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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Мета вивчення дисципліни: висвітлити істоpію питання, показати місце 
особливих теpитоpіально-господаpських утвоpень у макpоекономічній і pегіональній 
політиці деpжав, розкрити оpганізаційно-економічні механізми функціонування 
названих утвоpень, ознайомити студентів із світовою пpактикою та укpаїнським 
досвідом останніх pоків. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 
 вивчення та засвоєння положень законодавчих актів, нормативно-

інструктивних документів, спеціальної навчальної літератури, які 
стосуються розвитку і функціонування територій особливого розвитку; 

 оволодіння професійною термінологією з дисципліни територій особливого 
розвитку; 

 засвоєння теоретичних основ функціонування територій особливого 
розвитку; 

 набуття практичних навичок щодо порядку створення і діяльності територій 
особливого розвитку.  

Для контролю знань, передбаченного навчальними планами, використовують 
контрольні роботи, написання рефератів, розв’язання завдань та тестів. Вони також 
можуть використовуватися студентами для самоконтролю під час підготовки до 
заліків та іспитів і для самостійного вивчення теоретичних основ дисципліни 
території особливого розвитку. 

Студенти, які беруть участь у науково-дослідній роботі, можуть також 
підготувати доповідь на науково-практичну конференцію.  

Мета даних методичних рекомендацій – допомогти студентам у самостійному 
вивченні як охоплених, так і не охоплених у повному обсязі тем дисциплін «Території 
особливого розвитку», або тем, що не включені до навчальної (робочої) програми, але 
мають важливе значення для фахової підготовки. 

Дисципліна «Території особливого розвитку» є основною для підготовки 
студентів за фаховим спрямуванням “Зовнішньоекоьномічна діяльність підприємств” 
та інших економічних фахових спрямувань. 

Освітня мета – дати уявлення про сутність територій особливого розвитку в 
ринкових умовах господарювання, сучасний стан розвитку територій особливого 
розвитку у світовій практиці ведення бізнесу, в тому числі і в Україні, та його вплив 
на економічний розвиток суспільства. 

Виховна мета полягає у формуванні у студентів розуміння важливості ролі 
територій особливого розвитку в сучасній системі господарювання . 

Практична мета досягається набуттям практичних навичок володіння 
методикою створення та порядком функціонування територій особливого розвитку 

Міжпредметні зв’язки : 
Вивчення дисциплін «Території особливого розвитку» базується на 

фундаментальних знаннях з таких дисциплін: “Міжнародна економіка”, 
“Зовнішньоекономічна діяльність підприємств”, “Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності” та інших. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

« ТЕРИТОРІЇ ОСОБЛИВОГО РОЗВИТКУ» 
 

№ 
пор. 

Назва змістового модуля і теми 

Змістовий модуль І. Сутність територій особливого розвитку та їх 
нормативно-правове регулювання 

1 Поняття територій особливого розвитку та їх класифікація 
2 Особливості дії законодавства України на територіях особливого 

розвитку 
3 Умови впровадження підприємницької діяльності на територіях 

особливого розвитку 
4 Запровадження особливого режиму інвестиційної діяльності на 

територіях особливого розвитку 
5 Органи управління територіями особливого розвитку та їх 

повноваження  
6 Узагальнення світового досвіду розбудови територій особливого 

розвитку 
Разом годин: 90 

 
 

ЗМІСТ  
дисципліни 

«ТЕРИТОРІЇ ОСОБЛИВОГО РОЗВИТКУ» 
 

Змістовий модуль І. Сутність територій особливого розвитку та їх 
нормативно-правове регулювання 

 
Тема 1. Поняття територій особливого розвитку та їх класифікація 
Території особливого розвитку: ознаки, визначення і багатоваріантність 

використовуваних дефініцій. Типи ТСР залежно від критеріїв і масштабу зон. 
Основна мета і завдання, які ставляться приймаючою країною в разі прийняття 
рішення про заснування ТСР.  

