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THEORETICAL FUNDAMENTALS OF CREATION AND FUNCTIONING  
OF SPECIAL (FREE) ECONOMIC ZONES AS FORMS  

OF TERRITORIAL-SECTORAL ORGANIZATION OF ECONOMY 
Стаття присвячена вивченню теоретичних засад діяльності спеціальних (вільних) економічних зон як форми 

територіально-галузевої організації господарства регіонів. З’ясовано визначення та функціональні типи спеціаль-
них (вільних) економічних зон відповідно до законодавства України. Надано характеристику існуючих вітчизняних 
спеціальних (вільних) економічних зон та визначено основні показники їх функціонування. Досліджено основні цілі, 
завдання, вихідні критерії, причини та умови створення спеціальних економічних зон та вплив їхньої діяльності на 
організацію регіонально-господарських систем. Наведено класифікацію спеціальних економічних зон. З’ясовано ос-
новні переваги та недоліки зазначеної форми територіально-галузевої організації господарства на основі вивчення 
закордонного та вітчизняного досвіду їх функціонування. 

Ключові слова: спеціальні (вільні) економічні зони; територіально-галузева організація господарства регіону; 
мета та завдання спеціальних економічних зон; переваги та недоліки спеціальних економічних зон. 

Рис.: 3. Табл.: 2. Бібл.: 9. 
Статья посвящена изучению теоретических основ деятельности специальных (свободных) экономических зон 

как формы территориально-отраслевой организации хозяйства регионов. Выяснено определения и функциональные 
типы специальных (свободных) экономических зон в соответствии с законодательством Украины. Дана характе-
ристика существующих отечественных специальных (свободных) экономических зон и приведены основные показа-
тели их функционирования. Исследованы основные цели, задачи, выходные критерии, причины и условия создания 
специальных экономических зон и влияние их деятельности на организацию регионально-хозяйственных систем. 
Приведена классификация специальных экономических зон. Выяснены основные преимущества и недостатки ука-
занной формы территориально-отраслевой организации хозяйства на основе изучения заграничного и отечествен-
ного опыта их функционирования. 

Ключевые слова: специальные (свободные) экономические зоны; территориально-отраслевая организация хозяйства 
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Рис.: 3. Табл.: 2. Библ.: 9. 
The article is devoted to the study of theoretical bases of activity of special (free) economic zones as a form of territorial-

branch organization of economy of regions. The definitions and functional types of special (free) economic zones according to 
the legislation of Ukraine have been clarified. The characteristic of existing domestic special (free) economic zones is given and 
the main indicators of their functioning are given. The basic goals, tasks, initial criteria, reasons and conditions of creation of 
special economic zones and influence of their activity on the organization of regional economic systems are investigated. The 
classification of special economic zones is given. The main advantages and disadvantages of the specified form of territorial-
branch organization of economy based on the study of foreign and domestic experience of their functioning are revealed. 

Keywords: special (free) economic zones; territorial-branch organization of economy of a region; purpose and tasks of 
special economic zones; advantages and disadvantages of special economic zones. 

Fig.: 3. Table: 2. References: 9. 
JEL Classіfіcatіon: O100; R100 

Постановка проблеми. Економічний розвиток країн здебільшого характеризується 
значною територіально неоднорідністю та відмінністю в інтенсивності господарської 
діяльності, що призводить до виникнення депресивних територій чи регіонів. У світо-
вій практиці для вирішення цієї проблеми накопичений досвід створення такої форми 
територіально-галузевої організації господарства, як спеціальні економічні зони (СЕЗ) 
на окремих локальних територіях. Особливістю цих зон є те, що їхнє формування ґрун-
тується переважно на залученні іноземних інвестицій, а діяльність здійснюється на 
преференційних умовах типу пільгового оподаткування. 

 Самійленко Г. М., 2019 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різнобічні питання та проблему ство-
рення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон у регіонах України 
досліджували такі вчені, як О. М. Алимов, О. І. Амоша, Б. В. Буркинський, 
А. С. Гальчинський, В. М. Геєць, Б. М. Данилишин, М. І. Долішній, С. І. Дорогунцов, 
В. І. Куценко, В. І. Ляшенко, В. І. Пила, С. І. Соколенко, Л. Г. Чернюк, О. С. Чмир, 
М. Г. Чумаченко та ін.  

