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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. На сьогоднішній день Україна стикається з 
проблемами розбудови вітчизняної економіки та реструктуризації 
продуктивних сил, що були успадковані нею з часів планової економіки. 
Адаптація господарського комплексу до конкуренції у ринкових умовах 
виявилася складним завданням. У цьому відношенні Китайська Народна 
Республіка виступає цікавим об’єктом для вивчення, оскільки за відносно 
короткий період часу спромоглася влитися у світове господарство і стати 
однією з провідних експортуючих країн світу. Крім того, варті уваги 
досягнення КНР у подоланні проблем соціально-економічного розвитку 
регіонів.  

Особливістю китайського шляху розвитку стало запровадження так званих 
Cпеціальних економічних зон, що дозволили залучити іноземні інвестиції та 
управлінський досвід, завдяки чому вдалося досягти швидкої реструктуризації 
виробничих активів країни. В Україні також здійснювалася спроба 
імплементації вільних економічних зон, яка не принесла очікуваних 
результатів. Таким чином, вивчення досвіду КНР щодо вільних економічних 
зон і, зокрема чинників, що забезпечили успіх їх впровадження, є актуальним  
завданням перед вітчизняними суспільними науками, у тому числі й 
суспільною географією. 

На сучасному етапі розвитку Китаю сутність державної політики країни 
полягає в максимальному використанні потенціалу економічних, соціальних та 
науково-технічних зв’язків з іншими державами для структурної перебудови 
економіки, інтенсифікації виробництва, впровадження ефективної 
управлінсько-організаційної системи господарства, підвищення рівня життя 
населення та удосконалення соціально-економічних стандартів. Економічне 
зростання та загальнодержавний розвиток КНР зумовлені саме зрушеннями в 
сферах регіональної та зовнішньої політики і базуються на розвитку регіонів та 
розширенні міжнародного, в тому числі транскордонного, співробітництва. 
Механізм її реалізації включає створення та розширення мережі Cпеціальних 
економічних зон (СЕЗ), а також виходу на зовнішні ринки. В умовах інтеграції 
в світове господарство особливо актуальними є питання умов функціонування 
та перспектив подальшого розвитку Cпеціальних економічних зон, які є не 
лише однією з найбільш ефективних форм зовнішньоекономічної співпраці, а й 
одним з дієвих інструментів подолання глибоких диспропорцій у розвитку 
господарства країни в цілому.  

Дослідженню особливостей формування і функціонування Cпеціальних 
економічних зон присвячені роботи вітчизняних вчених різних галузей знань, 
зокрема Стеченка Д. М., Чмир О. С., Пили В. І., Коцан Н. Н., Кухарської Н. О.; 
а також зарубіжних науковців – Максаковського В. П., Васильєвої Н. В., 
Толкунової С. Г., Дергачева В. А., Гуанвен М., Симадзаки Т., Халла П., 
Дж. Сакса., Го Шухуна та ін. Серед зарубіжних вчених розробка методики 
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дослідження СЕЗ відображена в працях Дейвіс Р., Паркер С., Фун К. С., 
Оувен Хо, Цзінь Ван, Ізотова Д. А. та ін. 

Разом з тим, більшість вчених розглядають особливості діяльності 
Спеціальних економічних зон першого покоління, а також їх вплив на 
макроекономічні показники країни та зміцнення позицій КНР на світовій арені, 
залишаючи поза увагою інші – новітні типи СЕЗ та їх роль в розвитку місцевої 
економіки. 

Актуальність роботи посилюється активізацією в останні роки 
зовнішньоекономічної співпраці між Україною та Китаєм, зокрема 
впровадження нових форм співробітництва. Спільні китайсько-українські 
проекти, що виглядають економічно вигідними для нашої країни, потребують 
детального вивчення в контексті їх впливу на природно-техногенну ситуацію й 
обґрунтування відповідної регіональної політики. В цьому відношенні 
актуальним є вивчення досвіду створення та функціонування китайських зон 
розвитку з метою розробки практичних рекомендацій щодо впровадження 
аналогічних концепцій в Україні. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 
виконувалася на кафедрі Країнознавства та туризму географічного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тематика 
дослідження входить до предметного кола загальної наукової теми 
географічного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка «Просторові трансформації в Україні: моделі модернізації та 
планування міських територій» (номер державної реєстрації 16БП050-02; 
Довідка № 050/381-30 від 23.10.2016 р.). 

Мета і задачі дослідження. Мета даної роботи  полягає у суспільно-
географічному дослідженні чинників функціонування та ролі окремих типів 
СЕЗ у розвитку китайської економіки, а також можливостей застосування 
китайського досвіду в Україні. Відповідно до поставленої мети вирішувалися 
наступні задачі: 
 визначити сутність поняття «Спеціальна економічна зона» та висвітлити 

теоретичні аспекти дослідження Спеціальних економічних зон; 
 дослідити суспільно-географічні передумови впровадження концепції 

СЕЗ в Китаї; 
 розкрити особливості розвитку різних типів Спеціальних економічних зон 

Китаю з урахуванням їх просторової й часової динаміки; 
 проаналізувати роль та значення окремих типів СЕЗ у розвитку місцевої 

економіки; 
 визначити суспільно-географічні чинники розвитку та функціонування 

окремих типів СЕЗ; 
 провести аналіз перспектив впровадження китайського досвіду в Україні 

щодо можливості створення окремих типів Спеціальних економічних зон. 
Об’єктом дослідження є Спеціальні економічні зони як інструменти 

територіального розвитку Китаю.  
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Предмет дослідження – суспільно-географічні чинники геопросторового 
розміщення та ефективності діяльності Спеціальних економічних зон.  

