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СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕХНОЕКОПАРКІВ 
ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНО СТІЙКОГО БІЗНЕСУ

Анотація. Досліджено умови функціонування технопарків в Україні та в окремих країнах з високим 

рівнем технологічної та наукової бази. Проаналізовано концептуальні основи створення та функціонування 

технопарків. Виокремлено головні взаємозв’язки і позитивні соціальні, екологічні та економічні ефекти при 

створенні техноекопарків для екологоорієнтованого розвитку підприємства.
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Summary. The author conditions of operation of parks in Ukraine and in countries with a high level of technological 

and scientific base. The author analyzes the conceptual basis for the creation and operation of parks. Highlight key 

relationships and positive social, environmental and economic effects when creating tehnoekopark for ecologically-

enterprise development, the economy of country.
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Постановка проблеми. Глобалізація еконо-

мічних процесів змушує постійно зміцнювати 

конкурентоспроможність економіки країни на 

світовому товарному та фінансовому ринках з 

урахуванням розвитку науково-технічного про-

гресу, науково-технологічної бази країни. Тому 

для України необхідним і доцільним є викорис-

тання розгалуженої інноваційної інфраструктури, 

зокрема техноекопарків.

В Україні інноваційна інфраструктура є не-

розвиненою і не охоплює усі ланки інноваційного 

процесу (освіту і науку — техніку і технології — 

виробництво і споживання). Сформовано лише 

окремі елементи інноваційної інфраструктури — 

зареєстровано 16, однак реально діє лише 8 техно-

парків, розпочали діяльність кілька регіональних 

інноваційних центрів та бізнес-інкубаторів, прак-

тично відсутньою є діяльність венчурних фондів 

та центрів трансферу технологій, не знаходить 

належної підтримки діяльність винахідників, ра-

ціоналізаторів, науковців, що мають завершені 

науково-технічні розробки, недостатньо реалізу-

ється освітній та науковий потенціал, насамперед 

вищих навчальних закладів, у сфері інформацій-

но-комунікаційних технологій тощо [7, с. 162].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідженню проблем інноваційної інфраструкту-

ри займаються багато провідних вчених, таких як 

В. М. Нежиборець [6, с. 60–69], М. М. Єрмошен-

ко [7, с. 162–165] та ін. У їх працях висвітлюва-

лися питання, які стосуються аналізу сучасного 

інноваційного потенціалу та системи управління 

інноваціями на різних рівнях, проблем інновацій-

ного підприємництва в перехідний період, оцінки 

інноваційного потенціалу, шляхів використання 

зарубіжного досвіду управління інноваційним по-

тенціалом підприємств в Україні. Проблеми ста-

новлення і функціонування технопарків у світо-

вому господарстві розглядали такі вітчизняні та 

зарубіжні вчені, як В. Дергачов [2, с. 5–8], Є. Дон-

ченко, Т. Чаюн [3, с. 62–67] та ін. Проте, незважа-

ючи на часткове висвітлення окремих напрямів 

об’єкта дослідження, проблема розвитку іннова-

ційної інфраструктури і техноекопарків зокрема в 

Україні досі залишається недостатньо розкритою.

Постановка цілей. Висвітлення теоретичних 

основ дослідження техноекопарків на вітчизня-

них підприємствах зумовлює постановку та вирі-

шення таких цілей:

— дослідження умов функціонування техно-

парків в Україні та в окремих країнах з високим 

рівнем технологічної та наукової бази;

— аналіз концептуальних основ створення та 

функціонування технопарків;

— виокремлення головних взаємозв’язків і 

позитивних соціальних, екологічних та еконо-

мічних ефектів при створенні техноекопарків для 

підприємства, економіки країни в цілому.

Виклад основного матеріалу. Міжнародна асо-

ціація технологічних парків дає своє визначення 

об’єкта інноваційної інфраструктури. На думку 

асоціації,технопарк — це організація, керована 

фахівцями, головною метою яких є збільшення 

добробуту місцевого співтовариства за допомогою 

просування інноваційної культури, а також кон-

куренції інноваційного бізнесу та наукових орга-

нізацій. Для досягнення цих цілей технопарк сти-

мулює й управляє потоками знань і технологій між 

університетами, науково-дослідними інститутами, 

компаніями і ринками. Він спрощує створення і 

зростання інноваційних компаній за допомогою 

інкубаційних процесів і процесів виведення нових 

компаній з існуючих (spin-off processes) [8].

