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У статті розглянуто особливості реалі-
зації інноваційного потенціалу технологіч-
них парків провідних країн світу. Доведено, 
що найбільш поширеною концепцією, яка є 
головним економічним інструментом при-
скорення НТП, є технопаркова концепція 
розвитку. Велике різноманіття парків роз-
поділяється за чотирма категоріями: регіон 
науки, технополіс, науковий (технологічний) 
парк, інкубатор. Обґрунтовано, що наукові 
парки є незамінною формою об’єднання науки 
і підприємництва, стимулювання науково-
технологічного прогресу, вирощування ідей 
та форм наукоємного бізнесу. Визначено, що 
наукові парки можна умовно звести до трьох 
моделей: американської (США, Великобрита-
нія), японської (Японія) і змішаної (Франція, 
Німеччина), кожна з яких має свої характерні 
особливості. Виокремлено основні досяг-
нення в національній економіці провідних країн 
світу, спричинених реалізацією інноваційного 
потенціалу технопарків.
Ключові слова: технопарки, технопаркові 
структури, технополіси, регіон науки, інкуба-
тори, інновації, інноваційний потенціал, інно-
ваційний розвиток, американська модель, 
японська модель, змішана модель.

В статье рассмотрены особенности 
реализации инновационного потенциала 

технопарков ведущих стран мира. Дока-
зано, что наиболее распространенной 
концепцией, которая выступает главным 
экономическим инструментом ускорения 
НТП, является технопарковая концепция 
развития. Большое разнообразие парков 
распределяется по четырем категориям: 
регион науки, технополис, научный (техно-
логический) парк, инкубатор. Обосновано, 
что научные парки являются незаменимой 
формой объединения науки и предпринима-
тельства, стимулирования научно-техно-
логического прогресса, выращивания идей 
и форм наукоемкого бизнеса. Определено, 
что научные парки можно условно свести к 
трем моделям: американской (США, Велико-
британия), японской (Япония) и смешанной 
(Франция, Германия), каждая из которых 
имеет свои характерные особенности. 
Выделены основные достижения в наци-
ональной экономике ведущих стран мира, 
вызванные реализацией инновационного 
потенциала технопарков.
Ключевые слова: технопарки, технопарки 
структуры, технополисы, регион науки, 
инкубаторы, инновации, инновационный 
потенциал, инновационное развитие, амери-
канская модель, японская модель, смешанная 
модель.

The features of innovative potential realization of technological parks in world's leading countries are reviewed in this article. Innovative infrastructure plays 
one of the key roles in forming an innovative model of economic development. It is proved that the most widespread concept, which is the main economic 
instrument of scientific and technological progress acceleration, is the technological park concept of development. The wide variety of parks is divided into 
four categories: region of science, technopolis, science (technological) park, and incubator. The role of the state authorities as one of the most influential 
participants in all aspects of the creation and development of science parks has been investigated; although in most countries the state authority is not a 
direct initiator and participant of a particular park complex. It is justified that science parks are an indispensable form of uniting science and entrepreneurship, 
stimulating scientific and technological progress, cultivating ideas and forms of knowledge-intensive business. It is determined that “science parks” can be 
roughly reduced to three models – American (USA, UK), Japanese (Japan) and mixed (France, Germany), each with its own peculiarities. The American 
model identifies three types of “science parks” that have their own characteristics. Within the American model, the European model of the technological park is 
singled out, which relies on large research centers and is a kind of a bridge for technology transfer between the scientific sphere and industry. The Japanese 
model involves the construction of entirely new cities – the so-called “technopoleis”, which focus scientific research in advanced and pioneering industries and 
high-tech industrial production. Within the Japanese model, the Chinese model of technological parks is singled out, which has some differences compared to 
other countries. The mixed model is focused on both Japanese and American models. The main achievements in the national economy of the world's leading 
countries, caused by the realization of technological parks' innovative potential, are highlighted.
Key words: technological parks, technological park structures, technopoleis, region of science, incubators, innovations, innovative potential, innovative 
development, American model, Japanese model, mixed model.