Методи дослідження. Методика дисертаційної роботи формує суспільно-
географічний підхід до вивчення концепції  Спеціальних економічних зон 
відмінний від економічного підходу, що зазвичай використовується при 
дослідженні даного об’єкту. Методологічною основою даної роботи є теорії, 
концепції та закони, що є доробком зарубіжної та вітчизняної суспільної 
географії (теорія географічного місця, теорія полюсів росту, територіальної 
організації виробництва, факторів розміщення тощо).  

В даній роботі поєднано декілька географічних принципів, що зумовлено 
різнобічністю дослідження: територіальності, комплексності, системності, 
регіональної цілісності. Міждисциплінарний характер роботи передбачає 
використання різноманітних методів за вищезазначеними принципами – як 
загальнонаукових, так і спеціальних методів суспільної географії. До основних 
методів даного дослідження належать аналітичний, метод синтезу, індукції та 
дедукції, абстрагування, формалізації та узагальнення, групування, порівняння 
та ін. Найбільш важливих результатів вдалось досягти за допомогою методу 
картографічного моделювання, який завдяки прийомам якісного фону та 
картодіаграм дав змогу унаочнено відобразити результати аналізу ролі СЕЗ в 
місцевій економіці. Розробка теоретичних положень та узагальнень реалізована 
спираючись на дані, отримані математично-статистичними методами 
ранжування, кореляційного та регресійного аналізу.  

Наукова новизна одержаних результатів. Проведене дослідження дало 
змогу отримати наступні результати: 

вперше:  
 запропоновано застосування теорії географічних місць для пояснення 

чинників розвитку Спеціальних економічних зон; 
 визначено, що Спеціальна економічна зона може бути створена і успішно 

функцінувати в будь-якому географічному місці країни; 
 виявлено, що окремі типи СЕЗ мають диференційований вплив на 

розвиток місцевої економіки КНР: найвищі показники трансформації 
соціально-економічних умов спостерігаються в зонах економіко-технологічного 
розвитку. 

вдосконалено:  
 систематизовано дані про функціонуючі на сьогоднішній день різні типи 

Спеціальних економічних зон в Китаї; 
 виявлено фактори геопросторової організації СЕЗ, а також фактори 

ефективності їх функціонування; 
 теоретико-методологічну і концептуальну базу дослідження СЕЗ; 
 геопросторовий аналіз розміщення Спеціальних економічних зон КНР– 

виявлено нові тренди локалізації; 
 розроблено рекомендації щодо застосування китайського досвіду в 

Україні. 
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набули подальшого розвитку:  
 дослідження використання концепції СЕЗ в рамках впровадження 

регіональної політики; 
  систематизація китайського досвіду впровадження концепції СЕЗ на 

внутрішньому ринку; 
  вивчення Спеціальних економічних зон в якості інструменту розвитку 

зовнішньоекономічної співпраці на прикордонних територіях. 
Практичне значення одержаних результатів.  Теоретико-методологічні 

основи дослідження можуть бути використані при подальших дослідженнях 
даної тематики. Систематизація китайського досвіду впровадження концепції 
спеціальних економічних зон сприятиме кращому розумінню даного 
інструменту економічного розвитку, зокрема механізмів його ефективного 
використання в інших країнах, й в Україні зокрема. Наукове значення роботи 
полягає у можливості використання її окремих частин в якості рекомендацій 
під час розробки й обґрунтування програм регіональних розвитку, а також 
розробки стратегій та концепцій зовнішньоекономічної діяльності. 

Зокрема, результати дослідження використовуються під час розробки 
стратегії зовнішньоекономічного співробітництва з китайськими 
технологічними підприємствами, що функціонують на території спеціальних 
економічних зон, Інженерним центром Інституту технічної теплофізики НАН 
України (Довідка № 89 від 15.09.2016 року). 

Окремі здобутки дисертації було впроваджено в навчальний процес від час 
викладання дисциплін «Географія глобальних виробничих систем», «Географія 
глобального співробітництва» (Довідка  № 050/374-30 від 23.10.2016 р.) на 
кафедрі країнознавства та туризму географічного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 

Особистий внесок здобувача. До особистих напрацювань автора 
дисертації слід віднести відображені в роботі теоретико-методологічні засади 
дослідження Спеціальних економічних зон, проведений суспільно-
географічний аналіз передумов формування СЕЗ в Китаї в контексті 
становлення політики відкритості та геопросторовий аналіз їх сучасного 
функціонування, реалізоване дослідження факторів розміщення та 
ефективності діяльності Спеціальних економічних зон, висвітлення суспільно-
географічних ефектів впровадження китайської геостратегії в економіці країни, 
систематизацію даних та аналітичну оцінку екологічної та економічної 
доцільності китайсько-українських інвестиційних проектів, розроблені 
рекомендації щодо перспектив впровадження китайського досвіду в Україні та 
сформульовано концепцію розвитку двосторонніх відносин. 

Апробація результатів дослідження. Основні наукові результати 
дослідження були попередньо оприлюднені на шести міжнародних наукових 
конференціях, зокрема, ХІІ, ХІІІ та ХІV Міжнародних наукових конференціях 
«Шевченківська весна» (Київ, 2014, 2015 і 2016 роки), IХ Міжнародній 
науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на 
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початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» (Переяслав-
Хмельницький, 2015 рік), ІІІ Міжнародній конференції «Весенние чтения» 
(Харків, 2015 рік), ХІ Міжнародній науковій конференції Сходознавчі читання 
А. Кримського (Київ, 2015 рік). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження відображені в 
13 одноосібних працях, серед яких 4 публікації у наукових фахових виданнях 
України та 1 стаття у науковому періодичному виданні Республіки Білорусь, 
1 стаття у науковому періодичному виданні Російської Федерації, 1 стаття в 
інших виданнях України та 6 тез у матеріалах наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, 3 розділів, 
висновків, списку використаних літературних джерел (186 найменувань, 
розміщених на 20 сторінках, з них 110 латиницею), містить 12 рисунків, 
6 таблиць та 16 додатків (розміщених на 19 сторінках). Загальний обсяг 
дисертаційного дослідження становить 194 сторінки, з яких 155 сторінок 
основного тексту. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано вибір теми, мети та актуальності роботи, визначено 

об’єкт, предмет та задачі дослідження, висвітлено новизну роботи, її практичне 
значення, апробацію проміжних результатів та зазначено структуру. 