До складу технопарків входять, залежно від їх 

обсягів та спрямування [4, с. 72]: науково-дослід-

ні організації та установи; промислові підприєм-
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ства; культурно-побутові об’єкти; комунальні та 

інформаційні мережі; проектно-конструкторські 

центри та дослідні виробництва; фінансово-кре-

дитні установи; торговельні, посередницькі, кон-

сультаційні та інші структури.

Таким чином, проаналізовані концептуальні 

основи створення та функціонування технопарків, 

досвід країн зі стрімким розвитком розгалуженої ін-

новаційної інфраструктури підводять до висновку, 

що сьогодні відбувається масовий перехід до на-

укомістких технологій, а усвідомлення обмеженос-

ті природних ресурсів зумовлює пошук технологій 

ресурсозбереження при глибокій переробці сиро-

вини. Результатом цього є створення екологоорієн-

тованих технопарків, здатних до синтезу нау ки і ви-

робництва, що зберігає ресурси та енергію (табл. 1).

Таблиця 1

Порівняльна характеристика функціонування технопарків в Україні, Росії, США та Японії

К
р

а
їн

а

Кількість технопарків, 

що функціонують
Основні напрями їх функціонування Фінансування

Проблеми 

функціонування, 

реалізації

Я
п

о
н

ія

Близько 50 технопо-

лісів, в яких функ-

ціонує більше 200 

технопарків. Най-

успішніша Програма 

«Технополіс» 

Основу програми складає план по-

будови 19 технополісів, об’єднаних у 

систему традиційним «промисловим 

коридором» Токіо — Нагая — Оса-

ка — Кобе швидкісним транспортом 

(залізницею) у сукупності з єдиною 

інформаційною мережею, яка забез-

печує вільний доступ господарським, 

адміністративним, навчальним струк-

турам та усім індивідам до інтегрова-

ного банку даних

Державні вкладен-

ня у програми для 

цивільної науки і ви-

робництва. Японці 

розглядають ство-

рення технополісів 

як початок ради-

кальної технологіч-

ної революції

Тривала реалізація 

проекту, необхідність 

значних фінансових 

ресурсів

С
Ш

А

Понад 140 техно-

паркових структур. 

Найуспішніші: 

«Силіконова доли-

на», технополіси на 

базі Стенфордсько-

го, Масачусетського 

та Гарвардського 

університетів

Різні напрямки функціонування. 

Зокрема, перший у світі технопарк 

«Силіконова долина» створено для ко-

мерціалізації розробок Стенфордсько-

го університету (Каліфорнія) з метою 

розвитку мікроелектроніки у взаємодії 

з підприємством-лідером у цій галузі 

«Hewlett Packard»

Здійснюється за 

рахунок державних 

коштів, спостері-

гається тенденція 

співпраці із трансна-

ціональними компа-

ніями, що дозволяє 

відкривати додаткові 

філії 

Технопарк «Силіко-

нова долина» виріс на 

військових замовленнях 

і тепер переживає певні 

труднощі з урахуванням 

конверсії

Р
о

с
ія

Зараз у Росії 56 тех-

нопарків, зокрема 

технопарки в Уфі і 

Томську, Міжнарод-

ний центр розвитку 

науки і технологій 

«Дубна» та інші

Здійснює розробку і впровадження 

нових технологій, приладів та об-

ладнання в різних галузях промисло-

вості і, перш за все, в нафтогазовому 

комплексі

Загальний обсяг ін-

вестицій у створення 

та функціонування 

технопарків у сфері 

високих технологій 

в семи регіонах РФ 

складає близько 

$2 млрд.

Відсутність надійної 

правової бази їх створен-

ня та розвитку; недо-

статність матеріально-

технічної та фінансової 

підтримки з боку держа-

ви; відсутність кваліфі-

кованих кадрів тощо

У
к

р
а

їн
а

Зареєстровано 16, 

з них реально діє 8 

технопарків

Технологічні парки реалізують іннова-

ційні проекти за стратегічними пріо-

ритетними напрямками інноваційної 

діяльності і користуються фінансовою 

підтримкою держави

Механізми фінансової підтримки та податко-

вого стимулювання, передбаченого чинними 

нормативно-правовими актами, не діють в 

повному обсязі, що стримує розвиток технопо-

лісів, технопарків у країні

Джерело: сформовано автором на основі [1, с. 9; 4, с. 73; 8; 9, с. 28].

