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Розглянутотеоретичнізасадиорганізаціїтафункціонуваннятериторій
пріоритетногорозвитку;висвітленоїхрольуреструктуризаціїекономіки;проведено
аналізінвестиційноїдіяльностінатериторіїпріоритетногорозвитку. Подано
пропозиціїщодоудосконаленняінвестиційноїдіяльностінатериторіїпріоритетного
розвитку; рекомендаціїщодоосновнихстратегічнихпріоритетівактивізації
інвестиційноїдіяльностінатериторіяхпріоритетногорозвитку.

In the article the theoretical bases of organization and functioning of territories of priority
development are considered; their role is reflected in restructuring of economy; the analysis
of investment activity is conducted on territory of priority development. Suggestions are
given in relation to the improvement of investment activity on territory of priority development;
recommendations in relation to basic strategic priorities of activation of investment activity
on territories of priority development.

ОленаІВАШКО

КОНЦЕПТУАЛЬНІЗАСАДИ
ОРГАНІЗАЦІЇТПР

ТАФІНАНСОВО-ПРАВОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЇХІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

УпродовжостанніхроківУкраїна
демонструєпозитивнізрушенняурозвитку
ринковоїекономіки, демократії, правової
держави, громадянськогосуспільства,
долаючиавтаркічнузамкнутістьтаство-
рюючисуспільно-економічніцінності, які
вжеіснуютьузахіднихкраїнах. Водночас
початоктретьоготисячоліттязнаменує
глобалізація– наростаючийпроцес
взаємозалежностідержавтанародів,
активізаціїміжнароднихпотоківлюдей,
товарівікапіталів, інтенсифікаціїобміну
ідеями, знаннями, інформацією.Розробка
іплануваннясучасноїстратегіїрозвитку
Українськоїдержавимаєвідбуватисяна
новомупріоритетномурівні– спираючись
нелишенанаціональніумови, але
орієнтуючисьнаглобальнийконтекст.

Умовнокажучи, Україназнаходиться, у
критичноважливій“точцібіфуркації”, що
вимагаєвирішенняпроблемиреалізації
національнихінтересівзодночасним
гармонійнимвключеннямУкраїниу
глобальніпроцесиіполітико-економічні
інститутиепохипостнаціональнихдержав.

СтвореннявУкраїніспочаткуспеціаль-
них(вільних) економічнихзон(СЕЗ), а
згодомтериторійпріоритетногорозвитку
(ТПР) булозумовлененеобхідністю
активізаціїзалученняіноземнихінвестицій
ісприянняїм; стимулюваннярозвитку
виробництватаактивізаціїспільноз
іноземнимиінвесторамипідприємницької
діяльностідлянарощуванняекспорту
товарівіпослуг; зростаннявалютних
надходжень; поставокнавнутрішнійринок
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високоякісноїпродукціїіпослуг; залучення
тавпровадженняновихтехнологій, рин-
ковихметодівгосподарювання, розвитку
ринковоїінфраструктури; покращення
використанняприроднихітрудових
ресурсів; прискореннясоціально-еконо-
мічногорозвиткурегіонівтаУкраїни
загалом.

Проте, якпоказуєвітчизнянийдосвід,
ужепершіспробиїхствореннянаш-
товхнулисьнапротидію збокурізних
політичнихсил, авідсутністьвідповідної
правовоїбазитафінансовогомеханізму
їхфункціонуваннястворювалинеабиякі
перешкоди.Тривалідискусіїпронеобхід-
ністьствореннятафункціонуванняСЕЗі
ТПРзгодомзавершилисяпозитивним
висновкомурядущодостворенняв
УкраїніодинадцятиСЕЗтазапровадження
вдев’ятирегіонахспеціальногорежиму
інвестиційноїдіяльності. Першийдосвід
практичноїроботиСЕЗіТПРтазапро-
вадженняспеціальногорежимуінвес-
тиційноїдіяльностіупрактичнуплощину,
принаймніщодоТПР, довелиправильність
іперспективністьобраноїдержавної
стратегіїрозвитку.

Однак,разомізнаявнимипозитивними
результатамифункціонуванняСЕЗіТПР
існуєнизкапроблем, якінедозволяють
використовуватицірежимизмакси-
мальноюефективністюдлястимулювання
економічногорозвиткуУкраїни. Уцьому
контекстіособливоїактуальностінабу-
ваютьпитанняпідвищенняефективності
фінансово-господарськоїдіяльностіта
економічноїреструктуризаціїтакихутво-
рень; прийняттяобґрунтованихрішень
щодостратегіїїхфункціонуваннята
активізаціїінвестиційноїдіяльностіу
контекстізабезпеченнянаціональної
економічноїбезпеки.

