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ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ  
ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ  
НА РІВНІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ  
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

Актуальність створення та функціонування індустріальних 
парків в Україні зумовлена першочерговою необхідністю забезпе-
чення збалансованого сталого регіонального розвитку, реалізації 
економічного потенціалу територіальних громад, реформування си-
стеми місцевого самоврядування та децентралізації. На даному 
етапі для досягнення поставленої мети уряд наголошує на необхід-
ності формування мережі індустріальних парків як дієвого інстру-
менту регіонального розвитку, своєрідного «офісу для бізнесу», 
«драйвера конкурентоспроможності», «точки зростання». Така 
структура має надати змогу збільшувати надходження до бюджетів 
різних рівнів, підвищувати економічну спроможність територій, ак-
тивізувати інвестиційну діяльність, вирішувати соціально-еконо- 
мічні проблеми шляхом створення нових робочих місць і забезпе-
чення зростання рівня зайнятості населення територіальних громад 
різних рівнів. Це відповідає Державній стратегії регіонального роз-
витку на період до 2020 року, у якій зазначено, що підвищення рівня 
інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів можна досягти 
шляхом удосконалення регіональної інвестиційно-інноваційної ін-
фраструктури, зокрема створення регіональної мережі наукових,  
технологічних й індустріальних парків. Це також задекларовано  
у проєкті Державної стратегії регіонального розвитку на 2021- 
2027 роки. У даному стратегічному документі для досягнення опе-
ративної мети «Сталий розвиток промисловості» необхідно запро- 
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ваджувати дієві механізми активізації діяльності індустріальних  
парків на територіях, де перебувають у стадії закриття вугледобувні 
та вуглепереробні підприємства, а для «Сприяння впровадженню 
інновацій і зростанню технологічного рівня регіональної еконо-
міки, підтримки інноваційних підприємств та стартапів» – форму-
вати належні регіональні системи інноваційної інфраструктури (на-
укові та технопарки, технополіси тощо). 

Однак існує ряд перешкод, що стримують формування та ло-
калізацію індустріальних парків на рівні об’єднаних територіаль-
них громад, а саме: нераціональний вибір земельної ділянки для бу-
дівництва парку; відсутність необхідних комунікацій та об’єктів 
інноваційної та логістичної інфраструктури; низький рівень заці- 
кавленості бізнес-середовища (як правило, ініціаторами створення 
індустріальних парків виступають органи місцевого самовряду-
вання); недостатня інвестиційно-фінансова, технічна й інформа-
ційна підтримка з боку держави. 

На думку науковців Національного інституту стратегічних 
досліджень [1], основними проблемами індустріальних парків в Ук-
раїні є: несприятливі умови підприємницької діяльності й погір-
шення інвестиційного клімату в державі; нерозвиненість інфра- 
структури та відсутність необхідних ресурсів для фінансування  
розбудови індустріальних парків; можливість, а не обов’язковість 
надання державної підтримки за рахунок державного та місцевих 
бюджетів і відсутність чітких процедур її отримання; нормативно 
неврегульоване питання щодо податкових преференцій для суб’єк-
тів індустріальних парків; відсутність гарантій щодо стабільності 
законодавчо гарантованих умов функціонування та державної під- 
тримки діяльності індустріальних парків; неврегульоване питання 
надання пільгових кредитів, а також цільового фінансування для об-
лаштування індустріальних парків; складна процедура узгодження 
переліку товарів, які ініціатор створення, керуюча компанія або  
учасник індустріального парку хочуть ввезти без сплати мита, що 
потребує узгодження в кількох міністерствах; неврегульоване пи-
тання щодо звільнення керуючих компаній від орендної плати за зе-
мельні ділянки з підключенням індустріальних парків до мереж 
централізованого водопостачання та водовідведення, газопоста-
чання, електроенергетики тощо. 

З урахуванням вищезазначеного необхідність теоретичного 
обґрунтування й розроблення рекомендацій щодо вдосконалення 
інституційного забезпечення розвитку інноваційної інфраструктури 
та індустріальних парків у контексті модернізації економіки ре- 
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гіонів, здійснення сучасних реформ місцевого самоврядування та 
децентралізації обумовлюють здійснення подальших досліджень у 
цьому напрямі. 

Питання формування та розвитку кластерних утворень й ін-
дустріальних парків активно розглядаються вченими-економіс-
тами.  

Застосування кластерного підходу є одним із найбільш ефек-
тивних механізмів структурного розвитку економіки. Серед харак-
терних рис кластерної моделі структури економіки можна назвати 
наявність конкурентоспроможних підприємств; наявність у регіоні 
конкурентних переваг для розвитку кластера; географічну концент-
рацію; широкий набір учасників і наявність «критичної маси»;  
взаємодію між учасниками кластерів [2]. 

Перспективним напрямом реалізації кластерної моделі еконо-
міки на мезорівні є зміна психології підприємців, розуміння ними 
можливостей взаємовигідного співробітництва всіх учасників клас-
терного об'єднання для спільної економічної вигоди [3].  

Кластеризація трактується як спосіб подолання «замика- 
ючих» ефектів, характерних як для ринкової (дефіцит обігових  
коштів, асиметричність інформації, вхідні бар’єри на ринках), так  
і для державної координації (дефіцит координації, інформаційного 
обміну, експансія державного контролю) економічної діяльності 
(G. Devlin, M. Bleackley, G. Swann, M. Preveser, E. Feser, V. Feldman, 
D. Audretsch, P. Dussauge, B. Garrette, W. Mitchell, H. Dźwigoł,  
H. Dźwigoł, M. Dźwigoł-Barosz, H. Dzwigol, M. Dźwigoł-Barosz,  
A. Kwilinski [4-15]). 

Кластеризація виступає процесом, що забезпечує консоліда-
цію різнорідних елементів суспільної системи на локальному рівні 
й розкриває внутрішній регіональний потенціал вертикальної та го-
ризонтальної інтеграції [16]. Кластерна модель розвитку національ-
ної економіки є концептуальним підходом, що передбачає викорис-
тання кластерів як системоутворюючих елементів сучасної ринко-
вої економіки, які дозволяють реалізувати конкурентні переваги 
країни в рамках міжнародного економічного простору [17].  

У контексті розбудови системи кластеризації в Україні 
М. Войнаренко [18] розглядає кластерний підхід з позицій інститу-
ціоналізму. Л. Ринейська [19] досліджує роль кластерів у розвитку 
національних і регіональних економік (наприклад, економіки ЄС), 
які є складовими сучасного глобального економічного простору.  
М. Гріднєв [20] пропонує концептуальні засади гармонізації регіо- 
нальних економічних інтересів кластероутворення в Україні. Фор- 
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мування кластера потребує створення координаційного центру, 
який керує підприємствами, що становлять його ядро, та іншими 
учасниками. Ядром кластера, як правило, є потужне підприємство 
або сукупність провідних підприємств, які пов’язані вертикальними 
або горизонтальними зв’язками та взаємодіють з іншими учасни-
ками кластера [21]. 

Такі науковці, як О. Амоша, В. Вишневський, В. Геєць, Ю. За-
лознова, С. Іванов, Ю. Кіндзерський, С. Кравченко, В. Ляшенко, 
В. Омельяненко, І. Підоричева, Ю. Харазішвілі, П. Шилепницький, 
І. Петрова [22-36]) зробили значний внесок у вирішення питань, 
пов’язаних із проблемами створення та функціонування інновацій-
них систем різного рівня. 

Особливості функціонування індустріальних парків в Україні 
та світі досліджують вітчизняні вчені, серед яких слід відзначити  
І. Єгорова, І. Гужву, В. Панченка, Л. Федулову, Ю. Чичиренка,  
О. Котко, А. Павлюк, С. Лєкарь [1; 37-42]. Ними розкрито актуаль-
ність проблеми створення та організації діяльності індустріальних 
парків як інноваційної структури для забезпечення розвитку про- 
мислового виробництва, науково обґрунтовано моделі прийняття 
управлінських рішень щодо створення індустріального парку. 