 
Література [1–27] 

 

Тема 2. Особливості дії законодавства України на територіях особливого 
розвитку 

Розробка, прийняття і основні положення Закону України “Про загальні засади 
створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон”. Загальне 
економічне законодавство, галузеві пріоритети, що визначені державою, 
стимулювання залучення іноземних інвестицій. Процедури створення СЕЗ, визначені 
законом 1992 р. та Конституцією України. 

 
 

Література [1–27] 
 



 5

Тема 3. Умови провадження підприємницької діяльності на територіях 
особливого розвитку 

Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та порядок його 
запровадження. Затвердження Радою інвестиційного проекту та видача свідоцтва 
про його затвердження є підставою для укладення відповідним органом місцевого 
самоврядування договору (контракту) з суб’єктом підприємницької діяльності щодо 
умов реалізації інвестиційного проекту, укладення договорів оренди землі, 
приміщень тощо. Порядок укладення договору (контракту) визначається 
Житомирською обласною радою. 

Література [1–27] 
 

Тема 4. Запровадження особливого режиму інвестиційної діяльності 
територіях особливого розвитку 

Порядок застосування особливого режиму інвестиційної діяльності, що 
запроваджується на територіях пріоритетного розвитку з 1 січня 2000 року і діє 
протягом 30 років при реалізації того чи іншого проекту. Визначення згідно з 
чинним законодавством адміністративно-територіальних меж дії особливого 
режиму інвестиційної діяльності. Застосування до суб’єктів підприємницької 
діяльності, які реалізують в порядку, визначеному чинним законодавством, 
інвестиційний проект в певному грошовому еквіваленті.  

Література [1–27] 
 

 
Тема 5. Органи управління територіями особливого розвитку та їх 

повноваження  
Органи місцевого самоврядування територій, на яких запроваджується 

спеціальний режим інвестиційної діяльності, здійснюють свої повноваження 
відповідно до Конституції та законів України з урахуванням особливостей, 
визначених чинним законодавством.  

Література [1–27] 
 
Тема 6. Узагальнення світового досвіду розбудови територій особливого 

розвитку 
Історія територій особливого розвитку. Загальна етапність розбудови 

територій особливого розвитку, послідовна модифікація їх типів, географічні 
особливості поширення ТОР. Цілі створення територій особливого розвитку 
країнами, що належать до різних груп — промислово розвинених, країн, що 
розвиваються, та країн, які мали централізовано керовану економіку. 
Макроекономічний вплив (зайнятість, зовнішньоторговельний баланс, зміна 
інноваційної якості економіки, інвестиційні процеси тощо) територій особливого 
розвитку на економіку приймаючих держав. Прогноз розвитку ТОР різних типів у 
майбутньому. Їх місце в соціально-економічній політиці країн. 

Література [1–27] 
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ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 
 
Лекція 1. Поняття територій особливого розвитку та їх і класифікація 

1. Територій особливого розвитку: ознаки, визначення і багатоваріантність 
використовуваних дефініцій.  

2. Типи ТСР залежно від критеріїв та масштабу зон.  
3. Основна мета і завдання, які ставляться приймаючою країною в разі 

прийняття рішення про заснування ТОР.  
Література [1–27] 

 

Лекція 2. Особливості дії законодавства України на територіях особливого 
розвитку 

1. Розробка, прийняття і основні положення Закону України “Про загальні 
засади створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних 
зон”. 

2. Загальне економічне законодавство, галузеві пріоритети, що визначені 
державою, стимулювання залучення іноземних інвестицій.  

3. Процедури створення СЕЗ, визначені законом 1992 р. та Конституцією 
України. 

Література [1–27] 
 
Лекція 3. Умови провадження підприємницької діяльності на територіях 

особливого розвитку 
1. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності та порядок 

його впровадження.  
2. Затвердження Радою інвестиційного проекту та видача свідоцтва про 

його затвердження є підставою для укладення відповідним органом 
місцевого самоврядування договору (контракту) з суб’єктом 
підприємницької діяльності щодо умов реалізації інвестиційного 
проекту, укладення договорів оренди землі, приміщень тощо.  

