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УДК 332.133.6
ГАРБАР Ж.В.
ГАРБАР В.А.

Індустріальні парки як інструмент регіонального розвитку
Предметом дослідження є теоретичні засади створення та розвитку індустріальних парків в Україні.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування сутності індустріальних парків та їх ролі в за-
безпеченні розвитку регіональної економіки.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, аналіз, 
метод порівняння та узагальнення даних.

Результати роботи. У статті з’ясовано сутність та основні вимоги щодо створення індустріаль-
них парків, визначено правові засади їх функціонування. Проаналізовано податкові інструменти під-
тримки розвитку індустріальних парків в країнах світу. Розглянуто стан фінансування індустріальних 
парків в Україні. Встановлено, що в Україні розроблено доволі широку інституційну основу для ство-
рення і функціонування індустріальних парків, а також задекларовано систему інструментів держав-
ної підтримки та стимулювання розвитку індустріальних парків. З’ясовано, що більшість існуючих 
проектних пропозицій та розроблених концептів індустріальних парків в Україні є нереалізовани-
ми, а розвиток мережі індустріальних парків є більш декларативним, а не ефективним інструментом 
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впливу на соціально–економічний розвиток регіонів, підвищення їх конкурентоспроможності. Вста-
новлено, що очікувані результати функціонування індустріальних парків в м. Вінниці істотно впли-
вають як на локальний рівень, так і на розвиток регіону загалом. Окреслено позитивні фінансово–
економічні, соціальні та містобудівні ефекти функціонування індустріальних парків у м. Вінниці для 
економіки регіону. Визначено проблеми, які супроводжують створення індустріальних парків в Укра-
їні. Доведено, що розвиток індустріальних парків є ефективним інструментом залучення інвестицій, 
що дає можливість поліпшити інвестиційний імідж міста, підвищити конкурентоспроможність тери-
торій, дає поштовх до розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури.

Галузь застосування. Інноваційний менеджмент, регіональна економіка, економічна політика 
держави.

Висновки. Результати проведеного дослідження дають змогу стверджувати, що розбудова ін-
дустріальних парків створює можливість розкрити на повну силу інвестиційний потенціал регіонів. 
В першу чергу, індустріальний парк концентрує промислове виробництво поза межами історич-
ного центру міста та житлових масивів. Створюються умови для високотехнологічного виробни-
цтва і випуску продукції з високою доданою вартістю, об’єднання виробництва в кластери, що дає 
поштовх для розвитку SMART–спеціалізації регіону. Для держави і місцевих громад індустріальні 
парки забезпечують соціально–економічний розвиток відповідних територій.

Ключові слова: індустріальний парк, інвестор, керуюча компанія, інвестиції, регіон.
ГАРБАР Ж.В.
ГАРБАР В.А.

Индустриальные парки как инструмент  
регионального развития

Предметом исследования являются теоретические основы создания и развития индустриаль-
ных парков в Украине.

Целью исследования является теоретическое обоснование сущности индустриальных парков 
и их роли в обеспечении развития региональной экономики.

Методы исследования. В работе использованы диалектический метод научного познания, 
анализ, метод сравнения и обобщения данных.

Результаты работы. В статье выяснены сущность и основные требования по созданию инду-
стриальных парков, определены правовые основы их функционирования. Проанализированы на-
логовые инструменты поддержки развития индустриальных парков в странах мира. Рассмотре-
но состояние финансирования индустриальных парков в Украине. Установлено, что в Украине 
разработана достаточно широкая институциональная основа для создания и функционирования 
индустриальных парков, а также задекларирована система инструментов государственной под-
держки и стимулирования развития индустриальных парков. Выяснено, что большинство суще-
ствующих проектных предложений и разработанных концептов индустриальных парков в Украи-
не нереализованы, а развитие сети индустриальных парков является более декларативным, а не 
эффективным инструментом влияния на социально–экономическое развитие регионов, повы-
шение их конкурентоспособности. Установлено, что ожидаемые результаты функционирования 
индустриальных парков в г. Виннице существенно влияют как на локальный уровень, так и на раз-
витие региона в целом. Определены положительные финансово–экономические, социальные и 
градостроительные эффекты функционирования индустриальных парков в г. Виннице для эконо-
мики региона. Определены проблемы, которые сопровождают создание индустриальных парков 
в Украине. Доказано, что развитие индустриальных парков является эффективным инструмен-
том привлечения инвестиций, что позволяет улучшить инвестиционный имидж города, повысить 
конкурентоспособность территорий, дает толчок к развитию современной производственной и 
рыночной инфраструктуры.

Область применения. Инновационный менеджмент, региональная экономика, экономиче-
ская политика государства.



ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

75Ôîðìóâàííÿ ðèíêîâèõ â³äíîñèí â Óêðà¿í³ ¹9 (232)/2020

Выводы. Результаты проведенного исследования позволяют утверждать, что развитие инду-
стриальных парков создает возможность раскрыть в полную силу инвестиционный потенциал 
регионов. В первую очередь, индустриальный парк концентрирует промышленное производство 
за пределами исторического центра города и жилых массивов. Создаются условия для высоко-
технологичного производства и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, объеди-
нение производства в кластеры, что дает толчок для развития SMART–специализации региона. 
Для государства и местных общин индустриальные парки обеспечивают социально–экономиче-
ское развитие соответствующих территорий.

Ключевые слова: индустриальный парк, инвестор, управляющая компания, инвестиции, ре-
гион.

HARBAR ZH.V.
HARBAR V.A.

Industrial parks as a tool of regional development
The subject of research is the theoretical foundations of the creation and development of industrial 

parks in Ukraine.

The purpose of the study is to theoretically substantiate the essence of industrial parks and their 
role in ensuring the development of the regional economy.

Research methods. The dialectical method of scientific cognition, analysis, method of comparison 
and generalization of data are used in the work.

Results of work. The article clarifies the essence and basic requirements for the creation of 
industrial parks, defines the legal basis for their operation. Tax instruments to support the development 
of industrial parks in the world are analyzed. The state of financing of industrial parks in Ukraine is 
considered. It is established that Ukraine has developed a fairly broad institutional framework for the 
creation and operation of industrial parks, as well as declared a system of tools for state support 
and stimulate the development of industrial parks. It was found that most of the existing project 
proposals and developed concepts of industrial parks in Ukraine are unrealized, and the development 
of a network of industrial parks is a more declarative rather than effective tool to influence the socio–
economic development of regions, increase their competitiveness. It is established that the expected 
results of the functioning of industrial parks in Vinnytsia significantly affect both the local level and the 
development of the region as a whole. The positive financial and economic, social and town–planning 
effects of the functioning of industrial parks in Vinnytsia for the economy of the region are outlined. The 
problems that accompany the creation of industrial parks in Ukraine have been identified. It is proved 
that the development of industrial parks is an effective tool for attracting investment, which allows 
to improve the investment image of the city, increase the competitiveness of the territories, gives 
impetus to the development of modern production and market infrastructure.

Field of application. Innovation management, regional economy, economic policy of the state.

