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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аналіз світового досвіду показує, що еко$

номічне зростання розвинутих країн базуєть$
ся на використанні нових знань і високих тех$
нологій, а їх ефективне поєднання гарантує
прогресивний розвиток нації та людства. Од$
нією з найбільш вдалих форм такої інтеграції є
технопарки, що поєднують науку та виробниц$
тва. Тому головною ідеєю є поєднання іннова$
ційної діяльності технопарків і дорадчих служб
для ефективного інформаційно$консультацій$
ного забезпечення аграрної сфери.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Значний внесок про роль наукових (техно$

парків) в консалтинговій діяльності висвітлено
в публікаціях І. Антіпова, В. Адамчука, А. Про$
діуса, О. Шишкіна. Проте поки що не вдалося
сформувати загальновизнані методологічні
підходи щодо формування та налагодження
ефективної діяльності наукових парків (техно$
парків) і дорадчих служб.
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Статтю присвячено аналізу особливостей надання консалтингових послуг аграрними науковими парками. Аг6
рарні наукові парки разом з інформаційно6консультаційними службами могли б стати додатковим інструментом
співпраці держави, науки і освіти, інвесторів і суспільства. Наукові парки є ефективною формою зближення науки і
виробництва, бо скорочується до мінімуму тривалість циклу "дослідження — розробка — упровадження". У техно6
парках зосереджуються висококваліфіковані кадри різних спеціальностей: учені, розробники, дослідники, аналіти6
ки, інженери, фахівці різного профілю, що забезпечує можливість міжгалузевих досліджень.

This article is devoted to the analysis of the peculiarities of providing consulting services to agrarian science parks.
Agrarian science parks, along with information and consulting services, could become an additional instrument of
cooperation between the state, science and education, investors and society. Science parks are an effective form of
convergence of science and production, since the minimum length of the "research — development — implementation"
cycle is minimized. In technology parks are highly skilled personnel of different specialties — scientists, developers,
researchers, analysts, engineers, specialists of various profiles, which provides the possibility of interdisciplinary research.
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МЕТА
Мета досліджень полягає в науковому об$

грунтуванні залучення наукових (технологіч$
них) парків до надання соціально спрямованих
дорадчих послуг.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Важливим і найбільш результативним елемен$
том упровадження інновацій в аграрному секторі
економіки, як свідчить досвід передових країн, є
технопарки. Вони об'єднують процеси генеруван$
ня наукових ідей, прикладні розробки та реалі$
зацію наукових результатів у виробництво [1].

Технологічний парк (ТП) — це спеціально
виділена територія, на якій розташовуються
економічно або юридично інтегровані між со$
бою підприємства високотехнологічних галу$
зей економіки, у тому числі галузей нано$, біо$,
інформаційних та інших технологій, наукові
організації, навчальні заклади та інші підприє$
мства і організації.
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Першим і найзнаменитішим став науковий
парк Стенфордського університету, який по$
клав початок Силіконовій долині (Stanford
University, штат Каліфорнія, США). На сьогод$
нішній день у США налічується понад 160 тех$
нопарків, що становить понад 30% від загаль$
ного числа технопарків у світі.

Як показує досвід, причиною створення тех$
нопарків у світі були економічні кризи. Так, на$
приклад, рішення англійського уряду під керів$
ництвом М. Тетчер створити технопарки побли$
зу університетів стосувалося насамперед регі$
онів, уражених кризою в текстильній і вугільній
промисловості. Стабілізація становища в цих га$
лузях показала правильність вибору технопарків
як антикризового заходу, заснованого на впро$
вадженні новітніх досягнень науки і техніки.

Слід зазначити, що для моделі наукових
парків США характерна практика взаємодії на$
уково$дослідного і виробничого потенціалів на
основі державних контрактів. Основною особ$
ливістю американських технопарків є їх тісний
зв'язок з університетами та державними дослід$
ницькими центрами.

Крім того, провідним технопаркам надаєть$
ся значна державна підтримка всілякі види
підтримки в проведенні НДР, навчанні та пере$
кваліфікації персоналу, участі у конкурсах на
отримання державних контрактів, придбанні
обладнання для наукових досліджень і розро$
бок, наданні різні видів податкових пільг.
Фінансування технопарків тут здійснюється не
тільки державою, а й за рахунок приватних
інвестицій: 30% — державне фінансування, 30%
— муніципалітети, 30% — підприємства і при$
ватні особи, 10% — іноземні інвестори [2].

У Європі технопарки з'явилися лише на по$
чатку 70$х років, використовуючи американсь$
кий дослід і вносячи свої особливості.