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕХНОПАРКІВ 
ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ
FEATURES OF INNOVATIVE POTENTIAL REALIZATION  
OF TECHNOLOGICAL PARKS IN WORLD'S LEADING COUNTRIES

Постановка проблеми. Під час формування 
інноваційної моделі розвитку економіки одну з клю-
чових ролей відіграє інноваційна інфраструктура. 
Вона забезпечує стійкі зв’язки між суб’єктами інно-
ваційної діяльності і через реалізацію свого інно-
ваційного потенціалу сприяє прискоренню транс-
феру знань та дифузії технологій. Прийнятною 
формою для цього є будь-які структури, апробо-
вані світовою практикою, і такі, що дають змогу 
сконцентрувати фінансові і матеріальні ресурси 
на інноваційному розвитку. Найбільш пошире-
ною концепцією, яка є головним економічним 
інструментом прискорення НТП, є технопаркова 
концепція розвитку [1–5]. За світовими даними, 
у розвинутих країнах світу технологічні інновації, 

що впроваджуються в рамках вказаної концепції, 
забезпечують майже 50% ефективності ринкової 
економіки, а на частку новітніх технологій, інно-
ваційної продукції, нових підходів до організації 
виробництва та у сфері послуг припадає до 80% 
приросту ВВП [1; 4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням розвитку технопарків провідних 
країн світу та особливостей реалізації їхнього 
інноваційного потенціалу присвячено праці таких 
учених, як: А.А. Мазур, І.Б. Гагауз, Д.Ю. Мерцалов, 
О.І. Амоша, В.П. Антонюк, А.І. Землякін, 
І.О. Уханова, І.В. Антипов та ін.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є виокремлення та узагальнення особливостей 
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реалізації інноваційного потенціалу технопарків 
провідних країн світу як каталізаторів інновацій-
ного перетворення їх національних економік.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Організації типу «наукові парки» довго лиша-
лися специфічним американським феноменом. 
У 70-х роках вони почали з'являтися в Західній 
Європі, а в останнє десятиліття «паркова хвиля» 
охопила практично всі розвинуті держави світу і 
багато країн, що розвиваються (Індію, Малайзію, 
Таїланд та ін.). Нині загальне число різноманітних 
парків нараховує тисячі. Функціонують і міжна-
родні асоціації цих організацій.

Велике різноманіття парків розподіляється за 
чотирма категоріями: регіон науки, технополіс, 
науковий (технологічний) парк, інкубатор (рис. 1).

В основі наукових парків лежать чотири 
принципи:

– створення максимально сприятливих умов 
для наукоємного виробництва, інноваційного бізнесу 
і, таким чином, науково-технологічного прогресу;

– максимальне зближення, у тому числі й 
територіальне, науки, виробництва і комерції;

– об’єднання фірм, які розробляють різно-
манітні види наукоємної продукції, що дає змогу 
створити умови для продуктивного обміну ідеями і 
досвідом;

– створення для розвитку ідей сприятливих 
умов для їх виживання на ринку.

Основними структурними компонентами парку 
є: територія та будівлі; науково-дослідний центр 
із його кадровим та науковим потенціалом; про-
мислові підприємства та фірми, що перетворюють 
науковий потенціал дослідного центру на ринкову 
продукцію; адміністративно-управлінська струк-
тура, що забезпечує функціонування всього комп-
лексу як єдиного цілого; заклади інфраструктури 
підтримки – виробничої та побутової.

У процесі створення наукового (технологічного) 
парку в ролі дослідного центру можуть виступати: 
вищий навчальний заклад (університет), дер-
жавна лабораторія чи інститут, науково-дослід-
ний підрозділ організацій державного чи приват-
ною сектору. Найпоширеніший на Заході варіант 
пов'язаний з університетами, де крупні вищі школи 
традиційно є не лише навчальними закладами, а 

Рис. 1. Категорії наукових парків 

Джерело: розроблено авторами на основі [1; 4]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регіон науки – великий науково-виробничий комплекс із розвинутою 
інфраструктурою сфери обслуговування, що охоплює значну територію, 
межі якої приблизно співпадають з адміністративними межами підрозділу 
типу району чи округу. Тобто це район чи округ, в економіці якого головну 
роль відіграють дослідні центри, що розробляють нові технології, і 
виробництва, засновані на застосуванні цих нових технологій. 