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на значний 
науковий доробок із зазначеної проблеми, динамічність процесу функціонування та ро-
звитку вітчизняних спеціальних (вільних) економічних зон призводить до необхідності 
перегляду, уточнення та доповнення навних наукових розробок та праць з цієї темати-
ки. З врахуванням вищезазначеного виникає необхідність поглиблення досліджень тео-
ретичних засад діяльності спеціальних (вільних) економічних зон як форми територіа-
льно-галузевої організації господарства регіонів. 

Мета статті. Метою статті є дослідження теоретичних аспектів створення та функ-
ціонування спеціальних (вільних) економічних зон як форми територіально-галузевої 
організації господарства регіонів, виявлення їхніх основних переваг та недоліків, окре-
слення негативних факторів та позитивних наслідків функціонування та розвитку СЕЗ. 

Виклад основного матеріалу. Спеціальні економічні зони (СЕЗ) є вагомим чинни-
ком розвитку світової економіки. У понад 100 країнах світу діють тисячі СЕЗ у вигляді 
різних форм просторової організації бізнесу, через які проходить приблизно 20 % сві-
тового товарообігу [1]. Найуспішніша практика застосування СЕЗ спостерігається в 
Китаї, США, Бразилії, Великобританії, Швейцарії, країнах Південно-Східної Азії тощо 
[2]. Перші економічні області, які нагадують сучасні СЕЗ, почали з’являтися в 60-х ро-
ках ХХ століття. Спочатку вони виникли в країнах Центральної Америки та Східної 
Азії, а потім у Західній Європі – Німеччині, Великобританії, Швеції, Італії, Фінляндії, 
Іспанії. У 1990-х роках СЕЗ з’явилися в країнах Східної Європи: у Польщі, Чехії, Уго-
рщині, Словаччині. 

Один із перших термінів, що визначали суть вільної зони, – «вільна гавань» (porto 
franko), згодом, під впливом поширення механізму таких зон, розширення їхніх функ-
цій та цілей подібні формування отримали декілька назв. Сьогодні найбільш пошире-
ним є такий термін, як «вільна економічна зона», який характеризує зону як економіч-
не, а не політичне, соціальне чи інше утворення з вільним (спрощеним та пільговим 
відносно норм господарського й митного законодавства приймаючої економіки) режи-
мом підприємницької діяльності [3]. Трактування поняття СЕЗ міститься в законодав-
стві країн, на території яких функціонують такі утворення, у документах міжнародних 
організацій, асоціацій тощо. 

Так, фахівці Світового банку вважають, що спеціальна економічна зона – це терито-
рія з чітко визначеними межами, що зазвичай має кордони, один адміністративний 
центр та податкові пільги, що надаються підприємствам, які фізично розташовані на 
території зони [4].  

В Україні законодавчо визначено подвійний термін – «спеціальна (вільна) економі-
чна зона» (СЕЗ/ВЕЗ), згідно з яким спеціальна (вільна) економічна зона являє собою 
частину території України, на якій встановлюються і діють спеціальний правовий ре-
жим економічної діяльності та порядок застосування і дії законодавства України. На 
території спеціальної (вільної) економічної зони запроваджуються пільгові митні, ва-
лютно-фінансові, податкові та інші умови економічної діяльності національних та іно-
земних юридичних і фізичних осіб [5]. Водночас визначено, що статус, термін і терито-
рія спеціальної економічної зони встановлюються Верховною Радою України шляхом 
прийняття окремого закону для кожної спеціальної (вільної) економічної зони [5].  
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На території України можуть створюватись спеціальні (вільні) економічні зони різ-
них функціональних типів: вільні митні зони й порти, експортні, транзитні зони, митні 
склади, технологічні парки, технополіси, комплексні виробничі зони, туристсько-
рекреаційні, страхові, банківські тощо. Окремі зони можуть поєднувати в собі функції, 
властиві різним типам спеціальних (вільних) економічних зон [5].  

