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Наявні регіональні диспропорції розвитку в Україні потребують побу-
дови механізмів регулювання процесів інвестування та розвитку територій. 
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одним із таких механізмів є створення в депресивних регіонах «точок зрос-
тання» економіки, які б через залучення інвестицій вітчизняних і зарубіж-
них інвесторів сприяли збільшенню зайнятості населення, фінансових над-
ходжень регіону, розвиткові ринкової інфраструктури. Як показує світовий 
досвід, дуже часто роль таких регіональних «точок зростання» відіграють те-
риторії зі спеціальним режимом оподаткування – спеціальні (вільні) еконо-
мічні зони, території пріоритетного розвитку (тПр), індустріальні парки і т. д. 
однак в Україні, незважаючи на всі переваги сеЗ і досить тривалий період їх 
функціонування, вони не виправдали покладених на них сподівань. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. вивченню процесу функціо-
нування спеціальних економічних зон присвячені праці багатьох вітчизняних 
та зарубіжних дослідників, зокрема таких, як: м. Долішній, м. войнаренко, 
с. воронін, о. Єгоров, о. кузьмін, в. лушкін, о. молдован, У. садова, І. сто-
ронянська, в. Шитов і багато інших, однак малодослідженими залишаються 
фінансові аспекти функціонування сеЗ, зокрема їхній вплив на бюджетний 
потенціал регіонів.

метою дослідження є розгляд фінансових аспектів функціонування 
сеЗ в Україні та їх ефективності щодо бюджетних надходжень.

в основу функціонування сеЗ як регіональної «точки зростання» по-
кладено теорію полюсів зростання і центрів розвитку, що була розроблена 
ф. Перру. слід зазначити, що формування «точок зростання» є можливим і 
за політики вирівнювання – через надання цільових трансфертів із держав-
ного бюджету депресивним регіонам і за політики концентрації фінансових 
ресурсів на місцях, де вже створено сприятливі умови для економічного роз-
витку. Згідно із зазначеною вище теорією подібно до людського організму, де 
існують больові точки, в економічному організмі теж існують точки, дія на які 
має суттєвий вплив на розвиток інших елементів соціально-економічного ор-
ганізму. До «економічного ядра» відносять усе те, що сприяє суттєвому росту 
всіх інших елементів економічної системи.

спеціальна економічна зона як регіональна «точка зростання» еконо-
міки відіграє такі функції:

 − вирівнювання міжрегіональних асиметрій та підйом депресивних 
територій;

 − активізація зовнішньоекономічної діяльності та стимулювання за-
лучення у країну іноземних інвестицій;

 − створення нових робочих місць;
 − стимулювання промислового виробництва та розвитку інфра-

структури.
спеціальні економічні зони бувають різних видів і поширені у світі. 

так, у сШа функціонує близько 300 сеЗ, котрі там мають назву «зовніш-
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ньоторгівельні зони». Найбільш відомою серед них є науково-технічна сеЗ 
«силіконова долина», де зосереджено 20% світових обсягів виробництва 
комп’ютерів та іншої обчислювальної техніки [1]. Ще однією з найбільших 
сеЗ світу є створена 1985 року в м. Дубаї сеЗ Джабель алі, в якій сьогодні 
працює понад 5 000 компаній із більш як 100 країн світу. Успіх її функціону-
вання забезпечується низкою преференцій, таких як:

 − можливість 100% володіння іноземними громадянами власністю 
компаній, зареєстрованих у сеЗ;

 − відсутність мита на товари, завезені або виготовлені в сеЗ;
 − 15-річна гарантія, поновлювана надалі ще на 15 років, яка звільняє 

компанії від сплати податків;
 − відсутність податків на доходи фізичних осіб (підприємців і праців-

ників компаній у сеЗ);
 − відсутність обмежень у переказі капіталів і прибутку[1].

Показовим є також досвід функціонування сеЗ у кНр, що забезпечило 
гіперзростання регіонів. У 1980-х роках тут було створено кілька вільних еко-
номічних зон, які отримали суттєві пільги, спрощену систему оподаткування, 
гарантії захисту інвестицій, що сприяло активному залученню сюди інозем-
ного капіталу. Держава взяла на себе обов’язки щодо створення і вдоскона-
лення інфраструктури. сукупність обставин, серед яких найбільш значним 
був низький рівень середньої зарплати (2006 року вона становила в сільській 
місцевості 29 євро на місяць, у містах – близько 90 євро), сприяла активному 
проникненню інвестицій у країну. Щороку кількість спеціальних економіч-
них зон збільшувалась, зростала їхня спеціалізація (промислові, експортні, 
комплексні тощо) і дедалі чіткішою ставала тенденція надання кращих умов 
для інвестування в найбільш депресивних зонах (уряд країни відмовився від 
притаманної в минулому моделі нівелювання регіонального розвитку). сис-
темні реформи в кНр привели до швидкого економічного зростання основ-
них регіонів країни. реальний ввП у період 1978–1998 років зріс майже у вісім 
разів. особливо значне зростання було у східному регіоні, де відбувся най-
більший приплив інвестицій (1998 року його частка у ввП країни становила 
59%). Щодо західного регіону, то хоча частка його становила 15,7%, середні 
темпи економічного зростання його були достатньо високими [2].