Значнийвкладурозвитоксучасної
теоріїінвестиційноїактивностітарозвитку
СЕЗіТПРзробилипредставникитрьох
економічнихшкіл–неокласичної,витратної
таендогенногоросту, азокрема: Хекшер-

Олін,К.Хадама,П.Кругман,В. Обстфельд.
Урозробкутеоретичнихосновтавирішен-
няскладнихпроблемфункціонуванняСЕЗ
іТПРвперіодринковихперетворень
внеслисвійвкладвітчизнянівчені:
ДіргачевВ. О.,ПередерівВ. С., ПилаВ. І.,
СавельєвЄ. В., СіваченкоІ.Ю.,СіденкоВ.
Р., ЧмирО. С. таін. Вїхніхпрацяхзначна
увагаприділяєтьсятериторіальнимй
економічнимпередумовамстворенняСЕЗ
іТПР, питаннямформуванняефективної
моделімеханізмууправлінняеконо-
мічнимипроцесами,оптимізаціїзалучення
зовнішніхтавнутрішніхінвестицій.

Метоюнаписанняданоїстаттієпоглиб-
леннятеоретичнихзасадщодопонятійного
апаратутаконструюванняспеціального
режимуінвестиційноїдіяльності, обґрун-
туванняцілісноїсистемипрактичних
рекомендацій,спрямованихнакомплексне
підвищенняінвестиційноїактивностіта
забезпеченняекономічноїреструктуризації
наТПР.

Уперіодстановленняукраїнської
державностітапоступовогопереходудо
ринковихвідносин, атакожвумовах
дефіцитуфінансовихресурсівналокаль-
номурівні, зросланагальнапотреба
розширенняправгосподарюючихсуб’єк-
тівірегіонівуздійсненнівласноїеконо-
мічноїполітики(виходячиізвідповідності
загальнійдержавнійстратегіїрозвитку).Це
сприятиместимулюваннюекономічної
активностінарегіональномурівні, зокрема
шляхомстворенняособливихтериторіально-
господарськихформувань– спеціальних
(вільних)економічнихзон(СЕЗ)ітериторій
пріоритетногорозвитку(ТПР).

Нинішняпрактикасвітовогогоспо-
дарстванараховуєблизько30різновидів
вільнихекономічнихзоніокремовиділяє
територіїпріоритетногорозвитку.Натомість,
вУкраїнідосіщенемаєєдиноїнауково-
обґрунтованоїстратегіїїхньогорозвитку.
Воназнаходитьсялишенапочатковій
стадіїформуванняізасвоїмзмістомє
більшекстериторіальною, ніжрегіональ-
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ною. Тому, перш завсе, необхідно
визначитися, щодорозуміннясутності
СЕЗіТПР.

ВідповіднодоЗаконуУкраїнивід
13.10.1992 р. № 2673-ХІІ“Прозагальні
засадистворенняіфункціонування
спеціальних(вільних) економічнихзон”
спеціальна(вільна) економічназонає
частиноютериторіїУкраїни,наякійвстанов-
люютьсяідіютьспеціальнийправовий
режимекономічноїдіяльностітапорядок
застосуванняідіїзаконодавстваУкраїни.

Насуспільно-психологічномурівніТПР
сприймаєтьсяяктериторія, щозапро-
ваджуєтьсязметоювирішенняпроблем
депресивнихрегіонівдержави, наяких
відбуваєтьсязанепадвиробничоїінфра-
структуриіпануєповнебезробіття.

Однакзпозиційнормативно-правового
регулюваннятериторіяпріоритетного
розвиткутрактуєтьсяяктериторія, наякій
склалисянесприятливісоціально-еконо-
мічнітаекологічніумови, незадовільний
станзайнятостінаселення, інаякій
запроваджуєтьсяспеціальнийрежим
інвестиційноїдіяльностідлястворення
новихробочихмісць[1, 2].

Отож, спільнимуСЕЗіТПРєспеціаль-
нийрежимінвестиційноїдіяльності, який
вітчизнянийзаконодавецьвизначаєяк
правовийрежим,щопередбачаєвведення
податкових, митнихтаіншихпільгдля
суб’єктівпідприємницькоїдіяльності, які
реалізуютьінвестиційніпроекти, зат-
вердженівідповідниморганомгоспо-
дарськогорозвитку.

Метоюзапровадженняспеціального
режимуінвестуванняєзалученняінвес-
тиційупріоритетнівидиекономічної
діяльностідлявирішеннясоціально-
економічнихпроблемдепресивнихтери-
торій, економікаякихзазналасуттєвих
втратзаструктурнихзмін, упершучергу
вугільнихрегіонів, містзвисокоюпитомою
вагоюпідприємстввійськово-промис-
ловогокомплексу, атакожрегіонів,
населенняякихнайбільшепостраждало
відтехногеннихтаекологічнихкатастроф.

УСЕЗтанаТПРвиникаютьсприятливі
митніумовитарежиммитногооподат-
кування: пільговийрежимтарівень
оподаткування, специфічнівалютно-
фінансовіумови, банківсько-кредитна
система, системакредитуванняістраху-
вання, умовиокремихвидівплатежівта
системадержавногоінвестування.