Технополіс – науково-виробничий комплекс із розвинутою 
інфраструктурою сфери обслуговування, що охоплює територію 
окремого міста. Тобто місто, в економіці якого головну роль відіграють 
дослідні центри, що розробляють нові технології, і виробництва, що ці 
технології використовують. 

 Науковий (технологічний) парк – науково-виробничий (як 
правило, територіальний) комплекс, до якого входять дослідний 
центр і компактна виробнича зона, що прилягає до нього, де на 
орендних чи інших умовах розташовані малі наукоємні фірми. 
Однак сучасні засоби комунікації, у т. ч. Інтернет, е-mail тощо, 
дають змогу об'єднати просторово розрізнені елементи 
технопарку в одне ціле, не збираючи їх територіально, тому 
можна очікувати на появу «віртуальних» об'єднань як 
самостійних і впливових сегментів. 

 
Інкубатор – інноваційна структура, де на 
обмежений термін розташовуються створювані 
малі фірми-клієнти. Інкубатори часто називають 
інноваційними центрами, які здебільшого 
створюються як один із компонентів наукового 
парку, його початковий ступінь. Вони можуть 
бути як частиною технопарку, так й існувати 
окремо. 
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й провідними центрами фундаментальної та при-
кладної науки.

Держава – одна із найбільш впливових дійових 
осіб у всіх аспектах створення та розвитку науко-
вих парків, хоча в більшості країн вона не є без-
посереднім ініціатором і учасником того чи іншого 
конкретного паркового комплексу (виняток – уряд 
Японії з його програмою технополісів). Скажімо, 
у Великобританії більше половини наукових пар-
ків побудовані так званими агентствами розвитку 
(Development agencies) – державними організаці-
ями, створеними для надання допомоги сільськогос-
подарським районам та районам із високим рівнем 
безробіття в організації сучасної промислової бази 
(такі агентства є у США, Шотландії, Уельсі, Північній 
Ірландії). А перші інкубатори у Сполучених Штатах 
Америки взагалі фінансувалися Національним нау-
ковим фондом. До того ж, окрім допомоги паркам, 
уряд надає пільги і субсидії їхнім клієнтам на індиві-
дуальній основі як малим наукоємним фірмам. 

У результаті підвищеної уваги і доброго фінан-
сування велика кількість регіонів із відсталих 
швидко перетворилися на прогресивні. Але нау-
кові парки не треба ідеалізувати. Як і все хороше, 
вони мають свої недоліки:

– є не найвигіднішим місцем для вкладення 
капіталу, потребують для своєї «розкрутки» не 
менше п’яти-шести років;

– нерідко конфліктують з університетами, на 
базі яких створені;

– привчають фірми, що входять до їх складу, 
до тепличних умов, іноді опікуються структурами, 
які не мають ніякого відношення до науки.

Тим не менше наукові парки є незамінною фор-
мою об’єднання науки і підприємництва, стимулю-
вання науково-технологічного прогресу, вирощу-
вання ідей і форм наукоємного бізнесу. У більшості 
західних країн понад 90% фірм потерпають від 
невдач у перші п’ять років свого існування. Якщо 
ж такі фірми виростають під опікою наукових 
парків, вони виявляються більш життєздатними. 
У Великобританії, наприклад, банкрутують лише 
3% «паркових» фірм. Приналежність до наукового 
парку сприяє авторитету в комерційних кругах. 
Окрім того, наукові парки спрямовані на новатор-
ські підходи, поліпшення умов праці і життя. Тому 
цивілізовані країни переконані в необхідності роз-
витку наукових парків.

Основна ідея технопарків – комерціалізація 
наукових досліджень університетських, академіч-
них та інших дослідних центрів, наукова продукція 
яких за допомогою інноваційних процедур дово-
диться до промислових та комерційних структур. 
Сьогодні у світі нараховується декілька сотень 
технопарків різних видів, більшість з яких зосеред-
жена в США, Європі, Японії та Китаї, тобто в регі-
онах, що економічно найбільш вагомі та найбільш 
динамічно розвиваються [7].

Наукові парки можна умовно звести до трьох 
моделей: американської (США, Великобританія), 
японської (Японія) і змішаної (Франція, Німеччина), 
характерні особливості кожної з яких відтворено 
на рис. 2.

