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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна має великий потенціал у

сфері машинобудування, енергетики,
досліджень в сфері ядерних технологій.
Залучення інвесторів до технопарків
країни підвищить науковий потенціал
країни та її конкурентоспроможність.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблеми створення технопарків в

Україні з метою залучення інвестицій та
інновацій до країни були розглянуті таки0
ми вченими, як Семиноженко В., Мазур
А., Стогній В., Осадча Н. Зроблені дослід0
ження цих вчених підтверджують, що тех0
нопарки створюють можливість для краї0
ни залучити інвестиції. В умовах виходу
зі світової економічної кризи, коли інно0
вації є можливістю для України підвищи0
ти свій економічний рівень, питання залу0
чення інвестицій та інновацій до техно0
парків України є актуальним.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням статті є виявлення чин0

ників, які впливають на залучення інве0
стицій та інновацій до технопарків Ук0
раїни, та оцінка їх впливу на інновац0
ійний розвиток країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ
Для України впровадження інно0

вацій є одним із найголовніших завдань
державної політики соціально0еконо0
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ТЕХНОПАРКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДО

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Досліджено залучення інвестицій до технопарків України. Проана2
лізовано доцільність функціонування технопарків на території Украї2
ни та ефективність використання державних механізмів у регулю2
ванні залучення інвестицій та інновацій до економіки України.

The attraction of investments into industrial parks of Ukraine is
researched. The expediency of functioning of industrial parks on the
territory of Ukraine and the efficiency of using of governmental
mechanisms in regulation of the attraction of investments and innovations
to the economy of Ukraine are analyzed.

мічного розвитку країни та основою за0
безпечення її національної безпеки

Оскільки інноваційна діяльність
несе високі витрати при розробці інно0
вацій та високий ризик при виході про0
дукції на ринок, держава надає допо0
могу для здійснення цієї діяльності. Так
як обсяги підтримки державою іннова0
ційної діяльності в Україні з кожним
роком зменшуються, необхідним є
створення умов для залучення інвес0
торів до технопарків України.

Технопарки поєднують потенціал
університетів, наукового0дослідних
структур, промислових та інфраструк0
турних організацій. У своїй практичній
діяльності вони спираються на результа0
ти наукових і технологічних досліджень,
мають розгалужені зв'язки з промисло0
вими підприємствами, дослідницькими
установами на загальнодержавному, ре0
гіональному та міжнародному рівнях.

У 1999 р. було створено перший в
Україні технополіс, а також ухвалено
Закон України "Про спеціальний ре0
жим інвестиційної та інноваційної
діяльності технологічних парків",
згідно з яким почало діяти вісім техно0
логічних парків, а з 1 січня 2005 р. до
них додалося ще 7 технопарків.

25 березня 2005 р. вступив у дію
закон "Про внесення змін до Закону
України "Про державний бюджет Ук0
раїни на 2005 рік" та деяких інших за0

конодавчих актів України, яким було
скасовано пільговий режим функціону0
вання технопарків в Україні — одного
з найефективніших механізмів іннова0
ційної діяльності країни [1].

З лютого 2006 р. відбулося віднов0
лення технопаркам пільгового режиму
оподаткування згідно з Законом Украї0
ни №33330IV від 12.01.2006. Стаття 6
Закону України від 12.01.2006 № 3333
"Про внесення змін до Закону України
"Про спеціальний режим інноваційної
діяльності технологічних парків" та
інших законів України" передбачає
фінансову підтримку проектів техноло0
гічних парків через запровадження
бюджетної програми підтримки діяль0
ності технологічних парків [2].

Протягом 2008—2009 рр. було за0
реєстровано 9 проектів технопарків.
Станом на 28 травня 2009 р. чинні
свідоцтва про реєстрацію мали 18 про0
ектів технологічних парків.

У 2008 р. реально функціонувало
лише 3 із 16 технопарків: "Інститут
електрозварювання ім. Є.О.Патона",
"Вуглемаш" та "Напівпровідникові тех0
нології і матеріали, оптоелектроніка та
сенсорна техніка". На стадії реалізації
знаходилося 10 проектів технопарків
(протягом 2005—2007 р. — 51, 31 та 24
проекти відповідно).