Conclusions. The results of the study allow us to state that the development of industrial parks 
creates an opportunity to fully unleash the investment potential of the regions. First of all, the industrial 
park concentrates industrial production outside the historic city center and residential areas. 
Conditions are being created for high–tech production and production of high value–added products, 
merging production into clusters, which gives impetus to the development of SMART–specialization in 
the region. For the state and local communities, industrial parks provide socio–economic development 
of the respective territories.

Key words: industrial park, investor, management company, investments, region.

Постановка проблеми. Україна має передумови 
для подальшого зростання інвестицій у виробничу 
сферу і, відповідно,зростання промислового вироб-
ництва: зручне розташування на перетині морських 
і сухопутних транспортних шляхів, зона вільної тор-

гівлі з ЄС, Канадою та іншими країнами, дешева, але 
кваліфікована робоча сила, конкурентні виробни-
чі витрати і податкове навантаження, низька кон-
куренція на локальному ринку, девальвація націо-
нальної валюти, дерегуляція економіки.
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Зацікавленість інвесторів простежується до за-
хідних і центральних регіонів країни, споконвічно 
промисловий схід України через військові дії втра-
тив свою інвестиційну привабливість. Перспекти-
ва українських індустріальних парків — в якісно-
му розвитку вже створеної мережі, наповненні її 
учасниками, налагодженні механізмів логістики, 
співпраці з іноземними партнерами та державни-
ми органами, наданні високотехнологічних робо-
чих місць, розвитку інфраструктури тощо.

У разі запровадження інвестиційних стимулів і 
гарантій перспективи індустріальних парків є дуже 
серйозними. Індустріальні парки можуть стати од-
ним з головних інструментів економічного розвит-
ку територіальних громад і країни в цілому. Завдяки 
індустріальним паркам з готовою інфраструктурою 
та податковим стимулам Україна може збільшити 
приплив інвестицій на 1–2 млрд. дол. на рік, а це 
дасть понад 4% річного приросту ВВП.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Наукові дослідження особливостей функці-
онування індустріальних парків в Україні та світі 
здійснювались низкою вітчизняних вчених, се-
ред яких слід виділити Л.Я. Беновську [2], В.В. Га-
ласюка [7], О.О. Єгорову [9], О.К. Котко [18], 
О.О. Молдаван [12], Л.І. Федулову [17], Ю.В. Чи-
чиренко [18] та ін.

Метою статті є теоретичне обґрунтування сут-
ності індустріальних парків та їх ролі в забезпе-
ченні розвитку регіональної економіки.

Виклад основного матеріалу. Потужним ру-
шієм регіонального розвитку, інструментом по-
долання депресивності окремих регіонів та по-
силення їх конкурентоздатності є розвиток такої 
перспективної форми організації бізнесу, як інду-
стріальні парки. 

Перші індустріальні парки виникли у промис-
лово розвинених країнах понад сто років тому – 
головним чином як інструмент заохочення про-
мислового розвитку. Найбільшого поширення 
вони набули в період з 1970–х років.

Сьогодні за різними оцінками кількість індустріаль-
них парків у світі коливається в межах 12–20 тисяч. 
Наприклад, у США їх створено 400, в Чехії – понад 
100, в Польщі – понад 60, в Туреччині – 263. У Рес-
публіці В’єтнам на 200 індустріальних парків припа-
дає 25% ВВП та 40% залучених інвестицій [9].

Індустріальні парки в різних країнах можуть від-
різнятися за масштабами, економічними показ-
никами, кількістю підприємств, чисельністю пра-

цівників тощо. Проте спільною характеристикою 
індустріальних парків є їхня спеціалізація на ви-
сокотехнологічних виробництвах.

Індустріальні парки – спеціальні промислові тери-
торії, як правило, з підготовленою інженерно–тран-
спортною інфраструктурою, набором необхідних 
сервісів, спрощеними регуляторними процедура-
ми та пакетом інвестиційних стимулів для вироб-
ничих та науково–дослідних підприємств.

Правовий статус та діяльність індустріальних 
парків в Україні визначається законом Украї-
ни «Про індустріальні парки» від 21.06.2012 р. 
№ 5018–VI з подальшими змінами та допов-
неннями. Крім того, окремі особливості функціо-
нування індустріальних парків також визначено у 
Податковому кодексі України від 2.10.2010 р. з 
подальшими змінами та доповненнями та Мит-
ному кодексі України від 13.03.2012 р. з по-
дальшими змінами та доповненнями.

Згідно з Законом України «Про індустріаль-
ні парки» індустріальний парк – це облаштована 
певною інфраструктурою територія, у межах якої 
учасники такого парку можуть здійснювати гос-
подарську діяльність у сфері переробної промис-
ловості, науково–дослідну діяльність, діяльність 
у сфері інформації і телекомунікацій на умовах, 
визначених відповідним законодавством та до-
говором про здійснення господарської діяльності 
у межах індустріального парку [14].

Вимоги до індустріального парку:
– землі індустріального парку мають належати 

до земель промисловості;
– індустріальний парк може бути розміщено на 

одній або декількох суміжних земельних ділянках;
– площа індустріального парку може становити 

від 15 до 700 га;
– індустріальний парк може створюється на 

період не менше 30 років;
– земельні ділянки державної та комунальної 

власності в межах індустріального парку можуть 
бути продані керуючій компанії та учасникам ін-
дустріального парку;

– на час включення індустріального парку до 
реєстру в його межах повинен бути відсутній ці-
лісний майновий комплекс, що дає змогу здійс-
нювати виробництво продукції.

Ініціаторами створення індустріального парку 
можуть бути:

– органи державної влади розпорядник зе-
мельної ділянки державної власності; 
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– органи місцевого самоврядування розпо-
рядник земельної ділянки комунальної власності; 

– юридичні або фізичні особи – власники зе-
мельної ділянки приватної власності; 

– юридичні або фізичні особи – орендарі зе-
мельної ділянки щодо земель державної, кому-
нальної та приватної власності, за узгодженням 
з орендодавцем.

Керуючою компанією індустріального парку мо-
же бути юридична особа–резидент, вибрана від-
повідно до Закону «Про індустріальні парки», учас-
никами індустріального парку можуть бути суб’єкти 
господарювання, зареєстровані на території адмі-
ністративно–територіальної одиниці України, в ме-
жах якої розташований індустріальний парк.

В Україні, як і в більшості країн, що розвивають-
ся, привабливість індустріальних парків для інвес-
торів повинна полягати в тому, що певні суб’єкти 
(державні органи або органи місцевого самовря-
дування) безкоштовно бере на себе частину їх 
витрат на ведення бізнесу. Очевидно, якщо об-
лаштуванням та забезпеченням діяльності інду-
стріальних парків займатимуться приватні ком-
панії, то вони перекладуть свої витрати на плечі 
учасників парку, включаючи власну норму при-
бутку. В кінцевому підсумку для інвесторів втрача-
ються економічні стимули для розміщення вироб-
ництва в приватному індустріальному парку.