Сьогодні в Україні створено та функціонує 11 СЕЗ, дані про які наведено в табл. 1 [6]. 
Таблиця 1 

Характеристика та основні показники СЕЗ в Україні 

СЕЗ 
Територія  

розташування, 
площа (га) 

Термін дії СЕЗ 
(роки), початок 

роботи 

Пріоритетні види  
економічної діяльності 

Очікувані  
результати  

діяльності СЕЗ 
(сума залучених  

інвестицій  
та кількість  

робочих місць) 
1 2 3 4 5 

«Донецьк» м. Донецьк, Доне-
цька область, 

площа – 466 га 

60 років; діє з 
21.07.1998 р. 

машинобудування, приладобу-
дування, електротехнічна про-
мисловість; інноваційні проєк-
ти зі створення нових 
матеріалів та виробничих сис-
тем 

500 млн дол.; 
10 тис. 

«Азов» м. Маріуполь, До-
нецька область, 
площа – 315 га 

60 років; діє з 
21.07.1998 р. 

розвиток експедиційно-
складської, транспортно-
сервісної та виробничої сфери 

400 млн дол.; 
10 тис. 

«Закарпаття» Ужгородський та 
Мукачівський 

райони Закарпат-
ської області, 

площа – 737 га 

30 років; діє з 
09.01.1999 р. 

транспортна, експедиторська 
діяльність, митні послуги, об-
слуговування і зберігання тра-
нзитних вантажів, пов'язані з 
ними фінансові функції 

1300 млн дол.; 
10 тис. 

«Інтерпорт 
Ковель» 

м. Ковель, Волин-
ська область, 
площа - 57 га 

20 років 
Початок  
роботи:  

01.01.2000 р. 

транспортна, експедиторська 
діяльність, митні послуги, об-
слуговування і зберігання тра-
нзитних вантажів, пов'язані з 
ними фінансові функції 

18 млн дол.; 
300 од. 

«Миколаїв» м. Миколаїв, пло-
ща - 865 га 

30 років 
Початок  
роботи:  

01.01.2000 р. 

машинобудування, суднобуду-
вання та приладобудування; 
оброблення деревини та виро-
бництво виробів із деревини, 
виробництво промислових га-
зів, перероблення пластмаси; 
будівництво, енергетика, зв'я-
зок та інші 

650 млн дол. ; 
33 тис. 

«Порто-
Франко» 

м. Одеса, площа - 
32 га 

25 років 
Початок  
роботи:  

01.01.2000 р. 

обслуговування транзитних ван-
тажів, їх зберігання, сортування, 
пакування, доробка, надання 
транспортно-експедиторських та 
агентських послуг 

78 млн дол.; 
250 од. 

«Порт 
Крим» 

м. Керч, Автоно-
мна Республіка 

Крим, площа - 27 
га 

30 років. 
Початок роботи: 

01.01.2000 р. 

обслуговування транзитних ван-
тажів, їх зберігання, сортування, 
пакування, доробка, надання 
транспортно-експедиторських та 
агентських послуг. 

150 млн дол.; 
1,5 тис. 

«Славутич» м. Славутич, Ки-
ївська область, 

площа – 2 тис. га 

Термін дії: до 
01.01.2020 р. 

Початок  
роботи:  

30.06.1998 р. 

впровадження нових технологій, 
ринкових методів господарю-
вання та розвиток інфраструкту-
ри СЕЗ "Славутич", поліпшення 
використання природних та тру-
дових ресурсів тощо. 

118 млн дол. 
США; 

2,4 тис. 
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Закінчення табл. 1 
1 2 3 4 5 

«Курортополіс 
Трускавець» 

м. Трускавець, 
Львівська об-
ласть, площа –

774 га 

20 років. 
Початок  
роботи:  

01.01.2000 р. 

лікувально-оздоровчі комплек-
си; виробництво мінеральних 
вод; рекреаційний туризм, асені-
зація, наукові дослідження у 
галузі охорони здоров'я. 

100 млн дол.; 
14,5 тис. 

