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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З метою залучення іноземних інвестицій, активізації

підприємницької діяльності за участю зарубіжних інвесторів,
нарощування експорту товарів і послуг, а також поставок на
внутрішній ринок високоякісної продукції було створено спец-
іальні (вільні) економічні зони та запроваджено спеціальний
режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного
розвитку Донецької, Київської, Луганської, Львівської, Закар-
патської, Волинської, Житомирської, Миколаївської, Одесь-
кої, Чернігівської областей, Автономної Республіки Крим, у
м. Шостка Сумської області та Харкові. Вивчення та аналіз
процесу створення і функціонування спеціальних економіч-
них зон дає можливість інтегрувати його інформаційні аспек-
ти, виробити системний погляд на цілі, завдання, механізми і
шляхи реформування інформаційного забезпечення; вивчи-
ти можливості поступового переходу до централізованої
структури управління процесами інформатизації, розбудови
спеціальних телекомунікаційних систем, спеціальних інфор-
маційних систем і ресурсів, забезпечення технічної, програм-
ної, організаційної їх сумісності; визначити правовий режим
розповсюдження інформації, гарантування інформаційної
безпеки та формування національної інформаційної інфрас-
труктури. У зв'язку з цим виникає потреба створення дієвого
механізму управління спеціальними (вільними) економічни-
ми зонами, який би зумовив ефективне та безперебійне їх
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функціонування. Створення механізму управління повинно
супроводжуватися вивченням та запозиченням передового уп-
равлінського досвіду та цілеспрямованим застосуванням но-
вих інформаційних технологій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Наукові публікації з питань теоретичного і прикладного
висвітлення організаційно-економічного механізму станов-
лення і розвитку вільних економічних зон знайшли відобра-
ження у працях українських та закордонних дослідників,
зокрема таких, як Вінник О.М., Замошніков М.О., Климко
С., Костусєв О., Кухарська Н.О., Лисенко Т.І., Лушкін В.А.,
Соловйов В.П. та інші.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є наукове обгрунтування напрямів удос-

коналення системи державного регулювання діяльності ВЕЗ в
Україні, формування рекомендацій щодо децентралізації сис-
теми державного управління вільними економічними зонами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У світовій практиці існує два загальновизнаних методи

побудови зон: утворення зон за ініціативи центральної вла-
ди та ініціативи місцевих влад.
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Метод утворення СЕЗ "зверху", за ініціативи централь-
ної влади, полягає у бюджетному фінансуванні і регулюванні
пільгового режиму господарської діяльності усередині краї-
ни і в зовнішньоекономічних відносинах держави. Це такі
країни, як Мексика, Китай, Південна Корея.

Прикладом використання окремих елементів організації
СЕЗ "зверху" у країнах СНД є Росія (СЕЗ "Виборг", "Санкт-
Петербург", "Янтар", "Алтай", "Садко", "Кубань" та інші) [5].

Іншим варіантом утворення зон є ініціатива "знизу", яка
пов'язана з активністю місцевих адміністрацій, які виходять
з ініціативою створення СЕЗ. Уряд при цьому надає пільги і
кредити ("Находка", "Янтар", "Шерізон", "Інгушетія",
Польща, Домініканська Республіка). Причому практичний
результат від цієї ініціативи "знизу" свідчить про розширену
можливість функціонування зон. У Росії вони проходять у
порядку експерименту [5].

В Україні порядок утворення СЕЗ визначений у статті 5
Закону про СЕЗ в Україні. Так, п.1 цієї статті визначає, що
відповідні зони на території України створюються Верхов-
ною Радою України за ініціативи Президента України, Каб-
інету Міністрів України або місцевих Рад народних депутатів
України або місцевої державної адміністрації.