В першому розділі «Теоретико-методологічні основи суспільно-
географічного дослідження спеціальних економічних зон» висвітлюються 
концептуальні засади вивчення спеціальних економічних зон, розкриваються 
питання типізації та проблеми понятійно-термінологічного апарату, а також 
наводиться методика дисертаційного дослідження. 

Спеціальні економічні зони повністю відповідають ознакам об’єкту 
суспільно-географічного дослідження: СЕЗ впливають на розвиток території та 
зумовлюють зміни в ландшафтній оболонці, адже за своєю сутністю пов’язані 
із інтенсифікацією господарської діяльності.  

Доцільність застосування суспільно-географічного підходу до вивчення 
Спеціальних економічних зон обумовлюється, в першу чергу, нерозривним 
зв’язком зони із конкретною територією з усією сукупністю властивих їй 
параметрів (розмірами, конфігурацією), а також особливим географічним 
положенням та природним потенціалом.  

Однак, поняття Спеціальної економічної зони не відповідає цілком 
географічній дефініції «зони», а більш точно може бути означено поняттям 
географічне місце, що застосовується в суспільній та політичній географії. По-
перше, в СЕЗ виникає відношення об’єктів нової економічної активності до 
території певного ієрархічного місця. По-друге, поняття Спеціальної 
економічної зони передбачає наявність певних процесів (явищ, ознак) таких, як 
господарська діяльність, зосередження трудових ресурсів, 
зовнішньоторговельні операції, обробка природних ресурсів,  що є характерним 
для певного географічного місця. СЕЗ розглядаються в якості інструментів 
впровадження та переходу до вільних ринкових відносин, що відповідає  
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специфічній функції географічного місця, яка полягає в адаптації суспільства та 
території до все більш динамічних змін загальнонаціонального та глобального 
масштабів і насамперед структурної перебудови економіки. Тож за суспільно-
географічною інтерпретацією Спеціальна економічна зона – це географічне 
місце (переважно локального або мезорівня), в якому інтенсифікована 
господарська діяльність із застосуванням певних стимулів економіко-
юридичного характеру (часто із залученням іноземного капіталу), які 
спрямовані на розвиток конкретної обмеженої території, формування нових її 
функцій та більш глибокого включення у територіальний та міжнародний 
поділ праці. 

Оскільки, зоноутворення зазвичай відбувається під впливом зовнішніх сил 
по відношенню до «зонованої» території, одним із важливих завдань є 
визначення факторів формування та розміщення СЕЗ. Отже, системна задача 
суспільної географії у дослідженні Спеціальних економічних зон полягає, на 
нашу думку, у вивченні їх просторової організації та чинників що впливають на 
неї. 

В широкому розумінні Спеціальна економічна зона — це виокремлена 
територія, яка має чітко встановлені межі і представляє собою частину 
національного економічного простору, на якій діє пільговий режим ведення 
господарської діяльності та значно обмежений вплив держави на економічні 
процеси. Головні особливості СЕЗ Китаю передбачають: автономний 
економічний розвиток на основі принципів ринкового регулювання; поєднання 
державного та іноземного фінансування; охоплення концепцією СЕЗ більшості 
національних регіонів; активна взаємодія СЕЗ із господарством решти території 
держави; застосування в СЕЗ диференційованої податкової системи з 
урахуванням особливостей конкретної зони. 

Сутність концепції впровадження та реалізації політики СЕЗ в Китаї може 
бути пояснено також з позицій парадигми «журавлиного клину» К. Акаматцу в 
поєднанні з теорією полюсів росту Ф. Перру. 

Теорія доганяючого розвитку К. Акаматцу передбачає в еволюції 
функціонування господарства країни або регіону проходження трьох фаз: 
надходження нового товару до економіки країни через імпорт іноземних 
виробників (в Китаї це  період «відкриття» окремих міст та портів на сході); 
створення місцевих виробничих потужностей для задоволення потреб 
зростаючого національного попиту (в КНР розширення мережі Спеціальних 
економічних зон, їх дифузія до центральних та західних регіонів, зокрема, 
створенням промислово-виробничих та технологічних зон), а згодом експорт 
надлишків місцевої продукції країни на зовнішні ринки – фаза, якої досягають 
внутрішні СЕЗ Китаю після свого становлення, впровадження та освоєння 
новітніх технологій отриманих внаслідок інтродукції технічних інновацій від 
приморських зон. 

Окремі випадки впровадження Спеціальних економічних зон в Китаї 
можуть трактуватись як локальний прояв теорії полюсів (точок) росту 
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Франсуа Перру. Зокрема, французький економіст Ж. Будвіль ввівши поняття 
регіонального полюсу росту, наголошував на тому, що в якості полюсів росту 
варто розглядати не лише сукупності підприємств певної лідируючої галузі, але 
й конкретні території, що виконують функцію джерела інновацій та 
«прогрессора» в місцевій економіці. Саме такими регіональними полюсами 
росту в Китаї виступають СЕЗ. Відповідно до підходу Ж. Будвіля, в розміщенні 
зон необхідно враховувати території, для яких характерною є наявність галузей, 
що можуть сприяти розвитку всієї регіональної системи та їх повного 
охоплення інвестиційним процесом. 