РазомзтимосновноювідмінністюТПР
відСЕЗєте, щоСЕЗстворюєтьсяз
конкретноючіткоюметоютанавідносно
невеликій, штучнообмеженійтериторії, а
ТПРстворюютьсянатериторіяхадмі-
ністративнихмежрайонів, міст(нап-
риклад, ТПРумістіХаркові)абообластей
(наприклад, ТПРуВолинськійобласті).
Окрімцього, створеннятериторійпріори-
тетногорозвиткуспрямованеназабез-
печенняумовдляекономічногозрос-
тання, розвиткузовнішньоекономічної
діяльності, залученняінвестицій(втому
числііноземних), відновленняіннова-
ційнихпроцесіврозвиткунаціонального
виробництватаекспортногопотенціалу,
забезпеченнязайнятостінаселення,
поліпшеннясоціально-економічноїситуації
врегіонах. ПрицьомувідстворенняТПР
очікується:

• прямийефектувиглядізалучення
додатковихіноземнихінвестицій,
збільшенняподатковихнадход-
жень, збереженнятамодернізація
існуючих, створенняновихробочих
місць, збільшеннязайнятостінасе-
леннятайогодоходівтощо;

• опосередкований(непрямий)ефект
якнаслідокактивізаціїпідприєм-
ницькоїтазовнішньоекономічної
діяльності, підвищенняефектив-
ностігосподарювання, техноло-
гічноговпливу, сприянняструктур-
нійперебудовігосподарстварегіону
розташуванняТПР[5, 19].

Такимчином, територіяпріоритетного
розвитку– цеспеціальновизначена
територіядержави, яканайчастіше
збігаєтьсязмежамиіснуючихадміністра-
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тивно-територіальнихутворень, інаякій
запроваджуєтьсяособливий(пільговий)
режимінвестиційноїдіяльності, спрямо-
ванийназалученняінвестиційтазабез-
печеннясоціально-економічногорозвитку
регіону.

Протедужечастовекономічнійлітера-
туріспостерігаєтьсятермінологічна
плутанинащодотлумаченняпонять
спеціальна(вільна) економічназонаі
територіяпріоритетногорозвитку.

УширокомурозумінніВЕЗможна
визначитиякскладовучастинугоспо-
дарськогокомплексукраїни, спеціально
виділенунаданомуетапіззагального
економічногоконтекстувякостіпріори-
тетної, щозабезпечуєрозподілівироб-
ництвосуспільногопродукту, включаючи
іноземнийпродуктдлядосягненняпри
цьомувизначеноїконкретноїметивсоціаль-
но-економічномурозвиткукраїни[2, 6].

Вданомувипадкутериторіяпріори-
тетногорозвиткубудевужчимпоняттям,
оскількиВЕЗмаєздатностідодифузійного
розширенняїїкордонівнаінші, пов’язані
знеюгосподарськісфери, галузі, території.
ПрицьомуТПРможнарозглядатияк
складовуВЕЗ.

Слідвідмітити, щопристворенніВЕЗ
внихвстановлюютьсятакіумови,прияких
доситьшвидковизріваєвиробнича
інфраструктура, адекватнасучасній
світовійгосподарськійсфері. Апри
створенніТПРвстановлюютьсятакіумови,
якібудутьвигіднимидляданогорегіону,
девиникланесприятливаекономічна
ситуація,ідлявирішенняякоїстворюється
данаТПР.

РозглядаючиВЕЗіТПРзточкизору
масштабностінеобхіднозазначити, що
ТПРєбільшою, оскількиможестворю-
ватисянанеобмеженихтериторіяху
межахрайонів, міст, областей. Прицьому
ВЕЗ– цеобов’язковоневелика, штучно
обмеженатериторія.

РозглядаючиТПРіВЕЗяктотожні
поняття, вартопам’ятати, щоміжними

існуєсемантичнарізниця, яказнаходить
свійпроявуспецифіцірозміщення
продуктивнихсилнаТПРчиВЕЗ. Мова
йдепроте, щовизначаючитучиіншу
частинутериторіїкраїнивякостіТПРчи
ВЕЗдлядосягненняконкретноїмети,
державадосягаєїї, розвиваючитам
конкретнігалузівиробництва. Прицьому
використовуютьсянаявнінаданійтериторії
факторивиробництва(наприклад, робоча
сила), такізалучаютьсязіншихкраїн
недостатніфактори(наприклад, капітал,
технологіїіт. п.). Результатомтакої
діяльностідержавиєзміниврозміщенні
продуктивнихсил, вирівнюванняеконо-
мічногопотенціалуокремихрегіоніві
державизагалом.

ТобтоВЕЗіТПРстворюютьсязодна-
ковою метою – вирішенняпроблем
зайнятості, активізаціїзовнішньоїторгівлі,
залученняіноземнихінвестицій, пожвав-
леннянауково-технічногообміну, досяг-
ненняновоїінноваційноїякостіекономіки,
розширенняекспортноїбазиаборозвитку
імпортозаміщення.

Всвітовійпрактицііснуєшироке
розмаїттятипівВЕЗ, кожнийзякихмає
своюспецифіку. Вонаобумовленавели-
коюкількістюфакторівіїхпоєднаннямв
кожномуконкретномувипадку. Доних
відносятьсямісцезнаходження, конфі-
гурація, розміртериторії, наякійрозта-
шованаВЕЗ; наявністьтаякістьвироб-
ничихйіншихресурсів, особливості
природних, економічнихтаіншихумов, в
якихціресурсиреалізуються; завдання,
якідержаваставитьпередсобоюіперед
ВЕЗприїїствореннітаінші.

