
Науковий парк НАУ:  
можливості та перспективи 



Глобальні стимули змін Університетів 

◉ Зростання обсягу нових знань і швидка 
поява нових професій 

◉ Зростання конкуренції між ВНЗ (ЗВО) і 
розвиток алтернативних форм 
навчання 

◉ Глобалізація ринку освіти і праці 

◉ Скорочення державного фінансування 
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Стратегія: від виживання до розвитку 
(або навіщо НП потрібен Університету) 

Управління змінами 
 
Ми не очікуємо змін, але 
намагаємось ними 
управляти 

Індивідуальна мотивація 
 
Головна опора на 
індивідуальну мотивацію 
дослідників, викладачів, 
студентів 

Розвиток інфраструктури 
 
 
Створення і розвиток 
інноваційного середовища 
та інфраструктури 

Підтримка 
підприємництва 
 
Підтримка духа 
підприємництва -  
новаторство, 
відповідальність за себе, 
цілеспрямованість 3 



НП не є 

◉ НП не є державним підприємством 

◉ НП не є джерелом фінансування, 
особливо на початковому етапі 
свого становлення 

Що таке Науковий парк:  
чим він є і чим він не є 

НП це є 

◉ НП це приватне підприємство, 
Університет є співзасновником НП, 
деякі аспекти діяльності НП 
регулюються законом «Про НП», в 
усьому іншому - це звичайне 
підприємство 

◉ НП це фінансовий інструмент, що 
Університет надає своїм проектним 
командам 

◉ НП це місце, куди можна привести 
проект, інвестора, спонсора, 
донора… 
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Економічні переваги 
◉ Зниження бюрократичних 

бар'єрів між Замовником і 
виконавцем робіт 

◉ Забезпечення фінансового, 
юридичного, управлінського 
супроводу діяльності 
проектних груп, творчих 
колективів тощо 

◉ Фінансово-економічні 
переваги - нижчі накладні 
витрати для проектів, система 
винагородження не прив'язана 
до державних тарифних сіток 

Що дає НП Університету: дослідникам, викладачам, 
студентам, випускникам, партнерським організаціям 

Розвиток 
◉ Реалізація прав інтелектуальної власності 

і наявних компетенцій через договірні 
відносини 

◉ Реалізація різноманітних за формою, 
масштабом і джерелами проектів і не лише 
виключно дослідницьких, але й 
комерційних 

◉ Виведення інтелектуально-виробничого 
потенціалу Університету з "тіні" і 
капіталізація результатів цієї діяльності 
(репутаційна і матеріальна) 

◉ Самоінвестування - вкладання майбутніх 
прибутків НП у розвиток Університету і НП 5 



Що НП отримує від Університету 

◉ Статус Наукового парку згідно із 
Законом 

◉ Пільгові умови оренди приміщень і 
обладнання на договірних засадах 

◉ Університетське середовище 
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Ризики 

Нічого не робити 
 
 
Головний ризик 

НП конкуруватиме з 
Університетом 
 
НП не береться за державні 
проекти, НП береться за "дрібні" 
проекти, НП залучатиме 
недержавні інвестиційні проекти 
тощо 

Втрата контролю над НП з 
боку Університету 
 
На сьогодні Законом України 
«Про ТОВ» передбачені 
необхідні запобіжники 

Нічого не вийде 
 
 
Не почнемо, не дізнаємось. 
Потрібна довіра всередині 
Університету, віра у власні 
сили, командна робота. 
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Управління Науковим парком 

Окрім виконавчого органу (директор) 
управління НП відбувається у щільній 
взаємодії з:  
◉ Університетом як співзасновником 
◉ Наглядовою радою НП 
◉ НДЧ Університету 
◉ Фондом розвитку Університету 

(ендавмент) 
◉ Керівниками проектів 
◉ Проектним офісом НАУ 
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Що зроблено і що робити далі 

◉ Є чітке розуміння і воля керівництва 
Університету щодо необхідності 
створення НП 

◉ Опрацьована процедура і підготовлений 
пакет документів необхідні для 
реєстрації НП 

◉ Остаточно не вирішено питання із 
співзасновниками 

◉ Потрібно прийняти остаточне рішення і 
здійснити реєстрацію НП 
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“ 

«Щоби лише залишатися на місці, 
потрібно бігти з усіх ніг,  
а щоб кудись потрапити,  

треба бігти як мінімум удвічі швидше!»  

 
«Аліса в країні див» Л'юїс Керол 
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У разі запитань 
 

Звертатись до 

◉ Олег Бондаренко 
◉ відділ управління інноваційними 

проектами освіти НАУ 
◉ 406-7983, 050-7848214 
◉ prof@nau.edu.ua 

Дякую! 
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