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Рівень науково-технічного розвитку в сучасному світі є одним з найважливіших 

показників не лише соціально-економічного розвитку країни, а й основним ресурсом її 
економічного зростання. Визначає місце країни в світовій політиці і економіці. 
Розвинена наука, доступ до новітніх технологій і ефективні освітні системи – 
фундамент, на якому вибудовується модель стійкого розвитку передових країн у 
сучасну епоху. 

У складний для України економічний період надзвичайно важливим є 
нарощення науково-промислового потенціалу країни, забезпечення подальшого 
науково-технічного розвитку, що уможливить перехід до  створення і використання 
технологій більш високого рівня. В Україні особливу роль у цьому процесі можуть 
зіграти технопарки. 

Технопарк – це науково-виробничий територіальний комплекс, до якого входять 
дослідні інститути, лабораторії, експериментальні заводи з передовою технологією, 
створювані на заздалегідь підготовлених територіях навколо великих університетів з 
розвиненою інфраструктурою, до якої належать: лабораторні корпуси, виробничі 
приміщення багатоцільового призначення, інформаційно-обчислювальні центри 
колективного користування, системи транспортних та інших комунікацій, магазини, 
житлово-побутові приміщення, сервісні та виставкові комплекси. 

Основна мета технопарків – досягнення тісного територіального зближення між 
необхідною для наукових досліджень матеріальною базою, що належить промисловому 
виробництву, та людським компонентом наукового потенціалу країни, що належить 
університетам, що формує максимально сприятливі умови для розвитку інноваційного 
процесу. Технопарки створюються для стимулювання інноваційного процесу і 
соціально-економічного розвитку території, а також досягнення нової інноваційної 
якості економіки.  

Технопарки зможуть забезпечити:  
- розширення потенційних можливостей для формування економічно вигідних 

зв’язків між різними суб’єктами  діяльності; вони є ефективною формою 
співробітництва науки і виробництва;  

- розширення використання найпрогресивніших форм фінансування – 
венчурного капіталу для співробітництва підприємств і регіональних 
органів, що стимулюватиме розвиток економіки регіону. 

Впровадження науково-технічних парків становить організаційну основу 
розширення інноваційних процесів в Україні. Вони зможуть посприяти перенесенню 
високих технологій із сфери фундаментальних розробок у виробництво та 
комерціалізації науки, позитивним структурним зрушенням в економіці, зростанню 
конкурентоспроможності продукції на світовому ринку. Проте даний процес вимагає 
необхідність подальшого розвитку спеціального режиму інвестиційної і інноваційної 
діяльності технологічних парків і вдосконалення чинного законодавства  в даній сфері 
для створення сприятливого інноваційного клімату в Україні.  
 


