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 Національна асоціація наукових, технологічних парків та інших інноваційних організацій України
(далі - Асоціація) була створена 25 червня 2015 року як крок до побудови громадянського суспільства в
Україні.
 Мета створення Асоціації - сприяння здійсненню структурних перетворень в національній
економіці та формування в Україні економіки знань, що дозволить розв’язати існуючі екологічні та
економічні проблеми, значно підвищити рівень життя українців.
 Концепція створення Асоціації ґрунтується на міжнародному характері її діяльності, використанні
системного підходу, проектних принципів організації роботи та широкого залучення механізмів
самоорганізації учасників інноваційного процесу, за умови забезпечення необхідної і доцільної
підтримки діяльності Асоціації з боку державної влади.
 Створення та діяльність Асоціації дозволить підвищити фаховий рівень супроводження всіх
етапів інноваційного процесу - від інтенсифікації пошуку нових продуктів до організації промислового
виробництва конкурентоспроможної продукції з новими споживчими якостями.
           
                Віктор Івченко,

 Голова Асоціації
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Український політичний і державний діяч.
Професор кафедри фінансового аналізу і контролю Київського національного торговельно-
економічного університету.
Доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Герой України.
Народний депутат України кількох скликань, Голова Рахункової палати України у (1996-2011 рр.),
виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України (1992 р.).
Заслужений економіст України, Член Академії економічних наук України, почесний академік
Міжнародної Кадрової Академії, член Національної спілки журналістів України.
Нагороджений багатьма державними нагородами.
Голова Ревізійної комісії Асоціації.

Передмова

Національна науково-технологічна асоціація України

Український вчений-економіст.
Перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана».
Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
Очолює редакційні колегії наукових журналів «Цінні папери України» та «Міжнародна економічна
політика».
Член Спілки журналістів України.
Голова підкомісії «Міжнародна економіка» НМК Міністерства освіти і науки України з економічної
освіти, експерт секції «Економіка» Міністерства освіти і науки України.
Лауреат Премії НАН України ім. В. М. Птухи, нагороджений Орденом «За заслуги» (III, II ст.).
Заступник Голови Ревізійної комісії Асоціації.

Український вчений-економіст.
Голова наглядових рад ВАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» та Страхової компанії «Інспол».
Доктор економічних наук, професор.
Більше 8 років працював проректором по науці та був обраний ректором Миколаївського
кораблебудівельного інституту (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова).
Працював в різних бізнес структурах. Організував групу компаній, які займаються переробкою жирів та
успішно працюють в сільськогосподарській галузі. У складі цієї групи: посівні землі, заводи з переробки
жирів і виробництву маргарину (Одеський масложировий комбінат, Іллічівський олійножировий
комбінат).
Голова Науково-технічної ради Асоціації.

Національна науково-технологічна асоціація України

СИМОНЕНКО  Валентин Костянтинович

ЛУК’ЯНЕНКО  Дмитро Григорович

БОГРАД  Володимир Михайлович

Ревізійна комісія Асоціації

Науково-технічна рада Асоціації
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 Ініціатором створення Асоціації виступив Міжнародний фонд сприяння інвестиціям (МФСІ)
 - одна з найстаріших неурядових організацій в Україні, яка брала активну участь у створенні
Національного депозитарію України. Ця ініціатива була підтримана Міністерством освіти і науки України
та Національною академією наук України.

 Заснування і реєстрацію Асоціації було доручено його ініціатору - МФСІ разом з науковими
парками провідних університетів та наукових установ України, а саме:
 Корпорацією «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка»;
 Корпорацією «Науковий парк «Київська політехніка»;
 ТОВ «Науковий парк Одеського політехнічного університету»;
 Науковим парком «Наукоград - Харків»;
 Науковим парком Національного університету біоресурсів і природокористування
 «Стале природокористування та якість життя»;
 ТОВ «Науковий парк «Центр трансферу технологій цивільного захисту».

 Асоціація створена відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексів України,
Закону України «Про захист економічної конкуренції», Закону України «Про наукові парки», «Про
спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків», Закону України «Про науковий парк
«Київська політехніка», «Про вищу освіту», «Про індустріальні парки» інших нормативно-правових актів
України і діє згідно з вимогами чинного законодавства України та Статуту Асоціації.

 Фінансова група «Інвестиційний Капітал Україна» організаційно та фінансово підтримала
створення та діяльність Асоціації.