Як правило, ініціатором створення індустріаль-
ного парку стають органи місцевої влади, які за-
цікавлені в стимулюванні інвестиційної актив-
ності на своїй території. Вони краще обізнані з її 
географічним, технологічним та інфраструктур-
ним потенціалом, тому компетентніше можуть 
створити бізнес–план індустріального парку, ніж 
спеціалісти центральних органів влади. Для об-
лаштування території індустріального парку та 
подальшого його обслуговування створюється 
окрема юридична особа – керуюча компанія.

В більшості випадків в кожному індустріально-
му парку діє власна окрема керуюча компанія. 
Водночас, існує практика, коли керуюча компанія 
обслуговує декілька індустріальних парків.

Процес формування мережі індустріальних пар-
ків в Україні розглядався насамперед як інструмент 
територіального розвитку. Його було започаткова-
но прийняттям у 2006 р. Концепції створення інду-
стріальних (промислових) парків в Україні.

Документом передбачалося прийняття спеці-
ального закону та відповідних нормативно–пра-

вових актів у 2006–2007 рр., а з 2008 р. мала 
розпочатися реалізація пілотних проектів у Кри-
му, Київській, Львівській, Одеській та Харківській 
областях. Проте ці завдання не були реалізовані 
вчасно і в повному обсязі. У практичній площині 
діяльність звелася лише до визначення пілотних 
проектів у зазначених регіонах.

Зокрема, індустріальні парки були включені до 
стратегій соціально–економічного розвитку біль-
шості регіонів України: в 2006 р. – Рівненської і 
Київської областей, в 2007р. – Івано–Франків-
ської, Львівської, Донецької і Вінницької облас-
тей, в 2008 р. – Кіровоградської, Тернопільської, 
Луганської і Херсонської областей, в 2010 р. – 
Запорізької, Харківської, Сумської областей та 
Автономної Республіки Крим, в 2011 р. – Дніпро-
петровської, Одеської, Житомирської, Миколаїв-
ської областей, в 2012 р. – Волинської області.

В деяких регіонах були прийняті окремі деталь-
ні програмні та інші документи щодо створен-
ня та розвитку індустріальних парків на їх тери-
торіях, зокрема в 2007 р. рішенням Харківської 
обласної ради затверджено «Програму створен-
ня індустріального парку «Рогань» в Харківській 
області», в 2008 р. рішенням Закарпатської об-
ласної ради – «Програму створення індустріаль-
них парків на території Закарпатської області на 
2008–2012 роки», в 2011 р. рішенням Одеської 
обласної ради – «Концепцію створення індустрі-
альних (промислових) парків в Одеській області».

Так, передбачена в Концепції створення індустрі-
альних (промислових) парків [15] мережа пілот-
них індустріальних парків у визначених регіонах (в 
Автономній Республіці Крим, Київській, Львівській, 
Одеській та Харківській областях), існувала фор-
мально і не змогла розпочати свою діяльність у ви-
значені терміни (2006–2010 рр.). Водночас в низці 
інших регіонів, зокрема в м. Коростень та м. Ново-
град–Волинський Житомирської області, с. Соло-
моново Закарпатської області, м. Шостка Сумської 
області були створені й розпочали діяльність інду-
стріальні парки. Фактично вони стали пілотними. 
Для індустріального парку «Свема» в м. Шостка в 
2011 р. було затверджено Державну цільову про-
граму його розвитку на 2012–2015 рр.[13] з пе-
редбаченим фінансуванням з Державного бюдже-
ту в обсязі 15 млн. грн.

З прийняттям рамкового закону та низки під-
законних нормативно–правових актів було ство-
рене необхідне законодавче поле для запрова-
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дження та функціонування індустріальних парків 
в регіонах України. 

Проте чинне вітчизняне законодавство про ін-
дустріальні парки надає вкрай незначні пере-
ваги їх учасникам, явно недостатні для того, щоб 
цей механізм зміг стати каталізатором розвит-
ку вітчизняної економіки. Зокрема, законом «Про 
індустріальні парки» серед преференцій рези-
дентам парків передбачено лише цільове фі-
нансування на безповоротній основі та надання 
безвідсоткових кредитів для облаштування інду-
стріальних парків, а також звільнення учасників 
парків від пайової участі у розвитку інфраструк-
тури населеного пункту [14]. Безумовно, настіль-
ки мізерна підтримка не йде в жодне порівняння 
з вищезазначеними практиками країн світу щодо 
стимулювання промислового розвитку через ін-
дустріальні парки. Як наслідок, хоча наразі в Укра-
їні до Реєстру індустріальних (промислових) парків 
включено 43 парки, проте в 22 з цих парків досі 
навіть не обрано керуючу компанію [11]. Очевид-
но, що без належного пакету стимулів вітчизняні 
індустріальні парки здебільшого не будуть здатні 
залучати хоч якісь інвестиції. Виняток можуть ста-
новити лише ті індустріальні парки, розвитку яких 
сприятиме місцева і центральна влада.

Уповноваженим державним органом, що «опі-
кується» індустріальними парками в Україні є 
Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР). 
Бюджетне фінансування цієї структури впродовж 
2017–2020 рр. склало 3267885926.24 грн. 
(табл. 1).

Наступні етапи розвитку індустріальних парків су-
проводжувалися організаційною діяльністю щодо 
включення положень розвитку індустріальних парків 
до регіональних стратегій розвитку. Новим поштов-
хом у розвитку індустріальних парків стало прийнят-
тя низки нормативних документів, що складають на 
даний час правове поле функціонування даної фор-
ми організації ділової активності. Зокрема, рамкові 
умови створення та функціонування індустріальних 
парків закладені у Законі України «Про індустріальні 
парки» від 21.06.2012 р. № 5018–VI.

В Україні розроблено доволі широку інсти-
туційну основу для створення і функціонуван-
ня індустріальних парків, а також задекларова-
но систему інструментів державної підтримки та 
стимулювання розвитку індустріальних парків:

– звільнення від пайової участі у розвитку міс-
цевої інфраструктури;

– облаштування індустріальних парків за раху-
нок коштів державного і місцевих бюджетів: Про-
грами і проекти що реалізуються за рахунок ко-
штів державного фонду регіонального розвитку, 
підлягають співфінансуванню з місцевих бюдже-
тів  на рівні 10 %;

– звільнення від сплати ввізного мита при вве-
зенні товарів.

Законодавчо також обумовлені можливості 
встановлення пільг зі сплати місцевих податків і 
зборів для ініціаторів створення–суб’єктів госпо-
дарювання, керуючих компаній та учасників інду-
стріальних парків.

За даними Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України ста-
ном на 16.07.2020 р. до Реєстру індустріальних 
(промислових) парків внесено 43 індустріаль-
ні парки, у 21 із них визначено керуючі компанії 
(табл. 2), а у 7 є учасники («Коростень», «Свема», 
«Вінницький індустріальний парк», «Новодні-
стровськ», «Фастіндастрі», «Вінницький кластер 
холодильного машинобудування», «Ланнівський 
індустріальний парк»).