На противагу ідеям Ж. Будвіля, іспанський вчений Х.Р. Ласуєн пов’язує 
формування полюсу росту не з передовими галузями, а з експортним сектором 
економіки регіону, що не завжди співпадають. Так як частина СЕЗ є 
експортоорієнтованими, дана концепція пояснює їх роль у просторовій 
поляризації території. 

Доповненням до теорії полюсів росту є концепція осей розвитку П. Потьє, 
в якій головна роль у передачі імпульсів зростання відводиться транспортним 
коридорам. Контактні прилеглі території, що розташовуються між декількома 
спеціальними економічними зонами і відіграють роль транзитної території, 
водночас отримують додаткові імпульси зростання – збільшення обсягу 
вантажоперевезень, розвитку інфраструктури, дифузії інновацій. Таким чином, 
транспортні мережі виступають в якості осей розвитку і в сукупності з 
полюсами росту (точковими СЕЗ) формують просторовий каркас території.  

Отже, із вищезазначених теорій можна зробити висновок про те, що 
потенційно значущими чинниками розвитку Спеціальних економічних зон 
може розглядатись наявність в регіоні передових галузей, експортного сектору, 
транснаціональних корпорацій, агломерацій іноземних фірм, інвестиційного 
процесу, транспортних коридорів, міжнародних комунікацій. 

Оцінка впливу зовнішніх факторів на геопросторове розміщення та 
ефективність діяльності технологічних зон була проведена за допомогою 
математично-статистичного методу регресійного аналізу. При цьому аналіз 
охопив ряд економічних, демографічних, освітніх, ресурсних показників – 
гіпотетичних факторів, з яких було обрано найбільш значущі, шляхом 
статистичного підтвердження їх впливу на досліджувані параметри СЕЗ – 
кількість зон у відповідних регіонах та сукупний дохід. Спеціальні економічні 
зони мають найбільший взаємовплив і взаємозв’язок із регіонам – реципієнтами 
зон, що представляють контактну територію для СЕЗ і розглядаються в якості 
їх географічного поля. Тому для оцінки зовнішніх сил (гіпотетичних факторів) 
були обрані соціально-економічні та суспільно-географічні параметри 
приймаючих регіонів, а саме провінцій, автономних регіонів та міст 
центрального підпорядкування КНР 

В другому розділі «Аналіз практики функціонування СЕЗ в КНР» 
розкриваються характерні  риси та відмінності різноманітних типів 
Спеціальних економічних зон, досліджується роль окремих видів СЕЗ у 
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соціально-економічному розвитку китайських провінцій та автономних районів. 
Особливий акцент зроблено на діяльності зон третього покоління – економіко-
технологічних та зон новітніх та високих технологій. До того ж проведено 
аналіз особливостей зон прикордонного співробітництва, які визнано 
каталізаторами розвитку внутрішніх районів держави. 

Передумовою впровадження концепції Спеціальних економічних зон в 
КНР було проведення політики відкритості, традиції якої були закладені ще в 
давні часи. Так в рамках цієї політики, спочатку були сформовані перші 
міжнародні торговельні міста-порти, які згодом трансформувались в Спеціальні 
економічні зони. В подальшому створення СЕЗ в Китаї здійснювалось в 
контексті стратегій розвитку Західних і Центральних регіонів та програми 
«Відродження країни завдяки розвитку науки та освіти».  

За даними Китайської асоціації зон розвитку на 2016 р. в Китаї 
нараховувалось понад 500 Спеціальних економічних зон національного рівня. 
Оцінка щільності розміщення Спеціальних економічних зон Китаю вказує на їх 
високу концентрацію по території. Варто зазначити, що на початковому етапі 
впровадження концепції СЕЗ в КНР більшість зон були зосереджені переважно 
в трьох ареалах на сході країни – в регіонах дельт річок Хуанхе, Янцзи та 
Перлинної. На сьогоднішній день мережа СЕЗ охоплює усі провінції та 
автономні райони Китаю (рис. 1).  

 
Рис. 1. Розподіл Спеціальних економічних зон за регіонами Китаю 
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В світовій практиці, в тому числі й в Україні, СЕЗ створюються, як 
правило, на прикордонних територіях, в портах та відкритих містах, тоді як 
значна кількість (47 %) Спеціальних економічних зон в КНР розміщені у 
внутрішніх регіонах, значно віддалених від кордону і таких, що не мають 
безпосереднього виходу до моря.  

У той час як середня продуктивність китайської промисловості, виражена в 
валовому доході на квадратний км території, становить 24 дол. і найбільш 
характерна для внутрішніх регіонів країни, відповідний показник у економіко-
технологічних та високотехнологічних зонах, які охоплюють східні прибережні 
провінції, а також деякі міста центральних регіонів коливається від 100 до 1000 
дол. При цьому в розвинених індустріальних центрах, які відрізняються 
наявністю декількох ЗНВТ та ЗЕТР, а також інших типів Спеціальних 
економічних зон продуктивність досягає 5 і більше тисяч дол. Серед них слід 
виділити Шанхай (2 ЗНВТ), Пекін, Тяньцзінь, Гуанчжоу. 

Провідною метою створення більшості Спеціальних економічних зон в 
КНР є залучення іноземних інвестицій. Зокрема, виявлено, що у найвідсталіших 
та середньорозвинутих регіонах Китаю до 80 % іноземного інвестування 
складають кошти, залучені завдяки реалізації проектів в межах Спеціальних 
економічних зон (рис. 2). 