Необхідність створення та функціонування 

техноекопарків в Україні зумовлена низкою фак-

торів, а саме: об’єктивна необхідність збережен-

ня стану навколишнього природного середовища 

України за допомогою інноваційних передових 

екотехнологій; наявність великого науково-тех-

нологічного потенціалу, зосередженого у багатьох 

ВНЗ, академічних та галузевих наукових закладах; 

широкомасштабна конверсія, що супроводжується 

вивільненням значного інтелектуального потенці-

алу, виробничих потужностей і ресурсів, які можна 

було б організувати у межах нових науково-техно-

логічних структур; зростання хвилі ділової актив-

ності, у тому числі серед інтелектуалів, що праг-

нуть знайти спосіб самореалізації. Взаємовплив, 

взаємодія техноекопарку та екологічно стійкого 

бізнесу схематично зображена на рис. 1.

З рис. 1 видно, що талановиті інженери, ви-

нахідники, вчені, менеджери-новатори та інші 

висококваліфіковані кадри становлять осно-

ву ефективного функціонування техноекопарку 

(взаємодія 1). Користувачами виступають приват-

ні фірми, які прагнуть започаткувати конкуренто-

спроможний бізнес. Без відповідної допомоги на 
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інноваційному процесі; утворення нових суб’єктів 

наукової, науково-технічної та промислової діяль-

ності; максимальне використання потенціалу нау-

кових кадрів зі звільненням від впливу бюрократії.

Висновки.

1. Постійні зміни в економіці, кризовий еко-

логічний стан, потреба в якісному і швидкому 

впровадженні інновацій вимагає нових підходів 

до створення структурних компонентів з ураху-

ванням механізмів державного регулювання і під-

тримки комерційного сектору.

2. Технопарк за кордоном розглядається як на-

уковий центр, який вирішує проблеми, пов’язані 

з упровадженням нових технологій, та як осере-

док міжнародного наукового співробітництва, 

налагодженого сервісу з інтенсивним культурним 

життям. На жаль, у наших реаліях технопарками 

оголошуються підприємства, в яких працюють 

десятки і більше людей, використовуючи вже до-

сить розроблені й налагоджені технології. Тому 

форми і методи підтримки інноваційного малого 

і середнього бізнесу, що склалися у світовій прак-

тиці, становлять значний інтерес як для України 

в цілому, так і для окремих її регіонів у зв’язку з 

недостатністю вивчення та відсутністю необхід-

них механізмів реалізації технопарків та окремих 

їх форм — техноекопарків.

3. На сучасному етапі важливими завданнями 

залишаються упорядкування діяльності існуючих 

об’єктів інноваційної інфраструктури та коорди-

нація процесів створення і розвитку нових уста-

нов, їх організаційне та методичне забезпечення. 

Для мотивації бізнесу до інновацій необхідно 

створювати адекватні правові, економічні, подат-

кові механізми, всіляко сприяти розвитку іннова-

ційної інфраструктури. Якнайкращим варіантом 

розвитку інноваційного середовища в Україні, на 

нашу думку, є налагодження тісного контакту між 

державою, безпосередньо зацікавленою в зрос-

танні інновацій, що підвищують соціально-еко-

номічне благополуччя громадян, освітою в особі 

ВНЗ, що виступають як джерело інноваційних 

ідей, і бізнесом, здатним здійснити фінансування 

інноваційних розробок. Як приклад, доцільним, 

на думку автора, є створення хімтехноекопарку, 

оскільки підприємства хімічного комплексу є од-

ними з найбільших забруднювачів України.
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Рис. 1. Взаємодія техноекопарку та екологічно 

стійкого бізнесу (джерело: сформовано автором)

початковому етапі поява високотехнологічного 

бізнесу просто неможлива. Чим складніша науко-

ва концепція, закладена в основу бізнес-проекту, 

тим більша підтримка має бути надана.

Ефективність техноекопарків багато в чому 

зумовлена тісними зв’язками з дослідними за-

кладами, тому вони створюються в безпосередній 

близькості до великих університетських центрів 

для залучення в роботу над замовленнями науко-

вих працівників університету, які, у свою чергу, 

отримують можливість впроваджувати в практику 

свої дослідження, надавати фірмам консультацій-

ні послуги (взаємодія 2). Великою перевагою ви-

користання робочої сили є її мобільність, тобто 

під кожен новий проект формується робоча група 

спеціалістів із проблемної тематики.

