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В статті проаналізовано соціально-економічні результати діяльності в 2000–2014 рр. технопарків, створених на 
базі НАН України. Розглянуто можливість і доцільність їх діяльності в наступному десятилітті.
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СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЧНИХ ТЕХНОПАРКІВ УКРАЇНИ

Інноваційний шлях розвитку в період пере-
ходу від індустріальної економіки до економі-
ки знань, яка базується на безперервному тех-
нологічному розвитку, на розробці та впровад-
женні високотехнологічної продукції з великою 
доданою вартістю, став домінуючим чин ни ком 
економічного зростання, що забезпечує подаль-
ший розвиток суспільства.

Національна економіка України відрізняєть-
ся сировинною спрямованістю і, отже, дуже 
чут лива до коливань попиту світових ринків 
на основну продукцію, що експортується (ме-
талургійна, хімічна, сільськогосподарська та 
ін.). Котирування цін і обсяги попиту в кризо-
ві роки дуже впливають на економічний стан 
як цілих галузей промисловості, так і окремих 
підприємств. На жаль, через бурхливі події 
становлення України як незалежної держави, 
боротьби різних політичних течій і гілок вла-
ди, через непатріотичну політику вітчизняних 
олігархів та тривалу політичну кризу країна 
суттєво відстала від загальносвітових проце-
сів економічного і технічного розвитку. Укра-
їнська частка високотехнологічної наукоміст-
кої продукції на світовому ринку мізерна і зо-
всім не відповідає її науковому потенціалу. 

Тому стали на часі необхідність переорієнта-
ції промисловості України на випуск продук-
ції з високим рівнем доданої вартості та пошук 
можливостей технологічного прориву, тобто 
активації інноваційної діяльності.

Світовий досвід свідчить, що одним з осно-
вних елементів інноваційної інфраструктури 
в розвинених країнах, своєрідними центрами 
при скорення інноваційних процесів є техно-
логічні парки та аналогічні їм структури. При 
цьому відбувається об’єднання взаємних ін-
те ре сів науковців-розробників і споживачів 
інновацій, що зумовлює бурхливе зростання 
кіль кості тех нопарків у розвинених країнах та 
країнах, що динамічно розвиваються. Ки тай-
ський лідер Ден Сяо Пін свого часу зауважив, 
що «технопарки — найкраща інновація, яку бу-
ло створено в Китаї».

Загальновідомо, що специфічною особливіс-
тю інноваційної діяльності в усіх без винятку 
країнах є підвищений рівень витрат при роз-
робці інновацій, а також значні витрати й ви-
сокий рівень ризику при виведенні інновацій-
ної продукції на ринок. Тому держава повинна 
реалізовувати комплекс заходів щодо різних 
видів підтримки інноваційної діяльності та ін-
новаційних структур, в т.ч. технопарків. Фа-
хівці налічують понад 300 видів такої підтрим-
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ки як у розвинених країнах, так і в країнах, що 
розвиваються.

Оголошена Президентом США «Ініціатива 
американської конкурентоспроможності» пе-
редбачає виділення на наукові дослідження в 
2007—2016 рр. 50 млрд. дол. США бюджетно-
го фінансування та 86 млрд. дол. США у ви-
гляді податкових пільг. Хороший приклад для 
наших нинішніх керівників з їх прозахідною 
орієнтацією! А президент Б. Обама, продовжу-
ючи цю ініціативу, заявив, що державне фінан-
сування науки та інновацій — це не благодій-
ність, а «вклад у майбутнє США». І додав, що 
він очікує від своєї інноваційної системи в 
майбутньому забезпечити повернення до бю-
джету 2 дол. США з кожного долара держав-
ної підтримки.

В Україні науку та інновації проголошено 
як один з найважливіших стратегічних склад-
ників державної ідеології соціально-еко но міч-
ного розвитку країни та основ гарантування її 
національної безпеки. Однак, крім державної 
ідеології, існує ще й державна політика, тобто 
реальні дії влади, покликані забезпечити вті-
лення в життя основних положень державної 

ідеології. Фактично державна науково-тех ніч-
на політика прямо протилежна державній ідео-
логії. Законодавчо затвердивши 1,7 % ВВП як 
норматив бюджетного фінансування науки, дер-
жава вже багато років, в т. ч. і в 2016 р., виділяє 
на науку значно менше (рис. 1).