 
Рис. 2. Залучені іноземні інвестиції в СЕЗ за регіонами Китаю 
 
Найвищою часткою, яка становить 40 %, в китайському імпорті серед усіх 

зон з пільговим режимом характеризуються Комплексні Спеціальні економічні 
зони, в експорті – зони вільної торгівлі – близько 48 %. При цьому додатне 
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сальдо зовнішньоторговельного обороту притаманне для експортно-
виробничих зон та зон новітніх і високих технологій, на які припадає 20 та 40 % 
експортних надходжень відповідно. 

Найбільше значення у розвитку місцевої економіки Китаю останнім часом 
відіграють зони економіко-технологічного розвитку та зони новітніх і високих 
технологій, які виробляють більше половини валової продукції регіонів та 
лідирують за показниками зайнятості та інвестиційних надходжень (рис. 3, 4). 

 
Рис. 3. Питома вага Зон економіко-технологічного розвитку в місцевій 

економіці за регіонами Китаю 
 
При цьому, саме зони економіко-технологічного розвитку показали себе як 

досить дієвий інструмент регіональної політики. Так, темпи приросту основних 
макроекономічних показників зон центральних та західних регіонів вищі за 
відповідні в ЗЕТР розвинутого східного узбережжя. Вони забезпечують  від 20 
до 50 % валової продукції регіонів, в середньому 20 % експортних надходжень, 
а також від 1 до 8 % зайнятих у відповідному регіоні. 

Що ж стосується зон новітніх і високих технологій – найбільшу питому 
вагу в показниках валового регіонального продукту, експорту, зайнятості 
населення та обсягів іноземного інвестування займають зони центрального 
поясу. Вони забезпечують близько 30–40 % ВРП, в середньому 35–45 % 
експортних та 20 % податкових надходжень, а також до 8–10 % зайнятості в 
регіоні. Це свідчить про те, що політика збалансування регіонального розвитку, 
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зокрема розбудови західного поясу відкритості та економічної активності, 
проведена китайським урядом, є досить ефективною. 

 
Рис. 4. Питома вага Зон новітніх і високих технологій в місцевій 

економіці за регіонами Китаю 
 
Зони прикордонного економічного співробітництва визначено 

каталізаторами розвитку внутрішніх районів, зокрема їх діяльність сприяла 
підйому місцевих галузей виробництва, розвитку сфери послуг, розбудові 
інфраструктури, підвищенню рівня зайнятості населення, а також вирішенню 
гендерних та етнічних протиріч. Економічні показники регіонів за період 
функціонування ЗПЕС зросли на 20–40 %. За досліджуваний період відбулись 
значні зміни й в структурі ВРП регіонів: 
  в усіх регіонах зросла частка сфери послуг (найбільше Хейлунцзян – на 

16,4 %, Юньнань – 8,1 %, Внутрішня Монголія – 7,3 %, Сіньцзян – 6,9 %); 
  в трьох з восьми регіонів зменшилась частка вторинного сектору 

(виробництва) в валовому регіональному продукті (Хейлунцзян – на 22,6 %, 
Сіньцзян – 3,3 %, Юньнань – 3,2 %); 
  в семи з восьми регіонів зменшилась частка первинного сектору 

(видобувної промисловості та сільського господарства) в показнику ВРП на 
3,5–10,5 %. 

Створення зон прикордонного економічного співробітництва сприяло 
зростанню обсягів експорту внутрішніх регіонів в середньому в 4 рази. При 
цьому слід відзначити, що експортні надходження в Тибеті зросли в 17 разів (зі 
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118 млн. до 2 млрд. дол.). Однак, питома вага в загальнонаціональному 
показнику експорту КНР збільшилась лише в Тибеті, Сінцзяні та Юньнань. 
Також активізувався інвестиційний процес на прикордонних територіях. 
Переважна частина регіонів збільшили питому вагу в загальнодержавному 
показнику фактично залучених іноземних інвестицій (приріст становив від 
0,2 % в Сінцзяні до 0,9 % у Внутрішній Монголії). 

Варто також відзначити, що політика діяльності Спеціальних економічних 
зон сприяла вирішенню проблем працевлаштування жіночого населення. В 
цілому по країні частка жінок у національному показнику зайнятості складає 
40 %. Тоді як в більшості зон вони становлять переважну кількість працівників, 
а в деяких зонах, цей показник сягає 90 %, що найбільш характерно для 
прикордонних регіонів. 

В третьому розділі «Фактори розвитку та функціонування СЕЗ» 
визначено  значущі впливові чинники розміщення основних типів Спеціальних 
економічних зон Китаю, виявлено фактори, що зумовлюють ріст базових 
показників ефективності діяльності зон. Крім того, визначено перспективи і 
можливості використання китайської концепції СЕЗ в Україні та висвітлено 
сучасні тенденції в розвитку технологічних зон в нашій країні. 

Відтак,  ефективність діяльності економіко-технологічних та зон новітніх 
та високих технологій визначається значним впливом таких факторів як 
масштаб їх внутрішнього ринку (виражений у регіональному ВВП) та державні 
витрати на науково-дослідну сферу в регіоні реципієнті зони. При цьому, ці два 
найчисленніші типи СЕЗ в Китаї, що є досить подібними за функціонально-
галузевою структурою, пільговим режимом та видами діяльності мають різну 
спрямованість: для ЗЕТР  більш характерне імпортозаміщення, для ЗНВТ 
першочерговим завданням є стимулювання експортних операцій.  

Ефективність функціонування зон вільної торгівлі досить сильно корелює 
з такими показниками, як транспортна доступність, рівень розвитку 
інфраструктури та обсяги експорту міста-реципієнта зони. Адже в зонах даного 
типу реалізується не лише продукція місцевого виробництва, але й товари з 
віддалених регіонів. Валові доходи зон прикордонного економічного 
співробітництва безпосередньо залежать (прямо-пропорційні) від обсягів 
зовнішньоторговельного обороту між регіоном-реципієнтом зони та сусідньою 
державою, а також обсягу інвестування даного регіону з сусідньої країни. 

