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ВСТУП
Світовий досвід переконливо

засвідчує, що розвиток науки і тех"
ніки є визначальним фактором про"
гресу держави, її сталого соціально"
економічного розвитку. Яскраве ус"
відомлення цього і послужило го"
ловною причиною прийняття в Ук"
раїні Загальнодержавної комплекс"
ної програми розвитку високих нау"
коємних технологій, яка передбача"
ла два етапи її виконання:

— перший етап (2005—2008 ро"
ки) — реалізація проектів з розроб"
лення наукоємних технологій, які
мають найбільшу ступінь готовності
до впровадження;

— другий етап (2009—2013 роки)
— впровадження на підприємствах
наукових технологій, розроблених
за результатами виконання Програ"
ми на перспективу [1].

Указані в Програмі терміни май"
же закінчилися, а тому сьогодні вже
можна аналізувати отримані досяг"
нення, а їх, на превеликий жаль, до"
сить мало.
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В Україні до цього часу не знай"
шла достатнього розвитку інфра"
структура фінансової підтримки на"
уки та інноваційної діяльності.
Відсутні фонди підтримки наукових
ініціатив та венчурні фонди. Існую"
ча податкова система в державі не
стимулює залучення коштів комер"
ційних банків і бізнесових структур
на підтримку інноваційної діяль"
ності. Залишається низьким престиж
наукової праці та соціальний статус
науковців.

Звичайно, на це було цілий ряд
об'єктивних і суб'єктивних причин —
відсутність політичної стабільності в
державі, часті зміни урядів, світова
фінансова криза, що розпочалася у
2008 році і фактично діє до цих пір
тощо.

Автор статті не має за свою мету
"обілювати" чи "очорнювати" дію ук"
раїнської влади за цей період (2005—
2010 роки), навпаки, об'єктивно оці"
нюючи ситуацію бажає на конкрет"
ному прикладі Японії, де діяли сти"
хійні лиха (великі землетруси), світо"

ва валютно"фінансова криза 70"х
початку 80"х років і разом з тим
практично успішно реалізовувалася
Програма "Технополіс", що дала
змогу зробити країні технологічний
прорив і зайняти друге місце у світі з
виробництва ВВП.

Питання удосконалення органі"
заційно"економічного механізму
інноваційної діяльності розглядали
такі вітчизняні і зарубіжні вчені, як
В.К. Васенко (організаційно"еконо"
мічний механізм функціонування
спеціальних (вільних) економічних
зон) [2]; О.І. Дацій (організаційно"
економічний механізм інноваційної
діяльності) [3]; Т.Г. Дудар і В.В. Ме"
льніченко (організаційні форми
інтеграції науки і виробництва) [4, с.
95"99]; Д.М. Стеченко (інноваційні
форми регіонального розвитку) [5];
Ш. Тацуно (стратегія створення і
функціонування технополісів Япо"
нії) [6]; І.Л. Тимоніна (технополіс як
програма регіонального і науково"
технічного розвитку Японії) [7] та ін.

Однак, за межами розгляду зали"
шаються такі питання, як узагаль"
нення кращого досвіду функціону"
вання організаційно"економічного
механізму технополісів і перенесен"
ня їх сильних сторін на діяльність
технопаркових структур України.

Актуальність цієї проблематики
підсилюється за умов виходу Украї"
ни із світової фінансової кризи і виз"
начення стратегічного курсу її роз"
витку — інноваційного.

Цим підтверджується зв'язок ав"
торського доробку із важливими на"
уковими і практичними завданнями
та невирішеними проблемами, кот"
рим присвячується означена стаття.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Основною метою статті є аналіз

організаційно"економічного механ"
ізму створення і функціонування
технополісів у Японії та визначення
його сильних і слабких сторін. Для
досягнення поставленої мети вирі"
шуються такі завдання:

— проаналізувати організацій"
но"економічний механізм функціо"
нування технополісів Японії;

— виокремити за допомогою
SWOT"аналізу його сильні і слабкі
сторони;

— внести пропозиції стосовно
доцільності створення технополісів
в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ
Проведені нами дослідження по"

казали, що реалізація Японської
програми "Технополіс" проходить не
завжди так, як планувалося. У сла"
борозвинених районах технополіси
мало сприяли структурній перебу"
дові й економічному зростанню. В
індустріально розвинених районах
результативність технополісів є ви"
сокою.