Про наявність системних недоліків і потен-
ційних загроз у сфері науково-технічної та ін-
новаційної діяльності свідчать висновки пар-
ламентських слухань «Національна інновацій-
на система України — проблеми формування 
та реалізації» (20.06.07): «Негативні явища в 
науково-технічній та інноваційній сфері набу-
вають незворотного характеру і є загрозою 
технологічній та економічній безпеці України, 
що потребує вжиття невідкладних заходів як 
з боку вищого керівництва країни, так і вико-
навчої влади на всіх рівнях». Аналогічних вис-
новків дійшли на парламентських слуханнях 
у 2008, 2009 і 2014 рр.

Одними з «мостів» між наукою та виробни-
цтвом, що мають сприяти впровадженню інно-
вацій, за відсутності галузевої науки, яку фак-
тично було знищено за останні роки, мали ста-
ти технологічні парки, основні положення про 

Рис. 1. Наукоємність ВВП України
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створення та функціонування яких було пе-
редбачено Законом України «Про спеціальний 
режим інноваційної діяльності технологічних 
парків», прийнятому в липні 1999 р. за ініціа-
тиви НАН України. Перші три технопарки бу ло 
створено при провідних наукових організаціях 
НАН України — Інституті електрозварювання 
(ІЕЗ) ім. Є.О. Патона, Інституті монокриста-
лів (ІМК) та Інституті фізики напівпровідни-
ків (ІНП) ім. В.В. Лашкарьова. Згодом до них 
приєдналися ще 13 технопарків, в т. ч. три ака-
демічні. У таблиці наведено техніко-економічні 
показники діяльності технопарків України, в т.ч. 
академічних, та найбільшого з них — Тех но пар-
ку Інституту електрозварювання ім. Є.О. Па-
тона за минулий період.

Понад 98 % реалізації інноваційної продук-
ції припадає на три академічні технопарки, які 
створено на базі провідних інститутів НАН 
України.

Середньорічні темпи приросту обсягів ін-
новаційної продукції технопарків складали в 
2001—2006 рр. понад 50 % (у 5—7 разів вище, 
ніж у середньому в промисловості).

Наведені в таблиці показники діяльності тех-
нопарків зафіксовано у відомчій статистичній 
звітності Міністерства освіти і науки України. 
Моніторинг цих показників щорічно проводив-

ся як цим міністерством, так і Міністерством 
фінансів України, податковими і митними ор-
ганами, що контролюють хід виконання кож-
ного проекту.

В Україні за період 2001—2014 рр. під-
тримка технопарків з боку держави складала 
510 млн. грн., до бюджету було перераховано 
1033 млн. грн., тобто майже 2 грн. на 1 гривну 
держпідтримки (у технопарку ІЕЗ цей показ-
ник складав 4,41 гривень).

Реалізована в Україні модель «технопарку 
без стін», або, за міжнародною термінологією, 
«віртуального технопарку», на думку провід-
них експертів міжнародних фінансово-еко-
номічних організацій (від Світового банку до 
Економічної комісії Ради Європи), відповідає 
сучасним тенденціям розвитку технопарків. 
Висока економічна ефективність такої моделі 
дозволяє забезпечити показники, які переви-
щують показники традиційних технопарків.

У розвинених країнах з розумінням важли-
вої ролі технопарків на державному рівні пік-
луються про запровадження спеціальних ре-
жимів сприяння їх діяльності. Це — бюджетне 
фінансування, податкові та митні пільги, кре-
дити на пільгових умовах, цільове фінансуван-
ня окремих інноваційних розробок, державне 
замовлення на інноваційну продукцію і т. ін. 

Техніко-економічні показники технопарків України у 2000—2014 рр.

