком мізків» в країни Заходу;

 – маркетингове просування вітчизняних туристичнорекреаційних послуг; 
 – усунення проблем, пов’язаних з орендою / викупом земельних ділянок рези-

дентами СЕЗ;
 – визначення ефективного розташування СЕЗ, які досить часто перебувають 

у віддаленій частині від великих міських агломерацій, що знижує їх приваб
ливість як для робочої сили, так і для бізнесу;

 – відсутність додаткової непрямої підтримки резидентів СЕЗ. Як показує світова 
практика, резидентам СЕЗ, крім прямих пільг, пропонуються додаткові заходи 
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підтримки, до яких належить: централізований PR СЕЗ, надання допомоги 
щодо патентного захисту, інвестиційне консультування;

 – формування зон нового покоління. В умовах непростої економічної ситуації 
українська економіка потребує нового поштовху до розвитку. Як інструмент 
розвитку пропонується створити спеціальні аграрні зони, які забезпечать роз
виток вітчизняного сільського господарства і вирішать проблему підвищення 
ефективності виробництва, соціального розвитку та додаткових податкових 
надходжень до бюджету;

 – перегляд доцільності пролонгації розгорнутих раніше зональних проектів, де 
ефективність створення СЕЗ виявилася на невисокому рівні. До таких проек-
тів може належати СЕЗ «Славутич», «Яворів», «Миколаїв» та ін.
Практика показує, що протягом минулих десятиліть кількість зон у світі на-

стільки зросла, що відносні переваги для іноземних інвесторів (податкові пільги, 
субсидії, звільнення імпорту від мит, частково безмитний експорт) багато в чому, 
якщо не повністю, втратили своє стимулююче значення. Для того щоб СЕЗ ста-
ли посправжньому ефективними, їм необхідно «на розкрутку» не менше десяти 
років із моменту формування.

Головними принципами використання СЕЗ для стимулювання соціальноеко-
номічного розвитку територій мають бути: надання комплексної сукупності пре-
ференцій і пільг для інвесторів, можливість в пільговому і прискореному порядку 
залучати кваліфікований іноземний персонал, посилення й інтенсифікація зов-
нішньоекономічних взаємозв’язків. Водночас пріоритетами функціонування СЕЗ 
можна вважати активізацію фінансовоекономічної діяльності в депресивних ре-
гіонах і вирівнювання міжрегіональних відмінностей.
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In the article current researches on the state and characteristics of functioning of 
special economic zones in the world have been summarized. On this basis, the types, 
approaches to creation and economic effects of special economic zones have been defined 
in view of the possibilities of using this experience in Ukraine as a factor of effective 
inclusion of the domestic economy in the processes of globalization. The creation of 
different types is caused by the serious changes that have taken place in the world over 
the past decades. They are created for solving both the general economic and foreign 
economic tasks of the countries. In developing countries, the main source of capital at-
tracted in special economic zones is foreign investment, and in developed countries, the 
priority direction of the development is economic strengthening of depressed regions by 
attracting national private capital, allocation of state subsidies and loans.

In the world practice there is a huge successful experience of functioning of special 
economic zones in various political and socio-economic systems, territories and condi-
tions: technological parks in the USA, zones of development of high and new techno-
logies in China, service areas of the Caribbean basin, free trade zones, and others. The 
main objective of the creation of special economic zones is solving of strategic tasks of 
(foreign trade, general economic, social, regional, scientific and technical) development 
of the state as a whole or its separate territory (territories). The article deals with the 
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approaches to the creation of economic zones, the most common in the world practice: 
the method “from above” and the method “from below”. The classification of special 
economic zones has been given, in particular: export-production zones, free trade zones, 
technological zones, export promotion zones, service and complex zones. Their diffe-
rences, specificity of formation, conditions for residents and non-residents, countries 
and regions practicing each type of economic zones have been analyzed. The recommen-
dations on foreign practice of functioning of special economic zones have been presen-
ted, which could be taken into account in the domestic conditions. 

Keywords: special economic zones; regional clusters; technopolises; industrial 
parks; free trade zone; export-production zones.
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