Щодо стану функціонування індустріальних 
парків в Україні, то більшість існуючих проектних 
пропозицій та розроблених концептів індустрі-
альних парків є нереалізованими, а розвиток ме-
режі індустріальних парків є більш декларатив-
ним, а не ефективним інструментом впливу на 
соціально–економічний розвиток регіонів, підви-
щення їх конкурентоспроможності. Водночас слід 
зазначити, що, за розрахунками експертів, в се-
редньому в світі інвестори в 1 га площі індустрі-
ального парку інвестують від 1,0 до 5,0 млн. дол. 
США і створюють від 20 до 50 робочих місць.

Основною проблемою гальмування розвитку 
індустріальних парків є відсутність дієвих інсти-
туційних стимулів, брак політичної волі, загалом 
несприятливі умови підприємницької діяльно-
сті; амбівалентність фінансового стимулювання 
розвитку індустріальних парків з боку держав-
ного та місцевих бюджетів; неврегульованість 
податкових та митних преференцій для суб’єктів 
господарювання в межах індустріального парку; 
обмеженість інфраструктурного забезпечен-
ня розвитку індустріальних парків, пов’язана із 
складністю доступу до мереж електро–, газо– 
та водопостачання; неврегульованість земель-
них питань, пов’язана із складністю виділення 
земель державної чи комунальної власності для 
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Таблиця 1. Стан фінансування індустріальних парків в Україні, 2017-2020 рр.

Джерело: складено автором на основі [8]

Рік Назва та напрям фінансування
Обсяг фінансування, тис. грн.

Статус про-
ектуЗ ДФРР

З місцевих 
бюджетів

Кошти 
партнерів

Загалом

2020
IT-Cluster «Reactor» Luhanshchyna в м. Ли-
сичанськ, Луганська обл.

0 0 0 0
Поданий за-

явником

2020

Будівництво інженерних мереж 
індустріального парку «Коростень» по 
вул. С. Кемського (Жовтнева), 11-Д, м. Ко-
ростень, Житомирська обл.

14389 1598,4 0 15987,4 Оцінювання

2020
Технопарк «Громи» – науково-виставко-
вий центр аграрного кластеру Черкащини в 
с. Паланське, Уманський р-н, Черкаська обл.

0 0 0 0
Відхилений 

регіональною 
комісією

2020
Реконструкція благоустрою території для 
облаштування індустріального парку по 
вул. Микулинецькій в м. Тернополі

25035,5 6258,907 0 31294,407 Оцінювання

2019

Будівництво інженерно-транспортної 
інфраструктури ділянки з виготовлен-
ням проектно-кошторисної документації 
індустріального парку в м. Кам’янка-
Бузька, Львівська обл.

12337,55 2177,215 0 14514,765
Оцінений 

регіональною 
комісією

2018

Будівництво інженерних мереж 
індустріального парку «Коростень» по 
вул. С. Кемського (Жовтнева), 11-Д в 
м. Коростень, Житомирська обл.

14389,01 1598,4 0 15987,41 Оцінювання

2019
Технопарк «Громи» – науково-виставко-
вий центр аграрного кластеру Черкащини в 
с. Паланське, Уманський р-н, Черкаська обл.

0 0 0 0
Відхилений 

регіональною 
комісією

2019
Реконструкція під'їзних шляхів до 
індустріального парку «Славута» в м. Сла-
вута, Хмельницька обл.

19053 2117,1108 0 21170,111
Оцінений 

регіональною 
комісією

2019
Благоустрій території індустріального парку 
«Олександрія», Кіровоградська обл.

4140 460 0 4600
Поданий за-

явником

2018
Благоустрій території індустріального парку 
«Олександрія», Кіровоградська обл.

4140 460 0 4600 Оцінювання

2018

Будівництво мереж водопостачання, 
водовідведення та зливових стоків до 
індустріального парку м. Новодністровськ, 
Чернівецька обл.

3980,753 4580,473 0 8561,226
Затверджений 

актом КМУ

2018

Будівництво інженерно-транспортної 
інфраструктури ділянки з виготовлен-
ням проектно-кошторисної документації 
індустріального парку в м. Кам’янка-
Бузька, Львівська обл.

12337,55 2177,215 0 14514,765
Оцінений 

регіональною 
комісією

2017

Будівництво інженерних мереж 
індустріального парку «Коростень» по 
вул. С. Кемського (Жовтнева), 11-Д в 
м. Коростень, Житомирська обл.

14389,01 1598,4 0 15987,41 Оцінювання

2018
Будівництво індустріального парку «Золо-
тоноша» по вул. Обухова в м. Золотоноша, 
Черкаська обл.

27425,871 3047,319 0 30473,19
Відхилений 

регіональною 
комісією

2018
Створення індустріального парку «Омель-
ник» в Омельницькій ОТГ, Кременчуцький 
р-н, Полтавська обл.

10340 1110 100 11550
Оцінений 

регіональною 
комісією

2018
Створення індустріального парку «Цен-
тральний» у м. Кременчук, Полтавська обл.

24623,28 6155,82 0 30779,1
Оцінений 

регіональною 
комісією

2017
Створення індустріального парку «Моло-
чанськ» у м. Молочанськ, Запорізька обл.

2700 300 0 3000
Оцінений 

регіональною 
комісією
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Таблиця 2. Індустріальні парки, включені до Реєстру індустріальних (промислових) парків 
України (станом на 16.07.2020 р.).

№ 
з/п

Найменування 
індустріального 

парку
Місцезнаходження

Дата 
включення 
до Реєстру

Строк, 
на який 

створено, 
років

Загальна 
площа 

земельної 
ділянки, 

га

Керуюча компанія

Долина м. Долина, 
Івано-Франківська обл. 03.02.2014 30 27,14 КП Долинської міської 

ради «Долина-інвест»

Славута м. Славута, 
Хмельницька обл. 07.02.2014 50 50,00

КП «Славутський 
міський центр зе-

мельно-кадастрових 
робіт»

Львівський 
індустріальний парк 
«Рясне-2»

м. Львів,
у межах промвузла 
«Рясне-2»

07.02.2014 50 23,49 ТОВ «СіТіПарк Львів»

Індустріальний парк 
«Коростень»

м. Коростень,
Житомирська обл. 01.04.2014 30 42,20 ТОВ «Екобау Сервіс»

Індустріальний 
парк «Централь-
ний» (ліквідовано 
рішенням ініціатора 
від 09.08.2018 р.)

м. Кременчук, 
Полтавська обл. 01.04.2014 50 168,55 ПрАТ «Коростенський 

завод МДФ»

Індустріальний парк 
«Свема»

м. Шостка, 
Сумська обл. 06.06.2014 30 92,00 КП Індустріальний 

парк «Свема»

Індустріальний парк 
«Соломоново»

с. Соломоново,
Ужгородський р-н, За-
карпатська обл.

06.06.2014 30 66,20 ТОВ «Сезпарксервіс»

«Перший український 
індустріальний парк»

смт. Велика Димерка, 
Броварський р-н, 
Київська обл.

08.07.2014 40 105,00 ТОВ «Індастріал Парк 
Менеджмент»

Індустріальний парк 
«BIONIC HiLL» м. Київ 01.09.2014 39 56,74 відсутня

Індустріальний парк 
«iPark»

с. Візирка,  
Комінтернівсьий р-н, 
Одеська обл.