О. Марчишинець, С. Марчишинець [43] визначили правові за-
сади функціонування індустріальних парків у напрямі активізації 
процесу залучення інвестицій. В. Галасюк [44] розглядає сутнісні та 
економіко-правові аспекти створення індустріальних парків як ме-
ханізму формування сприятливого інвестиційного клімату з метою 
посилення міжнародної конкурентоспроможності й розвитку про-
мислового сектору України; узагальнює світовий досвід викорис-
тання індустріальних парків для забезпечення прискореного зрос-
тання економіки на інноваційних засадах; окреслює заходи про- 
мислової політики, які мають доповнити існуючі законодавчі норми 
й ініціативи щодо розвитку мережі індустріальних парків.  

Однак, незважаючи на широке коло наукових досліджень з 
обраної теми, багатоаспектність і дискусійність окремих питань по-
требують подальших наукових розробок. Особливо вирішення да-
ної проблеми актуалізується в сучасних умовах модернізації вироб-
ництв у контексті промислової політики, смарт-спеціалізації та де-
централізації.  

Метою статті є розроблення пропозицій щодо інституцій-
ного забезпечення формування та функціонування індустріальних 
парків на рівні об’єднаних територіальних громад в умовах децент- 
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ралізації та смарт-спеціалізації з урахуванням існуючої міжнарод-
ної практики. Для досягнення поставленої мети використано ме-
тоди аналізу і синтезу, індукції та дедукції, порівняння, системного 
підходу, систематизації, структурно-логічного узагальнення.  

В умовах жорсткої конкуренції, глобалізації та посилення  
євроінтеграційних процесів слід шукати альтернативні форми за- 
хисту національного ринку та нові можливості для розвитку про- 
мисловості України. Одним із таких механізмів можуть стати ін- 
дустріальні парки (ІП), особливо якщо врахувати, що більшість 
країн світу – торговельних партнерів України – з успіхом їх вико-
ристовують. 

Перші індустріальні парки виникли у промислово розвинутих 
країнах понад сто років тому – головним чином як інструмент  
заохочення промислового розвитку. Першим у світі відкрито  
Траффордський індустріальний парк (Trafford Park), започаткова-
ний компанією «Shipcanal and Docks» поблизу Манчестера у 1896 р. 
У США перший індустріальний парк з’явився поблизу Чикаго у 
1907 р. Через півстоліття цим досвідом скористалися Азіатські ти-
гри. У 1951 р. у Сінгапурі з’явився перший в Азії індустріальний 
парк [42, c. 85]. 

Найбільшого розповсюдження індустріальні парки набули 
починаючи з 1970-х років. У Китаї перші спеціальні економічні 
зони створено ще у 1980 р. І вже в 2006 р. у країні функціонувало 
54 національні зони технологічного розвитку, за суттю індустріаль-
них парків, які тоді формували майже 5% китайського ВВП, акуму-
лювали близько 22% прямих іноземних інвестицій та генерували 
15% товарного експорту. Чехія впровадила державну програму  
розвитку індустріальних парків у 1998 р. Протягом 7 років було 
створено близько сотні індустріальних парків, інвестори вклали в 
нові виробництва понад 9 млрд євро, створили 70 тис. робочих 
місць [44]. 

Нині, за різними оцінками [45], кількість індустріальних пар-
ків у світі коливається в межах 12-20 тис. Наприклад, у США їх 
створено 400, Чехії – понад 100, Польщі – понад 60, Туреччині – 
263. У Республіці В’єтнам на 200 індустріальних парків припадає 
25% ВВП та 40% залучених інвестицій. У Китаї функціонує 375 ін-
дустріальних парків, де акумулюється близько 25% загального об-
сягу прямих іноземних інвестицій. У свою чергу, парки дають Ки-
таю приблизно 15% товарного експорту і понад 4 млн робочих 
місць. У Південній Кореї діють 1200 індустріальних парків. Вони  
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забезпечують 80% національного експорту, 70% промислового ви- 
робництва і 50% зайнятості у промисловості. У Туреччині за 
останні 30 років створено 346 індустріальних парків, понад 80% 
прямих іноземних інвестицій зосереджено саме в них.  

Отже, за розрахунками експертів, у середньому у світі в 1 га 
площі індустріального парку інвестори вкладають 1-5 млн дол. 
США і створюють від 20 до 50 робочих місць. 

Як правило, індустріальні парки в більшості країн світу від- 
різняються за масштабами, фінансово-економічними показниками 
діяльності, кількістю підприємств, чисельністю працівників тощо. 
Але спільною характерною рисою індустріальних парків є їх спеці-
алізація на високотехнологічних виробництвах. 

Головні стимули, що наразі застосовуються у передовій між-
народній практиці для індустріальних парків (табл. 1), є такими 
[46]: кредити за спеціальними пільговими ставками; звільнення від 
податків та мит; субсидування оренди і тарифів на електрику та 
воду; надання землі на пільгових умовах; преференційні тарифи на 
телекомунікаційні послуги; спрощені регуляторні процедури, 
«єдине» вікно; колективне використання послуг та активів; ство-
рення житлової та комунальної інфраструктури для співробітників. 

Таблиця 1 
Пільги, які надаються індустріальним паркам  

у різних країнах світу  
Країна Пільги 

1 2
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Інструменти стимулювання розміщення виробництва в ІП:
• звільнення від плати за зміну призначення землі;
• звільнення від сплати земельного збору;
• звільнення від податків за видачу містобудівних сертифікатів та
будівельних дозволів; 
• звільнення від сплати місцевих податків (податку на нерухомість)
за рішенням місцевих органів влади. 
З 1 жовтня 2013 р. реалізуються дві схеми державної допомоги: 
1) забезпечення підтримки компаній, що здійснюють діяльність в
індустріальному парку, шляхом звільнення від місцевих податків. 
Компанії можуть отримати до 200 тис. євро протягом трьох наступ-
них фінансових років, максимальний бюджет схеми – 2,5 млн дол.; 
2) надання регіональної державної допомоги для підтримки впро-
вадження початкових інвестицій в індустріальному парку шляхом 
звільнення від місцевих податків: компанії можуть отримати понад 
50 % витрат за проектом, максимальний бюджет схеми – 4,65 млн 
дол. США 
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Продовження табл. 1 
1 2

У
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а 

Власники компаній, що працюють в ІП, можуть одержати під-
тримку, звернувшись до спеціальних фондів, визначених в Опера-
тивній програмі економічного розвитку та Оперативній програмі 
регіонального розвитку.  
Загальна сума коштів, виділених на ці цілі, становила за 2007-
2013 рр. понад 1 млрд євро 

С
ло
ва
чч
ин
а Інструменти державної підтримки:

• державна підтримка становить до 50% від вартості проєкту;
• податкові пільги та преференції для інвесторів надаються залежно
від обсягу інвестицій; 
• компенсація витрат на створення робочих місць;
• часткова компенсація капітальних витрат інвесторів

П
ол
ьщ

а 

Виробники в індустріальних парках надаються такі пільги:
• звільнення від сплати корпоративного податку або податку на до-
ходи фізичних осіб; 
• часткове звільнення від податку на майно;
• підтримка створення нових робочих місць – розмір залежить від
проєкту і може сягати 15,6 тис. злотих (4 тис. дол. США) за одне 
робоче місце; 
• підтримка навчальних програм, спрямованих на підвищення ква-
ліфікації персоналу (максимальна сума компенсації – 70%). 
Перелік пільг, наданих учасникам у Високотехнологічному індуст-
ріальному парку «Штарґрад Щецинський»: 
• звільнення від податку на нерухомість (земельні ділянки, будівлі,
споруди або їх частини, що призначені для ведення господарської 
діяльності); 
• державна допомога для впровадження нових інвестицій (інвести-
ції на суму понад 100 тис. євро, завершення інвестиційного проєкту 
протягом 48 місяців від подачі заяви); 
• державна допомога при купівлі компанії, яка знаходиться в стадії
ліквідації та створення нових робочих місць (не менше 50 нових ро-
бочих місць в придбаній компанії протягом 12 місяців від дня по-
дачі заявки); 
• державна допомога для створення нових робочих місць при реалі-
зації нового інвестиційного проекту (не менше 50 нових робочих 
місць протягом 3 років) 
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Виробникам в індустріальних парках за різними програмами нада-
ються такі пільги: 
• звільнення від сплати корпоративного податку на строк до 10 ро-
ків; 
• звільнення від податку на майно на 5 років.
Крім цього, держава надає гранти до 300 тис. крон (12 тис. дол. 
США) за створення нового робочого місця на території індустріаль-
ного парку 