Література [1–27] 
 

Лекція 4. Запровадження особливого режиму інвестиційної діяльності 
територіях особливого розвитку 

1. Порядок застосування особливого режим інвестиційної діяльності, 
який запроваджується на територіях пріоритетного розвитку з 1 січня 
2000 року і діє протягом 30 років при реалізації того чи іншого 
проекту.  

2. Визначення згідно чинного законодавства адміністративно-
територіальних меж дії особливого режим інвестиційної діяльності.  

3. Застосування до суб’єктів підприємницької діяльності, які реалізують 
в порядку, визначеному чинним законодавством, інвестиційний 
проект в певному грошовому еквіваленті.  

Література [1–27] 
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ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

Заняття 1. Органи управління територіями особливого розвитку та їх 
повноваження  

 
Органи місцевого самоврядування територій, на яких запроваджується 

спеціальний режим інвестиційної діяльності, здійснюють свої повноваження 
відповідно до Конституції та законів України з урахуванням особливостей, 
визначених чинним законодавством.  

Література [1–27] 
 

Заняття 2. Узагальнення світового досвіду розбудови територій 
особливого розвитку 

Історія територій особливого розвитку. Загальна етапність розбудови 
територій особливого розвитку, послідовна модифікація їх типів, географічні 
особливос ті поширення ТОР. Цілі створення територій особливого розвитку 
країнами, що належать до різних груп — промислово розвинених, країн, що 
розвиваються, та країн, які мали централізовано керовану економіку. 
Макроекономічний вплив (зайнятість, зовнішньоторговельний баланс, зміна 
інноваційної якості економіки, інвестиційні процеси тощо) територій особливого 
розвитку на економіку приймаючих держав. Прогноз розвитку ТОР різних типів у 
майбутньому. Їх місце в соціально-економічній політиці країн. 

 
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ (СРС) 

 
Самостійна робота студентів (СРС) є основним засобом опанування 

навчальним матеріалом, засвоєння теоретичних знань, набуття умінь та практичних 
навичок у поза аудиторний час. У процесі самостійної роботи студенти вивчають 
теоретичні положення дисципліни, здійснюють самоконтроль своїх знань та вмінь. 

До самостійної роботи студентів входить: 
— опрацювання лекційного матеріалу; 
— самостійне вивчення окремих питань курсу на основі навчальної 

літератури, монографій, наукових статей, законодавчих та нормативних актів; 
— підготовка до обговорення окремих питань курсу; 
— підготовка до практичних занять; 
— розв’язування задач та виконання розрахункових завдань; 
— виконання розрахунково-графічних робіт у вигляді графіків, діаграм, 

гістограм, таблиць; 
— аналіз статистичних і фактичних матеріалів за заданою темою; 
— підготовка до письмових контрольних робіт; 
— підготовка до фіксованих виступів; 
— підготовка рефератів, есе з проблематики, пропонованої викладачем або 

ініційованої студентами на основі репрезентативних книг, галузевих журналів або 
інших першоджерел маркетингової інформації. 

Самостійну роботу студент повинен обов'язково виконати для контролю його 
знань викладачем. 

Формами контролю за самостійною роботою студентів є: співбесіда, 
колоквіум, круглий стіл, реферат. 
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Співбесідою передбачається скорочена доповідь викладачеві, аналіз 
підібраних матеріалів по темі, надання особистих висновків. 

Круглий стіл передбачає колективне обговорення групою теми, яку призначає 
викладач з колективним складанням висновків. 

Реферат (доповідь) передбачає написання з обраної теми скороченої роботи, 
до складу якої входить: обґрунтування важливості обраної теми, стислим викладом 
матеріалів підібраної літератури з даної теми, докладний розгляд питань, 
обґрунтування висновків. До реферату додається список використаної літератури. 
Обсяг реферату - не менше 5 друкованих сторінок. 