Враховуючи тільки принцип так званої "ініціативи",
можна припустити, що в Україні СЕЗ однаковою мірою
створюються як "зверху", так і "знизу". Так, п. 2, п. 3 і 4
статті 5 Закону про СЕЗ в Україні встановлюють процеду-
ру утворення зон, виділяючи два відповідні підходи. У пер-
шому випадку (за ініціативи Президента України або Кабі-
нету Міністрів України) рішення про створення зони може
бути прийняте лише після одержання письмової згоди
відповідної місцевої Ради народних депутатів і місцевої
державної адміністрації, на території якої передбачається
розташувати СЕЗ. В іншому випадку, коли ініціатива нале-
жить місцевим Радам народних депутатів України або
місцевій державній адміністрації, вони подають відповід-
ну пропозицію Кабінету Міністрів України, який повинен
розглянути її в шістдесятиденний термін з дня надходжен-
ня та подати висновок щодо цього у Верховну Раду Украї-
ни [4].

Розглядаючи систему органів управління СЕЗ в Україні,
необхідно вказати, що такими органами відповідно до час-
тини 1 статті 9 Закону про СЕЗ в Україні є: а) місцеві Ради
народних депутатів і місцеві державні адміністрації у межах
своїх повноважень; б) орган господарського розвитку та
управління СЕЗ, створюваний за участю суб'єктів економіч-
ної діяльності України та іноземних суб'єктів такої діяль-
ності.

Управління ВЕЗ має певну специфіку, яка проявляється
в тому, що:

— структура, функції та повноваження органів управл-
іння ВЕЗ визначаються залежно від її типу, розмірів,
кількості працівників та/або мешканців на території спец-
іальної (вільної) економічної зони;

— місцеві Ради народних депутатів та місцеві державні
адміністрації здійснюють свої повноваження на території
ВЕЗ з урахуванням специфіки її статусу, визначеної зако-
ном про її створення;

— до системи органів управління ВЕЗ входить спе-
ціально створений орган господарського розвитку та управ-
ління конкретної ВЕЗ, а в окремих ВЕЗ створюється рада з
питань вільної економічної зони;

— державне регулювання діяльності спеціальної
(вільної) економічної зони здійснюють органи державної
виконавчої влади України, до компетенції яких входить кон-
троль за додержанням вимог законодавства України — як
загального для всіх суб'єктів господарювання, так і спе-
ціального — щодо конкретної ВЕЗ;

— орган господарського розвитку і управління та су-
б'єкти економічної діяльності ВЕЗ є самостійними у

здійсненні своєї діяльності стосовно органів державного
управління України, за винятками, передбаченими законо-
давчими актами України [4].

Органами управління ВЕЗ виступають місцеві органи
влади та самоврядування, міські ради та місцеві державні
адміністрації та органи господарського розвитку та управл-
іння ВЕЗ (вони створюються за участю суб'єктів економіч-
ної діяльності з боку України та з боку іноземного компаньй-
она). В інших країнах (наприклад, у Казахстані) діє єдиний
орган управління — виконавча влада адміністративної ради
зони.

Місцева рада народних депутатів (правовий статус виз-
начається Конституцією України та Законом України від 21
травня 1997 р. "Про місцеве самоврядування в Україні"):
приймає/погоджує рішення, пов'язані зі створення ВЕЗ,
змінами в її статусі та вносить до відповідних органів пропо-
зиції з цих питань, надає згоду на створення ВЕЗ за ініціати-
вою Президента України або Кабінету Міністрів України.

Місцева державна адміністрація (правовий статус виз-
начається Конституцією України та Законом України від 9
квітня 1999 р. "Про місцеві державні адміністрації"): вно-
сить за погодженням з відповідними органами місцевого
самоврядування пропозиції про створення ВЕЗ, зміни ста-
тусу та території ВЕЗ.

До повноважень місцевих рад та місцевих державних
адміністрації як органів управління відповідно до Загаль-
ного закону (ст.10) належать:

— вирішення разом з органами державної виконавчої
влади, суб'єктами господарської діяльності та профспілко-
вим органами ВЕЗ питань, пов'язаних зі специфікою пра-
вового та фінансового забезпечення, соціального захисту
громадян України, які проживають на території відповід-
ної ВЕЗ;

— укладання з органом господарського розвитку та
керівництва ВЕЗ Генеральної угоди про передачу йому в
користування земельних ділянок, об'єктів інфраструктури,
розташованих на території ВЕЗ, та природних ресурсів
місцевого значення.

