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ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙНИХ СТРУКТУР В ЗАКЛАДАХ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ (ЗВО) 

 

Із процесами економічної інтеграції та появою нових інформаційно-

комунікативних можливостей закриті інноваційні процеси в постійних наукових 

структур в кінці минулого століття довели свою неефективність [1], що призвело 

до появи та поширення відкритих інноваційних моделей (бізнес-інкубаторів для 

стартапів, технопарків та наукових парків) [2, 3].  

До макроекономічних проблем розвитку стартапівського руху в Україні 

слід віднести нестабільний стан економіки, обмежений ринок інвестицій, який 

характеризується низьким рівнем сприйняття інновацій або 

платоспроможністю, а також недостатній досвід стартаперів [4]. 

Інноваційний потенціал вітчизняних стартапів можна визначити як 

відносно незначний. Серед пріоритетних сфер реалізації успішних українських 

стартапів на міжнародному ринку слід відзначити: енергозбереження, охорону 

здоров’я, «розумний будинок», IT галузь [5]. 

Складність взаємозв’язків та відносин між учасниками та 

організаторами наукових парків створює проблеми в  організації їх роботи та 

потребує розробки заходів щодо удосконалення організаційної структури 

наукових парків, визначення пріоритетних заходів з розвитку та поширення 

відкритих інноваційних структур в діяльності ЗВО [6 , 7]. 

 На підставі узагальнення досвіду створення організаційних структур 

наукових парків на базі ЗВО [8, 9, 10, 11] виконано порівняльний аналіз 

принципових схем взаємовідносин між учасниками наукових парків на базі 

ЗВО та їх організаційних структур. Останній показав специфіку 

функціонування таких структур, що засновані на тимчасовій кооперації, 

розширенні можливостей удосконалення освітньої та наукової діяльності ЗВО, 

нарощуванні їх ділових зв’язків з місцевою науковою елітою та фінансовими 

колами разом із збільшенням своєї ділової академічної репутації, підвищенням 

рівня інноваційного розвитку регіону.  

За результатами проведеного аналізу організаційних структур наукових 

парків різних ЗВО України було розроблено загальну схему організації таких 

інноваційних структур. Серед заходів з удосконалення організації їх роботи 

можна виокремити: запровадження систему моніторингу та оцінювання 

результатів діяльності наукових парків, заохочування представників бізнесу до 
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створення спільно із державою цільових фондів для стимулювання діяльності 

наукових парків, зокрема популяризація ендавменту, забезпечення публічного 

висвітлення інформації щодо діяльності наукових парків. 
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ТУРИЗМ ЯК КЛЮЧОВА СФЕРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

На сьогоднішній день туризм - є індустрією, яка помітно впливає на 

розвиток економіки. З точки зору привабливість туризму, як галузі, що надає 

послуги, полягає у більш швидкісній окупності туристичного продукту. 
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