«Яворів» Яворівський 
район, Львів-
ської області, 
площа – 116 

тис. га 

Термін дії: до 
01.01.2020  

року. 
Початок  
роботи:  

17.02.1999 р. 
 

впровадження інноваційних 
проєктів, видобування вуглево-
дів, харчова промисловість, лег-
ка промисловість, деревооброб-
на та паперова промисловість, 
виробництво машин та устатку-
вання, будівництво, транспорт. 

277 млн дол. ША; 
7 тис. 

«Рені» м. Рені, Одесь-
кої області, 

площа – 94 га 

30 років. 
Початок  
роботи:  

17.05.2000 р. 

обслуговування транзитних ван-
тажів, їх зберігання, сортування, 
пакування, доробка, надання 
транспортно-експедиторських та 
агентських послуг. 

58 млн дол. США; 
2,6 тис. 

Джерело: розроблено автором на підставі [6]. 

Метою створення спеціальних (вільних) економічних зон є залучення іноземних ін-
вестицій та сприяння їм, активізація спільно з іноземними інвесторами підприємниць-
кої діяльності для нарощування експорту товарів і послуг, поставок на внутрішній ри-
нок високоякісної продукції та послуг, залучення і впровадження нових технологій, 
ринкових методів господарювання, розвитку інфраструктури ринку, поліпшення вико-
ристання природних і трудових ресурсів, прискорення соціально-економічного розвит-
ку України (рис. 1) [5].  

 
Рис. 1. Цілі, причини та вихідні критерії СЕЗ 

Джерело: розроблено автором. 

Основним завданням вільних економічних зон є цілеспрямований господарський роз-
виток території шляхом залучення зовнішніх інвестиційних ресурсів та активізації зов-
нішньоекономічних зв’язків. Території пріоритетного розвитку зі спеціальним режимом 
інвестиційної діяльності організовуються для створення економічного пожвавлення в де-
пресивних районах за допомогою використання внутрішніх ресурсів [7, с. 87].  
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- умовна екстериторіальність 
щодо митних кордонів та ін-
диферентність до торгового 
режиму приймаючої держави; 
- спрямованість на активізацію 
підприємницької та зовніш-
ньоекономічної діяльності;  
- використання для власного 
розвитку зовнішніх фінансо-
вих ресурсів; 
- особливий  
(відрізняється від загального, 
існуючого на території держа-
ви розташування) організацій-
но-правовий режим. 

П
ричини створення спеціальних економ

ічних зон 

низька активність інвесторів, у 
тому числі іноземних; 
 - залучення провідних техноло-
гічно-виробничих систем у  
вітчизняну практику;  
- нарощення експортного потен-
ціалу національної економіки;  
- підвищення рівня конкуренто-
спроможності національних ви-
робників; 
- скорочення рівня безробіття в 
окремому регіоні; 
- розвиток ринкової інфраструк-
тури; 
- активізація фінансово-
посередницького сектору  
економіки; 
- прискорення соціально-
економічного розвитку країни та 
конкретного регіону. 

Мета СЕЗ 

Завдання 
СЕЗ 
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Головними умовами для створення і ефективного функціонування СЕЗ в Україні є 
вигідне географічне розташування, наявність зовнішньоекономічних зв’язків, наявність 
природно-кліматичних умов, значних трудових і природних ресурсів (рис. 2). 

 
Рис. 2 Вплив функціонування СЕЗ на економічно-господарську систему регіонів 

Джерело: розроблено автором на підставі [8]. 

Узагальнення впливу діяльності спеціальних економічних зон на економічну систему 
дозволив встановити, що наслідками функціонування спеціальних економічних зон є: 

- транскордонне переміщення капіталів;  
- анонімність управління фінансовими ресурсами та майном;  
- формування оптимальних умов реєстрації бізнесу та отримання дозволів; 
- реалізація інвестиційних проєктів за рахунок залучення дешевих фінансових ресу-

рсів та скорочення трансакційних витрат, у тому числі податкових;  
- переміщення корпоративного податкового тиску на індивідуальних споживачів [8]. 
Під впливом багатоаспектності підходів, яка спостерігається у визначеннях СЕЗ, 

формуються і різні погляди на їх класифікацію (табл. 2) [3]. 