Американська модель технологічних парків 
набула найбільшого поширення у світі. Сполучені 
Штати Америки раніше за інших вступили в сучас-
ний етап науково-технічної революції з усіма 
економічними і соціальними змінами, характер-
ними для переходу до постіндустріального або 
інформаційного суспільства [10; 11]. Відповідно, 
й нові форми інтеграції науки з виробництвом, 
які є одним із проявів цих процесів, виникли тут 
уперше, раніше досягли зрілості і вже звідси, зі 
США, почали поширюватися на інші країни і кон-
тиненти. Концепція створення парку вперше була 
реалізована в Каліфорнії (США) в 50-х роках [2]. 
Незаперечний той факт, що створені тут наукові та 
технологічні парки значною мірою сприяли пере-
творенню відсталих сільськогосподарських регіо-
нів на технологічно найрозвинутіші, з найвищим 
рівнем життя в країні. 

Справжній вибух наукових парків у США роз-
почався пізніше, із середини 80-х років, коли 
Конгрес США надав університетам право комер-
ційного використання результатів деяких дослі-
джень, виконаних за допомогою федеральних 
грантів. Це дало можливість університетам 
отримати додаткові джерела доходів за раху-
нок комерційного використання цих досліджень 
у роботі з приватними компаніями. Сьогодні у 
США функціонує понад 140 наукових і техноло-
гічних парків, а з 25 найбільших університетів 
23 мають наукові парки, де створено сотні ком-
паній і тисячі робочих місць. Окрім того, біль-
шість парків має технологічні бізнес-інкубатори, 
яких нині у США – 160 [12].

В американській моделі виділяють три типи нау-
кових парків (рис. 2). Найбільш відомим прикладом 
є Стенфордський (Силіконова долина) у США. Він 
розташований на землях університету, які здаються 
в оренду терміном на 51 рік високотехнологічним 
компаніям, що взаємодіють з університетом, де 
викладає багато інженерів-дослідників. Парк був 
оголошений заповненим у 1981 р. – 80 компаній 
і 26 тис зайнятих. Серед компаній – три головних 
заклади геологічної служби США, гіганти електро-
ніки (IBM, Hewlett Packard), аерокосмічні компанії 
(«Локхід»), хімічні і біотехнологічні.

Типовий приклад дослідницького парку, в 
якому на землях університету знаходяться не 
підприємства і лабораторії власне промислових 
компаній, а дослідницькі інститути некомерцій-
ного характеру, тісно пов’язані з промисловістю, – 
Центр Іллінойського технологічного інституту (ІТІ), 
приватний дослідницький центр США з бюджетом 
близько 68 млн дол. на рік [13].
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«Ідеальний» тип дослідницького парку являє 
собою старий науковий парк Шотландії – Херіот-
Уотський: це єдиний науковий парк в Європі, де 
дозволено тільки проведення науково-дослідних 
робіт і заборонено масове виробництво.

Із початку 80-х років у західноєвропейських 
країнах отримала поширення нова для цих країн 

різновидність технопарків, зорієнтована на потреби 
малих високотехнологічних підприємств, – іннова-
ційні центри, подібні до американських «інкуба-
торів». Їхнє завдання – з’єднати ідеї й винаходи 
з капіталом і підприємцями, притягувати суспільні 
та приватні фонди, щоб забезпечити «стартовий 
період» новим компаніям. Функції інноваційних 

 

 

АМЕРИКАНСЬКА 
МОДЕЛЬ 

виділяє три типи наукових 
парків, які мають свої 

особливості: 
1) наукові парки у вузькому 
значенні слова;  
2) дослідницькі парки, які 
відрізняються від перших тим, 
що в їхніх рамках новинки 
розробляються тільки до стадії 
технічного прототипу;  
3) інкубатори (у США) і 
інноваційні центри (у 
Великобританії і Західній 
Європі), у рамках яких 
університети «дають притулок» 
компаніям, які виникають, 
надаючи їм за відносно помірну 
орендну плату землю, 
приміщення, доступ до 
лабораторного обладнання і 
послуг. 

ЯПОНСЬКА 
МОДЕЛЬ 

передбачає будівництво цілком 
нових міст, так званих 
технополісів, які зосереджують 
наукові дослідження в передових і 
піонерних галузях і наукоємне 
промислове виробництво. 