На спеціальні рахунки з 2000 по
2008 р. було зараховано майже 510 млн
грн., в тому числі у 2008 р. всього 1,4
млн грн. Надходження до бюджетів та
державних цільових фондів від реалі0
зації проектів технопарків склали у
2008 році 66,2 млн грн., що в 3,5 та 3,1
рази менше, ніж у 2006 та 2007 р. (230
млнгрн. і 209,3 млн грн. відповідно) [3].

У табл. 1 зображено показники
діяльності технологічних парків за
2000—2007 рр.

Проаналізуємо залежність між
темпами створення нових робочих
місць за період 2003—2007 рр. та тем0
пами зміни одержаних інвестицій за
відповідні попередні роки періоду
2002—2006 рр. (рис. 1).

 Як видно з рис. 1, темпи створення
нових робочих місць за 2003—2007 рр.
мали схожу динаміку з залученням
інвестицій до технопарків за відповідні
попередні роки періоду 2002 — 2006 рр.,
що є позитивним у ідеальній моделі
ефективного використання залучених
коштів до технопарків.

Проаналізуємо залежність між
темпами зміни одержаних інвестицій та
темпами отриманих податкових пільг,
а також залежність між темпами зрос0
тання одержаних інвестицій та темпа0

Таблиця 1. Показники діяльності технологічних парків за 2000—2007 рр. (тис. грн.)

* Джерело: Стратегія інноваційного розвитку України на 2010—2020 роки в умовах глобалізацій них викликів // Державне
агентство України з інновацій та інвестицій. — 2009. — №2(5).

Показники 2000–2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Сума одержаних інвестицій 536 0 319 792 128 700 11 096 8 236 5 910 
Загальна сума витрат на виконання інноваційних 
та інвестиційних прокетів 243 739 661 301 1 365 486 1 597 005 2 085 910 2 198 413 1 862 387 
Загальний обсяг реалізованої інноваційної 
продукції 176 975 617 878 1 284 483 1 787 451 2 272 889 2 280 192 2 557 168 
у т.ч. – реалізовано на внутрішньому ринку  102 642 527 330 1 141 524 1 493 621 1 905 553 1 930 474 2 245 505 
– реалізовано на зовнішньому ринку 74 333 82 622 142 960 293 830 376 335 349 718 311 664 
Отримано податкових пільг 25 531 60 284 128 287 172 916 34 174 35 196 22 271 
Митна вартість імпортованих товарів  71 444 160 408 287 157 373 121 114 911 129 194 90 575 
Перераховано на спецрахунки податків 7 228 37 178 90 980 116 544 148 615 230 042 209 193 
Кількість робочих місць 2 836 22 233 15 421 12 212 12 072 4 378 1 915 
з них створено нових робочих місць 314 610 623 828 399 166 201 
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ми зміни перерахувань на спецрахунки
податків (рис. 2 та 3).

Як видно з рис. 2, залежність темпів
зміни суми одержаних інвестицій від
суми отриманих податкових пільг є пря0
мою протягом 2002—2007 р., що свідчить
про збільшення зацікавленості інвесторів
у вкладанні коштів у технопарки за умо0
ви збільшення податкових пільг.

Темпи перерахувань на спецрахунки
податків протягом 2005—2007 рр. та тем0
пи одержаних інвестицій за цей період
мали "дзеркальну" залежність, що свід0
чить про існування зворотнього зв'язку

між одержа0
ними інвести0
ціями та пере0
рахуваннями
податків на
спецрахунки.
Це підтверд0
жують дані
рис. 1, тобто зі
збільшенням
податкової
пільги перера0
хування на
спеціальні ра0
хунки подат0
ків зменшу0
ється, хоча за0
лучення інвес0
тицій до тех0
н о п а р к і в
збільшується.
Але для іде0
альної моделі
ефективного
використан0
ня залучених
інвестицій до
технопарків
перерахуван0
ня податків
до бюджету
п о в и н н о
збільшитися,
що може
бути досяг0
нуто за умо0
ви збільшен0
ня масштабів
з а л у ч е н н я
інвестицій0
них ресурсів
до техно0
парків, а та0
кож удоско0
налення ме0
ханізму на0
дання подат0
кових пільг.