39 

Закінчення табл. 1 
1 2
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Підприємствам надаються такі пільги: 
• нульова ставка ПДВ з операцій на купівлю земельної ділянки;
• звільнення від податку на нерухомість на наступні 5 років після
завершення будівництва; 
• відсутність податку на поділ або об’єднання земельних ділянок;
• пільгові комунальні платежі;
• звільнення від ПДВ та ввізного мита на імпортне обладнання;
• зниження ставки корпоративного податку (до 90%);
• звільнення від сплати внесків на соціальне страхування (для ІП
строк звільнення може становити 12 років) 
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Надається пряме державне фінансування та застосовуються такі по-
даткові преференції: 
• знижена ставка податку на прибуток – 10% при загальній ставці
18%; 
• звільнення від сплати корпоративного податку;
• звільнення від сплати податку на нерухомість до 01.01.2016 р.;
• звільнення від сплати податку на землю до 01.01.2016 р.;
• звільнення від сплати ПДВ при імпорті;
• звільнення від сплати ввізного мита;
• пільгова ставка з податку на доходи фізичних осіб (працівників);
• пільги за соціальними внесками;
• звільнення від обов’язкового продажу валютної виручки та ком-
пенсаційних виплат за шкідливий вплив на довкілля 
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Виробникам в індустріальних парках надаються такі пільги:
• звільнення від сплати корпоративного податку на 10 років;
• звільнення від сплати податку на доходи фізичних осіб;
• звільнення від сплати ПДВ;
• звільнення від сплати податку на нерухомість;
Крім того, інвестор має право ввозити сировину та обладнання на 
територію ІП без сплати будь-яких митних платежів 
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Дія спеціального режиму економічної діяльності терміном не бі-
льше 25 років. 
Можливість отримання на конкурсній основі фінансування в рам-
ках державних програм і проектів зі сфери науки та інновацій, у 
тому числі для створення та/ 
або розвитку інноваційної інфраструктури.  
Фіскальні стимули застосовувалися до 2012 р., коли були скасовані: 
• звільнення від сплати ПДВ;
• звільнення від сплати мита на імпортовані товари та послуги;
• звільнення від сплати прибуткового податку на три податкових
періоди 

Джерело: складено за даними [1; 43; 44]. 

Слід відзначити, що в деяких країнах застосовуються одна-
кові податкові інвестиційні стимули для розвитку індустріальних 
парків (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Міжнародний досвід податкових преференцій і стимулів 

для розвитку індустріальних парків  
Преференції та стимули Країни

Пільгові ставки з податку на прибуток Нідерланди, Чехія, Туреччина, Китай
Звільнення від ввізного мита на об-
ладнання  

Туреччина, Нідерланди, Азербайджан, 
Республіка Білорусь, Узбекистан 

Звільнення від сплати податку на не-
рухомість 

Польща, Нідерланди, Туреччина, Тай-
вань, Казахстан, Узбекистан, Азербай-
джан, Республіка Білорусь 

Звільнення від податку на землю Туреччина, Тайвань, Китай
Звільнення від податку на оренду зе-
млі або нерухомого майна Туреччина, Литва 

Звільнення від сплати місцевих подат-
ків і зборів Угорщина 

Застосування пільгових суттєво зни-
жених тарифів на комунальні послуги Туреччина, Угорщина 

Джерело: складено за даними [47]. 

Процес формування мережі індустріальних парків в Україні 
було започатковано прийняттям у 2006 р. Концепції створення ін-
дустріальних (промислових) парків. Цим документом передбача-
лося ухвалення спеціального закону та відповідних нормативно-
правових актів у 2006-2007 рр. У 2008 р. мала розпочатися реаліза-
ція пілотних проєктів у Київській, Львівській, Одеській та Харків-
ській областях. Проте ці завдання не були реалізовані вчасно і в  
повному обсязі. На практиці було лише визначено пілотні проєкти 
у перелічених регіонах. 

Правові та організаційні засади створення і функціонування 
індустріальних парків визначено Законом України від 21.06.2012 р. 
№ 5018-VI «Про індустріальні парки» (із змінами) (рис. 1). Згідно з 
цим законом серед преференцій резидентам парків передбачено 
лише цільове фінансування на безповоротній основі та надання без-
відсоткових кредитів для облаштування індустріальних парків, а та-
кож звільнення учасників парків від пайової участі в розвитку ін-
фраструктури населеного пункту. Безумовно, така низька підтри-
мка не може порівнятися з вищезазначеними практиками країн 
світу щодо стимулювання промислового розвитку через індустрі- 
альні парки. 

У 2015 р. було ухвалено Закон України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо усунення регуляторних 
бар’єрів для розвитку мережі індустріальних парків в Україні», від- 
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Джерело: побудовано авторами. 

Рис. 1. Структурно-логічна схема концепції створення  
та функціонування індустріальних парків в Україні 
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• Бюджетний кодекс України (ст. 241), Податковий кодекс України, Митний кодекс України
• Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Земельний кодекс України
• Закон України «Про індустріальні парки» 
• Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» 
• Закон України «Про засади державної регіональної політики» 
• Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
• Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки 
• Цілі сталого розвитку України до 2030 року 

 Міністерство економіки України (забез-
печення інформаційної та консульта-
ційної підтримки ініціаторів створення 
та керуючих компаній  ІП) 

 Департамент інвестицій Мінекономіки
України (підготовка до створення ІП, 
включення їх до реєстру, функціону-
вання, вибору керуючих компаній та
залучення учасників тощо) 

 Міністерство розвитку громад та тери-
торій України

 Державний фонд регіонального роз- 
витку (ДФРР) 

 Агенції регіонального розвитку 
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Фінансування проєктів регіонального роз-
витку, які передбачають облаштування ІП за 
рахунок коштів:  
ДФРР (за умови співфінансування з місцевих 
бюджетів на рівні 10% від їх кошторисної ва-
ртості);  
цільових субвенцій із Державного бюджету; 
місцевих бюджетів. 
Встановлення стимулюючого рівня (пільг) 
щодо ставок місцевих податків. 
Ввезення основних засобів без сплати ввізного 
мита (відповідно до ст. 287 Митного кодексу 
України) 

Складові очікуваного ефекту для різних категорій стейкхолдерів 

Територіальні  
громади  

Забезпечення збалансованого сталого (економічного, соціального, екологічного) 
розвитку відповідних територій; 
активізація господарської, інноваційної та інвестиційної діяльності; 
створення робочих місць 

Керуюча компанія 

Отримання доходів за рахунок надання в користування учасникам ІП земельних 
і виробничих площ, обладнання, а також послуг, пов'язаних із забезпеченням їх гос-
подарської діяльності 

Суб’єкти  
господарювання 

Мінімізація витрат на організацію господарської та логістичної діяльності; 
раціональне використання матеріальних, фінансових, трудових і часових ресурсів 
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повідно до якого добувну промисловість вилучено з переліку видів 
економічної діяльності, які дозволено здійснювати на території віт-
чизняних індустріальних парків. 

З метою перетворення індустріальних парків на реальний ме-
ханізм розвитку вітчизняної промисловості у 2016 р. було підгото-
влено проєкти Закону України «Про внесення змін до розділу  
ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо  
розвитку вітчизняного виробництва шляхом стимулювання залу-
чення інвестицій у реальний сектор економіки через індустріальні 
парки» (№ 2554а-д від 25.04.2016 р.) і Закону України «Про вне-
сення змін до Митного кодексу України щодо розвитку вітчизня-
ного виробництва шляхом стимулювання залучення інвестицій у 
реальний сектор економіки через індустріальні парки» (№ 2555а-д 
від 25.04.2016 р.).  

Запропоновані законопроєкти передбачали низку податкових 
пільг для індустріальних парків і мали відповідати парадигмі «Но-
вої індустріалізації» – відновленню вітчизняної промисловості та 
секторів економіки з високою доданою вартістю за прикладом Пів-
денної Кореї та Китаю. До таких пільг було віднесено: звільнення 
від податку на прибуток на перші 5 років і на 50% у наступні 5 років 
і лише за умови реінвестування цих коштів у розвиток виробництва; 
звільнення від ввізного мита на обладнання й устаткування для  
облаштування та здійснення господарської діяльності в межах ін- 
дустріального парку; розстрочення сплати ПДВ на 60 днів на вве-
зення обладнання й устаткування; можливість отримання фіскаль-
них стимулів із податку на нерухоме майно, земельного податку та 
орендної плати за користування земельною ділянкою державної чи 
комунальної форми власності, на якій створено ІП, за рішенням  
місцевої влади; гарантії на 15 років відсутності погіршення подат-
кових умов. 