в Україні теж є досвід функціонування сеЗ. Правова база для створен-
ня сеЗ розроблялася на початку 90-х років минулого століття разом із при-
йняттям так званих законів першої хвилі. У жовтні 1992 року було ухвалено 
Закон України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних 
(вільних) економічних зон», а після затвердження урядом 1994-го концепції 
створення вільних економічних зон в Україні почалися перші спроби. вони 
передбачали, що для іноземних інвесторів і спільних підприємств, що діють 
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у сеЗ, можуть надаватися додаткові пільги, вводитися спрощений порядок 
реєстрації підприємств з іноземними інвестиціями, встановлюватися зниже-
ні ставки плати за користування землею та іншими природними ресурсами, 
особливий митний режим, спрощений порядок в’їзду і виїзду іноземних гро-
мадян, зокрема встановлення безвізового режиму тощо [3]. 

в Україні було створено 11 сеЗ і дев’ять територій пріоритетного роз-
витку. однак їхня ефективність щодо наповнень бюджету була низькою. Про-
ведений аналіз платежів до бюджету показав, що їх було перераховано не на-
багато більше, ніж отримано пільг із платежів до бюджету. основні причини 
низької ефективності вітчизняних сеЗ полягають, перш за все, у тіньових 
схемах використання пільгового оподаткування, суперечності вітчизняного 
законодавства і посилення бюрократії в реєстрації інвестиційних проектів. 
більшість суб’єктів господарювання сеЗ та тПр, надані їм преференції вико-
ристовували для тіньових схем одержання прибутку, спрямованих насампе-
ред на незаконне відшкодування ПДв із бюджету. Як наслідок, сеЗ у багатьох 
східних регіонах України стали «чорними дірками» в державному бюджеті.

Негативний вплив на діяльність сеЗ мали також суперечності в за-
конодавчому забезпеченні. так, в Україні управління сеЗ, крім спеціально 
створених адміністрацій, здійснювали ще й місцеві органи влади. Зокрема, 
у спеціальній економічній зоні «Яворів» районна державна адміністрація за-
тверджувала та реєструвала інвестиційні проекти, що реалізуються на тери-
торії зони. також у цій зоні був установлений мінімальний розмір інвестицій-
ного проекту, що може бути дозволений для реалізації в зоні, – не менше ніж 
500 тис. доларів сШа. а створення банківських та інших фінансових установ 
дозволялося лише після попереднього погодження з районною адміністраці-
єю. крім того, держава надала міській раді повноваження встановлювати умо-
ви реалізації інвестиційних проектів на території зони. тільки затвердження 
інвестиційного проекту було підставою для укладення договору про його ре-
алізацію. майже такі самі умови передбачені й в інших сеЗ. Наприклад, у 
зонах Донецької області міська рада ще й уповноважена видавати дозвіл на 
здійснення державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності та здій-
снює видачу «свідоцтва про погодження інвестиційного проекту». Наслідком 
такої бюрократичної тяганини та підвищення рівня корупції стало зниження 
інвестиційної привабливості.

Зважаючи на низькі показники ефективності сеЗ, 2005 року було ска-
совано спеціальний режим оподаткування. це дозволило розв’язати деякі 
проблеми з тіньовими схемами і збільшити надходження до бюджету, однак 
виникла проблема зменшення обсягів виробництва і зниження інвестиційної 
активності регіонів. особливо це стосується іноземних інвестицій. так, якщо 
за весь період функціонування сеЗ та тПр в Україні українськими інвестора-
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ми вкладено фактично в реалізацію інвестиційних проектів 1 018,5 млн дол. 
(66%) загального обсягу інвестицій, іноземними – 534,4 млн дол. (34%), то вже 
2011 року ситуація істотно змінилась: українські інвестори інвестували від-
повідно 130,8 млн дол. (98,7%), а іноземні – 1,7 млн дол. (1,3%). Що ще раз 
свідчить про наявні в країні проблеми залучення іноземних інвестицій і від-
сутність необхідних стимулів розвитку сеЗ [3].