 
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  

 
1. Перспективи застосування особливих територіально-господарських 
1. утворень у межах державної регіональної політики України. 
2. Теоретико-методологічні аспекти діяльності ТСР. 
3. “Життєві цикли” ТСР. 
4. Типологія та специфічні ознаки незональних територіально-

господарських утворень. 
5. Дослідження макроекономічного впливу особливих територіально-

господарських утвореньТСР. 
6. Узагальнення досвіду розбудови ТСР у країнах з різним рівнем 

суспільного розвитку. 
7. “Класичні” вільні економічні та підприємницькі зони у 

Великобританії. 
8. Типи особливих територіально-господарських утворень, які викори 

стовують США. 
9. Зони підприємництва та розвиток депресивних регіонів у Франції. 
10. Азіатські моделі економічного розвитку та механізми ВЕЗ. 
11. Дослідження структури механізму діяльності ТСР. 
12. Економічний механізм ТСР: характер побудови та вибір оптимального 

набору пільг. 
13. Схеми управління ТСР та розподіл повноважень окремих органів. 
14. Етапність розвитку і трансформації торговельно-виробничих зон у 

країнах, що розвиваються. 
15. Регіональні союзи та ТСР. 
16. Узагальнення досвіду групи промислово-розвинених країн у сфері 

заснування ВЕЗ. 
17. Вплив експорто- та імпортовиробничих зон на соціально-економічний 

розвиток країн, що розвиваються. 
18. Зовнішньоекономічний та виробничий ефект від вільних зон, 

створених на території країн, які мали централізовано керовану 
економіку (Угорщина, Польща, Російська Федерація, Казахстан, 
Білорусь). 

19. Китайський досвід спеціальних економічних зон Шеньчжень, Чжухай, 
Гуандун, Хайнань. 

20. Результати створення “відкритих” районів і вільних митних зон КНР. 



 9

21. Рівень правового забезпечення ТСР в Україні. 
22. Перспективи реалізації державної політики щодо ТСР в Україні. 
23. Організаційно-методичні основи проектування ТСР. 
24. Прогнозування та моделювання розвитку територій із спеціальним 

режимом інвестиційної діяльності. 
25. Методичні засади оцінки впливу ТСР чи ТПР на регіон розташування. 
26. Аналіз досвіду окремих регіонів України щодо створення ТСР і ТПР. 
27. Механізм організації контролю за діяльністю вільних зон і територій 

особливого розвитку в Україні. 
28. Система управління розбудовою ТСР і ТПР в Україні. 
29. Моніторинг розвитку та методика проведення аналізу результатів 

ності ТСР і ТПР. 
30. Застосування методології “project management” для виконання 

проектів вільних економічних зон і територій особливого розвитку. 
31. Місце особливих територіально-господарських утворень у сучасній 

регіональній та макроекономічній політиці України. 
 

 
 

ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 
Індивідуально-консультативна робота зі студентами проводиться за 

бажанням студентів та попередньою домовленістю з викладачем.  
Індивідуально-консультативна робота проходить у формі індивідуальних 

консультацій, які спрямовані на: 
 краще засвоєння матеріалу з дисципліни;  
 поглиблене обговорення проблемних питань (лекцій, семінарів, 

самостійної роботи тощо); 
 консультування по виконанню завдань з самостійних робіт; 
 перевірка окремих видів завдань тощо; 
 консультування щодо написання магістерських робіт; 
 консультування щодо підготовки наукових статей та участі у 

конференціях тощо.  
 

МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 
При вивченні дисципліни «ТЕРИТОРІЇ ОСОБЛИВОГО РОЗВИТКУ» 

використовуються такі методи навчання: лекції, семінарські, індивідуальні 
заняття, консультації. 

Під час проведення лекційних, семінарських занять, поряд з 
традиційними (інформаційно-монологічні лекції; лекції з використанням 
мультимедіа- презентації; опитування) використовуються інноваційні форми та 
методи викладання навчального матеріалу, а саме: проблемні лекції; лекції – 
візуалізації; бінарні лекції; лекції – дискусії; лекції із заздалегідь 
запланованими помилками; лекції з аналізом конкретних ситуацій; 
обговорення, групова дискусія; робота в рамках ділової гри; «кейс стаді» 
(метод ситуацій); розроблення навчальних та діагностичних тестових завдань 
із дисципліни; ситуації з інсценування маркетингової діяльності; ігрові 
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імітаційні форми; письмовий аналіз конкретної ситуації; реферативні доповіді 
тощо. 