Законопроєкти було прийнято у першому читанні. Однак по-
дальше їх просування було відкладено. Серед ключових недоліків 
зазначених законодавчих документів слід назвати: «псевдопідтри-
мку» вітчизняної промисловості з високою доданою вартістю; ри-
зики умов співпраці із СОТ; неможливість розрахунку втрат держа-
вного бюджету; бюрократизм у діяльності державних органів 
влади; створення так званих «індивідуальних офшорів», тобто фор-
мування індустріальних парків під одне виробництво.  

На думку фахівців, законодавчі ініціативи щодо пільгового 
оподаткування та звільнення від сплати мита є позитивними, але не-
достатніми для повноцінного розвитку індустріальних парків. Адже 
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невирішеними залишаються питання оформлення земельних діля-
нок під індустріальні парки. Достатньо складними та бюрократич-
ними є дозвільні процедури в будівництві. Державний нагляд  
(контроль) у сфері господарської діяльності є неефективним і не  
відповідає дійсності. Разом із тим в індустріальних парках слід зро-
бити акцент не лише на важливості надання пільг і преференцій, але 
і на вирішенні проблем із логістикою та інфраструктурою. Це також 
є важливими умовами для поліпшення інвестиційного клімату в Ук-
раїні [45]. 

Питання формування та функціонування індустріальних пар-
ків включено до стратегій соціально-економічного розвитку біль-
шості регіонів України: у 2006 р. – Рівненської та Київської облас-
тей; у 2007 р. – Івано-Франківської, Львівської, Донецької та Вінни-
цької; у 2008 р. – Кіровоградської, Тернопільської, Луганської та 
Херсонської; у 2010 р. – Запорізької, Харківської, Сумської облас-
тей, АР Крим; у 2011 р. – Дніпропетровської, Одеської, Житомир-
ської, Миколаївської; у 2012 р. – Волинської області.  

У деяких регіонах було прийнято окремі детальні програмні 
документи щодо створення та розвитку індустріальних парків на їх 
територіях. Наприклад, у 2007 р. рішенням Харківської обласної 
ради затверджено «Програму створення індустріального парку «Ро-
гань» у Харківській області»; у 2008 р. рішенням Закарпатської об-
ласної ради – «Програму створення індустріальних парків на тери-
торії Закарпатської області на 2008-2012 роки»; у 2011 р. рішенням 
Одеської обласної ради – «Концепцію створення індустріальних 
(промислових) парків в Одеській області».  

На сьогоднішній день розробляються Стратегії регіонального 
розвитку на 2021-2027 року і формуються Плани заходів щодо їх 
реалізації на 2021-2023 роки, у яких серед пріоритетів здебільшого 
визнано прискорення досягнення конкурентоспроможності та інно-
ваційності економіки регіону на засадах смарт-спеціалізації. Для 
цього доцільним є впровадження спеціальних режимів стимулю-
вання промислового виробництва на основі індустріальних парків 
(табл. 3). 

У проєкті Регіональної стратегії розвитку Закарпатської об- 
ласті на 2021-2027 роки наголошено на розвитку регіональної інно-
ваційної інфраструктури, кластерів, інфраструктурних об’єктів під-
тримки інновацій. 

У проєкті Стратегії регіонального розвитку Запорізької об- 
ласті на період до 2027 року до першочергових заходів віднесено 
розвиток організаційних (бізнес-організації, громадські об’єднан- 
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Таблиця 3 
Аналіз стратегічних документів регіонального розвитку  

на період до 2027 р. у частині формування  
та функціонування індустріальних парків  

Область  Стратегічна ціль Оперативна ціль
1 2 3

Вінницька Регіон спроможних громад та ус-
пішних людей 

Підвищення економічної спро-
можності громад 

Волинська Розвиток інноваційної економіки 
(на засадах смарт-спеціалізації) 

Розвиток інноваційної інфра-
структури 

Донецька Оновлена, конкурентоспроможна 
економіка 

«Розумна» спеціалізація, за-
снована на знаннях та іннова-
ціях 

Житомирська Посилення конкурентних еконо-
мічних переваг регіону 

Активізація точок зростання 
регіональної економіки 

Закарпатська Прискорення досягнення конку-
рентоспроможності та інновацій-
ності регіональної економіки. 
Побудова локальних економік 
знань та смарт-спеціалізація 

Підвищення конкурентоспро-
можності ключових секторів 
регіональної економіки.  
Сприяння інноваціям у сферах, 
визначених смарт-спеціаліза-
цією регіону 

Запорізька Конкурентоспроможна економіка 
регіону (яка розвивається на заса-
дах смарт-спеціалізації) у націо-
нальному та глобальному  
просторі 

Індустріально-технологічний
розвиток економіки на іннова-
ційних засадах. 
Розвиток бізнес-екосистеми ре-
гіону 

Івано-
Франківська 

Конкурентоспроможна економіка
на засадах смарт-спеціалізації 

Стимулювання розвитку інно-
ваційних видів економічної ді-
яльності, залучення інвестицій

Кіровоград-
ська 

Конкурентоспроможна іннова-
ційно спрямована економіка, яка 
розвивається на засадах смарт-
спеціалізації 

Розвиток існуючих і створення 
нових високотехнологічних ви-
робництв з урахуванням засад 
смарт-спеціалізації 

Київська Підвищення конкурентоспромож-
ності економіки регіону. 
Розвиток інноваційно орієнтова-
них секторів економіки (на заса-
дах смарт-спеціалізації)

Розвиток видів промислової ді-
яльності з високою доданою 
вартістю. 
Розвиток інноваційної екосис-
теми

Львівська Конкурентоспроможна економіка
на засадах смарт-спеціалізації 

Інвестиційна привабливість

Луганська Економічне зростання регіону: 
конкурентоспроможність, смарт-
спеціалізація, сприятливе бізнес-
середовище 

Розвиток інноваційних галузей 
економіки з високою доданою 
вартістю 

Миколаївська Стале економічне зростання бага-
тогалузевої економіки 

Створення нових і модерніза-
ція існуючих підприємств реа-
льного сектору економіки 
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Закінчення табл. 3 
1 2 3

Одеська Ефективний економічний простір Сталий розвиток малого та се-
реднього підприємництва 

Полтавська Збалансована інноваційна конку-
рентоспроможна економіка 

Інноваційний та науковий роз-
виток економіки області на ос-
нові смарт-спеціалізації. 
Ефективна бізнес-інфраструк-
тура та інвестиційна привабли-
вість

Рівненська Розвиток конкурентної економіки Стимулювання залучення інве-
стицій

Сумська Розвиток регіональної економіки 
на засадах смарт-спеціалізації 

Конкурентоспроможний про-
мисловий та аграрний ком-
плекс регіону 

Тернопіль-
ська 

Підвищення конкурентоспромож-
ності регіону 

Стимулювання залучення інве-
стицій. 
Упровадження регіональної 
смарт-спеціалізації 

Харківська Забезпечення інвестиційно при-
вабливого клімату в регіоні та 
створення інноваційної та інвес-
тиційної інфраструктури 

Інституційне та інфраструк-
турне забезпечення інновацій-
ної та інвестиційної діяльності, 
формування регіональної інно-
ваційної системи 

Херсонська Регіональний економічний розви-
ток з урахуванням діджиталізації 
та інноваційно-інвестиційних 
процесів 

Розвиток інноваційних секто-
рів економіки та діджиталізації

Хмельницька Підвищення конкурентоспромож-
ності регіональної економіки 

Розбудова інфраструктури під-
тримки малого і середнього 
підприємництва 

Черкаська Економіка: високотехнологічна, 
продуктивна, експортоорієнто-
вана 

Інтернаціоналізація бізнесу

Чернівецька Підвищення конкурентоспромож-
ності регіону шляхом сталого роз-
витку сільського господарства, 
переробної промисловості та ту-
ризму 

Підвищення конкурентоспро-
можності продукції провідних 
галузей промисловості (дерево-
обробна, текстильна, харчова) 

Чернігівська Підвищення конкурентоспромож-
ності регіональної економіки 

Реалізація регіонального інвес-
тиційного потенціалу, нарощу-
вання обсягів інвестиційних 
надходжень 

Джерело: складено авторами. 