Місцеві Ради народних депутатів та місцеві державні
адміністрації, на території яких розташована ВЕЗ, здійсню-
ють свої повноваження на території зони у повному обсязі,
якщо законодавчими актами про створення спеціальних
(вільних) економічних зон не передбачено інше. Крім того,
зазначені органи можуть мати додаткові повноваження,
відповідно до спеціального закону про конкретну ВЕЗ, зок-
рема затвердження стратегічних та поточних програм роз-
витку ВЕЗ, утворення, ліквідація та реорганізація органу
господарського розвитку та керівництва ВЕЗ, організація
підготовки кадрів, затвердження порядку реєстрації ВЕЗ,
розгляд і затвердження інвестиційних проектів, що реалі-
зуються на території ВЕЗ, укладання договору (контракту)
щодо умов реалізації інвестиційного проекту з суб'єктами
ВЕЗ та ін.

Орган господарського розвитку і управління ВЕЗ ство-
рюється з метою забезпечення умов функціонування ВЕЗ
за участю суб'єктів економічної діяльності України та іно-
земних суб'єктів такої діяльності, що функціонують на те-
риторії ВЕЗ.

Функції цього органу може бути покладено на одного
із суб'єктів економічної діяльності ВЕЗ через зазначення
такого суб'єкта в спеціальному законі про конкретну ВЕЗ
або шляхом делегування законом функцій щодо визначен-
ня подібного суб'єкта. Організаційно-правовою формою
органу господарського розвитку та управління ВЕЗ, що най-
частіше використовується на практиці, є господарське то-
вариство (закрите акціонерне товариство — у ВЕЗ "До-
нецьк", "Курортполіс Трускавець", товариство з обмеженою
відповідальністю — у ВЕЗ "Азов", "Порт Крим"), а у ВЕЗ
"Сиваш" — державна компанія.
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Місцеві Ради народних депутатів та місцеві державні
адміністрації, на території яких розташована ВЕЗ, можуть
мати своїх представників у керівництві органу господарсь-
кого розвитку і управління ВЕЗ.

Функції та повноваження органу господарського роз-
витку і управління ВЕЗ визначаються законом про створен-
ня конкретної спеціальної (вільної) економічної зони. До
компетенції органу господарського розвитку і управління
ВЕЗ належить:

— забезпечення загальних умов функціонування ВЕЗ;
— визначення перспективних напрямів розвитку ВЕЗ;
— експлуатація та будівництво мереж транспорту, зв'яз-

ку, енергопостачання та інших об'єктів виробничої інфраст-
руктури, що використовуються для загальних потреб;

— розвиток мережі комунікаційних зв'язків з партне-
рами за межами ВЕЗ;

— організація міжнародних торгів з метою розміщен-
ня на території ВЕЗ нових виробництв;

— упорядкування та надання суб'єктам господарської
діяльності ВЕЗ в користування земельних ділянок, об'єктів
інфраструктури та передача їм у користування природних
ресурсів;

— видача дозволів (ліцензій) суб'єктам господарської
діяльності ВЕЗ на будівництво нових господарських об'єктів,
реєстрація суб'єктів економічної діяльності та інвестицій,
здійснюваних у ВЕЗ [6].

Спеціальним законом про створення конкретної ВЕЗ
можуть передбачатися й інші повноваження органу госпо-
дарського розвитку та управління ВЕЗ, у т.ч. організація
облаштування території ВЕЗ, організація та контроль за
будівництвом об'єктів виробничої і невиробничої інфраст-
руктури ВЕЗ, укладання договорів на виконання підрядних
робіт щодо облаштування території ВЕЗ, будівництва
об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, роз-
витку мережі комунікацій, складання та подання статистич-
ної звітності про функціонування ВЕЗ відповідно до зако-
нодавства, участь у розробці та реалізації інвестиційних про-
ектів та ін. Виконавчим директором органу господарського
розвитку спеціальної (вільної) економічної зони може бути
як громадянин України, так і громадянин іншої країни, який
працює за строковим контрактом.