Завидомдіяльності, щопереважаєна
територіїтієїчиіншоїекономічноїзони, в
економічнійлітературівиділяютьтакітипи
ВЕЗ: торгово-складськізони, вільніпорти,
експортно-виробничізони, науково-техно-
логічнізони,комплексніСЕЗ,анклавніСЕЗ,
інтеграційнізони,технологічніпарки[2,18].

Разомзтим, можнавиділитиособ-
ливостіформуваннядвохтипівтериторій
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пріоритетногорозвитку. Першімаютьчітко
окресленуспеціалізаціюістворюютьсяна
базіпортівтавприкордоннихрайонах.
Діяльністьпідприємствнацихтериторіях
зводитьсяздебільшогодоневеликоїобробки
вантажів, фасуваннятапакуваннятоварів.
Позитивнимнаслідкомфункціонуваннятаких
ТПРєпожвавленняекономічноїдіяльності,
збільшенняобсягулегальноввезених
вантажів, зарахунокспрощеннямитних
процедурумежахчітковідокремленої
територіїтаїхздешевленнядляпокупців.

ДругакатегоріяТПР – зони, що
створюютьсяудепресивнихрегіонахз
високимрівнембезробіття.

Наслідуючидосвідпромисловорозви-
нутихкраїн–СполученихШтатівАмерики,
Великобританії, Німеччиниірозуміючи
необхідністьцільовогостимулювання
регіональногоекономічногорозвитку,
Українаствориларядспеціальнихеконо-
мічнихзонітериторійпріоритетного
розвитку,запровадиласпеціальнийрежим
інвестиційноїдіяльностіврегіонах,умістах
таадміністративнихрайонах.

Світовапрактикадоводить, щозапро-
вадженняспеціальногорежимуінвести-
ційноїдіяльностінаТПРсприяєактивізації
інвестиційнихпроцесів. Функціонування
більшяк1200такихутвореньпрактичнов
усіхкраїнахсвітуактивновпливаєна
загальноекономічніпроцеси; збільшує
обсягивиробництватоварівтапослуг,
посилюєактивністьзовнішньоеконо-
мічногообміну, сприяєзростаннючисель-
ностізайнятих, підвищуєрівеньжиття
населеннятощо. ЗначнакількістьТПР
сконцентрованавкраїнах,щорозвиваються,
ачасткапродукції,виробленоїнаїхтериторії,
зарізнимиоцінками, становить5-10%
загальногообсягусвітовоїторгівлі[5, 18].

Длябільшостікраїнсвіту, втомучислі
йдляУкраїни,загальноюметоюстворення
ТПРєактивізаціяекономічногорозвитку
вдепресивнихрегіонах; полегшення
процесузалученняновітніхтехнологійв
національнуекономіку, щоприскорює

підвищенняконкурентоспроможності
товарівіпослуг;створенняновихробочих
місцьтарозв’язаннятакимчиномпроблем
зайнятості; стимулюванняприпливу
іноземногокапіталу;розширенняекспорт-
ноїбази; поліпшенняплатіжногобалансу
країнизарахунокнадходженьвіноземній
валюті; ефективневикористаннямісцевих
ресурсів; стимулюванняринковихперет-
ворень.

ПроцесзапровадженнявУкраїні
територійпріоритетногорозвиткуіз
спеціальнимрежимомінвестиційної
діяльностітаформуваннязаконодавчої
базищодоїхдіяльностінайінтенсивніше
відбувавсяупродовжостанніхсемироків,
щобулообумовленооб’єктивнимипричи-
нами. Зокрема, появавеликоїкількості
ВЕЗіТПРвУкраїністаланаслідком
відсутностіефективноїрегіональної
політики, якасприялабекономічному
розвиткуневеликихміст. Відбулося
руйнуванняколишньоїцентралізованої
системиформуваннямісцевихбюджетів.
Якнаслідок, регіонивимушенібули
шукатиефективнихспособіврегулювання
соціально-економічногорозвиткучерез
удосконаленняоподаткуваннятапошук
джерелфінансовогозабезпеченнясо-
ціально-економічногорозвиткунатери-
торіальномурівні.

24 вересня1999 р. постановою
КабінетуМіністрівУкраїнибулаприйнята
“ПрограмарозвиткувУкраїніспеціальних
(вільних) економічнихзонітериторійіз
спеціальнимрежимомінвестиційної
діяльностінаперіоддо2010 року”.Адалі
докінця1999р. буловиданонизкуУказів
прозапровадженняз1 січня2000 р.
спеціальногорежимуінвестиційноїдіяль-
ностінатериторіїмістаШосткиСумської
області; натериторіїмістаХаркова; на
територіїпріоритетногорозвиткувАвто-
номнійРеспубліціКрим, уЧернігівськійі
Житомирськійобластях[5, 219].

