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В умовах відсутності коштів, необхідних для проведення структурної 
перебудови економіки та її інтеграції у світовий економічний простір, важливого 
значення набуває питання створення і функціонування спеціальних (вільних) 
економічних зон.  

З метою залучення іноземних інвестицій, активізації підприємницької діяльності 
за участю зарубіжних інвесторів, нарощування експорту товарів і послуг, а також 
поставок на внутрішній ринок високоякісної продукції створено спеціальні (вільні) 
економічні зони та запроваджено спеціальний режим інвестиційної діяльності на 
територіях пріоритетного розвитку Донецької, Київської, Луганської, Львівської, 
Закарпатської, Волинської, Житомирської, Миколаївської, Одеської, Чернігівської 
областей, Автономної Республіки Крим, у м. Шостка Сумської області та Харкові. 
Вивчення та аналіз процесу створення і функціонування спеціальних економічних зон 
дає можливість інтегрувати його інформаційні аспекти, виробити системний погляд на 
цілі, завдання, механізми і шляхи реформування інформаційного забезпечення; вивчити 
можливості поступового переходу до централізованої структури управління процесами 
інформатизації, розбудови спеціальних телекомунікаційних систем, спеціальних 
інформаційних систем і ресурсів, забезпечення технічної, програмної, організаційної їх 
сумісності; визначити правовий режим розповсюдження інформації, гарантування 
інформаційної безпеки та формування національної інформаційної інфраструктури. У 
зв’язку з цим виникає потреба окреслити пріоритети, поставити весь процес на чітку і 
ґрунтовну правову основу. Реформування інформаційного забезпечення повинно 
супроводжуватися цілеспрямованим застосуванням нових інформаційних технологій. 
Підвищення ефективності діяльності СЕЗ залежить від якісно нового рівня 
інформаційного забезпечення органів виконавчої влади, органів управління СЕЗ та 
інвесторів. У зв’язку з цим основним завданням інформатизації мають бути: створення, 
належне функціонування і розвиток інформаційних систем, мереж, банків і баз даних; 
визначення потреб у нових інформаційних технологіях; розробка типових проектів та 
стандартів інформатизації; керівництво впровадженням нових інформаційних 
технологій; організація міжнародного співробітництва у галузі обміну інформації; 
удосконалення статистичної звітності стосовно функціонування спеціальних (вільних) 
економічних зон; запровадження нових інформаційних стандартів і розробка нових 
способів збирання інформації; розробка нормативно-правових актів з питань 
інформатизації системи та створення єдиної системи формування, використання і 
захисту національних інформаційних ресурсів та інформаційного простору.  

Таким чином, інформатизація має передбачати побудову на єдиній 
методологічній і програмній основі інформаційно-аналітичної системи як на 
національному, так і на регіональних рівнях, основним завданням якої повинен стати 
моніторинг результативності та ефективності діяльності, створення та підтримка банку 
даних, доступ до міжнародних інформаційних мереж. Створення такої системи 
потребує сучасного технічного, технологічного, програмного та фінансового 
забезпечення, а також нових комунікаційних ліній. 


