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Значна територіальна неоднорідність та відмінність за ступенем сприятливості у веденні господарської 

діяльності характеризує одну з проблем, що заважають стабільному економічному розвиткові сучасних країн. 

Диференціація економічного простору країни за умовами господарювання має своїм наслідком формування 

певного числа депресивних територій, що потерпають від нестачі фінансово-матеріальних ресурсів, безробіття, 

зниження рівня життя, відтоку населення. В якості одного з організаційно-економічних механізмів вирішення 

проблем відновлення економічного розвитку на депресивних територіях використовується практика створення 

спеціальних економічних зон (далі – СЕЗ). Економічною основою СЕЗ є пільговий режим оподаткування та 

спрощені процедури започаткування нових підприємств. 

СЕЗ необхідно розглядати, як складовий елемент системи державного регулювання розвитку 

економічної діяльності, що забезпечує правові основи структурної перебудови економіки в умовах 

постіндустріальних трансформацій [1-3].  

Існують різні визначення СЕЗ, але згідно ст. 1 Закону України «Про загальні засади створення і 

функціонування спеціальних (вільних) економічних зон», спеціальну економічну зону слід розуміти як частину 

території України, на якій запроваджують пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови 

економічної діяльності національних та іноземних юридичних і фізичних осіб [4].  

Дослідження відносно СЕЗ проводять як зарубіжні, так і вітчизняні вчені. Зокрема, фундаментальні 

основи розвитку спеціальних економічних зон в України закладено в наукових працях таких дослідників, як: 

Штань М.В. [5], Войцеховська Ю.В., Мавріна А.О., Войцеховська В.В. [6], Чмир О.С. [7], Тоцький В.І. [8], 

Єгорова О.О. [9]. Оцінка досвіду функціонування СЕЗ не є однозначною. Велика кількість експертів вказує не 

те, що СЕЗ стають осередками тіньової економіки. Частина дослідників вказує на відсутність позитивних 

ефектів від СЕЗ в історії незалежної України.  

Метою представленого дослідження є аналіз місця та діяльності СЕЗ у національній економіці та 

визначення організаційних умов для їх подальшого успішного використання в Україні.  

Як вважає Штань М.В.: «державна інвестиційна політика в процесі створення та розвитку СЕЗ повинна 

мати як мінімум тактичний, а оптимально – стратегічний характер, оскільки залучення інвесторів передбачає 

значні фінансові вкладення, стратегічне коригування інформаційного та законодавчого поля, формування 

відповідної інвестиційної політики та алгоритму державно-приватного партнерства [5]. 

В Україні історія функціонування СЕЗ досить непроста. Розчавши роботу у середині 90-х років, 

вітчизняні СЕЗ переживали різні періоди – надання та скасування пільг, руйнування та відродження – залежно 

від змін урядів, законодавства тощо. Сучасний стан економічного розвитку України характеризується суттєвим 

зменшенням бюджетного фінансування інноваційних проектів. І в найближчій перспективі з низки об’єктивних 

причин не слід очікувати значної активізації інвестиційної активності з боку держави. У цій ситуації 

актуальним є питання створення сприятливого інвестиційного клімату для іноземних інвесторів, що стане 

одним з головних чинників економічного зростання нашої держави. Сьогодні обсяги міжнародної співпраці, 

розміри закордонних інвестицій все ще недостатні і не забезпечують потреби вітчизняної економіки [6]. 

Основні завдання, що постають перед спеціальною економічною зоною України є: вирішення проблеми 

зайнятості населення шляхом формування нових робочих місць; активізація зовнішньоекономічних зв’язків 

тобто покращення зовнішньої торгівлі; створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу в 

регіоні; розробка системи пільг в регіоні для інвесторів та підприємств; міжнародна кооперація праці; обмін 

науково-технічними розробками; освоєння прямих іноземних інвестицій [7]. 

Перевагами СЕЗ над іншими формами господарської діяльності є перш за все те, що в невеликих 

регіонах, зонах можна швидше адаптувати національні умови підприємницької діяльності до типових умов 

міжнародної практики і цим самим значно підвищити ефективність використання залученого капіталу. По-

друге залучення іноземного капіталу, режим найбільшого сприяння в торгівлі, впровадження новітніх 

імпортних технологій призведуть до позитивних результатів в трансформаційних процесах економіки регіону. 

У більшості випадків успішними організаціями є ті які створені за участі іноземного інвестора, але для цього 

вся інформація щодо майбутньої діяльності має бути досконально спланована, опрацьована, розраховано всі 

показники економічної ефективності в залежності від орієнтації СЕЗ і на основі апробованого матеріалу 

підготовлений план майбутнього проекту [8]. 