Очікуванимрезультатомфункціону-
ваннязаснованихТПРмалостатизабез-
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печенняроботоюпонад87 тисячосіб,
збільшенняобсягувиробництвана3,9
млрд. грн., додатковогоінвестування
понад3,4 млрд. доларівСША.

Функціонуваннязаснованихтериторій
ізспеціальнимрежимомінвестиційної
діяльностізгіднозазначеноїПрограми
дозволитьдо2010рокудодатковозабез-
печитироботою304,3тис. осіб, збільшити
виробництвопродукціїнасуму25 млрд.
гривень, інвестуватипонад13,7 млрд.
доларівСША[4, 223].

Вітчизнянимзаконодавствомвстанов-
ленавимогащодообсягуінвестицій,
необхідногодляотриманняпільгзоподат-
кування(убагатьохвипадках–від250тис.
до1 млн. дол. СШАібільше). Гранична
межамінімальноговкладенняінвестицій
свідчитьпроте, щоінвестиційніпроекти,
якіреалізуються,призначені, першзавсе,
длявеликогобізнесу. Зробившитаким
чиномставкунавеликихінвесторів
законодавціпройшлиповз99% вітчиз-
нянихпідприємців.Урезультатіпідтримка
промисловихгігантівнафоніпосилення
податковогонавантаженнянадрібний
бізнесможепризвестидозанепаду
внутрішньогоринкуспоживчихтоварів.

Більшетого, низькийрівеньінвес-
тиційноїпривабливості, аотже, неефек-
тивністьдіяльностіпевноїчастинипрого-
лошенихТПР, щозумовлюєтьсянедос-
коналоюурядовоюполітикою, зокрема
нестабільністютанепрозорістюзаконо-
давчогорегулювання, призводитьчасто-
густодорозвиткукорупціїтазловживання
пільгами. Втім, практичнийдосвідсвід-
чить, щодляпотенційнихінвесторів
головненепільги, адержавнігарантії
загальноїзаконодавчоїстабільності.
УкраїнськіТПРєнепривабливимидля
інвесторівтакожчерезвідсутністьефек-
тивногоменеджментунаетапіформування
танеякіснеїхпланування, асаме:
невдалийвибірмісцядляТПР(територія
ізслаборозвинутоюінфраструктурою,
недостатньоюкількістюприроднихта

трудовихресурсів, недоситьмістким
ринком) танераціональновизначений
розмірзони, щопотребуєчималих
початковихкапіталовкладеньнастворення
інфраструктури.

Окрімвищезазначеного, слідвідмітити,
щозпочатку2000 рокувУкраїніактиві-
зувалисядискусіїщододоцільності
запровадженняТПР, ізокрема, вчастині
наданняїмвизначенихзаконодавством
пільгзоподаткування.

Розглядаючиможливіпідходидоданої
проблемислідвзятидоувагиіснуючий
досвідкраїнсвітущодозапровадження
ТПР. По-перше,навітьзаумовстворення
сприятливогосередовищадлядіяльності
інвесторівнаТПРтанаявностістабільної
стратегіїекономічногорозвиткукраїниі
законодавчоїбази, позитивнихрезультатів
діяльностінатериторіїможнаочікувати
лишечерезп’ятьроків. По-друге, світова
практикапідтверджуєпозитивнийвплив
територійпріоритетногорозвиткуна
розвитокрегіонів, зокремауконтексті
досягненнязбалансованоготастабільного
розвиткурегіонівікраїнивцілому. Це
свідчитьпроявніперевагищодозапро-
вадженняТПРусередньо-тадовгостро-
ковійперспективі.

Протенеобхіднозазначити, щов
Україніу2004–2005 рр. відповіднодо
Законупродержавнийбюджетнавідпо-
віднийрік, бувзапроваджениймораторій
настворенняновихірозширеннядіючих
спеціальних(вільних)економічнихзонта
спеціальнихрежимівінвестиційноїдіяль-
ностінановихтериторіях.Такожвведений
мораторійнарозглядтасхвалення
(затвердження) новихінвестиційних
проектівуВ(С)ЕЗтанаТПР. У2005 році
парламенттимчасовоскасувавпільгина
СЕЗіТПР.

Разомзтим, порядізнаявними
негативнимирисамиуствореннііфунк-
ціонуванняТПР, спостерігаєтьсяіряд
переваг. АсамечерезТПРзалучається
значначасткаіноземногокапіталуу
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економікукраїни, щовмайбутньому
призведедопокращеннясоціально-
економічногорозвиткудержавивцілому
таїїокремихрегіоніві, якнаслідокдо
наповненнябюджетузначнимиобсягами
податковихнадходжень. Вперспективі
розвитокспільногопідприємництванаТПР
сприятимеподоланнюзамкнутостіта
ізольованостіекономікиУкраїнивід
світовогогосподарстваіслугуватиме
однимізключовихфакторіввключенняїї
всистемуміжнародногоподілупраці.

Створенняйуспішнефункціонування
ТПРнеможливібезформуванняспеціаль-
ногогосподарськогомеханізму, який
передбачаєвстановленняособливого
режимугосподарюваннязвикористанням
якадміністративних, такіекономічних
важелів. ДіяльністьТПРбазуєтьсяна
своєрідномуфінансовомумеханізмі, який
реалізуєтьсязадопомогоюрізногороду
фінансовихважелів,стимулів, санкційта
нормативно-правовогозабезпечення.