Показник Технопарки України Академічні технопарки Технопарк ІЕЗ

Прийнято проектів технопарку 120 90 21

Реалізація інноваційної продукції , млн грн. 12 654 12 427 8 538

у т.ч. експорт 2007 1810,1 939,5

Обсяги імпорту, млн грн. 1859 1500 604,7

Нараховано податків і мит. усього, млн грн., 1543 1468,1 833,2

у т.ч. — перераховано до бюджету 1033 1007,1 679,1

Нараховано цільових субсидій 510 561,0 154,1

Бюджетний баланс, млн грн. 523 446,1 525

Створено нових робочих місць, од. 3 564 2 908 1762

Обсяг інвестицій, млн грн. 531 519,5 54,4

Обсяг кредитів, млн грн. 3 502 3 309,6 1 416

Бюджетне фінансування, млн грн. 51 50 17,4
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Основну частину фінансування технопарки от-
римують від держави: У Великобританії — 62 %, 
у Німеччині — 78, у Франції — 74, у Нідерлан-
дах — близько 70, у Бельгії — майже 100 %. При 
наявності такої підтримки з боку держави тех-
нологічні парки забезпечують створення но-
вих робочих місць, розвиток високорентабель-
них видів бізнесу і наповнення національних 
ринків наукомісткою технологічною продук-
цією, сприяють присутності конкурентоспро-
можної продукції цих країн на світових рин-
ках товарів і послуг.

В Україні держава не витратила ані копійки 
з видаткової частини держбюджету на ство-
рення та державну підтримку технопарків. Во-
ни самі заробили кошти завдяки затвердже-
ному законом спеціальному режиму їхньої ін-
новаційної діяльності, а також внесли в дохід-
ну частину Держбюджету 1 007,1 млн грн.

ІННОВАЦІЙНІ 

ПРОЕКТИ ТЕХНОПАРКІВ

 Всі проекти відповідають законодавчо за-
твердженим інноваційним пріоритетам діяль-
ності конкретних технопарків, наукової спеці-
алізації інститутів-засновників та включають, 
як правило, всі етапи інноваційного циклу — 
від прикладних досліджень і розробок до орга-
нізації виробництва і виходу інноваційної про-
дукції на ринок. Проекти мають необхідний 
ступінь патентного захисту в країнах — потен-
ційних споживачах цієї продукції.

Як приклад можна привести ряд основних 
проектів, виконаних провідними технопарка-
ми України:

 технопарк ІМК:
— сучасні медичні гама-камери;
— високочутливі детектори монокристалів ін-

троскопів;
— діагностичні медичні тест-системи;
— суперсучасні бактерицидні плівкові нанома-

теріали;
 технопарк ІНП:

— вітчизняні енергозберігаючі (в т.ч. світлоді-
одні) джерела світла;

 технопарк ІЕЗ (ці проекти розглянуто до-
кладніше, оскільки автори брали участь у їх 
реалізації):

– високочастотне зварювання м'яких тканин 
людини. 
Американські фахівці назвали цей проект 

«проривом в хірургію XXI століття». Робота 
захищена патентами України, Китаю, США, 
Німеччини, Австралії та отримала Державну 
премію України в галузі науки і техніки. На 
сьогодні в Україні успішно прооперовано по-
над 130 тисяч хворих без скільки-небудь сер-
йозних післяопераційних ускладнень;
– технології та машини для стикового кон-

тактного зварювання високоміцних заліз-
ничних рейок. 
Роботу захищено 48-ма патентами провід-

них країн світу. Робота також отримала Дер-
жавну премію України. Організовано серій не 
виробництво рейкозварювальних машин, які 
широко використовуються при будівництві ви-
сокошвидкісних залізниць. Тільки в Китаї за 
останні роки прокладено 11 тис. км таких до-
ріг (в найближчі роки цей показник зросте 
удвічі), в Україні — понад 5 тис. км. Сумарний 
економічний ефект склав більше 2,6 млрд грн.;

дуплекс-процес виплавки високоякісних зва-– 
рювальних флюсів. 
Процес не має аналогів у світі та дозволяє 

на 50 % замінити дефіцитну імпортну сирови-
ну шлаковими відходами вітчизняної металур-
гії (70 % продукції йде на експорт);

сучасне енергозберігаюче устаткування для – 
дугового зварювання.
Понад 75 % устаткування йде на експорт.
Виконання інноваційних проектів в умовах 

спеціального режиму оподаткування дозволи-
ло учасникам технопарків:

 значно прискорити створення інновацій та 
їхній вихід на ринок;