Особливості: 
• розташовані не далі, ніж за 30 
хвилин їзди від своїх «міст-
батьків»; 
• займають площу меншу чи рівну 
500 квадратним милям; 
• мають збалансований набір 
сучасних науково-промислових 
комплексів, університетів і 
дослідницьких інститутів в 
поєднанні з зручними для життя 
районами, оснащеною культурною і 
рекреаційною інфраструктурою; 
• розташовані в мальовничих 
районах і гармоніюють із 
місцевими традиціями і 
природними умовами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗМІШАНА 
МОДЕЛЬ 
зорієнто-
вана і на 

японську, і 
на амери-
канську 
моделі 

Європейська модель 
Особливості: 

• наявність будинку, 
призначеного для розміщення 
в ньому десятків малих фірм 
(це сприяє формуванню 
великої кількості нових малих і 
середніх інноваційних 
підприємств, що користуються 
всіма перевагами системи 
колективних послуг); 
• наявність декількох 
засновників (цей механізм 
керування значно складніший 
за механізм з одним 
засновником, однак набагато 
ефективніший, наприклад з 
погляду доступу до 
фінансування).  

Китайська модель 
Особливості: 

• розташування, як правило, поза 
індустріальними зонами і 
концентруються навколо великих 
наукових і інженерних центрів;  
• парки добре інтегровані в регіон 
чи місто, де знаходяться, і 
працюють у тісному контакті з 
місцевою адміністрацією;  
• держава забезпечує суворе 
політичне керівництво, фінансову 
підтримку і забезпечує управління 
парками;  
•  податкові привілеї й інші 
переваги, які притягують 
іноземних інвесторів.  

Рис. 2. Моделі наукових парків та їхні особливості

Джерело: розроблено авторами на основі [3; 8; 9]
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центрів охоплюють різноманітні стадії інновацій-
ного процесу, а особливо стимулювання переходу 
від експериментального виробництва до комер-
ційного освоєння нової продукції. Для цього не 
завжди потрібне створення нових компаній. Часто 
інноваційні центри надають дослідникам-підпри-
ємцям допомогу в продажі ліцензії на новий про-
дукт уже існуючим виробникам.

Інкубатори бізнесу виявилися настільки вдалою 
формою підтримки нового підприємництва, що за 
останні десять років їх кількість у США швидко 
виросла з кількох десятків до 575, об’єднаних у 
Національну асоціацію інкубаторів бізнесу. Всього 
в світі нараховується понад 2 тис самостійно дію-
чих інкубаторів бізнесу [14]. Після США найбільше 
поширення вони отримали в Західній Європі. 

Парадоксально, але факт, що саме кризові 
ситуації викликають бурхливий ріст технопарків. 
Коли на початку 80-х років райони Великобританії 
потерпали від кризи в текстильній та вугіль-
ній промисловості, Маргарет Тетчер прийняла 
рішення про створення у цих регіонах поблизу 
університетів технопарків. Зараз їх понад 40. 
Ставка на технопарки у Великобританії повністю 
себе виправдала.

Перші європейські парки були створені в 
1971 р. в Шотландії при Единбурзькому універ-
ситеті і в Карпусі Кембриджського університету. 
Незважаючи на те що в Європі науково-техноло-
гічні парки почали з'являтися пізніше американ-
ських, вони також виступили в ролі генераторів 
створення у промисловості нових робочих місць, 
спрямованих на впровадження новітніх досягнень 
науки і техніки. Сьогодні європейська інноваційна 
структура нараховує понад 1,5 тис різноманітних 
інноваційних центрів, у тому числі понад 260 нау-
ково-технологічних парків, яким властивий корот-
ший термін становлення.

Європейська модель технопарку, як правило, 
спирається на великі дослідницькі центри і являє 
собою свого роду місток для трансферу технологій 
між науковою сферою і промисловістю. Клієнтами 
технопарків в Європі є велика кількість підпри-
ємств як державної, так і приватної форми влас-
ності. Близько 70% усіх клієнтів – приватні фірми. 

