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ВСТУП
Визначальним завданням державної політики в

сфері інвестиційної діяльності є формування сприятли'
вого інвестиційного клімату як середовища, в якому
протікають інвестиційні процеси. Це середовище фор'
мується під впливом політичних, економічних, юридич'
них, соціальних та інших факторів, що визначають умо'
ви інвестиційної діяльності в регіоні і ступінь ризику інве'
стицій. На регіональному рівні інвестиційний клімат про'
являється через двосторонні відносини підприємниць'
ких структур, банків, профспілок, органів влади та інших
учасників процесу. На цьому рівні конкретизується уза'
гальнена оцінка інвестиційного клімату в ході реальних
економічних, юридичних, культурних контактів інвесто'
ра і середовища.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Вивченню інституційних основ інвестиційних про'

цесів присвятили свої наукові доробки такі відомі вітчиз'
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наня та закордонні вчені, як О.С. Власюк, С.І. Пирожков,
А.І. Захарченко, В.І. Захарченко, Т.Б. Лебеда, П.В. Па'
холко, Т.В. Цихан, П.В. Пахолко, О.І. Барановський,
М.М. Туріянська. Проте в сучасних умовах господарю'
вання особливо важливу роль набуває проведення ре'
гулярних досліджень з метою оцінки інвестиційної при'
вабливості як в країні, так і в її регіонах.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження інституційних переду'

мов сприятливого розвитку інвестиційних процесів, за'
лучення в країну іноземного капіталу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Світовий досвід довів, що вагомим чинником сти'

мулювання інвестиційної діяльності та залучення інозем'
ного капіталу може стати створення певних преферен'
ційних умов на окремих територіях. У світовій практиці
особливе місце серед інструментів та механізмів дер'
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жавної інвестиційної політики посідають спеціальні пра'
вові режими економічної діяльності (СПРЕД), що перед'
бачають застосування для частини суб'єктів господарю'
вання впродовж визначеного часу особливих, відмінних
від загальнонаціонального режиму, більш преферен'
ційних умов діяльності [1].

Як правило, СПРЕД застосовуються для "реанімації"
депресивних територій і галузей, формування регіональ'
них "точок економічного підйому".

Так, сьогодні в Польші налічується близько 21
вільних економічних зон (далі — ВЕЗ), в Чехії — 45, у
Румунії — 5, у США — 300, у Китаї — 52, у Німеччині —
56, у Великої Британії — 26 и тощо. Усього у світі за
різними даними налічується від 700 до 1600 ВЕЗ.

В Китаї успішно діють кілька різновидів зон з пільго'
вим оподаткуванням — спеціальні економічні зони,
відкриті міста, зони розвитку економіки і техніки, зони
розвитку високих технологій (технопарки). При цьому
податковий і інвестиційний режими в них залежить не
тільки від центрального уряду, а й від місцевої влади [2,
c. 47].

Депресивним містам і сільським районам надаєть'
ся статус територій пріоритетного розвитку (ТПР), що
також передбачає отримання істотних пільг при ве'
денні господарювання — з метою збереження старих
та створення нових робочих місць і, отже, пом'якшен'
ня соціальних наслідків, наприклад, від закриття не'
рентабельних шахт, неперспективних виробництв
тощо.

В Україні СПРЕД застосовуються впродовж 18 років
у формі спеціальних економічних зон (СЕЗ), територій
пріоритетного розвитку (ТПР), технологічних парків,
наукових парків. Загалом за цей час було створено 101
функціональну одиницю СПРЕД: 12 СЕЗ, 72 ТПР, 16 тех'
нологічних парків, 1 науковий парк. У СЕЗ ("Сиваш",
"Азов", "Донецьк", "Славутич", "Курортополіс Труска'
вець", "Яворів", "Закарпаття", "Порто'франко", "Рені",

"Миколаїв", "Порт Крим", "Інтерпорт Ковель") реалі'
зується понад 122 проекти.

Спеціальний режим інвестиційної діяльності на ок'
ремих територіях (ТПР) запроваджено у 9 регіонах (До'
нецька, Закарпатська, Волинська, Луганська, Жито'
мирська та Чернігівська області, м. Харків, м. Шостка,
АР Крим), у них реалізується 59 проектів [3].

