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 одним з шляхів створення сприятливого інвестиційного клімату в країні є 

формування системи територіально-господарських утворень з особливим 

економічним статусом. до таких особливих територіально-господарських 

утворень відносяться спеціальні(вільні) економічні зони та території 

пріоритетного розвитку із спеціальним режимом інвестиційної діяльності.  

подібні територіально-господарські утворення дозволяють досягти 

економічної відкритості країни по відношенню до світової економічної 

системи, що сприяє розвитку міжнародного економічного співробітництва. 

інтенсивний розвиток міжнародного економічного співробітництва сприяє 

насамперед залученню додаткових інвестицій та покращенню інвестиційного 

клімату в країні. так створення та функціонування системи територіально-

господарських утворень з особливим економічним статусом, у відповідності із 

законодавства україни, має своєю метою: 

- залучення додаткових інвестицій; 

- активізацію спільної економічної діяльності; 

- активізацію науково-технічного співробітництва; 

- впровадження ефективних методів організації та управління 

господарською діяльністю; 

- ефективне формування ринкової інфраструктури (насамперед 

банківської); 

- лібералізація руху капіталів, товарів, послуг та робочої сили між 

україною та іншими країнами; 

- розвитку експортно-орієнтованих виробництв; 

- поставки на внутрішній ринок країни продукції (товарів та послуг), які не 

виробляються місцевими підприємствами та організаціями україни; 

- ефективне використання фінансових, природних та трудових ресурсів 



регіонів країни; 

- прискорення соціально-економічного розвитку регіонів країни. 

проте організаційні, податкові, митні та валютно-фінансові особливості 

створення та функціонування подібної системи територіально-господарських 

утворень з особливим економічним статусом, визначають необхідність 

вирішення наступних питань: 

- зменшення податкових, митних та валютних надходжень до бюджету 

країни та місцевих бюджетів, за рахунок надання відповідних пільг суб’єктам 

економічної діяльності цих територіально-господарських утворень; 

- зниження конкуренції на ринку через створення не однакових умов 

окремим суб’єктам господарської діяльності (надання податкових, митних та 

валютних пільг суб’єктам економічної діяльності цих територіально-

господарських утворень); 

- незбалансованість інтересів суб’єктів, які приймають участь у створенні 

та функціонуванні особливих територіально-господарських утворень (а саме 

держави, органів місцевого самоврядування та суб’єктів підприємницької 

діяльності); 

- виникнення екологічних проблем на територіях, де створюються особливі 

територіально-господарські утворення, внаслідок екстенсивної експлуатації 

природних ресурсів; 

- певна економічна відокремленість території на якій створюється подібне 

територіально-господарських утворення, від економічної системи всієї країни. 

 

 