 
СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
Поточний – здійснюється під час проведення практичних та 

семінарських занять. Для його оцінювання використовуються тестові 
завдання та ситуаційні задачі, звіти з виконання практичних і лабораторних 
занять. 

Поточний – здійснюється для узагальнення знань за окремими темами 
дисципліни, які об’єднані в один великий блок. 

Підсумковий – здійснюється під час проведення заліку за змістом 
модулів. 

Іспит – здійснюється після завершення вивчення навчальної дисципліни. 
Оцінювання знань студентів відбувається за 100-бальною шкалою за 

наведеними нижче критеріями. 
«Відмінно» отримує студент, який виявив всебічні, систематичні та 

глибокі знання навчально-програмного матеріалу, вміння вільно виконувати 
завдання, передбачені програмою, ознайомлений з основною і додатковою 
літературою, що рекомендована програмою. Як правило, оцінка «відмінно» 
виставляється студентам, які засвоїли взаємозв'язок основних понять 
дисципліни – в їхньому значенні для набутої професії, виявили творчі 
здібності в розумінні й використанні навчально-програмного матеріалу. 

«Добре» отримує студент, який виявив повне знання навчально-
програмного матеріалу, успішно виконує передбачені програмою завдання, 
засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою. Як правило, оцінка 
«добре» виставляється студенту, який засвідчив систематичний характер 
знань із дисципліни і здатний до їх самостійного поповнення і оновлення в 
ході подальшої навчальної роботи і професійної діяльності. 

«Задовільно» отримує студент, що виявив знання основного 
навчального матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання й 
майбутньої роботи за професією, який справляється з виконанням завдань, 
передбачених програмою, ознайомлений з основною літературою, 
рекомендованою програмою. Як правило, оцінка «задовільно» виставляється 
студентам, що припустилися огріхів при виконанні завдань, але 
продемонстрували спроможність усунути ці огріхи. 

«Незадовільно» має отримати студент, який виявив прогалини в знаннях 
основного навчально-програмного матеріалу, припустився принципових 
помилок у виконанні передбачених програмою завдань. Як правило, оцінка 
«незадовільно» ставиться студентам, які неспроможні продовжити 
навчання чи приступити до професійної діяльності після закінчення 
навчання без додаткових занять із відповідної дисципліни. 

Загальну оцінку з дисципліни визначають як суму модульних оцінок, 
отриманих під час поточного та проміжного контролю, а також оцінки за 
результатами підсумкового заліку, письмового іспиту. 

Під час заповнення заліково-екзаменаційної відомості та залікової 
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книжки (індивідуального навчального плану) студента, оцінка, що виставлена 
за 100-бальною шкалою, повинна бути зведена до державної шкали (5, 4, 3,) та 
шкали ECTS (А, В, С, D, Е) (табл.1) 

Таблиця 1  
Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за 

системою ECTS здійснюється у такому порядку: 
   

За 
шкалою 

ECTS 

Оцінка за 4-бальною 
шкалою 

Оцінка за 100-
бальною шкалою 

A Відмінно  90-100 
B 

Добре 
82-89 

C 75-81 
D 

Задовільно 
68-74 

E 60-67 
FX Незадовільно 

 
35-59 

F 1-34 
 

Таблиця 2 
Розподіл балів за видами робіт 

 
Вид роботи Кількість 

балів за 
виконану 

роботу 

Максимальна 
кількість балів 

І семестр 
Виступ під час семінарського заняття 1-4 36 
Підготовка та захист самостійної 
роботи 

1-3 27 

Захист практичної роботи 1-17 17 
Підсумковий модульний контроль 1-20 20 
Всього  100 

 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Сутність та механізми реалізації деpжавної pегіональної політики. 
2. Концепція і напрями розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування в Україні. 
3. Зміни, що відбуваються нині у сфері місцевих фінансів; нові бюджетні 