01.09.2014 49 16,00 ТОВ 
«Трансінвестсервіс»

Індустріальний парк 
«Кривбас»

м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська обл. 01.09.2014 30 26,03 відсутня

Індустріальний парк 
«Тростянець»

м. Тростянець, 
Сумська обл. 14.10.2014 30 39,96 ТОВ «Екобау Сервіс 

Ост»

Індустріальний парк 
«Мироцьке»

с. Мироцьке,
Києво-Святошинський 
р-н, Київська обл.

30.05.2016 30 33,67 ТОВ «Індустріальний 
парк Мироцьке»

Вінницький 
індустріальний парк м. Вінниця 15.07.2016 30 60,70

КП «Вінницький 
муніципальний центр 

інновацій»

Індустріальний парк 
«ЖИТОМИР-СХІД» м. Житомир 27.10.2016 40 24,73

КП «ЦЕНТР 
ІНВЕСТИЦІЙ» 

Житомирської міської 
ради

Індустріальний парк 
«Новодністровськ»

м. Новодністровськ, 
Чернівецька обл. 13.01.2017 30 15,36 ПАТ «Гравітон»

Індустріальний парк 
«Фастіндастрі»

м. Фастів, 
Київська обл. 13.01.2017 30 15,00 ТОВ «Компанія 

«СТАРТ-ІНДАСТРІ»
Індустріальний парк 
«Павлоград»

Павлоградський р-н,
Дніпропетровська обл. 14.02.2017 30 250,00 ДП «Інвестиційно-

інноваційний центр»
Яворівський 
індустріальний парк

Яворівський р-н, 
Львівська обл. 26.04.2017 30 40,00 відсутня

Індустріальний парк 
«Золотоноша»

м. Золотоноша, Чер-
каська обл. 18.05.2017 30 39,93 відсутня

Кам'янка-Бузький 
індустріальний парк

м. Кам'янка-Бузька, 
Львівська обл. 31.05.2017 30 24,47 відсутня
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індустріального парку, стягнення орендної пла-
ти за земельні ділянки, зміни цільового призна-
чення тощо.

Слід зазначити, що світовою практикою для 
залучення інвестицій в індустріальні парки дер-
жави застосовують широкий спектр інструментів 

Джерело: складено автором на основі [11]

Індустріальний парк 
«Вінницький кластер 
холодильного маши-
нобудування»

м. Вінниця 31.05.2017 30 19,27
ТОВ «ПРОМИСЛО-
ВО ІНВЕСТИЦІЙНА 

КОМПАНІЯ»

Новороздільський 
індустріальний парк

м. Новий Розділ, 
Львівська обл. 15.06.2017 50 46,40 відсутня

Індустріальний парк 
«Нововолинськ»

м. Нововолинськ, 
Волинська обл. 30.06.2017 30 20,00 відсутня

Індустріальний парк 
«Лиманський»

м. Лиман,
Донецька обл. 30.06.2017 40 27,52 ТОВ «СК-ДАРІНА»

Індустріальний парк 
«СІГМА Парк Яричів»

с. Старий Яричів,
Кам'янка-Бузький р-н, 
Львівська обл.

04.09.2017 50 15,71 відсутня

Ланнівський 
індустріальний парк

с. Ланна,  Карлівський 
р-н, 
Полтавська обл.

12.09.2017 49 30,71 ТОВ «Ланнівська 
МТС»

Індустріальний парк 
«Київщина»

с. Нові Петрівці, 
Вишгородський р-н, 
Київська обл.

25.10.2017 30 118,36 відсутня

Індустріальний парк 
«Техносіті»

м. Костянтинівка,
Донецька обл. 22.02.2018 49 34,02 відсутня

Індустріальний парк 
«Біла Церква»

територія Шкарівської 
сільської ради,
Білоцерківський р-н,
Київська обл.

13.04.2018 50 24,14 відсутня

Індустріальний парк 
«Олександрія»

м. Олександрія, 
Кіровоградська обл. 13.04.2018 49 24,48 відсутня

Індустріальний парк 
«Захід Ресурс»

м. Городок, 
Львівська обл. 18.09.2018 30 20,77 відсутня

Індустріальний парк 
«Біла Церква 2»

територія Шкарівської 
сільської ради, 
Білоцерківський р-н, 
Київська обл.

04.10.2018 50 34,71 відсутня

Індустріальний парк 
«Енергія»

м. Миколаїв, 
Миколаївська обл. 07.11.2018 30 36 відсутня

Індустріальний 
парк «NNOVATION 
FORPOST»

м. Дніпро, 
Дніпропетровська обл. 07.11.2018 45 49,5114 відсутня

Індустріальний парк 
«Суми»

м. Суми, 
Сумська обл. 04.12.2018 30 17,5284 відсутня

Індустріальний парк 
«АзовАкваІнвест»

м. Маріуполь, Донець-
ка обл. 07.02.2019 30 15,65 Індустріальний парк 

«АзовАкваІнвест»
Індустріальний парк 
«Хмельницький»

м. Хмельницький, 
Хмельницька обл 07.02.2019 50 90,9325 відсутня

Індустріальний парк 
«Подільськ»

м. Подільськ,
Одеська обл. 19.08.2019 30 31,0704 відсутня

Індустріальний парк 
«Бізнес Прайм»

територія 
Тростянецької 
сільської ради,
Миколаївський р-н,
Львівська обл.

02.10.2019 30 17,5 відсутня

Індустріальний парк 
«ВІНТЕР СПОРТ» м. Вінниця 03.10.2019 50 25 ТОВ «ХЕД Вінниця»

Індустріальний парк 
«Chortkiv-West»

м. Чортків, 
Тернопільська обл. 30.01.2020 30 87,684 відсутня

Індустріальний парк 
«Місто Скла»

м. Березань, Київська 
обл. 19.08.2019 30 20,2633 відсутня
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підтримки для учасників інвестиційних проектів 
(як правило, застосовують податкові інвестиційні 
стимули).  Серед них виділяють: пільгові ставки з 
податку на прибуток; звільнення від ввізного ми-
та на обладнання та устаткування, що ввозить-
ся учасникам індустріальних парків; звільнен-
ня від сплати податку на нерухомість; звільнення 
від податку на землю; звільнення від податку на 
оренду землі або нерухомого майна; звільнен-
ня від екологічних податків; звільнення від спла-
ти місцевих податків і зборів; застосування піль-
гових і значно знижених тарифів на комунальні 
послуги; державні гарантії для інвесторів інду-
стріального парку від несприятливої зміни зако-
нодавства про податки і збори (табл. 3).

Крім зазначеного багатьма країнами надають-
ся державні гарантії для інвесторів індустріального 
парку від несприятливої зміни законодавства про 
податки і збори, які передбачають збереження умов 
діяльності в частині митного, податкового та інших 
режимів. Відтак, актуальним вбачається врахуван-
ня провідних світових практик державного сприяння 

розвитку просторових форм організації бізнесу, зо-
крема, в частині податкового стимулювання на се-
редньо– і довгострокову перспективу.

