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У статті розкрито сутність та місце наукових парків у розвитку інноваційної економіки.

Наведено приклади наукових парків, що діють за кордоном і в Україні. Проаналізовано чинне
законодавство України з питань формування наукових парків, обґрунтовано висновок про йо-
го недосконалість та необхідність внесення змін до окремих норм (положень) базового Зако-
ну України “Про наукові парки”. Запропоновано поетапний підхід до формування мережі науко-
вих парків на прикладі Придніпровського регіону з використанням механізму франчайзингово-
го тиражування.

Ключові слова: інноваційна економіка, інноваційна інфраструктура, науковий парк, комер-
ціалізація, Придніпровський регіон.

I. Вступ
У сучасних умовах розвиток ефективної

інноваційної інфраструктури є одним із най-
важливіших завдань як державної, так і ре-
гіональної інноваційної політики. Інновацій-
на інфраструктура виконує важливу функ-
цію, пов’язуючи між собою різні елементи
інноваційної системи, від злагодженої робо-
ти яких залежить її дієвість і результатив-
ність. Вона виступає сполучною ланкою між
продуцентами нового знання та їх спожива-
чами, між державою й бізнес-структурами з
метою прискорення комерціалізації та мар-
кетингу результатів науково-дослідних і до-
слідно-конструкторських робіт (НДДКР). Між-
народна практика має значний досвід ство-
рення інноваційної інфраструктури та окре-
мих її елементів. Такими елементами є фі-
нансова, кадрова, виробничо-технологічна,
інформаційна, консалтингова підсистеми,
кожна з яких має свої організаційні форми
втілення. Особлива роль у розвитку іннова-
ційної інфраструктури регіонів відводиться
формуванню наукових парків, діяльність
яких базується на ідеї поєднання інтересів і
можливостей організацій, що займаються
генерацією наукових ідей, прикладними роз-
робками та реалізацією наукових результа-
тів у виробництві. ∗

На сьогодні опубліковано значну кількість
праць, присвячених проблемам інфраструк-
турної підтримки інноваційних процесів, у
яких висвітлено різні питання: від характе-
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ристики окремих інноваційних структур до
аналізу державних заходів стимулювання їх
розвитку та практики створення в окремих
країнах і регіонах. Серед учених, які зроби-
ли найбільший внесок у дослідження цих
питань, відзначимо В. М. Гейця [1], І. Г. Де-
жіну [2; 3], М. З. Згуровського [4], О. Б. Лен-
чук [5], О. А. Мазура [6], С. В. Пустовойта [7],
Н. В. Смородинську [8], В. П. Соловйова [9],
Л. І. Федулову [10].

Зокрема, відомий український фахівець у
сфері інноваційного розвитку економіки
В. П. Соловйов у праці [9] розглядає вплив
інноваційної інфраструктури на показники
розвитку інноваційно орієнтованої економі-
ки, особливу увагу приділяючи відмінностям
практики створення суб’єктів інноваційної
інфраструктури в західних країнах і країнах
СНД.

Автори роботи [2] присвятили своє до-
слідження аналізу елементів інноваційної
інфраструктури, які сформувалися в росій-
ському просторі, вивченню зарубіжного до-
свіду та можливостей його застосування в
російських умовах. Робота також містить про-
позиції стосовно вдосконалення економіч-
них механізмів державного регулювання у
сфері стимулювання комерціалізації дослі-
джень і розробок.

У колективній праці фахівців Інституту
економіки промисловості НАН України та
вчених інших наукових установ і вищих на-
вчальних закладів [11] з-поміж інших питань
розглядається проблема формування та
розвитку віртуальної інфраструктури іннова-
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ційного підприємництва. Питання сприяння
розвитку інноваційної інфраструктури крізь
призму формування нової промислової полі-
тики України висвітлюється у роботі [12].

II. Постановка завдання
Однак, незважаючи на те, що проблемам

становлення інноваційної інфраструктури
наразі приділяється значна увага, низка ме-
тодичних і науково-практичних аспектів цієї
проблематики залишається невивченими,
зокрема підходи до формування мережі ін-
новаційних структур у регіонах. Виходячи із
цього, метою статті є аналіз правового
підґрунтя створення наукових парків як од-
нієї з провідних територіальних форм ком-
плексної підтримки інноваційної діяльності
та, з урахуванням цього висування пропо-
зиції поетапного підходу до формування на
базі й провідних наукових установ і вищих
навчальних закладів України мережі науко-
вих парків з використанням механізму фра-
нчайзингового тиражування.

III. Результати
У світовій практиці наукові парки зарахо-

вують до третього покоління (1970–1980 рр.)
особливих економічних зон – техніко-впро-
ваджувальних. Вони утворюються природ-
ним шляхом у заявленому порядку органі-
зації (методом “знизу”) або за ініціативою
та підтримкою центральної й регіональної
влади (методом “зверху”). Принципове зна-
чення для успішного функціонування таких
зон має не стільки сам метод їх організації
(є приклади успіху державних парків у краї-
нах Північно-Східної Азії, муніципальних –
у країнах Західної Європи, кооперативних –
у Японії та Туреччині, приватних – у США),
скільки відповідність його конкретним вимо-
гам економічного розвитку країни. У цьому
контексті органи державного управління
мають три альтернативних варіанти в пи-
таннях політики формування особливих
економічних зон [13, с. 24]:

1) сприяти загальному поліпшенню діло-
вого клімату в країні для самоутворення зон
“знизу” за ініціативою й за рахунок приват-
ного капіталу;

2) створювати державні зони “зверху” за
державні кошти відповідно до спеціальних
урядових програм;

3) використовувати пільги та стимули для
підтримки ініціативи “знизу”, яка виходить
від приватного бізнесу та місцевих співто-
вариств.