ня) та просторових форм інтеграції бізнесу (кластери, індустріальні, 
науково-технологічні парки, мережі, хаби) на економічно та соці- 
ально проблемних територіях. 
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У проєкті Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-
2027 роки йдеться про розвиток мережі індустріально-технологіч-
них інституцій і кластерів шляхом сприяння розвитку індустріаль-
ного парку «Олександрія» та створенню індустріальних парків,  
кластерів завдяки залученню центральних органів виконавчої влади 
до вирішення існуючих проблем. 

У проєкті Стратегії розвитку Київської області на 2021-
2027 роки зазначено про створення високоякісної інноваційної ін-
фраструктури для смарт-спеціалізації на основі підвищення іннова-
ційної складової діяльності індустріальних парків; формування та 
просування інвестиційної пропозиції регіону шляхом розвитку ін-
фраструктури індустріальних та технологічних парків. 

До ключових завдань, які наведено у проєкті Стратегії роз- 
витку Чернівецької області на період до 2027 року, включено такі: 
посилення інноваційної складової розвитку промислового комп- 
лексу області; створення та розбудова галузевих та територіальних 
кластерів у сфері деревообробної та легкої промисловості, індустрі-
альних, технологічних парків, бізнес-інкубаторів. 

Досягнення оперативної цілі «Розбудова інфраструктури під-
тримки малого і середнього підприємництва», яку визначено  
у проєкті Стратегії розвитку Хмельницької області на 2021- 
2027 роки, має здійснюватися шляхом розвитку мережі індустріаль-
них парків як технологічної інфраструктури для створення та роз-
витку інноваційно-технологічних підприємств та залучення інвес-
тицій у їх розвиток. 

Як зазначено у проєкті Стратегії збалансованого регіональ-
ного розвитку Вінницької області на період до 2027 року, рівень 
економічної спроможності громад можна підвищити завдяки роз- 
витку промислових зон, індустріальних і технологічних парків, під-
тримці у створенні технічної інфраструктури, залученні інвестицій 
та супроводженні інвесторів. 

У проєкті Стратегії розвитку Донецької області на період до 
2027 року підкреслено, що для підтримки галузей, які мають еконо-
мічний та інноваційний потенціал, необхідно створювати мережу 
індустріальних парків. 

У проєкті Стратегії розвитку Житомирської області на період 
до 2027 року наголошено на формуванні нових індустріальних пар-
ків – майданчиків для концентрації інвестицій і відкриття нових під-
приємств; створенні підприємств із завершеним циклом вироб- 
ництва та транспортно-логістичних центрів. 
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У проєкті Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 
2021-2027 роки йдеться про підготовку та супровід інвестиційних 
проєктів (створення індустріальних, технологічних парків), а саме: 
концепція і техніко-економічне обґрунтування розміщення індуст-
ріальних парків; розвиток інженерної інфраструктури для індустрі-
альних парків тощо.  

У проєкті Стратегії розвитку Луганської області на 2021- 
2027 роки зазначено, що економічного зростання регіональної еко-
номіки можна досягти завдяки підтримці розвитку відповідної інно-
ваційної екосистеми. 

У проєкті Стратегії розвитку Львівської області на 2021-
2027 роки йдеться про підтримку розвитку галузевих та інновацій-
них кластерів, високотехнологічних індустріальних парків. 

Серед ключових завдань, які визначено у проєкті Стратегії 
розвитку Миколаївської області на період до 2027 року, названо 
сприяння створенню та розбудові інфраструктури індустріальних 
парків і промислових зон. 

У проєкті Стратегії розвитку Одеської області на 2021-
2027 роки зазначено, що потужного підприємницького потенціалу 
можна досягти завдяки розвитку організаційних (бізнес-організації, 
громадські об’єднання, стартапи) та просторових форм інтеграції 
бізнесу (кластери, індустріальні, науково-технологічні парки, ме-
режі, хаби). 

У проєкті Стратегії розвитку Полтавської області до 2027 ро-
ку підкреслено, що забезпечення збалансованості та стійкості  
функціонування інноваційної моделі економіки є можливим за ра-
хунок створення належних умов для інституційної підтримки роз-
витку інновацій, їх комерціалізації та трансферу технологій в усі 
види економічної діяльності, стимулювання співробітництва на  
рівні «освіта-наука-бізнес»; сприяння переходу до Індустрії 4.0 
(пріоритетність у підтримці модернізації та автоматизації виробни-
чих процесів, засад енергоефективності, кластерності виробництв, 
оптимізації логістики); упровадження механізмів та інструментів 
залучення інвестиційних ресурсів (у тому числі розбудова мережі 
індустріальних парків тощо). 

У проєкті Стратегії розвитку Рівненської області на період до 
2027 року одними з першочергових завдань визначено створення 
індустріальних парків, розвиток науково-дослідницьких і техноло-
гічних інституцій, промислових зон та кластерів. 

У проєкті Стратегії регіонального розвитку Сумської області 
на 2021-2027 роки зазначено, що головним чинником підвищення 
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конкурентоспроможності економіки на засадах смарт-спеціалізації 
є залучення інвестиційного ресурсу до пріоритетних галузей для іс-
нуючих можливостей інноваційного розвитку. Одним із завдань у 
рамках цієї стратегічної цілі визначено розвиток індустріальних па-
рків, що сприятиме активізації інвестиційної та інноваційної діяль-
ності, стимулюванню виробництва продукції, робіт, послуг, ство-
ренню нових високотехнологічних виробництв, робочих місць. 

У проєкті Стратегії розвитку Тернопільської області на 2021-
2027 роки відзначено, що особливе значення в контексті реалізації 
стратегії регіонального розвитку має інвестиційна діяльність у під-
вищенні рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів 
на основі вдосконалення регіональної інвестиційно-інноваційної ін-
фраструктури, створення регіональної мережі наукових, техноло- 
гічних та індустріальних парків, а також формування сприятливого 
інвестиційного клімату, позитивного інвестиційного іміджу та про-
сування на зовнішніх ринках інвестиційних регіональних можливо-
стей. 

У проєкті Стратегії розвитку Харківської області на 2021-
2027 роки наголошено на формуванні мережі індустріальних і  
технологічних парків та кластерів. 

У проєкті Стратегії розвитку Херсонської області на 2021-
2027 роки відзначено, що для забезпечення підтримки інвестицій-
них процесів і просування інвестиційних пропозицій слід створю-
вати індустріальні парки на територіях промислових підприємств 
області. 

У проєкті Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на 
період до 2027 року до основних завдань включено створення еле-
ментів інституційного середовища (індустріальних, наукових, тех-
нологічних парків, кластерів тощо) як платформи для зростання ін-
вестиційних потоків, розвитку інновацій та передових технологій; 
збалансування інтересів влади, інвесторів і громадськості в питан-
нях залучення інвестицій, розвиток соціальної відповідальності  
бізнесу. 

У проєкті Стратегії розвитку Черкаської області на 2021- 
2027 роки йдеться про функціонування інфраструктури залучення 
інвестицій шляхом формування та просування мережі індустріаль-
них, технологічних, науково-технологічних парків на території об-
ласті. 

Однак у наведених стратегічних документах не приділено 
уваги створенню належних умов формування інституційного сере-
довища розвитку індустріальних парків. Тому це слід ураховувати 
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при внесенні змін і доповнень до Стратегій регіонального розвитку 
та формуванні Планів заходів щодо їх реалізації на 2021-2023 рр. 

Згідно з чинним законодавством фінансування інвестиційних 
проєктів з питань розвитку індустріальних парків здійснюється 
Державним фондом регіонального розвитку (табл. 4).  