Наразі з ініціативами про створення індустрі-
альних парків вийшли всі регіони України, при 
цьому в більшості областей ініціюється створен-
ня декількох індустріальних парків.

Розвиток індустріальних парків є ефектив-
ним інструментом залучення інвестицій, що дає 
можливість поліпшити інвестиційний імідж міста, 
підвищити конкурентоспроможність територій, 
дає поштовх до розвитку сучасної виробничої та 
ринкової інфраструктури. На території м. Вінни-
ці розміщено 3 індустріальні парки, що внесені 
до Реєстру індустріальних (промислових) парків 
України: Вінницький індустріальний парк, Інду-
стріальний парк «Вінницький кластер холодиль-
ного машинобудування», Індустріальний парк 
«Вінтер Спорт» (табл. 4). Наразі проводиться ак-
тивна робота щодо облаштування необхідної ін-
женерно–транспортної інфраструктури індустрі-
альних парків та залучення нових учасників.

Таблиця 3. Податкові інструменти підтримки розвитку індустріальних парків в країнах світу
Інструменти підтримки Країни, що застосовують відповідні інструменти

Пільгові ставки з податку на прибуток

Нідерланди, Чехія, Туреччина, Узбекистан, Грузія, Китай (підприємства зі 100% 
іноземними інвестиціями або спільні підприємства користуються 2-річними податкови-
ми канікулами, починаючи з першого року отримання прибутку, а протягом наступних 3 
років – сплачують податок в розмірі 50%. Деякі індустріальні зони застосовують ставку 
податку 10%, якщо іноземне підприємство експортує понад 70% своєї продукції)
Литва (інвестиції понад 1 млн. євро звільняються від податку на прибуток на 5 років)
Росія (розмір пільгової ставки залежить від обсягу інвестицій, чисельності створюваних 
робочих місць)
Білорусь (повне звільнення протягом перших 10 років з дати реєстрації як резидент 
індустріального парку, а протягом наступних 10 років податок сплачується в розмірі 50% 
від діючої ставки; звільнення від податку на дивіденди, нарахованих акціонерам резидента 
(протягом перших 5 років з моменту отримання валового прибутку резидентом парку)

Звільнення від ввізного мита на облад-
нання та устаткування, що ввозиться 
учасникам індустріальних парків

Туреччина, Нідерланди Азербайджан, Республіка Білорусь, Узбекистан, Грузія

Пільги зі сплати податку на нерухомість

Грузія (звільнення від сплати податку)
Польща, Нідерланди, Тайвань, Узбекистан, Азербайджан, Республіка Білорусь, Грузія, 
Казахстан (знижена ставка)
Туреччина (протягом 5 років з дня будівництва промислового підприємства)

Звільнення від податку на землю
Туреччина, Тайвань, Грузія, Китай (розмір пільги різний в залежності від індустріального 
парку)

Звільнення від податку на оренду землі 
або нерухомого майна

Литва (протягом перших 5 років - 100% пільга за умови, що обсяг інвестицій склав не 
менше 724 євро/га, протягом наступних 5 років - пільга в розмірі 50% від суми податку)

Звільнення від екологічних податків
Туреччина (звільнення від муніципального податку на тверді відходи; зниження вартості 
води, природного газу і зв’язку)

Застосування пільгових суттєво зни-
жених тарифів на комунальні послуги

Туреччина (знижені тарифи на воду, природний газ і послуги зв’язку)
Угорщина (знижені тарифи на комунальні послуги або надання резидентам права роз-
строчення платежів)

Звільнення від сплати місцевих 
податків і зборі

Угорщина (місцеві органи влади мають право прийняти рішення про звільнення 
резидентів від оподаткування місцевими податками строком до 5 років)

Джерело: складено автором на основі [2; 7; 18]
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Зручність розташування території індустрі-
альних парків визначається відносно незнач-
ною відстанню до м. Києва, (по автодорозі – 260 
км, по залізничній дорозі – 221 км ) та основних 
обласних центрів. Крім цього, м. Вінниця зна-
ходиться, в центрі величезного споживчого 
ринку (перевищує 40 млн. людей), на перети-
ні основних транспортних шляхів. Близьке роз-
ташування до столиці та основних транспортних 
коридорів є конкурентними перевагами даної те-
риторії. Незначна віддаленість від морських пор-
тів, що мають вихід в Середземне море (м. Одеса 
– 429 км / 6 год., м. Миколаїв – 465 км / 6 год., 
м. Херсон – 533 км / 7 год.). Крім цього, роз-
винуту транспортну інфраструктуру забезпечу-
ють автомобільні шосейні дороги загальнодер-
жавного значення: Стрий – Кропивницький; Київ 
– Умань – Одеса; Хмельницький – Київ – Львів 
– Чоп; Київ – Бердичів – Могилів–Подільський.

Міжнародний аеропорт «Вінниця» розташова-
ний на відстані двох кілометрів від території інду-
стріального парку, який здійснює чартерні рейси 
та регулярні перевезення до Ізраїлю, Туреччини 
та Польщі.

Територія м. Вінниці є інвестиційно прива-
бливою, з розвинутою інфраструктурою та до-
статньою кількістю кваліфікованої робочої сили. 
Площа міста становить 11,3 тис. га. Чисельність 
наявного населення міста становить 373,0 тис. 
осіб. В м. Вінниці функціонують понад 100 про-
мислових та більше 3,6 тис. малих підприємств. 
Промисловість міста представлена підприєм-
ствами наступних галузей: харчової промисло-

вості, хімічної промисловості, машинобудування, 
деревообробної промисловості, легкої промис-
ловості, металургійної промисловості та ін. 

Земельні ділянки, обрані для створення та роз-
витку індустріальних парків знаходяться за адре-
сою: вул. Немирівське шосе, 213 в м. Вінниці.

Мета створення Вінницького індустріально-
го парку – залучення інвестицій в економіку мі-
ста, забезпечення сприятливих умов для функці-
онування та розвитку промислових підприємств, 
поліпшення інвестиційного іміджу міста, забез-
печення економічного розвитку та підвищення 
конкурентоспроможності, створення нових ро-
бочих місць, збільшення надходжень до всіх рів-
нів бюджету, розвитку сучасної виробничої та 
ринкової інфраструктури.

Розмір земельної ділянки – 35,7 га. Строк, на 
який створюється індустріальний парк відповід-
но до концепції, – 30 років. Керуюча компанія – 
комунальне підприємство «Вінницький муніци-
пальний центр інновацій».