Наприклад, для іноземних інвесторів тех0
нопарків Китаю надаються податкові та
митні пільги, це дозволяє залучати іно0
земні капітали великого обсягу, здійсню0
вати вільний переказ коштів та прибутків
за кордон та отримувати звільнення від
оподаткування в разі реінвестування при0
бутків. Але пошук тільки оптимальних за0
ходів фіскального характеру не є дос0
татнім. Спираючись на досвід інших країн
щодо залучення інновацій та інвестицій,
необхідними для ефективного викорис0
тання отриманих інвестицій є наступні за0
ходи:

— по0
перше, не0
о б х і д н о
с п р и я т и
с п і в р о б і т 0
ництву з іно0
земними на0
уково0досл0
ідними ін0
ститутами.
У Китаї пра0
цюють три
українсько0
китайських
технопарки,
найбільш ве0
ликий з них
перебуває у
місті Цзи0
нань.

Цзинаньський парк високотехноло0
гічного співробітництва України і КНР —
це індустріальний парк українсько0ки0
тайського міжурядового науково0техні0
чного та економічного співробітництва.

З метою стимулювання проведення
науково0дослідними інститутами і нау0
ково0технологічними підприємствами
Китаю спільних робіт з країнами СНД,
Управлінська рада Цзинаньської зони
розвитку нових і високих технологій
затвердила ряд відповідних постанов, в
тому числі "Постанову про пільгові умо0
ви роботи на території Цзинаньського
парку високотехнологічного співробіт0
ництва України і КНР". Згідно Постано0
ви українсько0китайським спільним
підприємствам протягом 30х років після
заснування повертаються обкладені по0
датки, протягом 20х років вони мають
право безкоштовно користуватися офі0
сними приміщеннями, протягом 30х
років українським спеціалістам безкош0
товно надається житло [4];

— по0друге, використання транс0
ферної технології. Досвід Чехії та Латвії
у використанні механізму передачі тех0
нології довів свою ефективність. Транс0
ферна технологія дає можливість дослі0
дницьким інститутам продавати резуль0
тати своєї діяльності, а отримані кошти
використовувати на подальший розвиток
наукової діяльності. Це надасть змогу
промисловим підприємствам України
створювати конкурентоспроможну про0
дукцію на основі нових технологій [5].

ВИСНОВОК
Однією із важливих задач України у

забезпеченні збалансування податкових
надходжень до дохідної частини бюдже0
ту України та заохочення інвесторів до
технопарків України є законодавче впро0
вадження оптимального механізму
пільгового режиму оподаткування тех0
нопарків України, що підтверджує про0
ведене дослідження. Але, щоб інвесту0
вання технопарків сприяло підвищенню
макроекономічних показників країни не0
обхідним є не тільки удосконалення за0
ходів фіскального характеру, але й ство0
рення сприятливого інвестиційного
клімату в країні, чого можна досягнути
за умови міжнародного співробітництва
з іноземними науковими інститутами та
за умови створення сприятливого по0
літичного клімату в країні.
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Рис. 1. Залежність між темпами створення нових робочих місць
за період 2003—2007 рр. та темпами зміни одержаних

інвестицій за відповідні попередні роки періоду 2002—2006 рр. [3]

* чисельник — рік створення робочих місць; знаменник — рік одер"
жання інвестицій
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Рис. 2. Залежність темпів зміни одержаних інвестицій від
темпів зміни отриманих податкових пільг за 2003—2007 рр. [3]
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Рис. 3. Темпи зміни суми одержаних інвестицій
та темпи зміни перерахувань та зарахувань на спецрахунки

податків за 2005—2007 рр. [3]