У цілому застосування в Україні СПРЕД у формах
СЕЗ, ТПР, технологічних парків сприяло стимулюванню
інвестиційної діяльності. Суб'єктами господарювання
цих утворень за період 2000—2011 рр. залучено інвес'
тицій на суму 31,9 млрд грн. (а іноземних інвестицій стано'
вить 18,5 %), реалізовано продукції на суму 220,3 млрд
грн., у т. ч. за кордоном 73,3 млрд грн., створено близь'
ко 70 тис. нових робочих місць, сплачено податків до
бюджетів та внесків до державних цільових фондів у
обсязі 18,7 млрд грн. Ефективність застосування СПРЕД
щодо стимулювання інвестиційної діяльності у 2000—
2011 рр. характеризувалася такими показниками: ко'
ефіцієнт виробничої віддачі інвестицій склав 6,3 (по
Україні — 1,4), коефіцієнт бюджетної віддачі інвестицій
— 0,6 (по Україні — 0,5).

Водночас досягнуті результати діяльності суб'єктів
господарювання СПРЕД виявилися значно нижчими від
потенційних і прогнозних. Так, очікувалося, що функц'
іонування СЕЗ та ТПР до 2010 р. дозволить їх суб'єктам
господарювання додатково залучити інвестицій на суму
понад 3,4 млрд дол. США та 13,7 млрд дол. США відпо'
відно, забезпечити роботою понад 87 тис. осіб та 304,3
тис. осіб відповідно (аналогічні прогнозні показники
щодо технологічних парків та наукових парків не роз'
раховувалися). Сподівання, що за допомогою СЕЗ і ТПР
буде активізовано іноземні інвестиції у "точці зростан'
ня" (сфера високотехнологічного та інтелектуального
виробництва), не виправдались. Окремі СЕЗ та ТПР так
і не розпочали свою роботу. Проте й успішні СЕЗ та ТПР
в Україні спрямовували свою діяльність переважно на

Таблиця 1. Основні аргументи прихильників і супротивників функціонування СЕЗ і ТПР в Україні

Джерело: складено автором за аналізом матеріалів [1].
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розвиток підприємств старого технологічного укладу,
посилення експлуатації природних та людських ресурсів
країни чи її геостратегічного положення. Значним був
рівень зловживань пільговими режимами спеціальних
територій для безмитного ввезення на територію Украї'
ни імпортної продукції споживчого призначення. Це
обумовило прийняття у березні 2005 р. рішення про ска'
сування всього комплексу податкових пільг, наданих у
СЕЗ і ТПР України.

Як у вчених'фахівців, так і серед української гро'
мадськості, у суспільстві в цілому сформувалося нео'
днозначне ставлення до СЕЗ і ТПР, часто висловлюють'
ся абсолютно протилежні точки зору на доцільність їх
функціонування (табл. 1).

Опоненти режимів пільгового інвестування наполя'
гають, в першу чергу, на "несправедливості" умов, в яких
працюють підприємства, які не користуються податко'

вими пільгами. На думку супротивників системи СЕЗ,
надання існуючих преференцій гальмує розвиток здо'
рової конкуренції, оскільки підприємства за межами
спеціальних економічних зон і пріоритетних територій
не в змозі випускати якісну продукцію "заниженої" со'
бівартості, і в результаті вони просто втрачають ринок
[5—7].

У свою чергу, прихильники ідеї СЕЗ наполягають на
швидкій окупності наданих пільг як цілком нормально'
го і загальноприйнятого у всьому світі способу оздоров'
лення економіки того чи іншого регіону. А мінусами
називаються недонадходження коштів у державний
бюджет у вигляді податків, відсутність можливості роз'
вивати інфраструктуру підприємств'суміжників, що не
користуються податковими пільгами, але отримують
замовлення в результаті реалізації схвалених інвести'
ційних проектів.
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Таблиця 2. Основні показники діяльності СЕЗ і ТПР

Джерело: складено автором за матеріалами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Таблиця 3. Перелік скасованих пільг

Джерело: складено автором за результатами аналізу відповідних нормативних актів.
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Основні показники діяльності СЕЗ і ТПР країни до
прийняття рішення про мораторій на реалізацію інвес'
тиційних проектів у рамках СПРЕД представлені в табл.
2.