ВУкраїніпорядок, умови, механізм
функціонуванняіпроцедураздійснення
інвестиційнаТПРзабезпечуєтьсятакими
нормативно-правовимидокументами(див.
рис. 1).

Доцільновиділититриосновніметоди
фінансовоговпливунаумовитапроцеси
господарськоїдіяльностінаТПР:

1) фінансовезабезпечення;
2) фінансоверегулювання;
3) фінансовестимулювання.
Першзавсезазначимо, щосвітовий

досвідпереконливосвідчитьпроте, щоза
рахуноквласнихкоштівфінансуванняТПР
неможливе. Отожфінансуванняпроекту
створенняТПРможездійснюватисьза
рахунокіноземноїпозики,атакожшляхом
укладенняугодіззарубіжнимиприватними
інвесторами. Доситьшироковзарубіжній
практицівикористовуєтьсятакожметод
податковихкредитів,щопередбачаєвільне
розпорядженняподатковимиплатежами
органамиуправлінняТПРнавизначений
термін[2, 144].

Проте, щобзалучитинеобхіднікошти
наТПРнеобхідностворититакіумови, які
зацікавилибпотенційнихінвесторів
вкладатикоштивтучиіншупріоритетну
галузьчивиддіяльності. Конкретними
формамипроявустимулівдляінвесторів
єфінансові, втомучисліподатковіпільги.
Так, длясуб’єктівпідприємницькоїдіяль-
ності,щореалізуютьінвестиційніпроекти
наТПРзастосовуєтьсяспеціальний
правовийрежимпідприємницькоїдіяль-
ностітанадаютьсяпільгищодосплати
ввізногомита, податкунадоданувартість
таподаткунаприбутокпідприємств. За
весьперіодфункціонуванняТПРу
Волинськійобластінадходженнядо
бюджетіввідреалізаціїінвестиційних
проектівсклали59,3 млн. гривеньвтому
числіза2004 р. – 12 млн. гривень, що
складає20,2%відзагальноїсумисплати.
Вжеу2005році, взв’язкузвідміноюпільг
дляпідприємств-суб’єктівТПР, добюд-
жетівусіхрівнівтацільовихфондів
надійшло28,5млн.грн. (48%відзагальної
кількості, щонадійшлозпочаткуфунк-
ціонуванняТПРуВолинськійобласті).

Основнийподаток, сплаченийпід-
приємствами, цеподатокнадодану
вартість. Йогочасткаузагальнійсумі
сплатискладає90%. Прицьомупільги
отриманівобсязі66,3млн.гривень, зних
у2004 р. – 13,7 млн. гривень. Відтак
сальдоотриманихпільгінадходженьдо
бюджетіввід’ємне.Протеціпільгиносять
тимчасовийхарактерівперспективі
очікуєтьсямаксимальненадходження
податківдобюджетіввідфункціонування
ТПР. Зокрема, вжеу2005 роцінадход-
женнядобюджетівперевищилисумипільг
на6,6 млн. грн.

Слідзазначити, щонаодногожителя
міста(наТПРуВолинськійобласті)
припадаєінвестиційна212,9 дол.США, з
них168,6дол. СШАіноземнихінвестицій
[3]. ЗаперіодфункціонуванняТПРу
Волинськійобластіосновначасткаінвес-
тиційзалученаутакігалузіпромисловості,
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Визначаєзагальніправові,
економічнітасоціальніумови
інвестиційноїдіяльностіна
територіїУкраїни

Визначаєпорядокзапровадження
спеціальногорежиму
інвестиційноїдіяльностінаТПРу
Волинськійобласті.

Регулюєпроцесстворенняі
функціонуванняВЕЗіТПР

Установлюєперелікпріоритетних
видівекономічноїдіяльностіта
процедурурозглядуі
затвердженняінвестиційних
проектів, щореалізуютьсяСПДна
ТПРуВолинськійобласті

Затверджуєпорядокобчислення
прибутку, одержаноговід
інвестуваннявреконструкціюабо
модернізаціюдіючого
підприємства, якездійснюєсвою
діяльністьнаТПРуВолинській
області

Визначаєпорядокконтролюза
цільовимвикористанням
обладнаннятаустаткування, що
ввозитьсявУкраїнудляреалізації
інвестиційнихпроектівнаТПРу
Волинськійобл.

Встановлюєумовидля
функціонуванняТПРнапоточний
рік

Визначаєосновнінапрямки
розвиткуТПРуВолинській
областінаперіоддо2006 року

Встановлюєстратегічнінапрями
тапріоритетирозвиткуВЕЗіТПР

ЗаконУкраїнивід18.09.1991 р. № 1560-ХІІ
“Проінвестиційнудіяльність”

ПостановаКМУвід24.09.1999 р. №1756 “Про
заходищодоствореннятафункціонування
С(В)ЕЗтатериторійзіспеціальнимрежимом
інвестиційноїдіяльності”

ПрограмарозвиткувУкраїніС(В)ЕЗта
територійзіспеціальнимрежимом
інвестиційноїдіяльностінаперіоддо2010 р.,
затвердженапостановоюКМУвід24.09.1999р.