Варто зауважити, що визначення поняття
“науковий парк” не є однаковим у різних
країнах. Більше того, навіть назва його не є
загальноприйнятою. Аналогічні по суті інно-
ваційні структури визначаються як науково-
технологічні парки, дослідницькі парки, тех-
нологічні парки, технополіси. Концепція та-
ких парків будується на ідеї заохочення спів-
робітництва між науковими установами, уні-

верситетами, промисловістю та бізнесом з
метою ефективного використання створю-
ваних технологій [2, с. 69].

Так, за визначенням Міжнародної асоці-
ації наукових парків (International Association
of Science Parks and Areas of Innovation)
[14], науковий парк – це організація, якою
керують професіонали, основна мета яких
полягає в підвищенні добробуту своєї спіль-
ноти, завдяки підтримці культури інновацій,
посиленню конкурентоспроможності компа-
ній та установ, заснованих на знаннях. Для
досягнення цих цілей науковий парк стиму-
лює та здійснює управління потоком знань і
технологій між університетами, науковими
установами, компаніями та ринками; полег-
шує створення й розвиток інноваційних ком-
паній, створених через інкубацію та спін-оф-
процеси; надає інші послуги разом з висо-
коякісним простором і комфортним життям.

Відповідно до визначення Асоціації нау-
кових парків Великобританії (The United
Kingdom Science Park Association) [15], нау-
ковий парк – це організація, заснована на
праві приватної власності, головною метою
якої є підтримка start-up-компаній та інкуба-
ція інноваційних технологічних бізнесів, що
швидко зростають, за допомогою:
– формування інфраструктури служб під-

тримки, що здійснюють співробітництво
з агентствами економічного розвитку;

– підтримки офіційних і робочих зв’язків з
університетом або провідним науково-
дослідним центром;

– активного управління трансфером тех-
нологій і знань для розвитку бізнесу ма-
лих та середніх підприємств, розташо-
ваних на території парку.
Початок парковим утворенням покладено

в США, коли в 1951 р. на базі Стенфордсь-
кого університету було створено перший
науковий парк. Спочатку він дістав назву
дослідницького промислового парку, поєд-
нуючи університетські структури й компанії,
що виробляли електронну та авіакосмічну
продукцію, а згодом був перейменований на
Силіконову (Кремнієву) долину від назви
основного матеріалу – кремнію, що викори-
стовується для електронних мікросхем
[16, с. 38]. Нині Силіконова долина охоплює
більше ніж 7000 високотехнологічних під-
приємств, надає 1,35 млн робочих місць і є
зоною мешкання 2,5 млн людей [17, с. 75].

Одним із найстаріших і найбільших є на-
уковий парк США “Дослідницький трикут-
ник” (Research Triangle Park), штат Північної
Кароліни. Науковий парк було створено в
середині 1950-х рр. з метою диверсифікації
економіки регіону, оскільки на початку XX ст.
Північну Кароліну вважали чи не найбідні-
шим штатом у США. Концепція наукового
парку полягала в залученні наукоємних
компаній з усієї країни на спеціально відве-
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дену ділянку, оточену провідними універси-
тетами: Д’юка, Північної Кароліни у Чепел
Хілл і Північної Кароліни у м. Ролі. Спершу
науковий парк розвивався невисокими тем-
пами, але вже в 1965 р. його розвиток пере-
йшов у стадію інтенсивного зростання й ха-
рактеризувався появою в середньому шести
нових компаній та приблизно 1800 нових
співробітників за рік [18]. За сорок років дія-
льності наукового парку дохід населення
Північної Кароліни на 45% перевищив сере-
дній дохід по країні, а територія з відсталої
перетворилася на один із п’яти світових ре-
гіонів високих технологій, що лідирують [19].

Великим є також Уорикський науковий
парк – успішне підприємство, початок якому
було покладено в 1984 р. (під час другої
хвилі британських наукових парків після
Кембриджа і Херіота-Уатта). Він втілює під-
приємливість у самому своєму лідерстві та
стилі роботи. Цей парк – результат спільних
зусиль університету, міста та графства, він
розташовується поруч з кампусом, парк
працює незалежно і має власне керівницт-
во. Його успішному розвитку багато в чому
сприяв Банк Barclays, який взяв участь в
акціонерному капіталі ключової інкубаційної
одиниці або венчурного центру, замість того
щоб просто видати позику з відсотками.
Barclays хотів налагодити відносини з уні-
верситетом, щоб той допоміг банку вийти на
компанії, що працюють у галузі високих тех-
нологій. Парк, що зосередив свою увагу на
високотехнологічних компаніях, поступово
розширювався як за рахунок sturt-up, які
отримували тут консультації та місце для
роботи, так і за рахунок дослідних відділів
фірм, які хотіли бути присутніми в парку й
Уорику. До середини 1990-х рр. на ділянці
площею 42 акри знаходилось близько 65 ком-
паній з 1300 працівниками. Серед орендарів
є і великі фірми, приклад, Computervision і
Sun Microsystems. Багато компаній, розта-
шованих у парку, підтримують робочі відно-
сини з виробничою групою, займаючись
розробкою продуктів або підготовкою спів-
робітників (або і тим, і іншим разом).

