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Сьогодні як на державному, так і на регіональному рівні постав ряд проблем, пов’язаних, зокрема з 

уповільненням темпів економічного розвитку і недостатньою інвестиційною активністю. У багатьох 

промислових зонах інвестиційно непривабливі підприємства, які не змогли адаптуватися до нових умов 

господарювання практично не мають перспектив для відновлення виробничого потенціалу. 

 Виробничі потужності таких підприємств, а також їх території, вільні від забудови, можуть бути використані 

для створення індустріальних (промислових) парків, що сприятиме виконанню завдань, визначених Програмою 

економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 

держава" та Стратегією економічного і соціального розвитку на період до 2015 року "Нова Сумщина – 2015". 

 Україна повинна позиціонуватися як держава з інноваційним розвитком економіки. Цей процес можна 

реалізувати через ефективну форму підтримки інноваційної діяльності – технологічні парки. Технопарки 

поєднують науково-дослідні, технологічні і виробничі підприємства, забезпечують найшвидше впровадження 

результатів науково-дослідних і пошукових робіт, винаходів у промисловість і бізнес [1]. 

Метою дослідження є обгрунтування соціально-економічної ефективності створення таких інноваційних 

структур, як технопарки в Україні на прикладі індустріального парку «Свема» у м. Шостка Сумської області. 

Такими вітчизняними вченими як Мазур О.А., Покотилова В.І., Васильєва Н.В., Туташинський В.І. та ін. 

досліджувались стан, проблеми та перспективи розвитку технологічних парків вцілому, але питання розбудови 

таких форм у контексті реалізації концепції сталого розвитку залишаються актуальними та маловивченими [2]. 

Для держави в цілому технопарки є вигідними з різних точок зору: підвищується рівень країни у 

світовому суспільстві, з’являються можливості рівноправного економічного співробітництва з розвиненими 

країнами, покращується екологічна ситуація в країні та рівень життя її населення, збільшуються масштаби 

іноземних інвестицій, можливості експорту та валютні надходження, що сприяє досягненню цілей сталого 

розвитку [3]. 

14 вересня 2011 року Кабінетом Міністрів України було схвалено концепцію Державної цільової 

програми розвитку індустріального (промислового) парку «Свема» в м. Шостці Сумської області на 2012-2015 

роки. Згідно з якою, планується створення на території ВАТ "Акціонерна компанія "Свема"" в м. Шостці 

індустріального (промислового) парку шляхом розбудови та використання виробничих потужностей зазначеної 

компанії (адміністративні, складські та виробничі приміщення) з метою започаткування новими 

підприємствами господарської діяльності з виготовлення різнопрофільної товарної продукції.  

З економічної точки зору, це забезпечить:  

 збереження висококваліфікованих кадрів; 

 підвищить ділову активність у регіону; 

 підвищить привабливість освіти і наукової діяльності в Шосткинському інституті Сумського 

державного університету; 

 комерціалізує науково-дослідні розробки; 

 збільшить кількість фірм та компаній, розширить спектр їх послуг та здійснить комерційне освоєння 

нових ідей і винаходів, результатів прикладних і фундаментальних наукових досліджень (планується залучити 

не менше 200 млн. доларів США інвестицій). 

Соціальна ефективність полягає у підвищенні рівня зайнятості населення в результаті створення 10 тис. 

нових робочих місць; підвищенні рівня заробітної плати і доходів; забезпечення проходження практики 

студентів навчальних закладів різних рівнів акредитації; працевлаштування випускників навчальних закладів; 

забезпеченні спільного використання матеріально-технічної бази парку "Свема" підприємцями та науковцями; 

започаткування власного бізнесу у бізнес-інкубаторі студентами, викладачами та аспірантами; використанні 

енергозберігаючих технологій під час реконструкції інженерних споруд комунальної сфери м. Шостки. 

Таким чином, технологічний парк «Свема» є ефективним засобом залучення інвестицій, створення нових 

робочих місць, впровадження новітніх технологій, розвитку виробництва, збільшення обсягів 

зовнішньоекономічної діяльності, зростання економічних показників та добробуту населення загалом. Разом з 

тим виробничі майданчики, а також території, вільні від забудови (насамперед у Шосткинському регіоні з 

розвиненою інфраструктурою), можуть стати «точками регіонального зростання». 
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