НаказДПАУвід15.11.1999 р. № 626 “Про
затвердженняпорядкуобчисленняприбутку,
одержаноговідінвестуваннявреконструкцію
абомодернізаціюдіючогопідприємства, яке
здійснюєсвоюдіяльністьнаТПРу
Волинськійобласті”

ПостановаКМУвід06.12.1999 р. № 2210
“Прозатвердженняперелікупріоритетних
видівекономічноїдіяльностінаТПРу
ВолинськійобластітаПорядкузатвердження
інвестиційнихпроектів, щореалізуютьсяна
ТПРуВолинськійобласті”

ЗаконУкраїнивід05.04.2001 р. № 2354-ІІІ
“Проспеціальнийрежимінвестиційної
діяльностінаТПРуВолинськійобласті”

СпільнийнаказМФУ, ДПАУі
ДержмитслужбиУкраїнивід09.04.2001 р. №
174/153/241 “Прозатвердженняпорядку
контролюзацільовимвикористанням
устаткуванняіобладнання, щоввозитьсяна
територіюУкраїнидляреалізації
інвестиційнихпроектівнаТПРуВолинській
області”

СтратегіярозвиткуТПРізспеціальним
режимомінвестиційноїдіяльностіу
Волинськійобластіна2002-2006роки, яка
затвердженаРадоюзпитаньТПРу2002році

ЗаконУкраїни“ПроДержавнийбюджет
Українинавідповіднийрік”

Рис. 1. Нормативно-правовезабезпеченнямеханізмуфункціонуваннятапроцедури
здійсненняінвестуваннянаТПР1

1 Складеноавтором.
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якхарчовапромисловість– 13,4% (4,3
млн. дол. США), іншевиробництвоне
віднесенедоіншихугрупувань– 72,6%,
(23,5млн.дол. США),целюлозно-паперова
промисловість– 2,4% (786тис. дол. США),
деревообробнапромисловість– 3,3% (1,07
млн. дол. США),виробництвогумовихта
пластмасовихвиробів– 2% (631тис. дол.
США),машинобудування– 4,4% (1,43млн.
дол. США).

Загальнийобсягзалученихінвестицій
поТПРуВолинськійобластістаномна
1 січня2006 р. складає32,3 млн. дол.
США,створено1721 робочихмісць, що, в
своючергу, дозволилозберегтиінфра-
структурубудівельних, транспортнихта
іншихгалузей. Спостерігаєтьсязначний
позитивнийвпливрезультатівроботив
режиміТПРнасоціальнийрівеньжиття
населенняізагальнийдобробутміста, а
самезнизивсярівеньбезробіття.Станом
на01.01.2000 р. вінстановив9,6%, на
01.01.2001р.–7,7%,на01.01.2002р.–6,7%,
на01.01.2003 р. – 4,5%,на01.01.2004 р. –
4%, на01.01.2005 р. – 2,8% [3].

Динамікузалученняінвестиційупро-
довж2002–2005 рр.,обсягивиробництва

таіншепідприємствами-суб’єктамиТПР
викладеновтабл. 1.

Однак, вважається, щонабагато
ефективнішимстимулом, ніжзвільнення
відсплатиподатків, можебутифінан-
суваннязазниженимипроцентними
ставками, оскількипідприємстваТПР
фінансуютьзначнучастинусвогооснов-
ногокапіталузадопомогоюпозик.

Використовуютьсятакожіншістимули,
якізначновідрізняютьсяурізнихВЕЗіТПР.
Донихвідносятькапітальнісубсидії, за
допомогоюякихприймаючакраїнатакчи
інакшепокриваєчастинувартостіосновного
капіталудляздійсненняпроектуабовартості
підготовкиробочоїсили. Субсидіїможуть
такожнабуватиформипроцентаасигнувань
наоренднуплату, спеціальнихпослугз
маркетингу, розробкивиробівтощо.

Разомзтим, слідзазначити, щопри
розробцістратегічноїлініїщодостимулів
необхідновраховуватинаступніаспекти:

– доцільнозапроваджуватитакі
стимули, якіприваблювалибпід-
приємстваобробноїпромисловості;

– фінансовістимулиповиннібути:
простітанедвозначні; конкретніі
незміннідлякожногопідприємства;

Таблиця1
Динаміказалученняінвестицій, обсягивиробництватаіншіпоказники

наТПРуВолинськійобластів2002–2005 рр. [3]

Показники 2002 2003 2004 2005

Залученіінвестиції, тис. дол.
США 3534,6 7835,0 13618,9 10052,2

Кількістьпідприємств, які
реалізувалиінвестиційні
проекти

14 19 19 15

Кількістьстворенихробочих
місць 575 652 259 243

Обсягреалізаціїпродукції,
тис. грн. 90310,5 146755,4 259693 288529

Обсягиотриманихпільг, тис.
грн. 47726 48829 72277 21900

Надходженнядобюджетів,
тис. грн. 8733,4 14144,7 12783,7 28500,4
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– фінансовістимулинеповиннішко-
дитиприбутковостіопераційу
довгостроковомуплані. Стимули
слідрозглядатилишеякдодаткові
заходи, якізаохочуютьспрямуван-
няінвестиційнихресурсів[4, 81].