Таблиця 4 
Аналіз фінансування індустріальних парків  

в Україні у 2017-2019 рр., млн грн 

Інвестиційний проєкт 

Загальний 
обсяг  

фінансу-
вання

У тому числі кошти

ДФРР місцевого 
бюджетів

приватних 
інвесторів 

Реконструкція під'їзних шляхів до 
індустріального (промислового)  
парку «Славута» у м. Славута  
Хмельницької області 21,1 19,0 2,1 0,0
Благоустрій території Індустріаль-
ного парку «Олександрія» в Кірово-
градській області 4,6 4,1 0,5 0,0
Будівництво мереж водопостачання, 
водовідведення та зливових стоків 
до індустріального парку м. Ново-
дністровськ у Чернівецькій області 8,5 3,9 4,6 0,0
Будівництво інженерно-транспорт-
ної інфраструктури ділянки Індуст-
ріального парку у м. Кам’янка-Бузь-
ка Львівської області з виготовлен-
ням проєктно-кошторисної доку- 
ментації 14,6 12,3 2,3 0,0
Будівництво індустріального парку 
«Золотоноша» по вул. Обухова у 
м. Золотоноша Черкаської області 30,4 27,4 3,0 0,0
Будівництво інженерних мереж ін-
дустріального парку «Коростень» по 
вул. С. Кемського у м. Коростень 
Житомирської області 16,0 14,4 1,6 0,0
Створення індустріального парку 
«Омельник» в Омельницькій ОТГ 
Кременчуцького району Полтавсь-
кої області 11,5 10,3 1,1 0,1
Створення індустріального парку 
«Центральний» у м. Кременчук 
Полтавської області 30,8 24,6 6,2 0,0
Створення індустріального парку 
«Молочанськ» у Запорізькій області 3,0 2,7 0,3 0,0

Джерело: складено на основі інформаційних матеріалів Державного 
фонду регіонального розвитку. 
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Отже, значна частка фінансування інвестиційних проєктів 
здійснюється за рахунок коштів Державного фонду регіонального 
розвитку. При цьому результативність розвитку індустріальних  
парків демонструє стовпчик «Кошти приватних інвесторів», які  
відсутні за всіма проєктами.  

У табл. 5 наведено інформацію про індустріальні (промис-
лові) парки, які включено до Реєстру. У більшості індустріальних 
парків досі не визначено учасників. Отже, ситуація зі створенням і 
функціонуванням індустріальних парків в Україні не є найкращою 
та потребує кардинальних змін і втручання з боку державних і міс-
цевих органів влади. 

Таблиця 5 
Інформація про ІП, які включено до Реєстру 

індустріальних (промислових) парків 
Індустріальний 
(промисловий) 

парк 

Місцезнахо-
дження 

Ініціатор  
створення 

Керуюча  
компанія Учасник 

1 2 3 4 5

"Долина" 
м. Долина 

Івано-Франків-
ської області 

Долинська
міська рада 
Івано-Фран-
ківської  
області

Комунальне під-
приємство Долин-
ської міської ради
«Долина – інвест»

Немає  

"Славута" 
м. Славута 

Хмельницької 
області 

Славутська 
міська рада 

Хмельницької 
області 

Комунальне під-
приємство 

«Славутський 
міський центр зе-
мельно-кадастро-

вих робіт» 

ФОП Федо-
тов Володи-
мир Іванович
ФОП Калі-
чевський Ві-
талій Васи-
льович

"Рясне – 2" 
м. Львів, у ме-
жах промвузла

"Рясне – 2" 

Львівська 
міська рада 

ТзОВ «СіТіПарк 
Львів» Немає 

"Коростень" 
м. Коростень 
Житомирської 

області 

Коростенська 
міська рада 

ТОВ  «Екобау 
Сервіс» ТОВ "БФ 

Проект" ПрАТ "Коростен-
ський завод МДФ"

"Свема" 
м. Шостка 
Сумської  
області 

Шосткинська 
міська рада 
Сумської  
області

Комунальне під-
приємство 

Індустріальний 
парк "Свема"

ТОВ "Шост-
кинський 
елеватор" 

"Соломоново" 

с. Соломоново 
Ужгородсь-
кого району 
Закарпатської 

області  

ТОВ "Сезпарк-
сервіс", ТОВ 
"Євромотор", 
ТОВ «Євро-
автотек", ТОВ 

"РІК"

ТОВ  
"Сезпарксервіс" Немає 
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Продовження табл. 5 
1 2 3 4 5

"Перший укра-
їнський індуст-
ріальний парк" 

смт Велика 
Димерка Бро-
варського  

району Київ-
ської області

ТОВ "Земель-
ний союз" 

ТОВ "Індастріал 
Парк Менедж-

мент" 
Немає 

"BIONIC HiLL" м. Київ ТОВ "Біонік 
Девелопмент" Немає Немає 

"iPark" 

с. Візирка Ко-
мінтернівсь-
кого району 
Одеської  
області  

Громадяни 
України 

А. Ставніцер, 
В. Мушинська

ТОВ з ІІ "Транс-
інвестсервіс" Немає 

"Кривбас" 
м. Кривий Ріг 
Дніпропетров-
ської області 

Криворізька 
міська рада 

Дніпропетров-
ської області

Немає Немає 

"Тростянець" 
м. Тростянець 
Сумської  
області 

Тростянецька 
міська рада 
Сумської  
області 

ТОВ "Екобау 
Сервіс Ост"

Немає 
Комунальне під-
приємство Тростя-
нецької міської 

ради "Агенція міс-
цевого розвитку" 

"Мироцьке" 

с. Мироцьке 
Києво-Свято-
шинського 

району Київсь-
кої області

Громадянин 
України 

В. Іванченко 

ТОВ "Індустріаль-
ний парк Миро-

цьке" 
Немає 

Вінницький  
індустріальний 
парк 

м. Вінниця Вінницька 
міська рада 

Комунальне під-
приємство "Вінни-
цький муніципаль-
ний центр іннова-

цій" 

ТОВ "Укро-
Експерт-
постач"
ТОВ 

«Вінниця-
енерго» 

"Вінницький 
кластер холо-
дильного  
машино- 
будування" 

м. Вінниця 

Вінницька 
міська рада,   
ПАТ "Україн-
ська пивна 
компанія"

ТОВ "Промис-
лово-інвестиційна 

компанія" 

ТОВ "ГРІН 
КУЛ" 

"ВІНТЕР 
СПОРТ" 

м. Вінниця, 
вул. Немирів-
ське шосе, 213

ТОВ "ХЕД 
Вінниця" Немає Немає 

"Житомир-
Схід" м. Житомир Житомирська 

міська рада 

Комунальне підп-
риємство "Центр 

інвестицій" 
Житомирської 
міської ради 

Немає 
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Продовження табл. 5 
1 2 3 4 5

"Новодніст-
ровськ" 

м. Ново-
дністровськ 
Чернівецької 

області

Новодністров-
ська міська 

рада 

Публічне акціо-
нерне товариство 

"Гравітон" 

ТОВ "Вест 
Буковина" 

"Фастіндастрі" м. Фастів Ки-
ївської області

Фастівська 
міська рада 

ТОВ "Компанія 
"СТАРТ- 
ІНДАСТРІ"

ТОВ  
"СЕНДА" 

"Павлоград" Дніпропетров-
ська область 

Дніпропетров-
ська обласна 
державна 

адміністрація

ДП "Інвестиційно-
інноваційний 

центр" 

ТОВ "СГ 
МЕТАНОЛ"
ТОВ "СІН-
ГАЗ ФТС"

ТОВ Інвести-
ційна група 
"КВАРТАЛ"
ТОВ "ГВМ 
Україна" 
ТОВ "ЕКО 
МОДУЛЬ-
Україна"

Яворівський  
індустріальний 
парк 

Яворівський 
район Львівсь-
кої області 

Яворівська 
районна рада Немає Немає 

"Золотоноша" 
м. Золотоноша 
Черкаської 
області

Золотоніська 
міська рада 

ТОВ "Голд  
Кепіталбуд" Немає 

Кам'янка-Бузь-
кий індустріа-
льний парк 

м. Кам'янка-
Бузька Львів-
ської області

Кам'янка-
Бузька міська 

рада
Немає Немає 

Новорозділь-
ський  

м. Новий Роз-
діл Львівської 

області 

Новорозділь-
ська міська 

рада 
Немає Немає 

"Новово-
линськ" 