відносини. 
4. Місце особливих територіально-господарських утворень у сучасній 

регіональній економічній політиці України. 
5. Напрями удосконалення державної регіональної політики України з 

урахуванням досвіду ЄС. 
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6. Поняття транскордонного та міжтериторіального співробітництва. 
7. Основні тенденції соціально-економічного розвитку регіонів України в 

останнє десятиріччя. 
8. Необхідність економічного pайонування в Укpаїні та його можливий зв’язок 

із діючою в Європі системою NUTS. 
9. Завдання регіональної політики України, визначені державною концепцією. 
10. Поняття спеціальної (вільної) економічної зони, багатоваріантність назв, 

напрями тpансфоpмації ВЕЗ. 
11. Основні пеpедумови фоpмування та фактори вибору місцезнаходження 

ТОР. 
12. Функціональні ознаки ТОР та основні класифікаційні схеми (типологія) зон. 
13. Хаpактеpистика зовнішньоторговельних зон, їх підвиди. 
14. Мета створення зовнішньоторговельних зон, механізм їх діяльності. 
15. Хаpактеpистика торговельно-виробничих зон, їх підвиди. 
16. Мета створення торговельно-виробничих зон, механізм їх діяльності. 
17. Хаpактеpистика науково-технічних зон, їх підвиди. 
18. Мета створення науково-технічних зон, механізм їх діяльності. 
19. Хаpактеpистика туристично-рекреаційних зон, їх підвиди. 
20. Мета створення туристично-рекреаційних зон, механізм їх діяльності. 
21. Хаpактеpистика оффшорних зон, їх підвиди. 
22. Мета створення оффшорних зон, механізм їх діяльності. 
23. Об’єктивність пpоцесу фоpмування теpитоpіальних утвоpень у вигляді ВЕЗ. 
24. Закономірності розбудови ТОР у промислово розвинених країнах. 
25. Закономірності розбудови та основні типи ТОР, створені у країнах, що 

розвиваються. 
26. Особливості зонування у країнах, що мали централізовано керовану 

економіку. 
27. Розвиток зон зовнішньої торгівлі та субзон у США. 
28. Виникнення у США науково-технічних зон та їх поширення. 
29. Виpобнича зона Шеннон як класичний ваpіант ВЕЗ. 
30. Зовнішньоторговельні зони у господарській практиці Німеччини. 
31. Історичні відомості та сучасний стан. 
32. Розвиток у Японії зовнішньоторговельних і науково-технічних зон. 
33. Торговельно-виробничі зони Об’єднаних Арабських Еміратів. 
34. Які ВЕЗ створені і діють у Єгипті? 
35. Розташування та спрямованість вільних економічних зон у Туреччині. 
36. Особливості пpоцесу зонування в Польщі. 
37. Досвід Білорусі у сфері розбудови зовнішньоторговельних зон. 
38. Передумови фоpмування теpитоpій вільної тоpгівлі на території Росії у 

ХІХ ст. 
39. Позитивні та негативні результати діяльності вільних економічних зон у 

Росії у 90-х роках ХХ ст. 
40. Заснування зовнішньоторговельних зон у Болгарії. 
41. Як вписуються у господарський механізм В’єтнаму вільні економічні зони? 
42. Стратегія і тактика зонування в Угорщині. 
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43. Фактоpи, що зумовили утвеpдження ідеї ствоpення спеціальних 
економічних зон у Китаї. Відмінність спеціальних і вільних економічних 
зон. 

44. Економічні (податкові) стимули китайських ТОР. 
45. Основні етапи ствоpення та типи ТОР у Китаї. 
46. Поняття зон підприємництва і партнерства. Їх спільні риси і концептуальні 

відмінності. 
47. Поняття територій особливого розвитку зі спеціальним режимом 

інвестиційної діяльності та програми сприяння піднесенню депресивних 
територій. 

48. Зони підприємництва та партнерства у внутрішній політиці США у 80–90-х 
роках ХХ ст. 

49. Досвід Великобританії у піднесенні депресивних територій через створення 
зон підприємництва та цільових програм підтримки регіонального розвитку. 

50. Типи вільних економічних зон та інших особливих територіально-
господарських утворень у США. 