Основними відмінними рисами європейсь$
кої моделі технопарків є:

— структурна перебудова економік окре$
мих регіонів;

— учасниками формування технопарків є
університети, банки, приватні фірми і лише ча$
стково держава;

— успіх технопарку зумовлений ретельним
плануванням, орієнтацією на вирішення регіо$
нальних проблем, високим науковим рівнем
досліджень в університетах та ефективної ін$
фраструктури.

З досвіду функціонування технопарків за
кордоном можна виділити такі позитивні мо$
менти.

По$перше, серйозна зацікавленість держа$
ви, яка розглядає технопарки як головний еле$

мент комерціалізації інноваційних ідей. Це ро$
зуміння веде до серйозної і якісної підтримки
технопарків з боку держави.

По$друге, серйозна зацікавленість у техно$
парках ВНЗ, наукових установ і сільськогоспо$
дарських товаровиробників як високоефектив$
ного провайдера нових ідей та технологій.

Аграрні наукові парки разом з інформацій$
но$консультаційними службами могли б стати
додатковим інструментом співпраці держави,
науки і освіти, інвесторів і суспільства. Їх ство$
рення і функціонування дозволить:

— максимально використовувати наявні ре$
сурси і потенціал країни;

— забезпечити перехід економіки нашої
країни на якісно новий шлях розвитку і дозво$
лить позбутися сировинної орієнтації еко$
номіки;

— створити нові конкурентні переваги Ук$
раїни на світовому ринку наукоємної продукції
і послуг.

Історія становлення технопарків в Україні
бере свій відлік з 1999 р., коли було ухвалено
Закон України "Про спеціальний режим інно$
ваційної діяльності технологічних парків" [3].

Станом на початок 2014 р. в Україні діє 18 тех$
нопарків. Серед аграрних технопарків треба
відмітити науковий парк НУБіПУ "Стале при$
родокористування та якість життя" та науко$
вий парк Миколаївського національного аграр$
ного університету "АГРОПЕРСПЕКТИВА".

За підсумками діяльності упродовж останніх
13—15 років. українські технопарки забезпечи$
ли позитивне сальдо бюджетного балансу і ба$
лансу зовнішньоекономічної діяльності. Разом
із тим, досвід технопарків в Україні доводить,
що їх функціонування пов'язане з низкою про$
блем. Нестабільність державної політики з
підтримки технопарків позначилася на їхній
ефективній діяльності. Недосконалість правової
бази інноваційної діяльності на сьогодні упов$
ільнює діяльність багатьох наукових парків.

На сьогодні технопарки є єдиною в Україні
формою інноваційної діяльності, що реально
діє, але внаслідок широкої кампанії витиснен$
ня технопарків з економічного й громадського
життя країни, умови діяльності технопарків не
є сприятливими.

Тому задачами, що поставлені перед техно$
парками, передбачено [4]:

— створення системи впровадження науко$
вих розробок у виробництво та їх успішне про$
сування на внутрішній та світовий ринки;

— створення сприятливих умов щодо залу$
чення внутрішніх і зовнішніх інвесторів для
фінансування проектів технопарків;
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— організацію промислового
випуску високотехнологічної кон$
курентоздатної на світовому рин$
ку продукції;

— підготовку, перепідготовку і
підвищення кваліфікації вчених,
фахівців і студентів для роботи в
умовах ринку.

Завдяки діяльності ТП в Україні
за останні 10 років було створено
близько 4000 робочих місць, тобто
держава заощадила майже 300 млн
грн. на створенні нових робочих
місць [5].

Реалізація ТП інноваційної
продукції дозволила досягти знач$
ного показника економічної ефек$
тивності інноваційної діяльності —
одна гривня державної допомоги
супроводжувалася створенням
інноваційної продукції в середньо$
му на рівні 10,5 грн. [4].

ВИСНОВКИ
Аграрні наукові парки разом з

інформаційно$консультаційними
службами могли б стати додатковим інструмен$
том співпраці держави, науки і освіти, інвес$
торів і суспільства. Технопарки є ефективною
формою зближення науки і виробництва, бо
скорочується до мінімуму тривалість циклу
"дослідження — розробка — упровадження".
У технопарках зосереджуються висококваліф$
іковані кадри різних спеціальностей: учені, роз$
робники, дослідники, аналітики, інженери,
фахівці різного профілю, що забезпечує мож$
ливість міжгалузевих досліджень.
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Рис. 1. Організаційна структура наукового парку НУБіП
України
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