Проведений аналіз надходження інвестицій у сеЗ та тПр України за 
регіонами 2011 року показав, що основна їхня частка зосереджена в Донець-
кій області. З 1 275,2 млн дол., передбачених проектами, тут реалізовано ін-
вестицій на 500 млн дол. (39,2%) (рис. 1). Значна частка інвестицій була осво-
єна в Закарпатській області – 346,5 млн дол., у львівській – 206,3 млн дол. У 
решти областях вартість освоєних інвестиційних проектів у сеЗ та тПр була 
порівняно невеликою [4].
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рис. 1. надходження інвестицій у СеЗ та Тп розвитку україни  
за регіонами, 2011 рік (млн дол.)

Дослідження динаміки бюджетних надходжень із сеЗ було проведено 
на прикладі львівщини, як області, де функціонує дві сеЗ «Яворів» та «ку-
рортополіс трускавець» (рис. 2). 

Проведені дослідження показали, що скасування 2005 року пільг з опо-
даткування суб’єктів господарювання зумовило зменшення кількості зареє-
строваних проектів і скорочення кількості інвестицій, особливо іноземних 
інвесторів. так, якщо 2005 року в сеЗ львівщини інвестиції було вкладено у 
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102 проекти, то станом на 1 січня 2012 року реалізувалось лише 63 проекти, у 
тому числі у сеЗ «Яворів» – 62, у сеЗ «курортополіс трускавець» – 1 проект. 
Небажання іноземних інвесторів вкладати інвестиційні кошти на загальних 
умовах оподаткування відобразилось на структурі фінансування інвестицій. 
так, якщо 2005 року частка інвестицій, що надійшли від іноземних інвесторів 
у сеЗ львівщини, становила 27,5% загального обсягу інвестицій, то 2011-го 
вона скоротилася до 16,9%. основними іноземними інвесторами були інвес-
тори з Польщі (45,2%). Найбільш активно інвестувалися промислові проекти, 
в які вкладено 85% від загального обсягу, у транспорт і зв’язок – 6,9%.
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рис. 2. Фіскальні аспекти реалізації інвестиційних проектів у СеЗ львівщини

Проведений аналіз динаміки надходжень інвестицій і розрахунків із бю-
джетом дозволив виявити такі тенденції. Збитковість сеЗ львівщини щодо бю-
джетних надходжень підтверджується тим, що 2003 року сума отриматих пільг 
з оподаткування перевищувала удвічі обсяг податкових надходжень суб’єктів 
господарювання, які працювали в сеЗ. Після переведення підприємств на за-
гальні умови господарювання ситуація змінилась, зокрема 2005 року підприєм-
ства, отримавши 5,99 млн грн пільг з оподаткування, перерахували до бюджету 
65,8 млн грн. тенденція до зростання податкових надходжень спостерігалась і 
в наступні роки. це зумовлено тим, що, попри скорочення обсягів інвестицій, 
збільшуються обсяги виробництва за вже чинними проектами, а відповідно і 
зростають прибутки. слід зазначити також, що зростання обсягів бюджетних 
надходжень від підприємств сеЗ львівщини відбувалось і в період кризи 2008–
2009 рр., зокрема обсяг податкових надходжень 2009 року зріс порівняно з 2008-
м в 1,6 раза і це при тому що загалом в Яворівському району у 2008–2009 роках, 
підприємства зазнали збитків відповідно на суму 149 і 56 млн грн [5].
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таким чином, на львівщині скасування пільгового режиму оподатку-
вання в сеЗ поліпшило ситуацію із бюджетними надходженнями, але виникла 
інша проблема – зниження інвестиційної активності в сеЗ. адже найбільша 
кількість інвестицій у сеЗ львівщини надійшла напередодні скасування пільг 
у 2004 р. – 288,4 млн грн. У наступні роки спостерігалась тенденція до їх ско-
рочення, а катастрофічно низький обсяг інвестицій 2011 року (79,4 млн грн) і 
значне зменшення іноземного капіталу свідчать про серйозні проблеми і ста-
вить питання про необхідність зміни державної політики щодо розвитку сеЗ. 

аналогічні тенденції розвитку сеЗ спостерігалися і в інших регіонах 
та загалом у країні. так, проведений аналіз розрахунків із бюджетом підпри-
ємств, що реалізували інвестиційні проекти в сеЗ Україні у 2010–2011 рр., по-
казав: проектами було передбачено перерахувати в бюджет близько 11 млрд 
грн 2010 року і 9,8 млрд 2011-го, проте фактично перераховано, відповідно, 5,7 
та 5,9 млрд грн. Щодо пільг з оподаткування, то 2011 року їх було реалізовано 
лише на 28,1% від суми, передбаченої інвестиційними проектами (табл. 1).

таблиця 1
розрахунки з бюджетом підприємств,  

що реалізують інвестиційні проекти в СеЗ україни, у 2010–2011 рр.