м. Новово-
линськ Волин-
ської області

Нововолин-
ська міська 

рада
Немає Немає 

"Лиманський" 
м. Лиман  
Донецької 
області 

Лиманська 
міська рада 

ТОВ «СК-
ДАРІНА» Немає 

ТОВ "Логос-
Сервіс" Немає 

"СІГМА Парк 
Яричів" 

с. Старий Яри-
чів Кам'янка-
Бузького рай-
ону Львівської 

області

ТОВ "Індуст-
ріальний парк 
"СІГМА Парк 

Яричів" 

Немає Немає 

Ланнівський 
індустріальний 
парк 

с. Ланна Кар-
лівського рай-
ону Полтавсь-
кої області 

ПП "Ланнів-
ський цукро-
вий завод" 

ТОВ "Ланнівська 
МТС" 

Приватне під-
приємство

«Ланна-Агро»
ТОВ "Про-

мінь" 



53 

Продовження табл. 5 
1 2 3 4 5

"Київщина" 

с. Нові Пет-
рівці Вишго-
родського 

району Київ-
ської області

ПрАТ "Про-
мислово-тех-
нологічний 
парк "Київ-
щина"

Немає Немає 

"Техносіті" 
м. Костянтині-
вка Донецької 

області 

Костянтинів-
ська міська 
рада Донець-
кої області

Колективне під-
приємство  

"ЕЛІТ-СКЛО" 
Немає 

"Біла Церква" 

територія 
Шкарівської 
сільської ради, 
Білоцерківсь-
кий район Ки-
ївської області

ТОВ "Індуст-
ріальний  
парк "Біла 
Церква 1" 

ТОВ "Індастріал 
парк менеджмент" Немає 

"Олександрія" 
м. Олександрія 
Кіровоградсь-
кої області 

Олександрій-
ська міська 
рада Кірово-
градської об-

ласті

Немає Немає 

"Захід Ресурс" 
м. Городок 
Львівської 
області 

ТОВ "ЄВРО-
ІНВЕСТ- 

ХОЛДИНГ" 
Немає Немає 

"Тернопіль" м. Тернопіль Тернопільська 
міська рада 

Комунальне підп-
риємство "Підпри-
ємство матеріа-
льно-технічного 
забезпечення" 

Тернопільської мі-
ської ради 

Немає 

"Біла Церква 2" 

Територія 
Шкарівської 
сільської ради, 
Білоцерківсь-
кий район Ки-
ївської області

ТОВ "Індуст-
ріальний парк 
"Біла Церква 

2" 

ТОВ "Індастріал 
парк менеджмент" Немає 

"Енергія" 
м. Миколаїв 
Миколаївської 

області 

Миколаївська 
міська рада Немає Немає 

"Суми" м. Суми, Сум-
ська область 

Сумська 
міська рада Немає Немає 

"INNOVATION 
FORPOST" 

м. Дніпро, 
Дніпропетров-
ська область

Дніпровська 
міська рада Немає Немає 

«АзовАква- 
Інвест» 

м. Маріуполь 
Донецької 
області 

Маріуполь-
ська міська 

рада 

Комунальне ко-
мерційне підпри-
ємство Маріуполь-
ської міської ради 

Немає 
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Закінчення табл. 5 
1 2 3 4 5

 
"Приазовська ін-
вестиційна компа-

нія" 

"Хмельниць-
кий" 

м. Хмельниць-
кий Хмельни-
цької області

Хмельницька 
міська рада Немає Немає 

"Подільськ" 
м. Подільськ 
Одеської  
області

Подільська 
міська рада Немає Немає 

"Бізнес Прайм" 

с. Тернопілля 
Миколаївсь-
кого району 
Львівської 
області 

ТОВ "Рубікон 
Трейд" Немає Немає 

"Chortkiv-
West" 

м. Чортків Те-
рнопіль- 

ської області

Чортківська 
міська рада Немає Немає 

"Місто Скла" 
м. Березань 
Київської  
області

ТОВ "Береза-
ньскло" Немає Немає 

"Східний ре-
гіон" 

м. Попасна
Луганської 
області 

Попаснянська 
міська рада Немає Немає 

"Патон" 

Глевахівська 
селищна рада, 
Фастівський 
район Київсь-
кої області 

ТОВ "Дослід-
ний завод зва-
рювального 
устаткування 
Інституту 

електрозварю-
вання  

ім. Є.О. Па-
тона" 

Немає Немає 

Джерело: складено на основі інформаційних матеріалів, розміщених у 
розділі «Індустріальні парки в Україні» на офіційному сайті Міністерства еко-
номіки України. 

Слід зауважити, що індустріальні парки типу «грінфілд» 
(Greenfield), які створюються на раніше не забудованих земельних 
ділянках промислового призначення, є привабливими переважно 
для великих компаній, які шукають площі для забудови промисло-
вими спорудами під свої специфічні потреби. Індустріальні парки 
типу «браунфілд» (Brounfield), що створюються на базі промисло-
вих майданчиків із проведенням відповідної до спеціалізації ін- 
дустріального парку і його учасників реконструкції інфраструктури 
і/або капітальних робіт, можуть викликати зацікавленість у невели- 
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ких компаній, виробничі комплекси яких можуть розміщуватися у 
стандартних приміщеннях. Термін від початку інвестування до ви-
пуску та реалізації готової продукції для учасників індустріального 
парку типу «браунфілд» має скоротитися з 2-3 років до 6-9 місяців 
[43]. 

Отже, для вирішення існуючих проблем у вітчизняній прак-
тиці господарської діяльності необхідно розробити пропозиції, 
впровадження яких дозволить удосконалити інституційне та інвес-
тиційно-фінансове забезпечення створення та розвитку індустріаль-
них парків в Україні (рис. 2). 

Створення та функціонування індустріальних парків має 
стати пріоритетним і масштабним проєктом, що дозволить одержу-
вати ефект = ∑ →  , 

де  – створення сприятливих інституційних умов для розміщення 
нових підприємств, у тому числі з іноземним капіталом;  

 – підвищення інвестиційної привабливості територіальних 
громад різного рівня, активізація процесів залучення в економіку 
зовнішніх та внутрішніх інвестицій; 

 – збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів; 
 – забезпечення технічного переоснащення підприємств і мо-

дернізації виробництв на засадах смарт-спеціалізації; 
 – забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції та 

розширення сегментів ринків її збуту; 
 – ефективне використання потенціалу наявних суб’єктів гос-

подарювання – учасників індустріального парку; 
 – збільшення темпів зростання промислового виробництва; 
 – збільшення кількості зайнятого населення і, як наслідок, по-

ліпшення соціальних стандартів у межах територіальних громад; 
 – зростання рівня заробітної плати, якості життя на терито-

ріях територіальних громад;  – підвищення рівня екологічної безпеки територіальних гро-
мад. 

У цілому, за експертними оцінками, один індустріальний 
парк (середньою площею 200 га) має залучати від 10 до кількох де-
сятків компаній, інвестиції на суму не менше 200 млн дол. США та 
створювати від 2,5 до 10 тис. нових робочих місць. 

Висновки. У результаті узагальнення міжнародного досвіду 
встановлено, що індустріальні парки мають велике значення і віді- 
грають важливу роль у забезпеченні випереджального розвитку на- 
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Джерело: побудовано на основі узагальнення [44; 47]. 