Цілі створення СЕЗ: 
- вирішення проблем зайнятості та форму-
вання нових робочих місць; 
- активізація зовнішніх економічних зв’язків 
(зокрема, у формі зовнішньої торгівлі, міжна-
родної виробничої кооперації, міжнародного 
руху капіталів, науково-технічного обміну); 
- сприяння економічному розвитку території, 
усіх галузей виробництва та структурним 
змінам; 
- досягнення нової інноваційної якості еко-
номіки; 
- розширення експортної бази або розвиток 
імпортозаміщення; 
- ефективне використання місцевих ресурсів 
виробництва; 
- включення країн у процес розвитку міжна-
родного поділу праці; 
- насичення внутрішнього ринку високоякіс-
ною продукцією; 
- забезпечення прискореного впровадження у 
виробництво вітчизняних та іноземних нау-
ково-технічних розробок із подальшим вико-
ристанням їхніх результатів у всій націона-
льній економіці країни; 
- в окремих країнах спеціальні (вільні) еко-
номічні зони розглядаються як регіональний 
метод модернізації 

 
 
 
Умови створення і 
функціонування СЕЗ: 
- вигідне географічне 
розташування; 
- наявність зовніш-
ньоекономічних 
зв’язків 

 
 
 
Умови  
створення і функціо-
нування СЕЗ: 
наявність природно-
кліматичних умов;  
- наявність значних 
трудових і природних 
ресурсів 

Наслідки функціонування СЕЗ: 
- транскордонне переміщення капіталів;  
- анонімність управління фінансовими ресурсами та майном;  
- формування оптимальних умов реєстрації бізнесу та отримання до-
зволів; 
- реалізація інвестиційних проєктів за рахунок залучення дешевих 
фінансових ресурсів та скорочення трансакційних витрат, у тому чис-
лі податкових;  
- переміщення корпоративного податкового тиску на індивідуальних 
споживачів 
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Таблиця 2 
Класифікація СЕЗ 

Класифікаційна ознака Види СЕЗ Характеристика 
1 2 3 

Місцеположення СЕЗ  
щодо державних кордонів  

Внутрішні Розташовані у внутрішніх районах країни 
Зовнішні Розташовані безпосередньо на кордоні 

Характер об’єкта  
зонування 

Локальні (точкові) Такі СЕЗ, що розміщуються в межах спеціально 
визначеної незаселеної території площею до 500 га 
та мають лише об’єкти забезпечення життєдіяльно-
сті зони 

Комплексні Такі СЕЗ, що розміщуються на значних площах та 
мають не лише об’єкти забезпечення життєдіяльно-
сті зони 

Характер організації Територіальні Такі СЕЗ, що охоплюють певну визначену терито-
рію, де на всіх суб’єктів підприємництва поширю-
ється спеціальний режим (територіальний підхід) 

Організаційно-
господарські 

Такі СЕЗ, що охоплюють певну сукупність 
суб’єктів підприємництва, які мають спільні ознаки, 
що не залежать від місця їхнього розташування (ор-
ганізаційний підхід) 

Характер взаємодії  
з економікою приймаючої 
держави 

Інтеграційні До механізму функціонування таких СЕЗ закладе-
ний принцип тісної взаємодії із суб’єктами підпри-
ємництва поза межами зони 

Анклави Така зона функціонує у просторі, що є «замкненим» 
відносно позазональної господарської системи й 
відкритим для зовнішніх зв’язків 

Охоплення зоною визна-
ченої території однієї або 
кількох суміжних держав 

Однонаціональні Такі СЕЗ охоплюють територію однієї країни 
Багатонаціональні 
(міждержавні) 

Такі СЕЗ охоплюють території кількох суміжних 
держав 

Значущість вирішуваних 
завдяки СЕЗ проблем 

Загальнодержавні Функціонування таких СЕЗ впливає на державний 
розвиток 

Регіональні (місцево-
го значення) 

Функціонування таких СЕЗ впливає на регіональ-
ний розвиток 

Галузева спрямованість  Моногалузеві Спрямування СЕЗ на одну галузь 
Багатогалузеві Спрямування СЕЗ на декілька галузей 

