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НЕОБХІДНІСТЬ ТА ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-
ПРОМИСЛОВИХ ЗОН В РЕГІОНАХ

Рівень розвитку інвестиційного ринку що є одночасно об’єктом і інструментом
інвестицій у нові галузі і підприємства залежить від ефективності організації
інвестиційного процесу в країнах з ринковою економікою.

Дослідження проблем інвестиційного розвитку та методологічно-методичних
основ формування механізму ринкової інфраструктури є предметом наукових пошуків
вітчизняної економічної науки. Вагомий внесок у дослідження цієї проблематики
внесли вітчизняні вчені: І.О. Бланк, В.М. Геєць, Б.М. Данилишин, М.І. Долішній, С.І.
Дорогунцов, Є. П. Качан, М.І. Крупка, І.Г. Ткачук та ін.

Основними завданнями інвестиційної політики є створення сприятливих умов
для діяльності суб’єктів господарювання з метою стимулювання інвестиційної
діяльності, підвищення життєвого рівня населення. Оцінка ефективності інвестиційної
політики залежить від залучення інвестицій в розвиток економіки.

В той же час, розвиток інвестиційної діяльності в регіонах потребує
максимальної співпраці місцевих органів влади з потенційними інвесторами. В свою
чергу місцеві органи влади повинні володіти всією інформацією щодо можливостей
регіонального економічного розвитку, і в разі потреби надавати інвесторам необхідну
підтримку [1, с. 31].

Тому важливою складовою ефективної реалізації інвестиційної політики в
регіонах є створення та функціонування інвестиційно-промислових зон. Поняття
“інвестиційно-промислова зона” і досі лишається розмитим, не має необхідного
наукового обґрунтування. Уявлення про те, що промислова зона – це зазвичай ділянка,
що її посідає великий заводський корпус, уже помалу відживає своє. Як правило,
інвестиційно-промислова зона означає сукупність промислових районів або досить
великих просторових ареалів з високою концентрацією у них промисловості.

Під інвестиційно-промисловою зоною пропонується розуміти певну територію
для відтворення і розвитку суб’єктів економічної діяльності регіону за рахунок
ринкових, соціально-економічних, організаційно-правових, фінансових і інших наявних
ресурсів, що залучаються у процесі інвестиційної діяльності і забезпечують умови для
економічного розвитку регіону і держави загалом.

Економічні передумови створення і розвитку інвестиційно-промислових зон
можна згрупувати таким чином:

1) історико-економічні передумови;
2) особливості суспільної організації виробництва;
3) характер прояву територіального поділу праці (на регіональному й

міжнародному рівнях);
4) загальний рівень економічного розвитку регіону.
Основними принципами при розміщення інвестиційно-промислових зон, для

стимулювання підприємницької діяльності є наступні:
1) максимальне наближення до сировинних, трудових та ін. ресурсів;
2) вирівнювання економічного розвитку регіонів;
3) створення нових робочих місць;
4) впровадження новітніх технологій;
5) можливість залучення значних інвестиційних ресурсів;
6) стимулювання розвитку сільських та депресивних територій.
Закономірністю ефективного та раціонального розміщення інвестиційно-
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промислових зон реалізується в першу чергу через принцип розміщення виробничого
процесу з погляду наближення її до природно-сировинних, матеріальних, трудових та
інвестиційних ресурсів.

Формування та функціонування інвестиційно-промислових зон в Україні дасть
змогу збільшити надходження інвестицій з різних джерел фінансування, створити нові
робочі місця, створити сучасну виробничу, транспортну, соціальну та ринкову
інфраструктуру, підвищити ефективність використання природних ресурсів, а відтак
досягти високої конкурентоспроможності регіонів України.
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