Аналізуючи ефективність япон"
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ських технополісів, слід також вра"
ховувати цілий ряд несприятливих
обставин, що склалися у той період
— економіка Японії на початку 90"х
знаходилася в стані стагнації; світо"
ва валютно"фінансова криза, що до"
сягнула свого апогею у Південно"
Східній Азії, нанесла, по суті, ни"
щемний удар по економіці Японії.
Для спасіння єни їй довилося затра"
тити майже 60 млрд дол. Окрім того,
сильний землетрус у важливому
індустріальному центрі Кобе забрав
на відновлення також сотні млрд до"
ларів, а тому можливості уряду з
фінансування технополісів були
дуже обмежені. Звичайно, за таких
умов розвиватися на принципах са"
мофінансування змогли не всі регіо"
ни, а відповідно і технополіс.

Проте, як засвідчує проведений
нами аналіз, і за таких скрутних еко"
номічних умов майже половина тех"
нополісів розвивалися порівняно
ефективно, здебільшого в районах з
високим і середнім рівнем економіч"
ного розвитку — це Кюсю, Тюгоку,
Хокурику, Канто та інші. До числа
найбільш успішних із цих інновацій"
них структур відноситься і техно"
поліс на острові Хоккайдо, що роз"
ташований навколо аеропорту
"Нью"Тітосе" і тісно зв'язаний з роз"
ташованим у 5 км від нього індустрі"
альним комплексом "Chitose Rinku",
на площі у 214 га якого діє 82 фірми.
Науковий парк "Тітосе", що займає
площу 9 га, де працюють 5 венчур"
них компаній, спеціалізованих на ви"
соких технологіях, і який проводить
комплексне дослідження океану і ра"
ціонального використання ресурсів
— розробляються нові технології,
мехатроніка та ін.

У чому ж полягає таємниця нео"
днакового розвитку японських тех"
нополісів? Відповідь одна — в орга"
нізаційно"економічному механізмі
створення і функціонування цих інно"
ваційних структур (технополісів).

На превеликий жаль, сьогодні у
літературних джерелах немає єдино"
го підходу до визначення суті орга"
нізаційно"економічного механізму.
Різні автори по"різному визначають
його суть. Наприклад, О. Дацій у
монографії "Розвиток інноваційної
діяльності в агропромисловому ви"
робництві України" говорить: "Виз"
начимо сутність поняття "організа"
ційно"економічний механізм іннова"
ційної діяльності". Будь"який ме"
ханізм — це деякий пристрій. Орга"
нізаційно"економічний механізм —
це відповідно, організаційно"еконо"
мічний пристрій" [3, с. 39].

Ми не можемо розділити дану
точку зору з двох причин.

По"перше, організаційно"еконо"
мічний механізм є найбільш важли"
вою складовою господарського ме"
ханізму.

Друга, механізм у гуманітарних
науках виступає не внутрішнім при"

строєм якої"небудь машини, а від"
дзеркалює спосіб, що визначає поря"
док певного виду діяльності, систе"
му певних ланок та складових еле"
ментів, що виступають рухомою си"
лою того чи іншого економічного
процесу.

Організаційний механізм вільної
економічної зони (технополіс є од"
ним із їх типів) — це сукупність про"
цесів або дій, що зумовлюють об'єд"
нання елементів частин у ціле, утво"
рення життєздатної стійкої еконо"
мічної зональної системи, її внутрі"
шню впорядкованість і гармонійну
взаємодію відносин незалежних ча"
стин організаційної структури, зу"
мовленою його конструктивною бу"
довою.

Організаційний механізм орга"
нічно поєднує в собі організацію
структури та організацію процесу,
формування і розвиток яких здійс"
нюється відповідно до основних
внутрішньоорганізаційних законів.
Організаційний механізм поклика"
ний реалізувати мотиви примусово"
го характеру [2, с. 131].

Економічний механізм являє со"
бою сукупність форм і методів уп"
равління, організації і стимулюван"
ня виробництва, направлених на про"
порціональний розвиток національ"
ного господарства. Він покликаний
ефективно реалізувати мотиви еко"
номічного характеру. Їх застосуван"
ня зумовлене зацікавленістю сус"
пільства у належній організації ви"
робництва, праці, обміну, розподілі,
привласненні і споживанні та ін. [2,
с. 133].

Юридичною основою створення
і розвитку технополісів є спеціально
розроблені й прийняті центральним
урядом закони. Наприклад, у Японії

в 1983 році був прийнятий "Закон про
прискорення регіонального розвит"
ку, основаного на високотехнологі"
чних, індустріальних комплексах".
Головні його етапи та організаційно"
економічні блоки подані в табл. 1.