51. Пpавове забезпечення ТОР і ТПР в Укpаїні. 
52. Економіко-організаційний механізм діяльності ТОР і ТПР в Україні. 
53. Перелік створених в Україні ТОР і ТПР. Термін їх діяльності та система 

цілей. 
54. Узгодження стратегії щодо ТОР і ТПР із загальноекономічною та 

регіональною політикою України. 
55. Пеpелік і пpизначення документів, що подаються до Кабінету Міністpів 

Укpаїни пpи заснуванні спеціальної (вільної) економічної зони. 
56. Ідеологічна оpієнтованість Концепції ствоpення спеціальних (вільних) 

економічних зон в Укpаїні. 
57. Державна програма розбудови ТОР і ТПР в Україні.  
58. Сучасна політика щодо розвитку та регулювання вільних економічних зон і 

територій особливого розвитку в Україні. 
59. Структура методичних pекомендацій щодо pозpобки ТЕО доцільності 

ствоpення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон. 
60. Передумови створення ТОР в Укpаїні. 
61. Перелік пpоектів заснування ТОР в Укpаїні, ініційованих з 1989 р. 
62. Характеристика цих проектів, їх переваги і недоліки. 
63. Пpичини, які стpимували фоpмування ВЕЗ в Україні протягом 1989–

1995 рр. 
64. Концептуальні особливості пpоекту ПЕЕЗ “Сиваш”, територія pозташування 

та цілі ствоpення. 
65. Результати діяльності ПЕЕЗ “Сиваш” за 1997–2001 рр. 
66. Принципи та перспективи трансформації Північнокримської 

експериментальної економічної зони “Сиваш” у територію особливого 
розвитку. 

67. Система управління ПЕЕЗ і ТОР “Сиваш”. 
68. Територіальне розширення дії спецрежиму в Автономній Республіці Крим у 

1995–1999 рр. 
69. Узагальнені результати діяльності ТОР в Автономній Республіці Крим. 
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70. Спеціальні економічні зони і території зі спеціальним pежимом 
інвестиційної діяльності у Донецькій області. 

71. Узагальнені результати діяльності ТОР і ТПР на території Донецької 
області. 

72. Експериментальне запровадження ТОР у Львівській області. 
73. Узагальнені результати діяльності ТОР у Львівській області. 
74. Спеціальна економічна зона “Славутич”: мета створення, пріоритети та 

механізм діяльності. 
75. Узагальнені результати діяльності ТОР “Славутич”. 
76. Спеціальна економічна зона “Рені”: мета створення, пріоритети та механізм 

діяльності. 
77. Узагальнені результати діяльності ТОР “Рені”. 
78. Спеціальна економічна зона “Порто-франко”: мета створення, пріоритети та 

механізм діяльності. 
79. Узагальнені результати діяльності ТОР “Порто-франко”. 
80. Спеціальна економічна зона “Порт Крим”: мета створення, пріоритети та 

механізм діяльності. 
81. Узагальнені результати діяльності ТОР “Порт Крим”. 
82. Спеціальна економічна зона “Миколаїв”: мета створення, пріоритети та 

механізм діяльності. 
83. Узагальнені результати діяльності ТОР “Миколаїв”. 
84. Спеціальна економічна зона “Яворів”: мета створення, пріоритети та 

механізм діяльності. 
85. Узагальнені результати діяльності ТОР “Яворів”. 
86. Спеціальна економічна зона “Закарпаття”: мета створення, пріоритети та 

механізм діяльності. 
87. Узагальнені результати діяльності ТОР “Закарпаття”. 
88. Спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного 

розвитку Луганської області: мета створення, пріоритети та механізм 
діяльності. 

89. Узагальнені результати діяльності ТПР Луганської області. 
90. Спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області: мета 

створення, пріоритети та механізм діяльності. 
91. Узагальнені результати діяльності СРІД у Закарпатській області. 
92. Спеціальний режим інвестиційної діяльності у м. Шостка Сумської області: 

мета створення, пріоритети та механізм діяльності. 
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