показник усього
податок 
на при-
буток

пдВ
податок  

з фізичних 
осіб

акциз-
ний 
збір

Ввізне 
мито

плата 
за 

землю
інші

2010 рік
Передбачено проек-
тами, млн грн 11 055,7 2 353,9 6 957,7 393,5 593,9 287,0 30,8 438,6

реалізація проектів, % 51,4 41,6 47,8 114,7 25,2 112,8 209,0 89,0
сума пільг з оподат-
кування, передба-
чених проектами, 
млн грн

4 202,8 2 125,7 1 017,8 - - 1 050,1 4,8 4,2

реалізовано пільг 
з оподаткування 
у  відсотках, передба-
чених проектами

18,4 3,9 31,5 - - 9,7 6,6 20,5

2011 рік
Передбачено проек-
тами, млн грн 9 839,5 2 103,9 6 084 327,9 625,8 296,3 27,3 374,1

реалізація проектів, % 60,6 49,6 56,6 140,9 33,0 115,6 250 105
сума пільг з оподат-
кування, передба-
чених проектами, 
млн грн

3 134,9 1 715,6 867,7 - - 548,3 1,6 1,5

реалізовано пільг  
з оподаткування 
у  відсотках передба-
чених проектами

28,1 4,4 33,7 - - 15,9 13,7 52,5
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Проведений аналіз структури платежів до бюджету 2011 року показав, 
що основна частка платежів надходить за рахунок ПДв – 61,8%, податку з 
прибутку підприємств – 21,5%, акцизного збору – 6,3%, податку з доходів фі-
зичних осіб – 3,3%, ввізного мита 3,1%. отже, можна стверджувати, що ефек-
тивність функціонування сеЗ та тПр в Україні щодо наповнення бюджетів 
і далі є дуже низькою. тому на нинішній день необхідною є зміна політики 
щодо функціонування сеЗ. У контексті цього постали питання про створен-
ня індустріальних парків як одного з найефективніших видів сеЗ. Переваги 
індустріальних парків полягають у підвищенні інвестиційної активності, сти-
мулюванні пріоритетних галузей, очищенні міст від промислового виробни-
цтва, зростанні зайнятості населення тощо. в ухваленому 2012 року Законі 
України «Про індустріальні парки» закріплено поняття індустріального парку 
як юридично відокремленої земельної ділянки, призначеної для розміщення 
промислового виробництва (така ділянка відводиться терміном на 30 років). 
Проте законопроектом не передбачено поширення спеціальних режимів еко-
номічної діяльності, зокрема податкового, на території індустріальних парків, 
а це ускладнює залучення інвестицій. З метою стимулювання розвитку депре-
сивних територій важливо ув’язати обсяг державної допомоги в рамках інду-
стріальних парків до середнього значення врП на душу населення. обсяг дер-
жавної допомоги має бути обернено пропорційним до показника врП на душу 
населення. У такому разі буде стимулюватись розвиток бідніших регіонів [6].

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити такі висновки:
 − наявний досвід функціонування спеціальних економічних зон за 

кордоном підтверджує їхню значимість щодо стимулювання роз-
вит ку територій, подолання їхньої депресивності та можливості за-
безпечення зростання бюджетних надходжень регіону;

 − дослідження становлення і розвитку сеЗ в Україні дозволили з’ясу-
вати низку проблем, пов’язаних із недосконалістю вітчизняного за-
конодавства і посиленням бюрократії в реєстрації інвестиційних 
проектів; тіньовими схемами використання пільгового оподатку-
вання та інші;

 − аналізування фінансових аспектів функціонування сеЗ в Україні 
виявило низьку ефективність сеЗ щодо наповнень державних бю-
джетів, що пов’язано з тим, що отримані з бюджетів підприємства-
ми суми пільг з оподаткування наближувались до сум перерахова-
них ними податків;

 − скасуванням пільгового режиму оподаткування в сеЗ дозволило 
уникнути тіньових схем використання пільгового оподаткування, але 
серйозно вплинуло на зниження інвестиційної активності цих тери-
торій і, як наслідок, зниження податкових надходжень у майбутньому;



41

Фінансові аспекти функціонування спеціальних економічних зон в Україні

Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України.
Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір, 
Вип. 1 (99).

 − наявні на сьогодні позитивні ефекти від сеЗ в Україні забезпечу-
ються не новими інвестиціями, а діяльністю підприємств, які вже 
створені та функціонують на території сеЗ.

таким чином, для того, щоб сеЗ в Україні стали «точкою зростання», 
спроможною істотно вплинути на регіональні диспропорції, необхідно удо-
сконалювати та розвивати нормативну базу щодо спеціальних режимів ін-
вестиційної діяльності і забезпечити відновлення пільгового режиму оподат-
кування з одночасним усуненням можливостей використання тіньових схем 
оподаткування, нецільового використання фінансових ресурсів, призначених 
для здійснення облаштування сеЗ.
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