Прикладом європейського технопарку може 
слугувати Chateou Bombert Technopole (м. Маріель, 
Франція), який займає площу 180 га, об’єднує 
50 підприємств, на яких зайнято 1 100 співробітни-
ків. До послуг фірм – інфраструктура технопарку, 
бізнес-інкубатор, конференц-зали, виставкові 
зали, ресторан, технологічний інститут, центр роз-
витку промисловості. Крім того, створений і діє між-
народний центр роботизації і штучного інтелекту.

Однією з високотехнологічних країн Європи, що 
розвивається найбільш ефективно, є Фінляндія. 
Раціонально побудована система наукових орга-
нізацій, активне сприяння держави (на науку 

витрачається 4,5% ВВП) дали змогу цій країні за 
короткий термін здійснити прорив у число високо 
розвинутих індустріальних держав, економіка 
яких спрямована у XXI ст. У 1990 р. у Фінляндії 
нараховувалося шість парків, що об'єднували 
440 компаній із 4 тис співробітників. Сьогодні – 
17 парків (1 200 компаній, дослідних закладів та 
інших організацій, де працює 12 тис фахівців різ-
них напрямів).

Більше ніж 50-літній досвід американців у ство-
ренні й функціонуванні технопарків, як і американ-
ської системи комерціалізації технологій у цілому, 
є найбільш досконалим. Американська концепція 
технопарків, звичайно, з урахуванням місцевих 
особливостей, широко використовується як базова 
модель створення технопарків у всьому світі.

Японська модель наукових парків на відміну від 
американської передбачає будівництво так званих 
технополісів.

Проєкт «Технополіс» – проєкт створення тех-
нополісів – було прийнято до реалізації в 1982 р. 
Для створення технополісів вибрано 19 зон, рівно-
мірно розкиданих на чотирьох островах. Усі техно-
поліси повинні відповідати вимогам, які викладено 
на рис. 2. 

Будівництво технополісів фінансується на регі-
ональному рівні – за рахунок місцевих податків 
і внесків корпорацій. Ядром низки технополісів 
(Хіросіми, Убе, Кагосіми) є будівництво наукових 
містечок. Деякі вдовольняються розширенням 
наукових і інженерних факультетів місцевих уні-
верситетів. Більшість технополісів створюють цен-
три «прикордонної технології» – інкубатори суміс-
них досліджень і венчурного бізнесу [2].

У США також зустрічаються технопарки, які 
базуються на японській моделі. Прикладом такого 
технопарку може виступати Каролінський техно-
парк. У штаті Північна Кароліна в 20-ті роки сфор-
мувався Дослідницький трикутник. Це складна 
структура, яка базується, з одного боку, на основі 
трьох кампусних університетів, розташованих у 
трьох сусідніх містечках, частина території яких 
і весь вільний простір між ними він орендує, з 
іншого – на цілій низці місцевих і транснаціональ-
них корпорацій. Низка таких досить відомих у світі 
корпорацій із дозволу місцевої влади побудувала 
на свої кошти дослідницькі корпуси і виробничі 
цехи, зорієнтовані на нові технології. Таке утво-
рення правильніше було б віднести не до технопар-
ків, а скоріше до технополісів чи наукополісів – це 
особливого виду урбанізоване високоінтелекту-
альне середовище, де спілкуються й обмінюються 
ідеями спеціалісти зовсім різних галузей. Саме в 
такому інтелектуальному «міксі» частіше за все і 
народжуються цілком несподівані винаходи, наві-
яні розповідями колег з інших сфер науки про свої 
проблеми. Завдяки цій особливості туди нама-
гаються попасти навіть не цілком успішні фірми, 
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що знаходяться в застої чи навіть кризі, особливо 
якщо ці кризи – творчі. Вони сидять там, не маючи 
прибутку, а лише підтримуючи оборот. І намага-
ються «спіймати» яку-небудь перспективну ідею, 
яка могла б знову підняти фірму.

У технополісі є свої правила – статут, якому 
підпорядковуються всі. Технополіс, як правило, 
складається з кількох технопарків різного про-
філю і типу, а також із низки навчальних структур 
(технопарки самим навчанням ніколи не займа-
ються). Існують спеціальні школи менеджерів 
(учених та інженерів-дослідників там багато, а 
менеджерів постійно не вистачає). Є доволі роз-
винута інфраструктура, чого в звичайних техно-
парках також не буває, – транспортні, туристичні 
агентства. Там є навіть своя міліція, яку не видно, 
але працює вона відмінно (судячи зі статистич-
них даних про злочинність). 