У 1995 р. директор парку Девід Роу і ре-
шта керівництва зосередились на пошуку
нових можливостей і зв’язків. Вони підкрес-
лювали важливість перегляду стратегії піс-
ля десяти років розвитку для того, щоб парк
впевнено увійшов у XXI ст. Планували ство-
рення парків-супутників у сусідньому регіоні,
більш щільну роботу над встановленням
зв’язків між потенційними інвесторами і не-
великими фірмами, що працюють у галузі
нових технологій, більш широка програма
залучення студентства в компанії, що роб-
лять ставку на науку, і проекти співробітни-
цтва, фінансовані Європейським Союзом, з
інститутами у Франції, Бельгії та Німеччини.
Парк привернув до себе загальнонаціона-

льну увагу: в кінці 1994 р. лондонська
"Times" присвятила цілу шпальту "його ви-
датним успіхам", назвавши його "сміливим
експериментом Уорику зі створення теплич-
ного середовища для вирощування компа-
ній, що працюють у галузі високих техноло-
гій". "Імідж і репутація" парку спонукали нові
фірми вливатися в його "збалансовану по-
пуляцію компаній". Науковий парк разом з
виробничою групою, школою бізнесу та де-
якими іншими підрозділами університету
(наприклад, відділом промислового розвит-
ку) забезпечили Уорику комплексний і нала-
годжений канал взаємодії університету та
бізнесу [36, с. 40–42].

Іншими прикладами успішних наукових
парків у світі є [20; 21]:
– Софія-Антиполіс (Sophia Antipolis),

Франція (1969). Площа території: 2400 га;
співробітники: 25000 осіб; резиденти: 1400,
у тому числі: Hewlett Packard, Accenture,
Air France, American Express, IBM, ST
Ericsson, France Telecom, Wall Street
Systems. Річний обіг – 3,95 млрд євро;

– Науковий парк Кембридж (Cambridge
Science Park), Великобританія (1973).
Розташований біля шосе Milton Road по-
близу Трініті Коледжу. Площа території:
62 га; загальна площа будівель: 93 000 м2,
з них близько 50 000 м2 – дослідні та екс-
периментальні лабораторії. У перспекти-
ві планується розширення до 140 000 м2.
Резиденти: близько 80;

– Науковий парк Суррей (Surrey Research
Park), Великобританія (1985). Розташо-
ваний у м. Гілфорд, неподалік від Лон-
дона. Бізнес-інкубатор “Суррейський
технологічний центр” відкрито в 1986 р.
Площа території: 28 га; співробітники:
2750; резиденти: 140.
Науковий парк дав поштовх розвитку ре-

гіональної економіки. Станом на 2000 р. сере-
дня річна заробітна плата дорівнювала
37 000 ф. ст. і суттєво перевищувала середній
річний дохід працівників розумової праці чо-
ловічої статі в графстві Суррей (28 400 ф. ст.);
середній річний обіг на одного працівника
становив понад 85 000 ф. ст., що свідчить
про наявність висококваліфікованих робо-
чих місць. До 2005 р. середній обіг на одно-
го працівника збільшився до 130 000 ф. ст.
У 2006 р. з 2750 осіб, що працювали в ком-
паніях парку, 54% становили мешканці
графства Суррей. З 80 підприємств, які за-
лишили парк у 1992 р., 50% продовжили
працювати в Сурреї, чим зберегли робочі
місця та економічну вигоду для регіону;
– Парк програмного забезпечення Да-

лянь (Dalian Software Park), Китай
(1998). Площа території: 300 га (+ черга:
1200 га); співробітники: 60000; резиден-
ти: 500, у тому числі: IBM, HP, Accenture,
Panasonic, Sony, Hitachi, NTT, Oracle,
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AVAYA, NEC, Fidelity, BT. Експорт –
1,8 млрд дол. США. Річний обіг –
4,4 млрд євро;

– Парк високих технологій “Бангалор”
(International Tech Park Bangalore), Індія
(1998) – основний IT-кластер “Силіконо-
вої долини” Індії. Площа: 28 га; співробі-
тники: 24 000; резиденти: 145. Заванта-
женість парку: 98%.
В Україні також є позитивний досвід ство-

рення та діяльності наукових парків. Так,
перший науковий парк “Київська політехні-
ка” був організований при Національному
технічному університеті “Київський політех-
нічний інститут” (НТУ “КПІ”) відповідно до
Закону України “Про науковий парк “Київ-
ська політехніка” [22]. Метою створення нау-
кового парку є розвиток і підтримка науково-
технічної та інноваційної діяльності універ-
ситету, ефективне та раціональне викорис-
тання наявного наукового потенціалу, мате-
ріально-технічної бази для комерціалізації
результатів наукових досліджень і їх впро-
вадження на вітчизняному та закордонному
ринках [23]. Науковий парк організував вза-
ємодію чотирьох груп учасників: перша – це
наукові групи, які продукують нові ідеї та
знання, друга – факультети і кафедри, що
генерують якісний людський капітал, третя –
компанії, які перебувають на ринку високо-
технологічної продукції й постійно потребу-
ють підживлення новими ідеями та людсь-
ким капіталом, четверта – інвестиційні та
венчурні фонди. Протягом 2005–2010 рр.
синергетичний ефект від взаємодії учасників
наукового парку дав змогу вивести на ринок
понад 150 нових продуктів і технологій [4].

Позитивний досвід діяльності першого
наукового парку став підставою для розроб-
ки та прийняття Верховною Радою України
базового Закону України “Про наукові пар-
ки”, відповідно до якого про свої наміри що-
до створення наукових парків заявили інші
українські вищі навчальні заклади та наукові
установи.