Створення техноекопарків сприяє (взаємодія 
3): підвищенню професіоналізму кадрів, особливо 

з подолання екологічних проблем; прискоренню 

комерціалізації технологій ресурсозбереження, 

маловідходних та безвідходних технологій; мож-

ливості слідкуванню за світовою науково-тех-

нічною думкою; уловлюванню тенденції в галузі 

новітніх технологій; реалізації власних наукових 

розробок за рахунок отриманого фінансування.

Використання техноекопарків підприєм-

ствами забезпечує для них низку переваг (взаємо-
дія 4): підвищення інноваційної активності під-

приємства; структурну перебудову виробництва; 

підвищення професіоналізму кадрів; підсилення 

наукоємності розвитку промисловості; підви-

щення інноваційності економіки; уникнення ду-

блювання зусиль; заощадження значних коштів; 

одержання вченими недержавних компаній мож-

ливості неформального спілкування; доступ до 

патентної та ліцензійної бази та ін.

Створення техноекопарків має визначальну 

роль для економіки країни: максимальне збли-

ження науки та екологоорієнтованого виробни-

цтва; зниження антропогенного навантаження на 

окремі регіони країни; структурна переорієнтація 

економіки; створення нових робочих місць; удо-

сконалення механізмів інноваційної діяльності; 

формування інноваційної інфраструктури; можли-

вість передбачення близьких і далеких «проривів» в 
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УДК 338.65 Л. М. Каліна

ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Анотація. У статті проведено дослідження ролі економічного потенціалу в управлінні чинниками роз-

витку сучасних підприємств, визначено складові економічного потенціалу, запропоновано можливі механіз-

ми формування ефективного інноваційного процесу з урахуванням передового зарубіжного досвіду.

Ключові слова: стратегія, економічна система, економічний потенціал, інноваційне підприємство, ін-

новаційний потенціал, чинники розвитку.

Summary. The thesis analyzes the role of economic potential when managing the modern enterprises development 

factors, stipulates the fundamentals of economic potential, suggests possible mechanisms of efficient innovation process 

forming with consideration of progressive foreign experience.

Key words: strategy, economic system, economic potential, innovation enterprise, innovation potential, develop-

ment factors.

Постановка проблеми. Метою будь-якої сис-

теми управління економікою є ефективне забез-

печення досягнення цілей, визначених суспіль-

ством, та розв’язання першочергових конкретних 

завдань, які стоять на відповідних етапах соціаль-

но-економічного розвитку країни.

Складні процеси соціально-економічних ре-

форм в Україні спрямовані на забезпечення зростан-

ня добробуту населення й адаптацію національної 

економіки до загальносвітових тенденцій розвитку, 

що передбачають формування інноваційної економі-

ки, вимагають якісного нового підходу до здійснення 

структурних зрушень економічної системи на регіо-

нальному рівні. Саме зі структурними зрушеннями 

пов’язаний комплекс специфічних завдань регіо-

нального розвитку: створення сучасного ринкового 

середовища, подолання екстенсивного типу розвит-

ку регіонів, зменшення міжрегіональних диспро-

порцій, раціональне використання економічного 

потенціалу кожного регіону. Реалізація зазначених 

стратегічних завдань політики регіонального розвит-

ку повинна ґрунтуватися на результатах комплексно-

го дослідження сучасного стану і тенденцій соціаль-

но-економічного розвитку регіонів України.

Проаналізувати й оцінити чинники розвитку, 

а тим більше управляти ними дуже складно. Стра-

тегічний економічний потенціал сучасної еко-

номічної системи визначає її можливість брати 

участь у вирішенні соціально-значимих завдань 

довгострокового розвитку за допомогою наявних 

економічних ресурсів.

Аналіз останніх досліджень. Термін «потенціал» 

походить від латинського слова «potentia» — сила.

У широкому сенсі — це засоби, запаси, дже-

рела, які є в наявності і можуть бути використані, 

приведені в дію для досягнення певної мети, ви-

конання плану, вирішення завдання [1].

Дослідженню теоретичних і практичних ас-

пектів управління економічними системами при-

свячені праці таких вчених, як Л. Л. Антонюк [2], 

А. Г. Мазур [4], А. Д. Чернявський [5], О. С. Вихан-

ський [6], З. Є. Шершньова [7], П. Я Панасюк [8].
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