Наразі проводиться активна робота щодо роз-
витку та наповнення індустріального парку інф-
раструктурою. Розроблено ПКД та завершено 
роботи з будівництва розподільчої підстанції 10 
кВ та лінії електропередач для забезпечення по-
треб Вінницького індустріального парку. Побудо-
вано трансформаторну підстанцію, яка розміще-
на на території Вінницького індустріального парку 
та прокладено кабель лінії електропередач. Про-
кладено кабель для інтернет–мережі. Викона-
но роботи з прокладання мереж водопостачання 
та водовідведення. Розроблено ПКД по влаш-

Таблиця 4. Індустріальні парки м. Вінниці

Проєкт Вінницький 
індустріальний парк

Вінницький кластер 
холодильного машино-

будування
«Вінтер Спорт»

Ініціатор створення Вінницька міська рада
Вінницька міська рада

ПрАТ «Українська пивна 
компанія» (UBC GROUP)

ТОВ «ХЕД Вінниця»

Керуюча компанія
КП «Вінницький 

муніципальний центр 
інновацій»

ТОВ «Промислово-
інвестиційна компанія» ТОВ «ХЕД Вінниця»

Обєкт
«Агроойл» (укладена угода)
«ТіСіЕС» (укладений мемо-

рандум)
UBC GROUP (збудовано)

HEAD International 
Holding GmbH (розпоча-

то будівництво)
Загальна площа 35,7 га 19,3 га 25 га

Утворено на строк до 2047 до 2047 до 2069
Нормативна вартість 

земельної ділянки 392 грн./м2 392 грн./м2 392 грн./м2

Місце розташування м. Вінниця м. Вінниця м. Вінниця
Джерело: складено автором на основі [1; 3; 4; 5; 10]
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туванню огорожі, каналізаційно–насосної стан-
ції, водонасосної станції, облаштування паркінгу 
на території Вінницького індустріального парку. 
Проведено коригування проектно–кошторис-
ної документації на проектні роботи з будівниц-
тва внутрішнього газопроводу середнього тиску.

12 квітня 2019 р. між Вінницькою міською ра-
дою, КП «Вінницький муніципальний центр ін-
новацій» та ТОВ «Укро–Експертпостач» під-
писано Меморандум про порозуміння. 4 липня 
2019 р. ТОВ «Укро–Експертпостач» набуло ста-
тусу учасника Вінницького індустріального пар-
ку (орендовано ділянку площею 1,5 га). Учасни-
ком розпочато підготовчі роботи з будівництва 
заводу з виробництва лецитину продуктивніс-
тю 30 т/добу. Згідно з підписаним Меморанду-
мом, на першому етапі планується створити 65 
робочих місць. Передбачається, що першу чергу 
нового заводу введуть в експлуатацію у 2020–
2021 рр., а другу – у 2022–2023 рр.

20 грудня 2019 р. підписано Меморандум про 
порозуміння з ТОВ «ТІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕС-
ТИЦІЇ». Компанія має намір побудувати у м. Вінни-
ці завод з виробництва TCS блоків на території Ві-
нницького індустріального парку, що дасть змогу 
створити понад 200 нових робочих місць протя-
гом трьох років. Площа виробничих об’єктів ново-
го заводу у м. Вінниці становитиме близько 7000 
кв. м. Будівництво та введення в експлуатацію ви-
робничих об’єктів планується у три етапи:

1 етап – будівництво 3000 кв. м виробничих 
об’єктів у 2020 р. та введення їх в експлуатацію 
у 2021 р., що створить 94 нових робочих місця;

2 етап – будівництво 2000 кв. м виробничих 
об’єктів у 2021 р. та введення їх в експлуатацію 
у 2022 р., що створить 40 нових робочих місць;

3 етап – будівництво 2000 кв. м виробничих 
об’єктів. Будівництво та введення в експлуатацію 
заплановано у 2023 р., буде створено 94 робо-
чих місць.

Індустріальний парк «Вінницький кластер холо-
дильного машинобудування» створений з метою 
забезпечення економічного розвитку та підви-
щення конкурентоспроможності території міста, 
створення нових робочих місць, виготовлен-
ня конкурентоспроможної продукції. Ініціатора-
ми створення є Вінницька міська рада та ПрАТ 
«Українська пивна компанія».

Загальний розмір земельної ділянки – 19,2676 
га (ділянка площею 8,4176 га – комунальна 

власність; ділянка площею 10,85 га – приватна 
власність). Строк, на який створюється індустрі-
альний парк – 30 років. Керуюча компанія – ТОВ 
«Промислово–інвестиційна компанія».

ТОВ «Грін Кул» – завод з виробництва холо-
дильного обладнання та перше підприємство, яке 
запрацювало на території «Вінницького класте-
ру холодильного машинобудування». У 2019 р. 
проводився монтаж та освоєння нових виробни-
чих ліній на І пусковому комплексі. Це дозволи-
ло довести штат працівників до майже 500 осіб 
та отримати регіональну відзнаку «Кращий ро-
ботодавець 2019 року». У грудні 2019 р. під-
приємство вийшло на об’єми виробництва 6000 
од. холодильних шаф та бонет. Очікуваний тер-
мін виходу індустріального парку на повну по-
тужність – 2024 р., планується створити близько 
2000 робочих місць. Відповідно до бізнес–пла-
ну керуючої компанії ТОВ «Промислово–інвести-
ційна компанія», наповнення бюджетів всіх рівнів 
від діяльності індустріального парку:

– середня сума від сплати податку на доходи 
фізичних осіб складатиме 40 млн. грн.. в рік;

– середня сума від сплати єдиного соціального 
внеску – 50 млн. грн. в рік;

– середня сума сплати податку на прибуток учас-
ників індустріального парку – 30 млн. грн. в рік. 

Мета створення індустріального парку «Вінтер 
Спорт» – формування єдиної території з комп-
лексною інфраструктурою та новітніми енер-
гоефективними комунікаціями для розміщен-
ня інноваційних підприємств, для забезпечення 
стрімкого економічного розвитку м. Вінниці, ак-
тивізації залучення інвестицій, підвищення рівня 
зайнятості населення, збільшення надходжень 
до бюджетів всіх рівнів, та розвитку сучасної ви-
робничої і ринкової інфраструктури. Ініціатором 
створення якого є ТОВ «Хед Вінниця».

Компанія «HEAD» має намір побудувати на те-
риторії індустріального парку завод з виробни-
цтва спорядження для зимових видів спорту (ли-
жі, лижні черевики та лижні кріплення).

Розмір земельної ділянки – 25 га. Строк, на 
який створюється індустріальний парк – 50 ро-
ків. Площа виробничих об’єктів становитиме 
близько 50000 кв. м. Очікується, що будівництво 
та введення в експлуатацію виробничих об’єктів 
відбуватиметься в три етапи у 2021–2025 рр. 
Компанія «HEAD» має намір працевлаштувати 
близько 1600 осіб: починаючи від працівників 
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досить простих професій (монтажних, логістич-
них), технічних фахівців, здатних налаштувати і 
підтримувати механізми і роботів, а також управ-
лінський та адміністративний персонал. 

Загалом м. Вінниця має успішний досвід іно-
земних інвестицій. Наприклад, ще до появи ін-
дустріальних парків в місті збудовано польський 
завод «Барлінек», який виробляє паркетну дошку 
і є найбільшим у світі в своєму класі.