Так, Київським національним університе-
том ім. Т. Г. Шевченка та Національним уні-
верситетом харчових технологій спільно з на-
уковими установами НАН України – Інститу-
том археології, Інститутом біоорганічної хімії
та нафтохімії, Інститутом біохімії ім. О. В. Пал-
ладіна, Інститутом геохімії, мінералогії та
рудоутворення ім. М. П. Семенкова, Інститу-
том електрозварювання ім. Є. О. Патона,
Інститутом історії України, Інститутом мета-
лофізики ім. Г. В. Курдюмова, Інститутом
мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболот-
ного, Інститутом органічної хімії, Інститутом
прикладної фізики, Інститутом проблем ма-
теріалознавства ім. І. М. Францевича, Інсти-
тутом проблем реєстрації інформації, Інсти-
тутом теоретичної фізики ім. М. М. Боголю-
бова – створено Науковий парк “Київський

університет ім. Т. Шевченка”. Науковий
парк займається комерціалізацією перспек-
тивних інноваційних проектів українських
учених у галузі природничих наук, технології
матеріалів, приладобудування та інформа-
ційних технологій. Місія наукового парку по-
лягає в просуванні та комерціалізації інте-
лектуальних досліджень і розробок, техно-
логічних проектів у галузі теоретичних і при-
кладних наук. Серед його цілей зазначено
організацію конференцій і нарад, спрямова-
них на розвиток і покращення відносин між
наукою і бізнесом в Україні [24].

На базі ДВНЗ “Київський національний
економічний університет ім. Вадима Геть-
мана” спільно з громадською організацією
“Фундація сприяння європейській інтеграції”
і міжнародною громадською організацією
“Асоціація випускників Державного вищого
навчального закладу “Київський національ-
ний економічний університет ім. Вадима Геть-
мана” створено Науковий парк Київського
національного економічного університету.
Метою діяльності наукового парку є об’єд-
нання наукових та адміністративних потуж-
ностей наукових шкіл і структурних підроз-
ділів ДВНЗ “Київський національний еконо-
мічний університет ім. Вадима Гетьмана”
для розвитку науково-технічної та іннова-
ційної діяльності в університеті, створення
нових інноваційних компаній, ефективного
використання наявного наукового потенціа-
лу та матеріально-технічної бази для коме-
рціалізації результатів наукових досліджень
і їх упровадження на українському та закор-
донному ринках, а також для отримання при-
бутку від результатів своєї діяльності [25].

Науковий парк “Аерокосмічні інноваційні
технології” створено на базі Національного
авіаційного університету в м. Києві [26].

Для подальшого поглиблення взаємо-
вигідного співробітництва в науковій галузі в
жовтні 2012 р. підписано угоду про наміри
створення спільного наукового парку “Енерго-
ефективні технології” між Полтавським на-
ціональним технічним університетом ім. Юрія
Кондратюка та Івано-Франківським національ-
ним технічним університетом нафти і газу,
державним вищим навчальним закладом
“Національний гірничий університет” та
Хмельницьким національним університетом.
Міністерство освіти і науки України підтри-
мало рішення чотирьох університетів щодо
створення наукового парку та погодило їх
участь у заснуванні наукового парку [27].

За ініціативи Інституту агроекології і еко-
номіки природокористування (ІАЕП) Націона-
льної академії аграрних наук України запро-
поновано створити науковий парк “АГРОЕКО”
для вирішення проблеми інтеграції вироб-
ничих ресурсів, управлінського досвіду, ін-
телектуального й фінансових капіталів та
організації діяльності нових компаній, що
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вирішують конкретні проблеми в аграрному
секторі економіки. Цілями організації науко-
вого парку визначено [28]:
– стимулювання інноваційної діяльності в

ІАЕП, спрямованої на активізацію струк-
турних змін в економіці Київської області,
а також підвищення матеріально-техніч-
ного та фінансового стану ІАЕП і його
співробітників у цілому шляхом ефектив-
ного й раціонального використання його
наукового та кадрового потенціалу;

– створення сприятливих стартових умов
для вчених, аспірантів і випускників ви-
щих навчальних закладів, які планують
відкрити свої start-up-компанії та зайня-
тися підприємницькою діяльністю у сфе-
рі високих технологій;

– створення сприятливого середовища для
вже існуючих малих та середніх іннова-
ційних компаній, зацікавлених у взаємо-
вигідній співпраці з ІАЕП з метою вико-
ристання його кадрового й наукового
потенціалу;

– підвищення надходжень до державного
та місцевих бюджетів, прискорення ін-
новаційного розвитку аграрної економіки
України.
На сьогодні, за підсумками виконання

ДЦЕП “Створення в Україні інноваційної ін-
фраструктури” на 2009–2013 рр.” [29], в
Україні створено дев’ять наукових парків
[30, с. 56–57]. Наявний досвід і “точкові” ус-
піхи у формуванні наукових парків дають
підстави вважати, що за умови впроваджен-
ня конструктивних змін до чинного законо-
давства України є потенціал для активації
інноваційних процесів у господарській сис-
темі регіонів завдяки розвитку на базі прові-
дних наукових установ і вищих навчальних
закладів мережі наукових парків.

Правовим підґрунтям для діяльності нау-
кових парків в Україні є Господарський ко-
декс України, Цивільний кодекс України, за-
кони України “Про наукові парки”, “Про вищу
освіту”, “Про наукову і науково-технічну дія-
льність”, “Про інноваційну діяльність”, “Про
інвестиційну діяльність”, “Про пріоритетні
напрями розвитку науки і техніки”, “Про
пріоритетні напрями інноваційної діяльності
в Україні”, “Про державне регулювання дія-
льності у сфері трансферу технологій” та
інші нормативно-правові акти.

