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ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНІ  АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ 
НАУКО ГРАДІВ В РЕГІОНАХ 

 

Сфера науки - частина суспільства, і місце цієї сфери в 
ієрархії пріоритетів суспільства залежить від того, наскільки 
повно результати діяльності науки відповідають запитам 
суспільства. Сенс реформування науки в найзагальнішому 
вигляді полягає в тому, щоб, по-перше, уважно проаналізувати 
попит на знання на сучасному етапі в суспільстві і реформувати 
сферу науки так, щоб вона повністю відповідала запитам 
суспільства, і, по-друге, якщо є колективи вчених , які 
виробляють знання, не користуються попитом суспільства, 
спробувати сформувати попит на ці знання. 

Аналіз нововведень і конкурентоспроможності вітчизняної 
продукції на світовому ринку вимагає форсованого розвитку 
інновацій в базових галузях промисловості. Прийнятною 
формою для цього є будь структури, апробовані світовою 
практикою і, що дозволяють сконцентрувати фінансові та 
матеріальні ресурси на інноваційному розвитку. 
Найпоширенішою і є головним економічним інструментом 
прискорення НТП є науко градська концепція розвитку. 

Науко град - найважливіший елемент сучасної ринкової 
системи, організаційна форма зрощування фірм, інноваційних 
компаній, вищих навчальних закладів, консультаційних, 
інноваційних та інших підприємств сфери послуг, відповідних 
підрозділів державних та муніципальних органів в єдиний 
механізм. Це спеціалізовані на випуску наукоємної продукції 
компактні науково-технологічні поселення, городки, де створено 
максимально сприятливі умови для життя, праці, відпочинку, 
освіти, задоволення культурних потреб і т.д. 
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У науко граду формується правове середовище для 
діяльності венчурних (ризикових) підприємств, відповідна 
матеріальна база, що дозволяє відбирати на конкурентній основі 
проекти для створення нової техніки і технологій, готувати 
кадри, орієнтовані на підприємницьку діяльність і нову 
технологію, проводити прикладні дослідження на сучасному 
рівні, коригувати розроблені технології, процеси для їх 
промислового освоєння, створювати підприємницькі структури і 
концентрувати наукові сили з того чи іншого напрямку НТП. 

У результаті створюється всебічно підготовлена до інновацій 
середа для реалізації нових ідей у вигляді товарів, необхідних 
промисловості і конкурентоспроможних на світовому ринку. 

Концепція науко граду, орієнтована на інноваційну модель, 
дозволить в умовах загальної кризи зберегти вітчизняне 
виробництво, модернізувати його, підняти в більш короткий 
термін до рівня конкурентоспроможності і створить всі умови 
для поліпшення соціально-економічного становища. 

Важлива причина народження науко граду - потреба в 
розвитку технологій, а також нових наукомістких галузей 
виробництва, створюваних на базі таких технологій, як 
електроніка, мехатроніка, біотехнологія, випуск нових 
промислових матеріалів, спеціальна хімія, оптика, індустрія 
інформатизації, індустрія дозвілля, дизайн, будівництво та ін. 
причина популярності подібних побудов у багатьох країнах світу 
ідеї науко граду пов'язана з тим, що науко гради являють собою 
перспективну форму взаємодії науки і виробництва. 
Функціонування науко градів можливо тільки на основі 
органічного з'єднання новітніх наукових ідей та 
впроваджувальної діяльності, доведеної до стадії масового 
випуску нової продукції. Науко гради долають відносну 
автономність науки і виробництва, перетворюють їх у 
зацікавлених партнерів. У цьому сенсі науко гради можна 
охарактеризувати як досить багатообіцяючий феномен, оскільки 
вже сьогодні абсолютно очевидно, що подальший розвиток 
виробництва просто неможливо без з'єднання його з наукою. 

Створення науко граду сприяє «скупчування» всіх 
необхідних умов для розвитку високотехнологічного 
виробництва. Також відбувається вирівнювання недостатньо 
розвинених у соціально-економічному відношенні районів, 
змінюється їх інфраструктура. 
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Науко град є досить "молодим" явищем не тільки в нашій 
країні, але і в розвинених країнах. Саме тому він недостатньо 
добре вивчений. Однак необхідність його існування обумовлена 
його позитивним впливом на економічний і соціальний розвиток 
країни та регіонів. 
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