Аналіз концепцій розвитку індустріальних пар-
ків Вінницької області дозволяє зазначити, що 
очікувані результати функціонування індустрі-
альних парків в області істотно впливають як на 
локальний рівень, так і на розвиток регіону зага-
лом. Ефективність функціонування індустріаль-
них парків в регіоні розглядається з позиції:

– економічної ефективності: підвищення діло-
вої активності регіону, покращення інвестиційно-
го клімату, збільшення надходжень до бюджетів 
усіх рівнів, підключення економічного потенціалу 
регіону до міжнародних ланцюгів створення до-
даної вартості, розвиток нових конкурентоспро-
можних кластерів та галузей;

– соціальної ефективності: підвищення рівня 
зайнятості населення в результаті створення но-
вих робочих місць, підвищення життєвого рівня 
населення внаслідок зростання трудових дохо-
дів, розвиток спортивно–оздоровчої інфраструк-
тури, додаткове працевлаштування випускників 
навчальних закладів різних рівнів акредитації та 
створення бази професійного навчання, проход-
ження виробничої практики та підвищення квалі-
фікації профільних груп населення;

– науково–технічної ефективності: розвиток інно-
ваційного підприємництва, комерціалізація вітчиз-
няних науково–технічних розробок, забезпечення 
надходження промислово–фінансових ресурсів у 
розвиток економічного потенціалу регіону;

– екологічної ефективності: розвиток екологіч-
но безпечних виробництв та створення додат-
кових передумов для подальшої рекультивації та 
використання для промислових потреб територій 
колишніх сірчаних виробництв.

Розвиток індустріальних парків у м. Вінниці несе 
наступні позитивні ефекти для економіки регіону:

1.Фінансово–економічні ефекти:
– підвищення ділової активності регіону та роз-

виток інноваційного підприємництва;
– підвищення інвестиційної привабливості ре-

гіону та налагодження ефективних механізмів 

консультаційно–дорадчого та інформаційного 
супроводу інноваційної діяльності в регіоні;

підвищення конкурентоспроможності внутріш-
нього виробництва та підвищення конкуренто-
спроможності на глобальних ринках інвестицій;

– комерціалізація результатів вітчизняних при-
кладних і фундаментальних наукових досліджень 
за рахунок освоєння нових ідей і винаходів;

– зростання бази оподаткування за рахунок 
збільшення кількості фірм і компаній;

– збільшення реальних надходжень до бюдже-
тів усіх рівнів, що дозволяє розширити фінансову 
базу для реалізації локальних проектів розвитку.

2. Соціальні ефекти:
– підвищення рівня зайнятості населення за 

рахунок створення нових робочих місць;
– підвищення рівня добробуту населення шля-

хом зростання рівня трудових доходів;
– зростання якості професійно–технічної освіти 

через залучення випускників до проходження ви-
робничих практик на фірмах індустріального парку;

– підвищення культурного рівня життя насе-
лення.

3. Містобудівні ефекти:
– подолання екологічних викликів великих міст 

за рахунок винесення промислових об’єктів за ме-
жі даних населених пунктів та освоєння нової кон-
цепції промислового виробництва типу грінфілд;

– сприяння розвитку високотехнологічних та ін-
новаційних видів підприємництва, об’єктів креа-
тивного бізнесу та обслуговуючої інфраструктури.

Висновки
Розбудова індустріальних парків створює мож-

ливість розкрити на повну силу інвестиційний по-
тенціал регіонів. В першу чергу, індустріальний 
парк концентрує промислове виробництво по-
за межами історичного центру міста та житлових 
масивів. Створюються умови для високотехноло-
гічного виробництва і випуску продукції з висо-
кою доданою вартістю, об’єднання виробництва в 
кластери, що дає поштовх для розвитку SMART–
спеціалізації регіону. Для держави і місцевих гро-
мад індустріальні парки забезпечують соціально–
економічний розвиток відповідних територій.

Основними проблемами індустріальних парків 
можна вважати наступні:

– загалом несприятливі умови підприємниць-
кої діяльності й погіршення інвестиційного кліма-
ту в державі; 
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– нерозвиненість інфраструктури та відсутність 
необхідних ресурсів для фінансування розбудови 
індустріальних парків; 

– можливість, а не обов’язковість надання дер-
жавної підтримки за рахунок державного та міс-
цевих бюджетів і відсутність чітких процедур її от-
римання; 

– нормативно не врегульоване питання щодо 
податкових преференцій для суб’єктів індустрі-
альних парків; 

– відсутні гарантії щодо стабільності законодав-
чо гарантованих умов функціонування та держав-
ної підтримки діяльності індустріальних парків; 

– не унормоване питання надання пільгових 
кредитів, а також цільового фінансування для 
облаштування індустріальних парків; 

– складна процедура узгодження переліку то-
варів, які ініціатор створення, керуюча компанія 
або учасник індустріального парку хочуть ввезти 
без сплати мита, що потребує узгодження в кіль-
кох міністерствах;

– не врегульоване питання щодо звільнен-
ня керуючих компаній від орендної плати за зе-
мельні ділянки 

– неврегульованість питання із підключенням 
індустріальних парків до мереж централізовано-
го водопостачання та водовідведення, газопо-
стачання, електроенергетики;

– неврегульовані засади створення і функціо-
нування транскордонних індустріальних парків; 

Розвиток індустріальних парків може стати од-
ним із дієвих інструментів модернізації націо-
нальної економіки. Зокрема, використання в ме-
жах індустріальних парків місцевих виробничих 
та людських ресурсів локалізації елементів регі-
оноутворюючих господарських комплексів на ос-
нові колишніх великих промислових підприємств 
(перш за все хімічної, легкої, машинобудівної про-
мисловості) може стати імпульсом до якісно но-
вого освоєння економічного простору України. 
Сьогодні, на жаль, ще не можна стверджувати, що 
індустріальні парки формують вагомі частки об-
сягів промислового виробництва у регіонах. Вод-
ночас траєкторія розвитку індустріальних пар-
ків дозволяє прослідкувати позитивну динаміку 
у контексті економічного зростання країни: най-
більша кількість індустріальних парків, внесених 
до Реєстру, концентрується у містах Львів, Вінни-
ця, Київ, Дніпро тощо. Це, зокрема, пояснюється 
тим, що такі міста, як центри політико–економіч-

них впливів і середовища ділового спілкування, 
найбільш динамічно розвивають новітні форми 
організації бізнесу з огляду не лише на власний 
ресурсний, але й потужний інституційний та орга-
нізаційно–управлінський потенціал.
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КОЛОДІЙЧУК А.В.

Програмування фінансово-кредитних та інноваційно-
інвестиційних загроз національної економічної безпеки  

на мовах Fortran та C++
Предметом дослідження є питання програмування фінансово-кредитних та інноваційно-ін-

вестиційних загроз національної безпеки на мовах Fortran та C++. 

Мета статті – окреслити ризики прямого інвестування на прикладі Fortran- та С++ програму-
вання.

Методи дослідження. У праці використано діалектичний метод наукового пізнання, метод 
аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. Управління ІКТ-сектором і ризиками у ньому вимагає цільового фінан-
сування створення інформаційно-комунікаційної інфраструктури, забезпечення повноцінного 
функціонування ресурсно- та енергоощадних виробничо-технологічних процесів, оперативного 
регулювання ризиків, елімінування ризиків інноваційно-інвестиційних проектів у сфері ІКТ та су-
міжних галузях, забезпечення ефективного якісного менеджменту високоризикових бізнес-про-