На порядку денному наразі стоїть завдан-
ня ухвалення нового Закону України “Про
наукову і науково-технічну діяльність”, роз-
робленого з метою врегулювання проблем-
них питань, які існують станом на сьогодні у
сфері наукової та науково-технічної діяль-
ності, зокрема, щодо створення законодав-
чого підґрунтя для комерціалізації резуль-
татів фундаментальних і прикладних нау-
кових досліджень, науково-технічних (екс-
периментальних) розробок, що здійсню-

ються державними науковими установами
[31]. Цим законопроектом передбачається,
з-поміж іншого, створити умови для забез-
печення потреб суспільства і держави в тех-
нологічному розвитку на базі гармонізації вза-
ємодії освіти, науки, бізнесу та влади [32].

Відтак, формування наукових парків в
Україні набуває особливої актуальності з
огляду на саму їх природу. Науковий парк
створює унікальне середовище, в якому по-
єднуються можливості освіти, науки, вироб-
ництва і бізнесу, завдяки чому виникає мож-
ливість створити сучасну інноваційну проду-
кцію з високою часткою доданої вартості.
Саме завдяки інтеграції різних елементів
освітнього, науково-технічного та виробни-
чого комплексів Україна має створити влас-
ну національну інноваційну систему, голо-
вне завдання якої – сприяти приросту еко-
номіки за допомогою генерації знань, їх па-
тентування, реалізації та оплати на ринку.

Відповідно до ст. 19 законопроекту нау-
кова і науково-технічна діяльність у системі
вищої освіти може провадитись як безпосе-
редньо вищими навчальними закладами,
так і спільно із створеними ними суб’єктами
інноваційної діяльності – науковими парка-
ми, бізнес-інкубаторами тощо.

Базовим серед законів України є Закон
України “Про наукові парки” [33], який набув
чинності 1 січня 2010 р. Цей закон регулює
правові, економічні, організаційні відносини,
пов’язані зі створенням та функціонуванням
наукових парків, і спрямований на інтенси-
фікацію процесів розроблення, впровад-
ження, виробництва інноваційних продуктів
та інноваційної продукції на внутрішньому й
зовнішньому ринках. Між тим, він містить
деякі недоліки та суперечливі положення,
на які необхідно звернути особливу увагу
законодавцю з метою їх невідкладного ви-
правлення та засновникам наукового парку
для передбачення можливих труднощів в
організації діяльності щодо його створення.

Відразу необхідно зауважити, що Закон
України “Про наукові парки” потребує до-
опрацювання відповідно до прийнятого в лип-
ні 2014 р. Закону України “Про вищу освіту”,
яким було скасовано розподіл вищих навча-
льних закладів на I–IV рівні акредитації та
введено поділ на: 1) університети; 2) акаде-
мії, інститути; 3) коледжі (ст. 28) [34].

Згідно зі ст. 1 Закону, науковий парк є
юридичною особою, що створюється з ініці-
ативи вищого навчального закладу IV рівня
акредитації та/або наукової установи шля-
хом об’єднання внесків засновників для ор-
ганізації, координації, контролю за процесом
розроблення та виконання проектів науко-
вого парку. Тобто ініціаторами створення
наукового парку можуть виступати лише
вищий навчальний заклад та/або наукова
установа. Поряд із цим у Законі виокремле-
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но категорію “засновники наукового парку”,
яка за змістом ширше та включає, окрім іні-
ціаторів, “інші юридичні особи, що уклали
засновницький договір про створення нау-
кового парку”. Можна припустити, що розпо-
діл засновників за категоріями зроблено
спеціально для підкреслення того, що ви-
щий навчальний заклад та/або наукова
установа є обов’язковими засновниками на-
укового парку. Але для уникнення двознач-
ного трактування цієї норми закону доцільно
було б прямо вказати на таку обов’язкову
умову створення наукового парку.

Окремою ст. 13 Закону “Особливості ста-
тусу вищого навчального закладу або нау-
кової установи – засновника наукового пар-
ку” прописані додаткові повноваження вка-
заної категорії засновників щодо здійснення
контролю за діяльністю наукового парку,
щорічного заслуховування звітів про його
діяльність. До речі, закон не визначає поряд-
ку здійснення такого контролю. Із цього ви-
ходить, що ні вищий навчальний заклад, ні
наукова установа безпосередніми виконав-
цями проектів наукового парку бути не мо-
жуть. Однак теоретично ст. 1 Закону дозво-
лено науковій установі та вищому навчаль-
ному закладу як суб’єктам господарювання,
що провадять наукову та науково-технічну
діяльність, надають освітні послуги, укладати
договір про партнерство з науковим парком.
А цей договір, у свою чергу, надає їм право
виконувати проекти наукового парку.

Небезперечним є положення ст. 13 Закону
України “Про наукові парки” про те, що вищий
навчальний заклад та/або наукова установа
можуть бути засновниками лише одного нау-
кового парку. Виникає сумнів щодо доцільно-
сті такого обмеження у випадку, коли в межах
однієї установи є вагомі напрацювання за різ-
ними галузями використання. У такому разі
ефективніше було б не об’єднувати їх в одно-
му науковому парку, а, навпаки, розподіляти
для уникнення складностей та обтяжливості в
управлінні діяльністю.