Також були розроблені основні
рекомендації створення технополі"
су, що відповідають таким критері"
ям:

— близькість до материнського
міста з населенням 200 тис. чоловік
чи більше, яке забезпечувало б кому"
нальне обслуговування;

— близькість до аеропорту чи
швидкісної залізниці;

— наявність інтегрованого ком"
плексу промислових зон, науково"
дослідних інститутів та житлових
кварталів;

— наявність удосконаленої
інформаційної мережі;

— наявність сприятливих життє"
вих умов для творчої наукової робо"
ти та мислення;

— здійснення планування за уча"
стю зацікавлених сторін (знизу
вверх) [6, с. 188].

Організація технополісів вима"
гає великої підготовчої роботи, що
передбачає узгодження дій владних
структур різного рівня, починаючи з
урядового і закінчуючи регіональ"
ним та міським, а також усіх зацікав"
лених організацій — науково"дослі"
дних, підприємницьких, фінансових
та ін. Ці дії мають бути, насамперед,
спрямовані на:

1) з'ясування найважливіших по"
треб конкретних регіонів і територій
у високотехнологічних галузях ви"
робництва і видах наукомісткої про"
дукції;

2) визначення пріоритетних на"
прямів соціально"економічного роз"

Таблиця 1. Етапи створення технополісів Японії
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витку цих регіонів і територій з ура"
хуванням можливостей, що відкри"
ваються перед ними у випадку ство"
рення на їх базі технополісу;

3) ретельний аналіз наявності
об'єктивних передумов для створен"
ня того чи іншого наукового техно"
полісу;

4) уточнення цілей, завдань і пер"
спектив розвитку передбачуваних
технополісів.

Протягом 1984—1985 років МЗТП
Японії оголосило 16 районів, де бу"
дуть створюватися технополіси й
поширило на них податкові пільги та
субсидії на розвиток НДР:

— березень 1984 року — Нагаса"
ка, Тояма, Хамамацу, Хіросіма, Яма"
гуті, Кумаліті, Оіта, Маядзакі, Каго"
сіма;

— травень 1984 року — Акіта,
Уцуполія;

— червень 1984 року — Хакода"
те;

— серпень 1984 року — Окаяма;
— вересень 1984 року — Куруме"

Тосю;
— березень 1985 року — Нага"

сакі;
— вересень 1985 року Західна

Харіма.
Створення технополісів потре"

бує значних фінансових вкладень.
Тому на розвиток технополісу мо"
жуть залучатися як зовнішні, так і
внутрішні інвестиції. Проте зовнішні
інвестиції часто не сприяють розвит"
ку інфраструктури технополісу і в
гонитві за швидкою прибутковістю
іноземні інвестори ведуть до однобо"
кості в його розвитку.

Головними інвесторами щодо
фінансового забезпечення найчас"
тіше є уряд, місцеві органи влади, по"
тужні підприємства, компанії, банки,
науково"дослідні інститути та ін. За
оцінкою Міністерства будівництва
Японії, тільки вартість будівництва
перших одинадцяти технополісів до
1990 року склала більше 10,4 млрд
дол., або по 200 млн дол. на рік для
кожного технополісу. Для більшості
регіонів це дуже великі грошові кош"
ти.

Компаніям, що вкладають гро"
шовий капітал у технополіси; нада"
ється три типи стимулів:

— податкові пільги;
— субсидії;
— фінансові стимули.
Державне оподаткування перед"

бачає надання таким кампаніям пра"
во на прискорену амортизацію лише
у перший рік на обладнання — 30% і
15% для будинків і споруд, побудо"
ваних у зонах технополісів.

Для стимулювання регіонально"
го розвитку надаються пільги по міс"
цевим податкам, які різняться за пре"
фектурами. Вони включають — піль"
говий режим амортизації для при"
міщень і обладнання, знижки за еко"
номію енергії, контроль за забруд"
ненням навколишнього природного

середовища, а також податкові
пільги на основний капітал, придбан"
ня нерухомості та особливі податки
на володіння землею. Крім того, деп"
ресійним районам надаються суб"
сидії на створення робочих місць, а
також кредити під низькі проценти
на нові технології і економію енергії
[6, c. 197].

Звичайно, єдиної моделі фінан"
сування технополісів не існує. У
кожному конкретному випадку мо"
дель фінансування залежить від рів"
ня економічного розвитку регіону,
країни, соціально"економічної пол"
ітики уряду. Сума коштів, необхід"
них для облаштування технополісу,
залежить від цілого комплексу об"
ставин — головних напрямів діяль"
ності; розмірів технополісу; обсягу
будівельних робіт; віддаленості тех"
нополісу від "материнського" міста;
стану транспортних та інших кому"
нікацій; передбачуваної кількості
фірм технополісу; стану економічно"
го розвитку регіону.