Рада з питань вільної економічної зони не є обов'язко-
вим органом управління ВЕЗ, як вищезазначені органи
(місцева рада, місцева державна адміністрація та орган гос-
подарського розвитку та управління ВЕЗ), створюється
відповідно до спеціального закону про конкретну ВЕЗ (на-
приклад, в АР Крим, Донецькій області, у ВЕЗ "Інтерпорт
Ковель") відповідно до рішення державної адміністрації, а
в АР Крим — Радою міністрів цієї Республіки. До кола по-
вноважень цієї Ради відповідно до спеціального закону мо-
жуть входити вирішення таких питань: затвердження та за-
безпечення реалізації стратегічних і поточних програм роз-
витку ВЕЗ, розгляд і затвердження інвестиційних проектів,
проведення міжнародних тендерів для відбору інвестицій-
них проектів та їх учасників, розробки та здійснення орган-
ізаційних заходів щодо забезпечення залучення фінансо-
вих ресурсів, організація підготовки та перепідготовки
кадрів у ВЕЗ, залучення іноземних працівників, розгляд у
досудовому порядку спорів між суб'єктами ВЕЗ та органом
господарського розвитку ВЕЗ та/або органом місцевого
самоврядування [5].

Виходячи з вищевикладеного, можна констатувати, що в
Україні, з огляду на специфіку організації управління СЕЗ, існу-
ють дві системи органів управління зонами. Перша (дворівне-
ва) характерна для таких СЕЗ, як "Яворів", "Рені", "Славутич",
"Курортополіс Трускавець", "Порто-франко", "Закарпаття",
"Миколаїв" і включає як органи управління відповідні органи
місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації,
орган господарського розвитку і управління СЕЗ.

Інша система — трирівнева (СЕЗ "Порт Крим", "До-
нецьк" і "Азов", "Інтерпорт Ковель"), до складу якої разом
з вищевказаними органами входить ще одна організаційна
структура — наприклад, для СЕЗ "Донецьк" і "Азов" Рада з
питань спеціальних економічних зон та спеціального режи-
му інвестиційної діяльності в Донецькій області.

Обидві зазначені системи є системами оперативного
управління СЕЗ. Загальна система органів управління СЕЗ в
Україні, на нашу думку, представлена такими рівнями уп-
равління, як: Верховна Рада України — єдиний законодав-
чий орган, який має право приймати законодавчі акти; Каб-
інет Міністрів України, який приймає відповідні постанови;
міністерства і відомства, які регламентують у своїх наказах
діяльність своїх підрозділів; Рада з питань спеціальних еко-
номічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяль-
ності в Донецькій області, яка має право приймати відповідні
рішення, що є обов'язковими для виконання на території
СЕЗ "Донецьк" і "Азов"; місцеві державні адміністрації та
органи місцевого самоврядування, які укладають контрак-
ти з інвесторами; орган господарського розвитку і управлі-
ння СЕЗ; керівництво інвестиційних підприємств, які безпо-
середньо впроваджують проекти [4].

ВИСНОВКИ
Зростання ролі держави, її управлінських органів у про-

цесі відтворення, структурної перебудови економіки і техн-
іко-технологічних інновацій, прискорення темпів НТП слід
вважати об'єктивною вимогою та загальносвітовою тенден-
цією. Тому не має жодних підстав говорити про те, що з пе-
реходом до ринкової економіки держава повинна переда-
вати свої управлінські функції у сфері економіки ринковим
механізмам, і особливо це актуально у сфері діяльності
вільних економічних зон та територій пріоритетного розвит-
ку. Дослідження цього питання потребує і в подальшому
глибоких теоретико-методологічних досліджень і практич-
них розробок стосовно застосування найбільш ефективних
механізмів макроекономічного регулювання та управління
вільними економічними зонами.
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