Використання СЕЗ для вирішення проблем економічного розвитку активно застосовувалось урядом 

України у період 1995-2000 рр., коли було створено 12 СЕЗ на локальних територіях у 8 регіонах. Відповідно до 

світової практики, відчутний ефект в масштабах країни настає через 10 років після початку їх застосування. В 

Україні їх висока ефективність стала очевидною вже в перше десятиріччя їх функціонування.  
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У наступному періоді відбулося стрімке падіння всіх їх соціально-економічних показників. Основною 

причиною такої динаміки стали прийняті хибні рішення по зміні умов їх функціонування на підставі поширеної 

дезінформації щодо низької результативності і бюджетної неефективності СЕЗ та корисливих зловживань їх 

суб’єктів [9]. 

Треба зазначити, що інтереси інвесторів часто не збігаються з пріоритетними напрямками розвитку 

економіки України. Найцікавішими об’єктами для іноземних інвесторів є сільськогосподарська сировина, 

метал, деревина, продукція хімічної промисловості тощо. Закордонних інвесторів приваблюють насамперед 

можливості спрощеного, доступного і дешевого українського ринку сировини та висококваліфікованої робочої 

сили.  

Найбільш привабливими для закордонних інвесторів є металургія, фінансова діяльність, хімічна 

промисловість та виробництво продуктів харчування, тоді як важливі для економічного розвитку галузі – 

машинобудування, приладобудування, будівництво, транспорт – залишаються недоінвестованими. Дуже слабко 

інвестуються агросектор та видобувні галузі – 2–3 % (станом на 2016 рік) всіх інвестицій. Простежується також 

певна територіальна диспропорція в розподілі інвестицій. Найбільша частка інвестицій припадала до цього часу 

на місто Київ і такі області як Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Львівська, Одеська, Харківська [6]. 

Для подальшого розвитку необхідно виявити напрями трансформування умов функціонування СЕЗ: 

застосування СЕЗ у контексті загальної системи організаційно-господарського забезпечення реалізації 

Державної стратегії регіонального розвитку та регіональних стратегій розвитку; удосконалення Закону України 

«Про загальні засади створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон», враховуючи 

набутий досвід функціонування СЕЗ.  

Щодо заходів непрямої підтримки у вигляді податкових стимулів слід також розробити законопроект 

про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення податкових преференцій для суб’єктів 

господарювання СЕЗ. При цьому до числа основних податкових преференцій варто включити звільнення від 

сплати податку на прибуток та з обов’язковим спрямуванням вивільнених від оподаткування фінансових 

ресурсів на спеціальні рахунки з метою їх акумулювання та подальшого спрямовування на потреби реалізації 

проектів [9]. 

На основі узагальнень визначено, що інвестиційна політика держави є запорукою формування 

привабливого середовища для підприємницької діяльності. Україна повинна здійснити модернізацію 

економіки, а тому їй вкрай необхідно активізувати свою участь у конкуренції між країнами за міжнародні 

потоки капіталу, використовуючи при цьому широкий інструментарій формування сприятливого 

інвестиційного клімату. 

Позитивний досвід інших країн свідчить про великий потенціал розвитку СЕЗ. З цією метою потрібно 

сформувати нову концепцію діяльності СЕЗ, яка б опиралась на низку організаційних умов:законодавчо 

визначені види економічної діяльності і території, що потребують державної підтримки у тому числі шляхом 

створення СЕЗ; державні гарантії для українських та закордонних інвесторів, що започатковують нові 

підприємства на територія СЕЗ;децентралізація управління соціально-економічними процесами має 

передбачати можливість для місцевих громад створювати пільгові режими господарювання для інвесторів, чия 

діяльність пов’язана з вирішенням нагальних питань соціально-економічного розвитку. 
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Торгівля в наш час посідає вагоме місце в житті людини. Для задоволення первинних потреб споживач 

кожного дня вступає в торговельно-грошові відносини. Державне регулювання торгової діяльності відбувається 

за рахунок нормативно-правової бази, котра в свою чергу регулює організаційні та економічні фактори 

розвитку торгівлі. Регулювання відносин в сфері торгівлі базується на створені комфортних умов для 

здійснення купівлі-продажу. Головними об’єктами, які потребують регулювання з боку держави виступають : 

товаропостачання, реалізація споживчих товарів, а також обслуговування. 

Актуальність даної теми обумовлюється тим, що кожній людині хоча б раз в житті доводилося 

стикатися з проблемою неякісного обслуговування або покупкою товару неналежної якості. Тому захист 

інтересів споживачів та відповідність товару до стандартів – це основні актуальні питання, які потрапляють в 

зону економічної зацікавленості держави. 

Дану тему вивчали достатньо велика кількість вчених, таких як: Н.Н. Несторенко, В.О. Соболева, К.В. 

Энтіна, И.С. Иванова, С.А. Вегеру, А.Б. Агапова, А.В. Зайцева, В.В. Богдана, А.В. Пестов, А.А. Мазаракі, Н.В. 

Пластінін, Н.А. Язвинська. 

Організації, що захищають права споживачів намагаються будувати свою роботу таким чином, що 

спочатку вирішуються негайні проблеми, які повинні вирішуватися на державному рівні такі, як: 

– недостатня інформація про товари і послуги, які наявні на ринку в ринковому механізмі; 

– некоректна діяльність на ринку монопольних підприємств; 

– займаються заходами щодо зменшення рівня бідності, захисту інтересів споживачів т.д. 