У березні 2005 року був прийнятий Закон України
"Про внесення змін до Закону України "Про Держав'
ний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших зако'
нодавчих актів України від 25 березня 2005 року, яки'
ми було значно змінено законодавство про спеціальні
економічні зони [7]. Суть внесених змін полягає у ска'
суванні пільгових митних і податкових режимів підприє'
мницької діяльності на території СЕЗ. При цьому з фор'
мально'юридичної точки зору спеціальні економічні
зони як такі ліквідовані не були. Перелік скасованих
пільг наводиться в таблиці 3.

Однак, за визнанням керівництва України внесення
змін до Державного бюджету 2005 року, які передба'
чали скасування всіх пільг для інвестиційних проектів,
що реалізуються в спеціальному режимі інвестування і
означає практичну ліквідацію СЕЗ і ТПР, було не про'
сто "помилкою", а й "останньою краплею", яка призве'
ла до відтоку іноземних інвестицій.

З того часу на цих територіях не зареєстровано
жодного нового інвестиційного проекту, а у СЕЗ "Порт
Крим", СЕЗ "Миколаїв", на ТПР у Чернігівській та
Сумській областях реалізація інвестиційних проектів
припинилася. Скоротилися більш ніж втричі кількість
суб'єктів господарювання (з 543 станом на 01.01.2005
р. до 160 станом на 01.01.2012 р.) та кількість інвести'
ційних проектів (з 768 станом на 01.01.2005 р. до 164
станом на 01.01.2011 р.). Головною причиною цих тен'
денцій стала нестабільність законодавства щодо
СПРЕД, передусім у частині надання суб'єктам госпо'
дарювання та інвесторам визначених форм державної
допомоги і державних гарантій, яка була викликана
відсутністю системного бачення ролі СПРЕД як еко'
номічного інструментарію прискорення розвитку
економічного розвитку регіонів, галузей і країни у ціло'
му.

Фінансово'економічна криза прискорила негативні
тенденції, а вжиті заходи щодо подолання її наслідків
та стимулювання інвестицій не торкнулися згаданих
форм СПРЕД. Сьогодні організаційно'економічні сти'
мули інвестиційної діяльності для суб'єктів господарю'
вання СЕЗ та ТПР практично відсутні, а для технологіч'
них парків та наукових парків не відповідають потребам
забезпечення інноваційної активності на належному
рівні.

За збереження чинних умов згадані форми СПРЕД
існуватимуть формально, не забезпечуючи очікуваного
припливу інвестицій.

ВИСНОВКИ
На жаль, Україна стала однією з небагатьох країн

світу з негативним досвідом та тенденціями функціону'
вання СЕЗ, ТПР і технологічних парків. Чинна практика
застосування цих форм СПРЕД в Україні фактично дис'
кредитує ідею їх використання як інструменту стимулю'
вання інвестиційно'інноваційної діяльності та забезпе'
чення модернізації економічної системи країни. Проте
відмовлятися від такого інструменту заохочення інвес'
тиційної діяльності, особливо на депресивних терито'

ріях, передчасно. Наразі відбувається переосмислення
засад застосування та розвитку СПРЕД в Україні, проте
практичне реформування відбувається шляхом напра'
цювання та запровадження нових форм СПРЕД без на'
лежного врегулювання наявних проблем у вже існую'
чих [4].

Проведений аналіз показує, що українські СЕЗ і ТПР
потребують серйозних реформ. Але в цьому важливо'
му і складному питанні потрібно дотримуватися прин'
ципу "не нашкодь", вивчити ситуацію по кожній спе'
ціальній економічній зоні і там, де потрібно, навести по'
рядок, забезпечити її ефективну діяльність. При цьому,
очевидно, належить вирішувати ряд актуальних завдань
науково'методичного характеру в інвестиційній сфері.

Вважаємо, що здійснюючи дієве державне регулю'
вання в інвестиційній сфері, пільги слід було б надавати
не взагалі за спеціальними зонам як таким, а за конк'
ретними ефективними і перспективними зонами, а та'
кож за інвестиційними проектами в них за умови прий'
няття обгрунтованих рішень про це на відповідному
рівні.

Необхідна також подальша науково'практична роз'
робка організаційно'функціональної структури систе'
ми державного регулювання регіональним інвестицій'
ним процесом та механізмів її реалізації, які забезпечу'
вали б цілісний державно'управлінський вплив на цю
сферу соціально'економічного розвитку регіону.
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