Окрім Силіконової долини, у США виникли 
технополіси в Північній Кароліні, Техасі, Флориді, 
окрузі Колумбія, Середньому Заході. Технополіси 
виникли і в Європі: Лувен в Бельгії, антипо-
ліс Софія і Гренобль у Франції, Силікон Глен у 
Шотландії, Мілтон Кейнс і Кембридж в Англії, тех-
нопарки в Штутгарті й Мюнхені, Західному Берліні. 
Епідемія будівництва технополісів поширилася і на 
Південно-Східну Азію. Південна Корея будує місто 
науки Даедук, Китай – технополіси Шеньжень і 
Гуандун поруч із Гонконгом.

Величезне значення надається технопаркам 
у Китаї, більшість з яких створено за рішенням 
Держради КНР. Національні і зарубіжні інвести-
ції в них становлять мільярди доларів. Політика 
«зовнішньої відкритості» проводиться в масштабі 
всього Китаю. Але виходячи з реальних умов цієї 
країни, вона почалася з приморських районів. 
У ході реалізації політики «зовнішньої відкритості» 
в Китаї дійсно сформувалася «золота берегова 
смуга» в східних відкритих приморських районах. 
Вона охоплює 11 з 31 провінції, міста централь-
ного підпорядкування й автономні райони, а також 
293 міста і селища. 

Китайська модель технопарків має деякі від-
мінності порівняно з іншими країнами, які вказані 
на рис. 2. 

Серед чинників, які вплинули на розміщення 
вільних економічних зон (ВЕЗ) і технопарків чи 
зон економічного і технічного розвитку саме в 
південно-східних районах країни, слід все-таки 
виділити: 

1. Вигідне географічне положення. Китай вико-
ристав світовий досвід, який полягає у тому, що 
краще створювати ВЕЗ у промислово розвинутих 
регіонах, які мають необхідну базу для розвитку 
легкої промисловості і сільського господарства, 
зручний зв’язок із зовнішнім світом. 

2. Зручність транспортного сполучення, наяв-
ність сухопутних, повітряних і морських шляхів. 

3. Наявність вільних трудових ресурсів. 
4. Розвинута інфраструктура міст. Наявність 

розвинутої інфраструктури зменшує необхідність 
державних капіталовкладень. 

5. Наявність достатньої площі водних та інших 
природних ресурсів. 

Китайські технопарки – яскравий прояв офіцій-
ної політики «одна країна – дві системи». Сьогодні 
в КНР 53 національних парки (спеціальних техно-
логічних зон), 50 провінціальних парків та 30 пар-
ків при університетах.

Китайці оперативно реагують на загальні зміни 
ситуації у світі, виявляючи при цьому особливий 
інтерес до високих технологій. 

Перші преференційні зони, які спеціалізу-
ються на розвитку наукоємних виробництв (тех-
нополіс у Пекіні і Шанхаї), почали створюватися 
в кінці 80-х років. На основі накопиченого досвіду 
Держрада КНР у березні 1991 р. затвердила план 
розвитку 27 зон високих технологій, які знаходяться 
в різних регіонах країни. Метою їх створення є 
комерціалізація національних науково-технічних 
досліджень, розвиток передових галузей, притяг-
нення іноземного капіталу в експериментальне 
малосерійне виробництво, у розроблення нових 
технологій і матеріалів. 

У першій половині 2000 р. в Китаї нараховува-
лося вже 53 зони розвитку високих технологій дер-
жавного підпорядкування, які охоплювали міста 
Пекін, Охань, Шеньян, Нанцзін, Гуанчжоу, Чунцін, 
Сіань, Шанхай і Шеньчжень. П’ять із них (у Пекіні, 
Сучжоу, Хефеї, Сіані та Янтаї) були визначені 
парками розвитку науки і технологій Азіатсько-
Тихоокеанського економічного співробітництва. 
Маючи відносні переваги в таких галузях, як елек-
троніка, виробництво нових матеріалів, біотех-
нологія, фото- і електромеханіка, нові джерела 
електроенергії, а також захист навколишнього 
середовища, китайські технопарки перетвори-
лися на важливі центри розвитку нових і високих 
технологій у країні. 