Визначальним чинником в розміщенні основних типів СЕЗ є іноземне 
інвестування. Даному тренду не відповідають лише зони вільної торгівлі, 
місцерозташування яких на сьогоднішній день в меншій мірі залежить від 
інвестиційного процесу. 

Хоча геопросторове поширення економіко-технологічних зон в більшості 
випадків відповідає територіальному зосередженню зон новітніх технологій в 
Китаї, однак їх локалізація все ж залежить від різних чинників. Якщо для ЗНВТ 
важливими факторами є нижчий рівень оплати праці в провінції та вищий 
ступінь розвитку залізничної мережі, то для ЗЕТР більш вагоме значення мають 
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густота мережі автомобільного транспорту та відсутність конкуренції з боку 
фірм, які функціонують на території звичайного податкового режиму. 

Як показує практика функціонування зон нових і високих технологій в 
умовах Китаю, спочатку в своєму розміщенні вони орієнтовані на наявність 
наукової бази, місткість ринку і економічні реформи. На подальшу 
ефективність їх діяльності значний вплив має регіональний інвестиційний 
клімат, розвиненість інфраструктури, а також наявність інших типів 
Спеціальних економічних зон, що сприяє ефекту економії на масштабі та 
міжзональному трансферту технологій. 

На локалізацію зон вільної торгівлі зон справляють вагомий вплив такі 
фактори, як обсяги зовнішньоторговельних операцій, чисельність підприємств з 
іноземним капіталом, кількість портів ті їх пропускна здатність і 
контейнерообіг. Останній чинник відіграє вагому роль в розміщенні зон вільної 
торгівлі так, як саме контейнерні вантажі найбільш придатні для 
мультимодальних перевезень, що скорочує час доставки та витрати на 
завантаження. Натомість, такий показник як густота залізничної мережі 
обернено пропорційний кількості зон прикордонного економічного 
співробітництва, які спеціалізуються в основному на експорті власної 
продукції. До того ж, вони приурочені до менш розвинених регіонів з нижчими 
показниками ВВП та рівня   зайнятості, оскільки прикордонні території 
зазвичай є маргінальними та відсталими. В розвинених регіонах сходу ЗПЕС 
відчувають конкуренцію з боку інших типів СЕЗ. Однак, левова частка (55–
90 %) зовнішньоторговельного обороту із сусідніми країнами припадає саме на 
зони прикордонного економічного співробітництва. 

Однією із схем побудови китайсько-українських зовнішньоекономічних 
відносин є система кластерів. Вона передбачає створення відокремлених 
Спеціальних економічних зон із заснуванням спільних підприємств. Так, уряд 
України та місцева влада провінції Шаньдун сумісно заснували китайсько-
український парк співпраці у сфері високих технологій у Зоні високих та 
новітніх технологій Цзінань у червні 2000 року. Зокрема, в країні було 
засновано українсько-китайський Інститут зварювання ім. Патона, що відкрило 
для Китаю доступ до українських технологій. На сьогодні китайська сторона 
зацікавлена в інвестуванні ряду проектів й в Україні, які могли б бути 
реалізовані через створення Спеціальних економічних зон.  

Згідно із законодавством України під спеціальною (вільною) економічною 
зоною розуміється частина території держави, на якій встановлюються і 
діють спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок 
застосування і дії законів України. Відтак, на українських теренах офіційно 
легалізовано та передбачено створення  різних типів Спеціальних вільних 
економічних зон: зовнішньо-торгівельних, промислово-виробничих, науково-
технічних, сервісних та комплексних. Однак, на сьогоднішній день переважає 
тенденція впровадження та поширення саме технологічних та інноваційних зон 
— наукових та технопарків (індустріальних парків).  
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На сьогодні в Україні офіційно зареєстровано 16 технопарків та 19 
наукових парків. Географія їх поширення охоплює 9 регіонів країни. 
Чинниками розміщення наукових та технопарків визначено наявність науково-
технологічної бази (науково-дослідних інститутів, висококваліфікованих 
кадрів), розвиненої інфраструктури, обсяги іноземного та державного 
фінансування конкретних міст. Лідерами за кількістю вищезазначених зон є 
Київ, Харків, Одеса, Львів та Дніпро (Дніпропетровськ). 

Щодо одного із ключових факторів розміщення та ефективності діяльності 
інноваційно-технологічних парків в Україні – інвестиційного процесу, було 
виявлено наступні чинники, що впливають на його зростання: позитивно – 
обсяг ВВП на душу населення в регіоні як масштабу ринку-реципієнта парку та 
обсяги фактично використаних інвестицій в минулі роки; негативно – рівень 
безробіття в регіоні та обсяги регіонального імпорту. 

Пріоритетними сферами двосторонньої інвестиційної співпраці Китаю з 
Україною було визначено енергетику, сільське господарство та 
інфраструктурне будівництво. Зокрема, серед потенційних інвестиційних 
проектів з боку китайської сторони слід відзначити: проект агропарку з 
цільовим інвестуванням логістичної інфраструктури та трансфертом новітніх 
сільськогосподарських технологій (зрошувальні системи), зведення заводів по 
газифікації вугілля на Одещині та модернізація і переорієнтація на новітнє 
паливо ряду українських теплоелектростанцій, реконструкція існуючих та 
будівництво нових вугільних шахт на Львівщині, спільне будівництво 
геліостанцій та трансферт технологій альтернативної енергетики, будівництво 
нових автомобільних шляхів та портів, а також збільшення потужностей 
функціонуючих портових терміналів. Таким чином, реалізація зазначених 
інвестиційних проектів сприятиме розвитку інфраструктури та освоєнню 
додаткових ресурсів для науково-технологічних парків країни. 