 створити виробництво конкурентоспро-
можної інноваційної продукції, постійно 
нарощувати обсяги випуску й перераху-
вання коштів до бюджету і позабюджетних 
фондів;
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 підвищити експортний потенціал національ-
ної економіки і знизити її залежність від ім-
порту високотехнологічної продукції;

 забезпечити позитивний зовнішньоеконо-
мічний баланс за номенклатурою продукції 
технопарків. 
Отже, учасники технопарків утверджували 

такий варіант зміцнення економіки країни, коли 
відбувається розвиток виробництва продукції з 
високим рівнем доданої вартості та збільшення 
заробітної плати та бази оподатковування, а не 
стагнація і зростання податкового пресу. Крім 
того, очікувалося поліпшення рівня життя вико-
навців проектів та споживачів їх результатів.

Результати роботи технопарків за минулий 
період переконливо доводять, що українська 
модель технопарків — це високоефективний 
захід, який дозволяє значно прискорити роз-
робку і виробництво конкурентоспроможної 
на світових ринках продукції вищих техноло-
гічних укладів, а Закон України «Про спеці-
альний режим інноваційної діяльності техно-
логічних парків» в його первісному вигляді 
був одним з найбільш ефективних економіч-
них законів незалежної України.

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТЕХНОПАРКІВ

Річний випуск інноваційної продукції (рис. 2) 
за проектами технопарків у рамках спецрежи-
му збільшився в 16,7 рази (з 0,18 млрд грн. у 
2001 р. до 2,6 млрд грн. у 2007 р.). Серед ньо-
річний темп приросту обсягів виробництва 
складав близько 50 %.

В 2000—2014 рр. позитивний баланс зовніш-
ньоекономічної діяльності технопарків скла-
дав 148 млн грн. (1 859 млн. грн. — імпорт, 
2007 млн грн. — експорт). Бюджетний баланс 
діяльності технопарків (різниця між відраху-
ваннями до бюджету і всіма видами держпід-
тримки) складав + 523 млн грн. (відрахування 
до бюджету — 1033 млн грн., всі види держпід-
тримки — 510 млн грн.).

Наведені нами діаграми показують динамі-
ку показників діяльності технопарків України 

та академічних технопарків (доля яких скла-
дає понад 98 %).

На жаль, галузева статистична звітність ук-
раїнських технопарків обмежена тільки тер-
міном виконання інноваційного проекту, тоб-
то 5-ма роками, і не враховує подальших ре-
зультатів їх роботи. Як наслідок податкові 
надходження до бюджету і позабюджетних 
фондів від реалізації продукції, розробленої 
в ході виконання інноваційних проектів та 
продукції, що випускається вже за межами 
строків дії спецрежиму для кожного з проек-
тів, не враховуються, хоча саме ці надходжен-
ня до бюджету є головним результатом інно-
ваційної діяльності технопарків. На рис. 3 на-
ведено обсяги реалізації продукції по розроб-
ках Технопарку ІЕЗ в 2000—2010 рр. як в 
умо вах спецрежиму, так і після закінчення тер-
мінів його дії, тобто з повним перерахуванням 
до бюджету і небюджетних фондів всіх подат-
ків, і платежів, з урахуванням того, що середнє 
фіскальне навантаження в ці роки складало 
35 %. Держава за цей період отримала у бюд-
жет від технопарку понад 2,05 млрд грн., які 
не були враховані відомчою звітністю. Під сум-
ковий бюджетний баланс технопарку ІЕЗ за 
ці роки складав 2,58 млрд грн. (див. рис. 4). 
Додатковий соціально-економічний ефект до-
сягається за рахунок створення нових робочих 
місць. При виконанні проектів технопарку ІЕЗ 
було створено 1,76 тис. нових робочих місць. З 
урахуванням того, що на створення одного ро-
бочого місця необхідно в середньому 50 тис. грн., 
додатковий ефект від діяльності технопарку 
складав майже 100 млн грн. Цей показник бу-
ло досягнуто без додаткового бюджетного фі-
нансування.

Крім того, при виконанні проектів техно-
парку ІЕЗ за 2000—2010 рр. було виплачено 
понад 2,8 млрд грн. заробітної плати (більш 
високої, ніж середня по галузі), за рахунок 
якої держава отримала додаткові прибутки у 
вигляді податку з доходів фізичних осіб, по-
датку з обороту торговельної мережі, плати за 
різні послуги і т. п.
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Рис. 2. Річні обсяги реалізованої продукції, млн грн. 