Функції наукового парку, прописані у ст. 4
Закону України “Про наукові парки”, спрямо-
вані переважно на впровадження результатів
НДДКР у виробництво, їх комерціалізацію,
формування та забезпечення сприятливих
для цього умов, а також на розвиток науково-
технічної та інноваційної діяльності. Якщо ж
цю статтю зіставити з вищезгаданою ст. 1,
згідно з якою науковий парк виконує виключно
функціонально-управлінські завдання, тобто
організацію, координацію, контроль, та одну з
його основних функцій – “забезпечення виро-
бництва наукоємної, конкурентоспроможної
на внутрішніх і зовнішніх ринках інноваційної
продукції”, то виходить, що науковий парк
може бути не тільки організатором, але ще й
виконавцем проектів. Вочевидь, для усунен-
ня цих суперечностей відповідні положення

закону мають бути узгоджені та приведені у
відповідність.

Слід вказати на неповноту ст. 9 Закону
щодо визначення правового статусу за-
сновників наукового парку, в ній пропису-
ються лише права засновників, але не вка-
зується коло їх обов’язків. Права засновни-
ків обмежені таким їх переліком: добровіль-
но вийти з наукового парку на умовах і в
порядку, визначених статутом наукового
парку, із збереженням взаємних зобов’язань
та укладених договорів з іншими суб’єктами
господарювання; одержувати від наукового
парку в установленому порядку інформацію,
пов’язану з його діяльністю; одержувати ча-
стину прибутку від діяльності наукового пар-
ку в порядку, встановленому статутом нау-
кового парку. Отже, засновники позбавлені
права управляти діяльністю наукового пар-
ку. Зазначене суперечить ст. 10–12 Закону,
відповідно до яких вищим органом управ-
ління наукового парку є загальні збори за-
сновників наукового парку, функції яких ви-
значаються статутом наукового парку, а ви-
конавчий орган управління наукового парку
формується загальними зборами засновни-
ків у порядку, встановленому статутом нау-
кового парку. Таким чином, ст. 9 Закону по-
требує доповнення як щодо переліку прав
засновників, так і стосовно визначення кола
їх обов’язків.

Спеціальним Законом України “Про нау-
ковий парк “Київська політехніка” (ст. 6) і
базовим Законом України “Про наукові пар-
ки” (ст. 17) уперше в Україні визначено пра-
вовий режим майнових прав на технології
та об’єкти права інтелектуальної власно-
сті, створені із залученням державних ко-
штів, хоча при цьому зазначено, що центра-
льний орган виконавчої влади, у сфері
управління якого перебуває вищий навча-
льний заклад або наукова установа (який
зазвичай і здійснює фінансування), може
претендувати на ці результати у випадку,
якщо технологію та/або об’єкт права інтеле-
ктуальної власності:
– віднесено до сфери національної безпе-

ки й оборони держави;
– визнано такими, що мають використову-

ватися в публічних інтересах;
– доведено до промислового використан-

ня та реалізації готової продукції виклю-
чно за рахунок державних коштів.
Законом України “Про державне регулю-

вання діяльності у сфері трансферу техно-
логій” [35] (ч. 2 ст. 11) також прописано по-
тенційні винятки із цього питання: “майнові
права на технологію та/або її складові, що
створені в процесі виконання науково-дос-
лідних і дослідно-конструкторських робіт, які
фінансуються за рахунок бюджетних коштів,
передаються установами, організаціями та
підприємствами-виконавцями органам дер-



Серія: Економіка та підприємництво, 2014 р., № 6 (81)

117

жавної влади, Національній академії наук
України та галузевим академіям наук, які
здійснюють фінансування зазначених науко-
во-дослідних та дослідно-конструкторських
робіт, з урахуванням положень Цивільного
кодексу України, якщо технологію та/або її
складові віднесено до державної таємниці
та в інших випадках, визначених законом”.
Тобто поки що питання набуття майнових
прав на технології та об’єкти права інтелек-
туальної власності, створені за бюджетні
кошти, залишається остаточно неврегульо-
ваним, що стримує ініціативу співробітників
наукових установ і університетів активно
працювати над комерціалізацією результа-
тів НДДКР, у тому числі через створення
спін-оф-компаній (academic spin-offs).

Таким чином, аналіз чинної законодавчої
бази, що формує правову основу діяльності
наукових парків в Україні, свідчить про її
обмежену дієвість, неузгодженість і супере-
чливість між окремими законодавчими ак-
тами та положеннями базового Закону Ук-
раїни “Про наукові парки”. Невизначеними
залишаються питання щодо правового ста-
тусу засновників наукового парку; умов пе-
реходу майнових прав на технології та
об’єкти права інтелектуальної власності,
створені із залученням бюджетних коштів,
до наукового парку і його засновників; на-
дання ліцензій на використання таких тех-
нологій та об’єктів права інтелектуальної
власності іншими комерційними структура-
ми тощо. Реалізація відповідних змін у зако-

нодавстві надасть можливість суттєво підви-
щити стимули наукових установ і університе-
тів до реалізації ініціативи створення наукових
парків і налагодження в їх межах взаємовигід-
ного співробітництва між усіма зацікавленими
учасниками інноваційного процесу.

На сьогодні актуальність формування на-
укових парків особливо висока в регіонах зі
значною концентрацією науково-технічного
та виробничого потенціалу. До таких регіонів
в Україні належить, зокрема, Придніпровський
регіон, який має всі передумови для форму-
вання на своїх територіях мережі наукових
парків.

Ґрунтуючись на вищевикладеному, з ме-
тою активізації процесів трансформації по-
тенціалу науково-технічної та виробничої
сфер в інноваційні можливості Придніпров-
ського регіону, пропонуємо до реалізації
поетапний підхід до формування мережі
наукових парків з використанням механізму
франчайзингового тиражування навколо
ядра мережі, як таке взято Придніпровський
науковий центр НАН України і МОН України.