Такимчином,лишезаумовналежного
нормативно-правовогозабезпечення,
ефективногостимулюваннятавикорис-
таннявідповіднихсанкційзапорушення
порядкузатвердженняінвестиційних
проектівсуб’єктамипідприємницької
діяльностінаТПР, держававідповідним
чиномдосягнечерезреалізаціюмеханізму
функціонуваннятериторійпріоритетного
розвиткупоставленіцілітазавдання, і
зокрема, економічногорозвиткуокремих
галузей; прискореногорозвиткувідсталих
тадепресивнихрегіонів;підвищеннярівня
зайнятостінаселеннядержавитаінші.

Підводячипідсумокзазначимо, щодля
оптимізаціїпроцесівстворенняіподальшої
діяльностіТПРтазметоюекономічної
реструктуризаціїдепресивнихрегіонівй
запобіганняпоширенню негативних
тенденційвмайбутньомудоцільно:

по-перше, забезпечитистабільність
вітчизняногозаконодавствавтомучисліі
зпитаньрозвиткуТПР. Внестипоправки
довідповіднихзаконівіпідзаконнихактів,
щостосуютьсяпитаньфункціонуванняй
діяльностіТПР. Доцільно, зокремазнизити
мінімальнийрозмірінвестицій,необхідних
дляотриманняпільгсуб’єктамиТПР
Волинськоїобласті, оскількимінімальна
кошториснавартістьінвестиційного
проекту(250 тис. дол. США), якпоказує
досвід,доситьвеликасумадляіноземних
інвесторів, тимбільшедлявітчизняних;

по-друге, чітковизначатипріоритетні
видиекономічноїдіяльності,якінеобхідно
розвиватиуТПР, пов’язуючиїхзурядови-
мипрограмамисоціально-економічного
регіональногорозвиткудержавизагалом;

по-третє,забезпечитипрозореуправ-
ліннятериторіямипріоритетногорозвитку,
розробитичіткусистемукритеріївдля

наданнястатусусуб’єктаТПРзіспеціаль-
нимрежимомінвестуванняіпроцедуру
отриманнятакогостатусу. Прирозробці
критеріївдоцільновраховувати:

– відповідністьінвестиційногопроекту,
тобтовидудіяльностісуб’єктаТПР
стануінфраструктуридепресивного
регіону;

– попереднюоцінкуінвестиційного
проектузакритеріємсоціально-
економічногоефектудлярегіону
окремоівціломудлядержави;

– забезпеченістьекологічноїбезпеки
інвестиційногопроекту;

– оцінкурівнясоціально-економічної
безпекирегіонузатакимиінди-
каторамияк: рівеньбідностіі
безробіття, якістьжиття, здатність
економікирегіонудостійкогозрос-
тання; рівеньфінансовоїстабіль-
ностірегіону; залежністьекономіки
регіонувідімпорту, взаємовід-
носинирегіонузкраїнамиСНДі
далекогозарубіжжя;

по-четверте, здійснюватиекспертизу
всіхінвестиційнихпроектівнапредметїх
технологічної, ринкової, економічної,
фінансової,екологічноїісоціальноїдоціль-
ності, щодастьзмогунапередвиявити
прибутковістьданогоінвестиційногопроекту,
можливібюджетнівтративнаслідокйого
реалізації, рівеньмодернізаціїобладнанняі
конкурентноспроможностіпродукції, що
будевироблятися, можливіекологічній
техногеннікатастрофитаспособиїх
попередженняіуникнення;зниженнярівня
безробіттяврегіоніівдержаві;

по-п’яте, максимальноспростити
процедурутаумовизатвердженняпроек-
тів,щоповністюфінансуютьсяінвестором
інеобумовленідержавнимигарантіями.
Покращитиінформаційнезабезпечення
функціонуванняіснуючихТПРшляхом
повнішоговикористанняможливостей
мережіІнтернетдлянаданнямаксимально
повноїтаоперативноїінформаціїпро
можливостіінвестуванняврегіони.
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Такимчином, економічнареструк-
туризаціяТПРпередбачаєздійснення
комплексуорганізаційно-економічних,
правовихітехнічнихзаходів,спрямованих
назмінуструктуривиробництва, його
управління,зметоюфінансовогооздоров-
леннявиробничоїінфраструктурирегіону,
збільшенняобсягіввипускуконкурент-
носпроможноїпродукції, підвищення
ефективностівиробництва.Цедастьзмогу
активізуватиінвестиційнудіяльністьна
ТПР, збільшитимасштабністьзалучення
іноземнихтавітчизнянихінвестицій,
зміцнитифінансовустабільністьтазабез-
печитиінтеграціюУкраїниуглобальний
економічнийпростірнапринципахпари-
тетностізодночаснимдотриманням
національнихінтересівтастратегічних
орієнтирів.
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