Рис. 3. Обсяги реалізації інноваційної продукції, 
млн грн./рік

даткового кодексу в зв’язку зі зменшенням об-
сягів пільг не було прийнято жод ного проекту;

 починаючи від 2005 р. різко скорочувалася, 
а на даний час практично зійшла до нуля 
державна підтримка проектів технопарків 
(рис. 6). Державна підтримка при виконанні 
інноваційних проектів в рамках технопарків 
істотно (в 1,5—2 рази) прискорює їх вико-
нання. В іншому випадку строки виконання 
проектів зростуть, а виконання багатьох вза-
галі стане неможливим.

Від 2005 р. показники діяльності технопарків 
почали знижуватися і у 2010—2014 рр. зійшли 
нанівець. Основними причинами такого стану є:

 недотримання державою чинного законодав-
ства і постійне змінювання його, що призве-
ло до погіршення умов роботи технопарків. 
І це всупереч наявності у Законі про техно-
парки статті, що забороняє такі зміни;

 блокування прийняття інноваційних проектів 
у 2005—2010 рр. (рис. 5). Однак, починаючи від 
2010 р., після набрання чинності нового По-

Рис. 4. Бюджетний баланс технопарку ІЕЗ за 2000—
2010 рр., млрд грн.
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Рис. 5. Прийнято проектів технопарків, од.

Рис. 6. Обсяги державної підтримки технопарків, млн грн.
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Рис. 7. Відрахування до бюджету, млн грн. 

Рис. 8. Постачання продукції технопарків на експорт, млн грн. 
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Рис. 9. Частка продукції технопарків в інноваційній продукції промисловості, %

Рис. 10. Створено нових робочих місць, од.
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Результатом дії цих основних і ряду додат-
ко вих чинників стало значне уповільнення 
тем пів зростання інноваційного потенціалу кра-
їни за рахунок реалізації нових інноваційних 
проектів (т. зв. інноваційного ланцюга) та на-
рощування оподаткованої бази замість збіль-
шення податкового тиску. Динаміка економіч-
них показників діяльності технопарків свід-
чить, що за короткочасним (2005—2007 рр.) 
інерційним збільшенням надходжень до бю-
джету в подальшому почалося їх стрімке па-
діння (рис. 7). 

За нашими підрахунками, бюджет за ос тан-
ні п’ять років втратив понад 1,5 млрд грн. Ско-
ро чувались і зійшли нанівець обсяги поста-
чання продукції технопарків на зарубіжні рин-
ки (рис. 8).

Технопарки, які посідали істотну частку в 
інноваційній продукції промисловості (до 10 %), 
втратили свою динаміку, і в 2014 р. ця частка 
зійшла нанівець (рис. 9).

Всього було створено 2908 нових робочих 
місць (рис. 10) і починаючи від 2005 р. цей по-
казник різко пішов униз починаючи. Ре зуль-
тати роботи провідних вітчизняних технопар-
ків у 2000—2004 рр. показують, що Закон про 
технопарки в його первісному вигляді (Закон 
№ 991—XIV від 16.07.1999 р.) за рахунок еко-
номічно обґрунтованих організаційних форм 
і механізмів стимулювання інноваційної діяль-
ності був одним з найбільш успішних еконо-
мічних законів незалежної України. 

Аналіз наведених вище даних дозволяє стверд-
жувати, що в короткій історії вітчизняних тех-
нопарків чітко простежуються два етапи: 1) етап 
інтенсивного зростання всіх без винятку по-
казників (2000—2005 рр.) та 2) етап стрімкого 
їх падіння (2005—2014 рр.). Єдиним винятком 
у другому періоді було незначне, але все ж та-
ки помітне зростання загального показника 
обсягу реалізації продукції, створеної за про-
ектами технопарків, яке свідчить про надій-
ність створюваних виробництв та стабільний 
попит на цю продукцію.