Перший етап – пілотне проектування.
Створення в регіоні пілотних наукових парків
на базі вищих навчальних закладів IV рівня
акредитації: у Дніпропетровській області – на
базі Дніпропетровського національного уні-
верситету (ДНУ) ім. Олеся Гончара та ДВНЗ
“Національний гірничий університет”; у Запо-
різькій області – на базі Запорізької держав-
ної інженерної академії та Класичного прива-
тного університету (рис. 1).   

Придніпровський науковий центр НАН України і МОН України

Дніпропетровська область

Запорізька область

Пілотний науковий парк на базі 
Дніпропетровського національного 
університету ім. Олеся Гончара 

Пілотний науковий парк на базі 
Запорізької державної інженерної 

академії 

Пілотний науковий парк на базі ДВНЗ 
“Національний гірничий університет”

Пілотний науковий парк на базі 
Класичного приватного університету

Рис. 1. Етап пілотного проектування мережі наукових парків Придніпровського регіону

Головні завдання цього етапу полягають
у відпрацюванні відносин Придніпровського
наукового центру НАН України і МОН Украї-
ни з пілотними науковими парками; адапта-
ції моделі відносин до соціально-економіч-
них і культурних особливостей регіону; ап-
робації механізму комерціалізації результа-
тів НДДКР, створених в інноваційному сере-
довищі пілотних наукових парків.

На прикладі Дніпропетровського націо-
нального університету ім. Олеся Гончара
запропоновано певну послідовність заходів
щодо створення наукового парку:

1. Визначення спеціалізації наукового парку.
Для цього необхідно проаналізувати базу

імпорту продукції країни або регіону (митну
базу) та визначити позиції, за якими можна
організувати діяльність наукового парку.
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Важливою умовою є те, що інвестор купує
готовий бізнес-проект, основна ідея якого
полягає в тому, що ринок уже сформова-
ний підприємствами або підприємцями, які
імпортують продукцію.

Інвестор витрачає кошти тільки на вхо-
дження до ринку, а не на його освоєння, тоб-
то на розвиток дистрибуції ринку: рекламу,
заробітну платню співробітників, утримання
торгівельних офісів тощо. Інакше кажучи,
існує вже готовий ринок, інвестор завойовує
ринок, але не формує його.

2. Розробка та вдосконалення співробіт-
никами ДНУ ім. Олеся Гончара технології
виробництва обраної продукції.

Інвесторів уже запрошують під готову
франчайзингову програму, яка розробля-
ється під конкретний проект і включає тех-
нології, контракти на сировину, обладнання.
Внутрішній товаровиробник, як показує
практика, практично на 70% витісняє імпор-
тера за рахунок оптимальної логістики, від-
сутності затримок на кордоні, оплати пере-
везення, сплати митних платежів тощо.

3. Здійснення інвентаризації фінансових
ресурсів університету, наявності наукового
потенціалу, відповідних земельних ділянок,
приміщень, лабораторій, інфраструктури
для формування парку. Виявляється наяв-
ність висококомпетентних фахівців, які мо-
жуть бути задіяні в реалізації інвестиційних
проектів наукового парку.

4. Формування інфраструктури за раху-
нок засновників наукового парку, інвесторів

тощо; отримання державної підтримки в
межах чинного законодавства.

5. Розгляд можливостей отримання до-
даткових пільг і підтримки діяльності науко-
вого парку на місцевому рівні. Зокрема,
Дніпропетровська обласна рада може здій-
снювати підтримку заяв інвесторів у Мініс-
терстві економічного розвитку і торгівлі
України для включення до реєстру підпри-
ємств, які здійснюють інвестиційні проекти у
пріоритетних галузях та отримують пільги
згідно із законодавством України.

До фундаменту ефективності наукового
парку покладено синергетичний ефект від
системи взаємозв’язків і комунікацій між
учасниками інноваційного процесу, марке-
тингової стратегії, орієнтованої на існуючий
ринок, сформованої франчайзингової про-
грами.

Ідея створення наукового парку на
базі ДНУ ім. Олеся Гончара – ринкова та
не потребує додаткових пільг.

Другий етап – дуплікація. За умови
досягнення цілей створення пілотних науко-
вих парків, організація процесу формування
дуплікованих наукових парків у інших містах
Дніпропетровської та Запорізької областей
(рис. 2). На цьому етапі мають бути розгля-
нуті всі три можливі варіанти створення нау-
кових парків: 1) на базі вищого навчального
закладу IV рівня акредитації; 2) на базі нау-
кової установи; 3) спільно з науковими уста-
новами і ВНЗ IV рівня акредитації.

Придніпровський науковий центр НАН України і МОН України

Дніпропетровська область

Запорізька область

Пілотний науковий парк на 
базі Дніпропетровського 

національного університету 
ім. Олеся Гончара 

Пілотний науковий парк на 
базі Запорізької державної 

інженерної академії 

Пілотний науковий 
парк на базі ДВНЗ 

“Національний гірничий 
університет”

Пілотний науковий 
парк на базі 

Класичного приватного 
університету

Дуплікований науковий 
парк, створений з 
ініціативи вищого 

навчального закладу 
та/або наукової установи

Дуплікований науковий 
парк, створений з ініціативи 

вищого навчального 
закладу та/або наукової 

установи

Дуплікований науковий 
парк, створений з 
ініціативи вищого 

навчального закладу 
та/або наукової установи

Дуплікований науковий 
парк, створений з 
ініціативи вищого 

навчального закладу 
та/або наукової установи

Рис. 2. Етап дуплікації пілотних наукових парків у Придніпровському регіоні

Головні завдання цього етапу – передача
досвіду пілотних структур дуплікованим і
налагодження між ними стійких комунікацій-
них зв’язків; використання апробованого на

першому етапі механізму комерціалізації
результатів НДДКР, одержаних учасниками
наукового парку; відпрацювання відносин
Придніпровського наукового центру НАН
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України і МОН України з пілотними та дуплі-
кованими науковими парками регіону, дося-
гнення цілей формування останніх.