У грудні 1998 р. Міністерством науки і техніки 
КНР було прийнято рішення про створення баз 
міжнародного науково-технічного співробітни-
цтва. Так, у місті Янтай створюється база китай-
сько-російсько-українського співробітництва, яка 
почала працювати в 2000 р. Про грандіозність 
проєкту говорить хоча б площа приміщення – 
20 тис кв. м. Російським та українським ученим 
запропоновано передавати готові технічні і техно-
логічні розробки на цю базу з подальшою їх адап-
тацією й упровадженням на підприємствах однієї 
з найбільших у Китаї провінцій Шаньдун. Це одна 
з передових провінцій країни, і думати, що більше 
тисячі підприємств провінції потребують щось 
відстале для підйому з руїн – помилково. Форми 
реалізації розробок можуть бути різноманітними: 
продаж ліцензій, оформлення сумісних патентів, 
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виконання закордонними спеціалістами контрак-
тних (договірних) робіт як у себе вдома, так і на 
вищезгаданій базі з подальшим упровадженням 
результатів розробок на підприємствах провінції. 

Ще один приклад – технопарк у Шеньяні. Місто, 
в якому нараховується понад 6 млн жителів, 
велика кількість фабрик і заводів, уважається най-
більш забрудненим містом Китаю, тому в тематиці 
розташованого тут технопарку значна увага нада-
ється питанням екології. У місті розташований 
найбільший оптовий ринок Китаю, є прямий авіа-
рейс Іркутськ – Шеньян. Місцеві жителі добре зна-
ють російську мову, велика їх кількість закінчували 
в Союзі інститути. Усе це, а також великий попит 
китайського ринку на нові технології відкриває 
двері для російських і українських учених.

Ринок Індії на сучасному етапі (зокрема, і ринок 
високих технологій) розвивається чи не найшвид-
шими темпами у світі. Країна готова до міжнарод-
ного співробітництва в галузі теоретичної фізики, 
астрономії, астрофізики, лазерної техніки, фізики 
напівпровідників, розроблення нових матеріалів, 
зварювальних технологій, спільних досліджень у 
галузі медицини та біотехнології. Для організації 
такої співпраці технопарк у Хайдерабаде готовий 
безкоштовно надати свою територію для укра-
їнських експозицій та оплачувати їх транспорту-
вання з України [15; 16].

Прикладом змішаної моделі наукових пар-
ків, зорієнтованої і на японську, і на американ-
ську, можуть слугувати наукові парки Франції, 
зокрема найбільший із них – «Софія Антиполіс» 
(розташований на Рив’єрі, на площі понад 
2 тис га; до середини 80-х років земля була про-
дана компаніям і дослідницьким організаціям; 
максимальна передбачена кількість зайнятих – 
близько 6 тис осіб).

Висновки з проведеного дослідження. 
Загалом реалізація інноваційного потенціалу 
технопарків провідних країн світу призвела до 
таких досягнень в їх національних економіках: 
швидкий ріст ВВП, який супроводжується про-
гресивними зрушеннями в галузевій структурі 
промисловості; швидке зростання експорту, яке 
сприяло диверсифікації товарної структури; 
швидке збільшення кількості прибуткових під-
приємств і робочих місць; активне стимулювання 
загального припливу іноземного капіталу в націо-
нальну економіку і т. д.

Проведений нами аналіз досвіду провідних 
країн світу щодо реалізації інноваційного потен-
ціалу технопарків показує, що економічний та 
соціальний розвиток зараз можливий тільки на 
базі інноваційної моделі розвитку суспільства. 
Технологічні парки, будучи однією з найбільш 
удалих форм організації інноваційної діяльності, 
одержали широке розповсюдження: у світі сьо-
годні понад 600 технопарків як в індустріально 

розвинутих країнах, так і в країнах, що розвива-
ються. В їхньому числі 16 українських технопарків, 
завдання яких – через реалізацію свого інновацій-
ного потенціалу стати каталізаторами інновацій-
ного перетворення національної економіки.
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