ВИСНОВКИ

Концептуальні основи, закладені в основу 
створення й функціонування українських тех-
нопарків, були проаналізовані та схвалені аме-
риканськими фахівцями Університету «Ло йо-
ла Коледж» (м. Балтімор, США) в 2000 р. та 
експертами Світового банку (в 2004 р.), які 
відзначили, що українська модель технопарку, 
хоча й відрізняється від прийнятих в інших 
країнах, проте враховує інтереси держави й за-
безпечує масштабне просування інновацій, тіс-
ний зв’язок науки з виробництвом.

На чергових заходах Світового банку в Ки-
єві восени 2007 р. і в квітні 2008 р. експерти 
Світового банку, заслухавши доповідь про під-
сумки роботи Технопарку ІЕЗ, підтвердили 
свою позитивну оцінку української моделі тех-
нопарку. Результати інноваційної діяльності ук-
раїнських технопарків схвалено також експер-
тами Німецького товариства з технологічної 
співпраці (2009 р.).

В аналітичних матеріалах, підготовлених Ін-
ститутом економіки та прогнозування НАНУ 
до парламентських слухань (2014 р.), однознач-
но зазначено, що «створення нових і підтрим-
ка існуючих технопарків є одним із пріоритет-
них напрямів підвищення ефективності нау ко-
во-технічного потенціалу країни».

Наведені вище цифри і факти, що характе-
ризують результати діяльності українських 
тех нопарків, створених на базі інститутів 
НАН Ук раїни, підтверджують думку провід-
них зарубіжних і вітчизняних фахівців та ке-
рівників промислових підприємств про те, 
що українська модель технопарків — це висо-
коефективний бюджетонаповнюючій захід, що 
задовольняв як оперативні, так і перспективні 
потреби. Тому необхідно вжити кардинальних 
заходів що до відновлення роботи технопар-
ків, удосконалити нормативно-зако но дав че 
регулювання їх ньої діяльності, тобто у мак-
симально короткий термін відновити ство-
рення і функціонування технопарків, які ус-
пішно діяли в 2000—2004 рр. 
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Підготовлений у 2015 р. Міністерством осві-
ти і науки України проект нового «Закону про 
технопарки» частково вирішує проблему, але 
тільки частково. До того ж розробка проекту 
закону затягнулася мінімум на два роки. В да-
ний час цей проект Кабінетом Міністрів подано 
на розгляд у Верховну Раду. Але там він може 
загубитися у величезній кількості потрібних і 
невідкладних законів сьогоднішнього дня.

До оперативних заходів, які необхідно про-
вести, не очікуючи прийняття нового закону, 
слід віднести необхідність проаналізувати у 
всіх подробицях роботу українських техно-
парків, їхні переваги і недоліки, визначити 
шляхи їх подальшого розвитку та взаємовід-
носини з державою. Слід мати на увазі, що 
проблеми технопарків — це результат зневаги 
державою науково-технічної та інноваційної 
сфери, яка накопичувалася роками. На жаль, 
досі цього аналізу не було зроблено.

P.S. Давньокитайський філософ Конфуцій 
ка зав: «Того, хто не дбає про своє майбутнє, 
найближчим часом чекають неприємності». 
Є істини, які вічні. Якби Україна свого часу 
сприй няла рекомендацію свого першого пре-
зидента «наука може почекати» як недореч-
ний жарт, може тоді не було б у нас нинішнього 
«голодомору науки», або, як наші західні коле-
ги кажуть, — «інноціду» замість інновацій. Мо-
же тоді нинішній Прем’єр-міністр (А.П. Яце-
нюк, ред.) зрозумів би, що державна політика, 
яку він проводить, діаметрально протилежна 
державній ідеології, проголошеній всіма Пре-
зидентами України, тим більш на шляху до 
Європи. До тієї Європи, яка збільшує фінан-

сування своєї науки з теперішніх 2,3 до 3 % 
ВВП у 2020 р. та в якій вироблено комплексну 
систему підтримки інновацій.

Для країни, у якій фінансування науки по-
стійно зменшується, немає місця в Європі. До 
речі, за інноваційним рей тингом Bloomberg су-
сідами України уже сьогодні є Латвія, Болгарія, 
Мальта, а у глобальному індексі інновацій за 
підсумком 2014 року Україна посіла 63 місце 
серед Бах рейну, Йорданії та Аргентини.
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