Третій етап – франчайзингове ти-
ражування. Передача на комерційній або
іншій договірній основі відпрацьованої схе-
ми створення та функціонування пілотних і

дуплікованих наукових парків для викорис-
тання в інших містах і районах Дніпропет-
ровської та Запорізької областей, а також у
Кіровоградській області (рис. 3). Головним
завданням цього етапу є створення розга-
луженої мережі наукових парків у містах і
районах Придніпровського регіону.
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Пілотний науковий парк 
на базі ДВНЗ 
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університет»

Пілотний науковий парк 
на базі Класичного 

приватного університету

Дуплікований науковий 
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ініціативи вищого 

навчального закладу та/
або наукової установи

Дуплікований науковий 
парк, створений з 
ініціативи вищого 

навчального закладу та/
або наукової установи

Дуплікований науковий 
парк, створений з 
ініціативи вищого 

навчального закладу та/
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Рис. 3. Етап франчайзингового тиражування пілотних і дуплікованих наукових парків у Придніпровському регіоні

IV. Висновки
Формування мережі наукових парків у

Придніпровському регіоні має вирішальне
значення для становлення в його межах вла-
сної інноваційної системи та забезпечення її
розвитку. Наукові парки, поєднуючи у своєму
середовищі всіх учасників інноваційного про-
цесу, дадуть змогу налагодити співробітниц-
тво регіональних наукових центрів з промис-
ловими підприємствами і бізнесом, максима-
льно повно залучити до виконання інвести-
ційних проектів потенціал наукових установ і
вищих навчальних закладів і, тим самим,
сприятимуть зміні структури економіки регіо-
ну, її диверсифікації, розвитку високотехно-
логічних галузей і нових видів діяльності.

Ідея впровадження в практику запропо-
нованого підходу не потребує значних фі-
нансових вкладень, пов’язаних із форму-
ванням нових інноваційних міст. Реальним
шляхом прискорення інноваційного розвитку
регіонів у такому випадку буде раціональне
використання можливостей і ресурсів прові-
дних наукових установ і вищих навчальних
закладів шляхом формування на їх базі ін-
новаційно сприйнятливих середовищ за
принципом інтеграції науки, освіти, вироб-
ництва і бізнесу.
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Пидоричева И. Ю., Ляшенко В. И., Осадчая Н. В. Формирование сети научных парков
как полюсов роста инновационной экономики (на примере Приднепровского региона)

В статье раскрыты сущность и место научных парков в развитии инновационной эконо-
мики. Приведены примеры научных парков, действующих за рубежом и в Украине. Проанали-
зировано действующее законодательство Украины по вопросам формирования научных пар-
ков, обоснован вывод о его несовершенстве и необходимости внесения изменений в отдель-
ные нормы (положения) базового Закона Украины “О научных парках”. Предложен поэтапный
подход к формированию сети научных парков на примере Приднепровского региона с исполь-
зованием механизма франчайзингового тиражирования.

Ключевые слова: инновационная экономика, инновационная инфраструктура, научный
парк, коммерциализация, Приднепровский регион.

Pidorycheva I., Lyashenko V., Osadcha N. Formation of a Network of Science Parks as Poles
of Growth of Innovative Economy (on the Example of the Prydnieprovs’kiy Region)

The article reveals the nature and place of science parks in the development of an innovative economy.
Activity of science parks is based on idea of a combination of interests and opportunities of the organizations,
which are engaged in generation of scientific ideas, applied development and realization of scientific results in
production. In world practice science parks carry to the third of special economic zones – technology
development zones. They are formed in the natural way in a declarative order of the organization (method
“from below”) or on an initiative and support of the central and regional government (method “from above”).
The article gives examples of science parks which operate abroad and in Ukraine. The current legislation
which forms a legal basis of activity of science parks in Ukraine is analyzed. It is defined that the current
legislative base has limited effectiveness, some provisions of the basic Law of Ukraine “About science parks”
is uncoordinated and inconsistent. Uncertain are questions of legal status of founders of science park;
conditions of transition of property rights to the objects of intellectual property right, created for budgetary
funds, to scientific park and its founders; providing licenses for use of such objects of intellectual property right
by another commercial structures. Realization of corresponding changes in the legislation will allow increasing
incentives of scientific institutions and universities to realization of an initiative of creation of scientific parks
and adjustment in their limits of mutually beneficial cooperation between all interested participants of
innovative process. For today the relevance of formation of scientific parks is especially high in regions with
considerable concentration of scientific-technical and production potential. The Dnieper region has all
prerequisites for formation in the territory of a network of scientific parks.

In article approach to formation of a network of science parks with use of the mechanism
franchising replication is offered. The idea of introduction in practice of the offered approach doesn’t
demand the considerable financial investments connected with formation of the innovative cities. A
real way of acceleration of innovative development of regions in that case will be rational use of
opportunities and resources of the lead scientific institutions and higher educational institutions by
formation on their base of innovative susceptible environments by the principle of integration of
science, education, production and business.

Key words: innovative economy, innovation infrastructure, science park, commercialization,
Dnieper region.