Обов'язковою передумовою
організації технополісів є наявність
університету, академічних або інших
науково"дослідних інститутів, яким
відведено вирішальну роль у здійс"
ненні, а також координації наукових
досліджень і розробок та підготовці
висококваліфікованих спеціалістів
[5, c. 112].

За своєю економічною природою
технополіс — це об'єднання науко"
вих, інноваційних, науково"техноло"
гічних парків і бізнес інкубаторів на
певній території з метою надання
потужного імпульсу економічному
розвитку регіону. Технополіс — це
найсучасніша форма інтеграції науки
і виробництва, що створює умови для
технологічного поштовху, результа"
том якого є поява значної кількості
інновацій, які мають бути оператив"
но освоєні виробництвом і забезпе"
чувати потужний економічний роз"
виток регіону і країни загалом [4, c.
97].

Серцевиною технополісів є "м'я"
ка" інфраструктура — люди, інфор"
мація, фінанси і послуги. Для освоє"
ння цих ресурсів розробляється ве"
лика кількість регіональних стра"
тегій.

Сьогодні в Україні є всі реальні
можливості за допомогою іннова"
ційних структур стати на шлях ста"
лого інноваційного розвитку. Для
цього в державі є необхідна кількість
докторів і кандидатів наук, які скон"
центровані у великих містах"мегапо"
лісах — Києві, Дніпропетровську,
Харкові, Одесі, Львові та ін., які мог"
ли б стати "материнськими" містами
регіональних національних техно"
полісів. Звичайно, це потребує вели"
ких фінансових витрат, а державний
бюджет до цього ще не здатний. Але
необхідні внутрішні фінансові ресур"
си для будівництва технополісів в
Україні є. За нашими підрахунками,

таких коштів є більше 100 млрд дол.,
які знаходяться в руках населення,
що зароблені "заробітчанами" за
кордоном і сьогодні в основному
фінансують тіньову економіку.

Якщо нова влада повернеться
обличчям до народу і отримає від
нього кредит довіри, то й отримає від
нього необхідні фінансові ресурси
для сталого його розвитку регіонів і
країни взагалі.

ВИСНОВКИ
Проведені нами дослідження на

прикладі провідної країни ринкової
економіки — Японії — переконливо
показали, що уряд і політичні сили
цієї держави вважають науково"тех"
нічний розвиток визначальним фак"
тором прогресу держави, основою її
сталого соціально"економічного
розвитку.

В Україні сьогодні також ство"
рені всі передумови, щоб використа"
ти механізми технополісів та техно"
паркових структур для подальшого
інноваційного розвитку і входження
у 20"ку найрозвиненіших країн світу.

На прикладі Японії показано, що
інноваційною діяльністю слід займа"
тися наполегливо і постійно, опира"
ючись для цього і вдосконалюючи
сучасний організаційно"економіч"
ний механізм функціонування інно"
ваційних структур різних типів.

Зважаючи на викладене вище та
перспективи соціально"економічно"
го розвитку України, курс на інно"
ваційний розвиток слід розглядати
як стратегічне завдання України, а
всі заходи, що передбачаються в цьо"
му напрямі, як пріоритетні.

Література:
1. Про Загальнодержавну комп"

лексну програму розвитку високих
наукоємних технологій. Закон Ук"
раїни від 9 квітня 2004 року № 1676"
ІУ //Голос України. — 2004. — №108
(33580), 15 червня.

2. Васенко В.К.  Вільні еко"
номічні зони: стратегія розвитку. —
Суми: Видавництво "Довкілля",
2004. — 548 с.

3. Дацій О.І. Розвиток інновацій"
ної діяльності в агропромисловому
виробництві України. — К.: ННЦ
ІАЕ, 2004. — 428 с.

4. Дудар Т.Г., Мельниченко В.В.
Інноваційний менеджмент: навч.
посіб. — К.: ЦУЛ, 2009. — 256 с.

5. Стеченко Д.М. інноваційні
форми регіонального розвитку: навч.
посіб. — К.: Вища шк., 2002. — 254 с.

6. Тацуно Ш. Стратегия — тех"
нополисы. Пер. с англ. /Общ. ред. и
вступл. Б.И. Данилова"Даниляна. —
М.; Прогресс, 1989. — 344 с.

7. Тимонина И.Л. "Технополис"
— программа регионального и науч"
но"технического развития Японии //
Японич: ежегод., 1988. — М.,1989. —
136 с.
Стаття надійшла до редакції 01.12.2010 р.