Функціональна  
спрямованість 

Зовнішньоторгівельні Найпоширеніший та найдавніший вид СЕЗ, якому 
притаманний сталий режим діяльності, який дозво-
ляє використовувати наявні транспортно-
географічні та геополітичні переваги країни розта-
шування, потребує відносно невеликих коштів на 
заснування, а за умови достатньої відпрацьованості 
проєкту має швидку окупність (вільні митні зони, 
безмитні зони, зони безмитної торгівлі) 

Торговельно-
виробничі 

Такі СЕЗ є найбільш ефективними, оскільки не ли-
ше стимулюють «точкове» зростання виробництва в 
регіоні розташування, а і сприяють реструктуризації 
та модернізації приймаючого господарства, активі-
зують науково-технічний обмін, позитивно вплива-
ють на зовнішньоторговельний баланс, дозволяють 
вирішувати проблеми зайнятості та доходів насе-
лення тощо (експортно-виробничі, імпортно-
виробничі, зони техніко-економічного розвитку) 

Туристично-
рекреаційні 

Це не дуже поширений тип вільних зон, який пе-
редбачає, що в країні розташування природоресурс-
ного потенціалу мають максимально повно викори-
стовуватися туризм та рекреації (рекреаційні, 
туристичні, комплексні) 
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Закінчення табл. 2 
1 2 3 

 Науково-
технічні 

Є одними із найскладніших утворень серед СЕЗ. Най-
частіше вони мають місце в практиці високорозвине-
них країн та нових індустріальних держав, оскільки 
базуються на високому інтелектуальному потенціалі 
приймаючої країни Проєкти науково-технічних зон 
орієнтовані на довгострокову перспективу, що визна-
чається як тривалістю періоду створення, так і періо-
дом окупності капіталовкладень. Саме вони можуть 
надати інноваційної спрямованості економіці, допома-
гають підтримувати високі конкурентні позиції держа-
ви в сучасному світі, де фактор науково-технічного 
прогресу є вирішальним (регіональні інноваційні цент-
ри – технополіси, райони інтенсивного наукового роз-
витку; науково-виробничі парки; локальні інноваційні 
центри – інкубатори, опорні інноваційні центри) 

Офшорні Є зручними «гаванями» для діяльності нерезидентів, 
що не ведуть господарської діяльності в країні, де 
такі зони розташовані (банківські, страхові, торгове-
льні, інвестиційні, транспортні, з володіння та управ-
ління власністю, з надання професійних послуг) 

Джерело: розроблено автором на підставі [3; 7; 9]. 

Вивчення досвіду функціонування СЕЗ за кордоном та в Україні дало змогу виділи-
ти їхні переваги та недоліки (рис. 3).  

 
Рис. 3. Переваги та недоліки СЕЗ 

Джерело: розроблено автором. 
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Висновки і пропозиції. Отже, при функціонуванні спеціальних (вільних) економіч-
них зон як форми територіально-галузевої організації господарства регіону можна ви-
ділити такі фактори негативного впливу: політична нестабільність; наявність правових 
колізій у вітчизняному законодавстві; низький захист інвесторів; наявність передумов 
для проведення тіньових операцій і незаконної діяльності у СЕЗ; високий рівень бюро-
кратії та корупції; низька державна підтримка інфраструктури. 

Водночас успішне функціонування та розвиток СЕЗ у країні приведе, на нашу дум-
ку, до таких позитивних наслідків, як трансформація СЕЗ у нові форми просторової ор-
ганізації, насамперед кластер, індустріальні, технологічні, науково-технологічні парки; 
розвиток пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні; формування «точок 
зростання» у депресивних регіонах.  

Таким чином, СЕЗ є важливими для відродження депресивних, деградуючих і при-
кордонних територій країни. А також вони є корисними для стимулювання розвитку 
економіки країни та її регіонів, оскільки допомагають розвитку здорової конкуренції, 
створюють нові й ефективні моделі управління виробництвом, експортом та інновація-
ми, а отже, є запорукою ефективного економічного зростання.  
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