Рис. 2. Комплекс заходів щодо сприяння ефективному  
функціонуванню індустріальних парків 

Комплекс заходів 

Визначення виключного переліку 
критеріїв до учасників ІП, які ма-
ють право на застосування стиму-
люючих особливостей оподатку-
вання 

Встановлення терміном на 10 ро-
ків особливостей оподаткування 
податком на прибуток учасників 
ІП (перші 5 років – за нульовою 
ставкою, наступні 5 – за ставкою, 
вдвічі меншою за базову) 

Надання можливості розстрочення 
строком на 5 років сум ПДВ щодо 
операцій із ввезення на митну те-
риторію України у митному ре-
жимі імпорту устаткування та ком-
плектуючих, матеріалів резиден-
тами ІП (якщо такі товари вико-
ристовуються ними для облашту-
вання таких парків або здійснення 
господарської діяльності у їх ме-
жах) 

Надання можливості для органів 
місцевого самоврядування встано-
влювати пільги та знижені ставки 
зі сплати податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ді-
лянки, земельного податку за земе-
льні ділянки та орендної плати 
за користування земельною ділян-
кою державної чи комунальної 
власності, на якій створено ІП, для 
резидентів ІП 

Стимулювання реінвестування 
прибутків у промисловість та на-
уку – 200% амортизація необорот-
них активів виробничого та науко-
вого призначення для учасників ІП 

Державна фінансова підтримка ви-
сокотехнологічного виробництва 
та несировинного експорту за ра-
хунок 3% промислово-сировин-
ного збору з експорту необробле-
ної промислової сировини 

Безкоштовне приєднання до інже-
нерних мереж для резидентів ІП за 
рахунок інвестиційної складової 
тарифу 

Створення Банку розвитку із залу-
ченням коштів МФО для надання 
доступних і довгострокових кре-
дитів промисловим виробникам 

Створення експортно-кредитного 
агентства для страхування і гаран-
тування експортних контрактів та 
часткової компенсації відсотків за 
експортними кредитами виробни-
ків 

Надання переваги вітчизняній про-
дукції при державних закупівлях – 
реалізація програми «розумного» 
імпортозаміщення в публічному 
секторі економіки  

Реалізація масштабних інфраструк-
турних проєктів у сфері транспо-
рту, промисловості тощо (у т.ч. на 
основі запровадження режиму 
міжнародно-публічно-приватного 
партнерства із залученням націо-
нальних та іноземних інвесторів) 

Звільнення об’єктів промисловості 
від сплати земельного податку на 
умовах спрямування «вивільне-
них» коштів на модернізацію ви-
робництва 
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ціональних економік у різних країнах світу. Однак відсутність на-
лежних інституційно визначених інвестиційних стимулів і податко-
вих преференцій обумовлює низьку ефективність функціонування 
індустріальних парків в Україні на поточному етапі. Разом з тим ім-
плементація пакета реформ, спрямованого на наближення приваб-
ливості умов господарської діяльності в індустріальних парках Ук-
раїни до рівня країн-сусідів, дозволить подолати існуючі бар’єри 
деіндустріалізації та деградації промислового потенціалу і забезпе-
чити низку позитивних системних ефектів. Тобто широкомасш- 
табна реіндустріалізація національної економіки на засадах смарт-
спеціалізації можлива лише при застосуванні передової міжнарод-
ної практики, але з урахуванням української специфіки. 

Індустріальні парки мають стати одним із дієвих механізмів 
успішної децентралізації, суть якої полягає у створенні умов, за 
яких територіальні громади мають розуміння, зацікавленість та ін-
струменти поліпшення добробуту мешканців через вивільнення 
підприємницької ініціативи, залучення інвестиційних ресурсів, збі-
льшення кількості робочих місць, розвитку промислового вироб- 
ництва та наповнення бюджетів.  

Наразі питання функціонування індустріальних парків пере-
буває у фокусі уваги Міністерства розвитку громад та територій Ук-
раїни, яке спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань 
економічного розвитку та експертами розробляє Концепцію роз- 
витку індустріальних парків на 2021-2024 роки. Дана Концепція має 
спиратися на регіональні та соціально-економічні особливості, ура-
ховувати досвід зарубіжних країн, а також бути спрямована на під-
тримку та стимулювання розвитку індустріальних парків на дер- 
жавному рівні. 

Усе вищенаведене дозволить збільшувати обсяги податкових 
відрахувань, що, у свою чергу, сприятливо вплине на формування 
додаткових джерел фінансування соціально-економічного розвитку 
територіальних громад; залучати приватні інвестиційні ресурси; 
створювати нові робочі місця; підвищувати якість виробничої, інно-
ваційної та логістичної інфраструктури; стимулювати розвиток під-
приємницької діяльності на певній території та диверсифікувати її 
галузеву структуру; оптимізувати ризики, пов’язані з господар- 
ською та логістичною діяльністю.  

Пропонується у проєкті Закону України «Про загальні засади 
державної промислової політики» ст. 18 «Індустріальні (промис-
лові) парки» викласти в такій редакції:  



58 

«1. До суб’єктів, що перебувають у складі індустріального 
(промислового) парку, застосовуються такі заходи стимулювання: 
звільнення від сплати митних зборів імпортованих машин, облад-
нання та комплектуючих до них; звільнення від податку на землю 
підприємств-учасників індустріальних парків; звільнення від 
сплати земельного збору; зниження екологічних податків (стимули 
з упровадження оподаткування екологічним податком могли б на-
даватись у вигляді зниженої ставки екологічного податку за наяв-
ності у підприємства-учасника індустріального парку інновацій з 
екологічною складовою протягом попереднього звітного періоду); 
звільнення від місцевих податків та зборів; звільнення від податку 
на прибуток  у відношенні до створених нових робочих місць;  
звільнення від сплати або зниження податку на нерухомість; зни-
ження вартості зв’язку; застосування знижених тарифів на комуна-
льні послуги; покриття державою внесків на соціальне страхування 
(строком до 5 років); покриття державою відсоткової ставки за кре-
дитами на НДДКР; компенсація державою вартості навчальних 
програм, спрямованих на підвищення кваліфікації персоналу, у 
тому числі у сфері опанування цифрових навичок; компенсація ви-
трат інвесторів за підключення до інженерних мереж (енергоме-
реж); забезпечення збору та утилізації відходів; надання різного 
виду послуг (фінансові, лізинг, кредитування, маркетингові, ви- 
ставкові послуги, охорона, управління об’єктами нерухомості 
тощо); повернення ПДВ, здійсненого за витратами на будівництво; 
фінансування облаштування територій індустріальних парків; при-
скорена амортизація основних фондів; надання державних гарантій 
інвесторам щодо збереження поточних умов інвестування; взаємо-
дія учасників ІП у рамках СРР «Єдине вікно ІП» з широким засто-
суванням цифрових технологій.   

2. З метою запобігання зловживанням стимулами їх кількість
за вибором інвестора обмежується у 5-7-10 позицій, залежно від об-
сягу інвестицій, кількості нових робочих місць, що створюються, 
рівня розвитку та особливостей території (грінфілд, браунфілд, не-
велика ОТГ, місто обласного значення, обласний центр, іншого 
призначення)». Далі по тексту.  

Також пропонується доповнити даний законопроєкт статтею: 
«Стаття 19*. Пріоритетні галузі смарт-спеціалізації» такого змісту:  

«1. Пріоритетні галузі смарт-спеціалізації регіонів визнача-
ються у стратегіях регіонального розвитку на відповідний період, 
розроблених згідно з нормативно-правовими актами Кабінету Міні-
стрів України. 
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2. Заходи стимулювання діяльності у сфері промисловості,
включені як пріоритетні напрями смарт-спеціалізації до регіональ-
них стратегій регіонального розвитку, вживаються відповідно до 
п.1 ст. 18 цього закону».   

Крім цього, доцільно включити статтю «Імпортозаміщення»: 
«1. Держава стимулює  внутрішнє виробництво готових това-

рів через лізингові та кредитні програми, які поширюються на ви-
роблені в країні товари з високим рівнем локалізації (від 30 до 50%). 
Важливо також надавати таким виробникам кредити в національній 
валюті на умовах, не гірших від тих, на яких їх залучають основні 
іноземні конкуренти. Необхідно передбачити податкові канікули 
для новостворюваного бізнесу та нових виробничих ліній уже на- 
явних компаній. Джерелом коштів для цього має стати посилення 
оподаткування імпорту та кардинальне збільшення ренти на сиро-
винні галузі.  

2. Держава застосовує зниження, а то й повне скасування
ПДВ на продукцію сировинних галузей, особливо ту, яка на 60-80%, 
а подекуди і більше, експортується за кордон. Відсутність ПДВ на 
руди, зерно чи олійні знижуватиме їхню вартість для споживачів  
і переробників цих товарів у країні та зменшуватиме на 20% при- 
бутковість їхнього експорту в необробленому вигляді. При цьому 
втрати для бюджету будуть незначними, а ефект для національної 
економіки, особливо її галузей із глибшою переробкою, – дуже  
значним» [48-52]. 

Перспективи подальших досліджень у даному напрямі поля-
гають у науково-методичному обґрунтуванні та розробленні моде-
лей організації виробництва в індустріальних парках для різних  
рівнів об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації 
та смарт-спеціалізації. 
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