Китайський досвід реалізації концепції СЕЗ може розглядатись як 
потенційно привабливий і такий, що є доцільним для впровадження в Україні за 
таких умов: 
 надання особливого статусу СЕЗ варто здійснювати в межах тих 

територій, що вже мають функціонуючу промислову базу з метою розширення 
виробництва  та його подальшої переорієнтації на високі технології; 
 створення технологічних зон повинно проводитись з одночасною 

державною підтримкою науково-дослідницької діяльності у відповідних 
університетах та інститутах, що в свою чергу забезпечило б необхідну ресурсну 
базу  (даний механізм передбачає комерціалізацію вже існуючих науково-
дослідницьких розробок); 
 на етапі вибору місцерозташування СЕЗ варто орієнтуватись на потреби 

конкретної території, ставлячи одним із основних завдань вирішення місцевих 
регіональних проблем шляхом спільної реалізації інфраструктурних проектів. 
Зокрема питання створення та функціонування зовнішньоторговельних СВЕЗ в 
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Україні доцільно вирішувати у взаємозв’язку із розвитком міжнародних 
транспортних коридорів; 
 на сьогоднішній день, беручи до уваги стан державної економіки та 

політичну ситуацію в Україні, варто перенести акценти з промислового сходу 
до західних та центральних областей країни; 
 в розміщенні СЕЗ також варто враховувати попит, місткість ринку, а 

також чіткий розподіл на імпортозаміщення та стимулювання експорту. 
ВИСНОВКИ 

1. Висвітлено доцільність застосування суспільно-географічного підходу до 
вивчення Спеціальних економічних зон, зокрема теорії географічних місць. 
Обґрунтовано визначення Спеціальної економічної зони – як географічного 
місця (переважно локального або мезорівня), в якому інтенсифікована 
господарська діяльність із застосуванням певних стимулів економіко-
юридичного характеру (часто із залученням іноземного капіталу), які 
спрямовані на розвиток конкретної обмеженої території, формування нових її 
функцій та більш глибокого включення у територіальний та міжнародний поділ 
праці. 

2. Досліджено та проаналізовано роль Спеціальних економічних зон у 
соціально-економічному розвитку Китаю, зокрема виявлено позитивні ефекти 
діяльності СЕЗ такі, як розбудова інфраструктури, розвиток сфери послуг, 
скорочення рівня безробіття, часткове вирішення проблеми гендерної 
дискримінації та сприяння подоланню етнічних протиріч. 

3. Виявлено диференційований вплив СЕЗ на розвиток регіонів. Визначено, 
що найбільшу питому вагу в місцевій економіці мають зони економіко-
технологічного розвитку та зони новітніх і високих технологій. Відтак, на них 
припадає від 20 до 50 % валового регіонального продукту, в середньому 35–
45 % експортних надходжень, а також від 1 до 11 % зайнятих у регіоні. 

4. Встановлено, що зони прикордонного економічного співробітництва 
виступили в ролі каталізаторів розвитку внутрішніх регіонів Китаю. Відтак, їх 
діяльність зумовила значні зміни в структурі ВРП: зростання частки сфери 
послуг на 7–17 % та зменшення питомої ваги первинного і вторинного сектору 
на 10–20 %. Завдяки функціонуванню ЗПЕС знизився рівень безробіття на 
4,9 %, а також зросла частка регіонів у загальнонаціональному показнику 
експорту по країні в 4 рази. 

5. Встановлено, що найчисленніші два типи СЕЗ в Китаї, які є досить 
подібними за функціонально-галузевою структурою, пільговим режимом та 
видами діяльності мають різну спрямованість: для ЗЕТР  більш характерне 
імпортозаміщення, для ЗНВТ першочерговим завданням є стимулювання 
експортних операцій. 

6. Визначено, що геопросторове поширення та ефективність 
функціонування окремих типів СЕЗ залежать від різних чинників. За 
допомогою методу множинної регресії було підтверджено значущий вплив 
таких факторів як середня заробітна плата, ВРП на душу населення, кількість 
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кваліфікованих кадрів та наукового персоналу, обсяг інвестицій в НДДКР для 
зон новітніх і високих технологій; для зон економіко-технологічного розвитку –  
густота мережі автомобільного транспорту та рівень економічної свободи; для 
зон вільної торгівлі – чисельність портів, їх пропускна здатність та обсяги 
регіонального експорту; для зон прикордонного економічного співробітництва 
– обсяги зовнішньоторговельного обороту та інвестування із сусідніх країн. 

7. Виявлено зміни в тренді локалізації зон нових і високих технологій в 
умовах Китаю: на початкових етапах створення в своєму розміщенні вони 
орієнтовані на наявність наукової бази, місткість ринку і економічні реформи. 
На подальше розширення їх мережі значний вплив має регіональний 
інвестиційний клімат, розвиненість інфраструктури, а також наявність інших 
типів Спеціальних економічних зон, що сприяє ефекту економії на масштабі та 
міжзональному трансферту технологій. 

8. Систематизовано дані про існуючі двосторонні проекти українсько-
китайські проекти, зокрема, найбільш пріоритетними галузями співпраці 
визначено енергетику та сільське господарство. Обґрунтовано доцільність 
розвитку двостороннього співробітництва із заснуванням Спеціальних 
економічних зон третього покоління та використання китайських інвестицій 
для розбудови інфраструктурної бази. 