Розвиток ринкових відносин в 90- х роках привів Україну до того, що за необхідне стояло питання 

розробки і впроваджено механізму, який би захищав інтереси та права споживачів.  

У 1991 р Україна першою серед країн пострадянського простору прийняла Закон «Про захист прав 

споживачів», який надав нового імпульсу розвитку споживчого руху в державі і закріпив юридичну основу для 

захисту прав споживачів (даний Закон є чинним і в даний час, хоча зазнав багатьох змін) [1]. 

Але в наш час захист прав споживачів в Україні є в своїй більшості фіктивним. Кількість законодавчих 

інструментів, які регулюють сферу захисту споживачів достатньо, але на практиці дані закони не працюють. В 

нашій державі відсутня цілісна система контролю, яка б регулювала діяльність недобросовісного бізнесу. А 

також відбулось невдале реформування структур, які регулювали та контролювали захист прав споживачів. 

Підпорядкування даної структури Міністерству аграрної політики та продовольства насправді призвело до 

знецінення суті та мети діяльності захисту прав споживачів, що окрім того фіксує ігнорування європейської 

практики, бо подібного підпорядкування в ЄС не спостерігалося ніколи. Потрібно враховувати й те, що 

процедура подання скарги споживача є вкрай складним процесом, що займає достатньо часу та забирає багато 

сил.  

Покращити стан політики захисту прав споживачів можна таким способом, як:  

– потрібно виділити орган з Держпродспоживслужби, який би займався питаннями перевірки скарг, 

розглядом вимог скаржника; 

– потрібно спростити проходження етапів публічної процедури та збільшити оперативність розгляду 

скарг;  

– збільшити покарання бізнесу за порушення прав споживачів; 

– фіксування та розгляд скарг в судовому порядку по пріоритетності. 

В табл.1 порівняємо німецьку систему захисту споживачів від української. 

 

Таблиця 1 - Порівняльна характеристика німецької системи захисту прав споживачів з українською 

Німецька система захисту споживачів Українська система захисту споживачів 

1. Існує багаторівневий механізм захисту прав 

споживачів 

1. Компетентність в даній галузі належить тільки 

одному органу влади 

2. Споживач має міцну підтримку в захисті його прав 2.Захист прав споживачів не знаходиться в пріоритеті  

3. Кожне міністерство несе відповідальність за захист 

прав та інтересів споживачів 

3. Міністерства України не намагаються вирішувати 

проблеми з якістю та захист прав споживачів 

4. Існує інститут медіації, котрий намагається 

владнати спори між споживачем і підприємством  

4. В Україні такі інститути не впроваджені  

 

Як бачимо німецька система захисту споживачів працює ефективніше порівняльно з українською. 

Кожна держава по-різному намагається досягти цілей в захисті споживачів та використовує різний 

набір інструментів, котрий сформувався історично. 
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В Німеччині діє близько 80 законів, які регулюють правовий захист споживачів, а також 300 державних 

постанов. До того ж існують закони, які мають прямий вплив на певний вид продукції. Представництво 

інтересів покупців в дані державі виконують недержавні організації, але фінансування їхньої діяльності 

відбувається за рахунок держави. Такого виду організації користуються довірою населення.  

На території США діє досить розгалужена та потужна система організацій, які займаються захистом 

прав споживачів, мета яких: по-перше, на етапі попереднього контролю виключити можливість виробників 

диктувати споживачам свої правила, які б суперечили вимогам чинного законодавства; по-друге, створити всі 

умови, щоб споживач відчував себе захищеним; по-третє, здійснювати постійний контроль з метою не 

допущення виготовлення і розповсюдження небезпечної для споживання продукції, а у випадку виявлення 

такої притягати до відповідальності винних [2]. 

У Франції, яка входить до переліку країн, де найбільше захищені споживацькі інтереси громадян, діє 

історично сформована сильна державна система органів влади, що займаються захистом прав споживачів [3].  

У Швеції на урядовому рівні проблемами споживання займається Національний департамент у справах 

політики захисту споживачів, що був створений у 1957 році, у Бельгії інтереси споживачів захищає Управління 

у справах комерційної політики споживання при Міністерстві у справах економіки. Найбільш захищеними 

серед скандинавських країн почуваються жителі Норвегії, вона перша утворила у 1953 р. установу, що захищає 

інтереси споживачів – Раду споживачів, у 1955 р. в країні був сформований Інститут інформаційного 

етикетування товарів. Захистом прав споживачів опікується Міністерство у справах споживачів та державного 

управління та Омбудсмен [4]. 

Можемо зробити висновок, що захист прав споживачів є важливою складовою існування суспільства. 

Держава повинна активно регулювати дану сферу діяльності людства. Виконання законодавства та дотримання 

нормативів та стандартів буде перешкоджати проникненню на ринок темного бізнесу та наповнить його 

якісним товаром, що задовольнить потреби споживачів. 
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