9. Сформульовано рекомендації щодо можливостей використання 
китайського досвіду в Україні, зокрема: акцент на розвитку СЕЗ на основі 
технопарків; орієнтація в першу чергу на потреби регіону-реципієнта; 
узгодження із інвестиційними проектами, що вже реалізуються; перенесення 
стратегічних виробництв вглиб країни. 
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АНОТАЦІЯ 

Килимчук А. А. Суспільно-географічні чинники функціонування 
Спеціальних економічних зон Китаю. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 
Спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія. – Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2017. 

Обґрунтовано доцільність використання суспільно-географічного підходу 
до вивчення Спеціальних економічних зон. Розкрито особливості поняття 
Спеціальної економічної зони з позицій суспільної географії. 

Здійснено суспільно-географічний аналіз передумов становлення СЕЗ в 
Китаї, висвітлено їх типізацію та основні характерні риси. Проведено 
порівняльний аналіз із визначенням переваг та слабких сторін окремих типів 
зон. 

Здійснено оцінку ролі та значення технологічних зон та зон прикордонного 
економічного співробітництва в розвитку місцевої економіки та прикордонних 
територій зокрема. Визначено чинники розміщення та ефективності діяльності 
основних типів Спеціальних економічних зон Китаю. Виявлено нові тренди в 
локалізації Спеціальних економічних зон. Подано рекомендації щодо 
можливостей використання китайського досвіду в Україні. Розглянуто 
потенційні двосторонні китайсько-українські проекти, що могли б бути 
впроваджені в рамках новітніх Спеціальних економічних зон. 

Ключові слова: Cпеціальна економічна зона, зона вільної торгівлі, зона 
розвитку високих технологій, зона економіко-технологічного розвитку, 
фактори розміщення, іноземні інвестиції, географічне місце, Китай. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Килимчук А. А. Общественно-географические факторы 

функционирования специальных экономических зон Китая. – На правах 
рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук 
по специальности 11.00.02. – экономическая и социальная география. – 
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка, Киев, 2017. 

В работе рассмотрены вопросы общественно-географических основ 
исследования специальных экономических зон. Раскрыто особенности понятия 
Специальной экономической зоны с позиций общественной географии. 
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Определено, что Специальные экономические зоны полностью соответствуют 
признакам объекта общественно-географического исследования: СЭЗ влияют 
на развитие территории и обусловливают изменения в ландшафтной оболочке, 
ведь по своей сути связаны с интенсификацией хозяйственной деятельности. 

Осуществлен общественно-географический анализ предпосылок 
становления СЭЗ в Китае. Рассмотрены их типизация и основные характерные 
черты. Проведен сравнительный анализ с определением преимуществ и слабых 
сторон отдельных типов зон. 

Выделены наиболее эффективные типы Специальных экономических зон, 
к которым отнесены зоны экономико-технологического развития и зоны новых 
и высоких технологий. 

Представлена оценка роли и значения технологических зон и зон 
экономического приграничного сотрудничества в развитии местной экономики, 
в частности, приграничных территорий. Определены факторы размещения и 
эффективности деятельности основных типов специальных экономических зон 
Китая. Даны рекомендации относительно возможностей использования 
китайского опыта в Украине. 

Ключевые слова: Cпециальная экономическая зона, зона свободной 
торговли, зона развития высоких технологий, зона экономико-
технологического развития, факторы локализации, иностранные инвестиции, 
географическое место, Китай. 

 
SUMMARY 

 
Kylymchuk A. A. Human Geographical Factors of the Special Economic 

Zones Functioning in China. – The manuscript. 
Thesis for obtaining the scientific degree of geographical sciences candidate in 

specialty 11.00.02 – Economic and Social geography. – Taras Shevchenko National 
University of Kyiv, Kyiv, 2017. 

The main purpose of this study is the comprehensive investigation of the 
princpal factors of geographical localization and economic functioning effectiveness 
of certain types of SEZs as well as defining its role in the development of the Chinese 
domestic economy and underlining the prospective of implementing Chinese concept 
in Ukraine. 

The expediency of human-geographical approach to the study of Special 
economic zones has been characterized. The features of the concept of a Special 
economic zone from the standpoint of human geography have been revealed. 

Special Economic Zones (SEZs) and Development Zones as the innovative 
forms of the Chinese international cooperation with foreign countries are determined 
within the subject of human geography are regarded. The basic concepts and the 
theoretical aspects of Chinese Special Economic Zones and Development Zones are 
characterized. 
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Fully correspondence of Special Economic Zones to the features of the object of 
human-geographical research has been defined: SEZs influence the development of 
the territory and cause changes in the landscape envelope, because they are inherently 
related to the intensification of economic activity. 

Geospatial analysis of the diffusion of Special Economic Zones inside The 
Peoples Republic of China and their high concentration in definite regions and 
countries has been conducted. 

The most effective types of Special Economic Zones are identified, which 
include High-Tech Development Zones and Economic and Technological 
Development Zones. 

The diversified effects of certain types of SEZs including High-Tech 
Development Zones and Economic and Technological Development Zones on the 
local economy of the Chinese provinces and autonomous regions have been 
investigated. The important role of Cross-Border Economic Cooperative Zones in the 
development of the Chinese inland regions and the expansion of cross-border 
cooperation with the neighboring countries is revealed. 

The potential of implementing the Ukrainian-Chinese projects are investigated. 
The energy and agriculture have been defined as the most priority areas of 
cooperation. The expediency of the bilateral cooperation development within the 
establishment of the third generation Special economic zones and the use of Chinese 
investments for the development of the infrastructure base have been substantiated. 

Keywords: Special economic zone, free trade zone, high-tech development 
zone, economic and technological development zone, geographical localization 
factors, foreign investments, geographical place, China. 
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