Український політик. Кандидат юридичних наук, доцент.
Народний депутат України кількох скликань,
Заступник Міністра зовнішніх економічних зв'язків України (1993 р.),
Міністр зовнішніх економічних зв'язків України (1994-1995 рр.),
Міністр зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (1995-1999 рр.),
Віце-прем'єр-міністр України з питань зовнішньоекономічної діяльності (1995 р.),
Радник Президента України (1999-2002 рр.),
Голова Комітету Верховної Рада України з економічної політики (2010-2012 рр.), Член Ради
Національного банку України (2000-2005рр.),
Нагороджений Орденом «За заслуги» (III ст.), Орденом князя Ярослава Мудрого (IV ст.).
Має дипломатичний ранг - Надзвичайний і Повноважний Посол.
Заступник Голови Асоціації

Український науковець, громадський і політичний діяч, перекладач, письменник.
Заступник Міністра освіти і науки України (2008-2010 рр., 2014 р.- по т.ч.).
Доктор фізико-математичних наук, професор.
Президент Українського фізичного товариства, яке входить до Європейського фізичного товариства.
Віце-президент АН ВШУ,
Член Асоціації українських письменників, Українського ПЕН-центру та Національної спілки
письменників України.
Автор численних перекладів українською мовою творів класичних та сучасних авторів та багатьох
літературно-критичних статей і перекладознавчих розвідок.
Член Ради Асоціації.

Директор департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій МОН України.
З 1981 по 2007 рік працював на різних посадах в Держплані України та Мінекономіки України (від
інженера до заступника директора департаменту).
Директор департаменту МОН України (2007-2010 рр., 2014-по т.ч.).
Директор департаменту Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України
(2010-2014 рр.).
Заслужений економіст України.
Під його керівництвом та за безпосередньої участі були розроблені проекти законів «Про режим
іноземного інвестування», «Про внесення змін до Закону України «Про концесії», «Про внесення змін
до Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності», «Про державне регулювання
діяльності у сфері трансферу технологій».
Член Ради Асоціації.

Національна науково-технологічна асоціація України Національна науково-технологічна асоціація України

Історія створення Рада Асоціації
ОСИКА Сергій Григорович

СТРІХА  Максим Віталійович

ШОВКАЛЮК  Віктор Степанович
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Директор Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, Генеральний
директор Науково-технічного концерну «Інститут проблем машинобудування», Президент Наукового
парку «Наукоград-Харків».
Відомий учений у галузі теплофізики і теплоенергетики.
Доктор технічних наук, професор, академік НАН України, лауреат Державних премій СРСР і України в
галузі науки і техніки, лауреат премій НАН України ім. Г.Ф. Проскури, В.І. Толубинського, премії НАН
Білорусі ім.О.Ликова.
Голова наукової ради НАН України з наукових основ теплових машин, член бюро відділення фізико-
технічних проблем енергетики і Науково-координаційної ради НАН України з проблем ресурсу і
безпеки експлуатації конструкцій, споруджень і машин, член Національного комітету України з
тепломасообміну та Міжвідомчої комісії з питань науково-технічної безпеки при Раді національної
безпеки і оборони України.
Член Ради Асоціації.

Ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Голова Асоціації працівників вищих аграрних навчальних закладів, голова Громадської ради освітян і
науковців України.
Президент Наукового парку Національного університету біоресурсів і природокористування України
«Стале природокористування та якість життя».
Доктор педагогічних наук, професор. Народний депутат України чотирьох скликань, голова Комітету
Верховної Ради України з питань науки і освіти.
Міністр освіти і науки України (2005-2007 рр). Заслужений працівник освіти України, нагороджений
Орденом "За заслуги" (ІІ ст.).
Член Ради Асоціації.

Ректор Одеського національного політехнічного університету.
Президент ТОВ «Науковий парк Одеського політехнічного університету».
Відомий вчений, громадський діяч. Відомий експерт в області динаміки і надійності технологічних
систем.
Доктор технічних наук, професор.
Член інженерної академії наук України, Заслужений працівник народної освіти України.
Опубліковано більше 100 наукових робіт, включаючи патенти, монографії, підручники та посібники.
Член Ради Асоціації.

Національна науково-технологічна асоціація України Національна науково-технологічна асоціація України

МАЦЕВИТИЙ  Юрій Михайлович

НІКОЛАЄНКО  Станіслав Миколайович

ОБОРСЬКИЙ  Геннадій Олександрович

Нарада керівників наукових і технологічних парків
«Активізація діяльності та перспективи розвитку наукових і

технологічних парків України» 25 червня 2015 року, НТУУ «КПІ»
Заснування Національної асоціації наукових, технологічних

парків та інших інноваційних організацій України

Загальні збори Асоціації

18 листопада 2015 року,
Міністерство освіти і науки України

Рада Асоціації
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Голова Міжнародного фонду сприяння інвестиціям (з 1992 р.).
Інженер - системотехнік, інвестиційний менеджер.
Заслужений економіст України.
Член Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(1996-2004рр.). Ініціював заснування Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку та
забезпечив створення Національного депозитарію України. Ініціював створення та очолював Державне
агентство України з інвестицій та інновацій (2005-2009 рр.). Заступник Голови Національної ради з
питань науки, інновацій та сталого розвитку України (2009-2010рр.). Заступник Міністра освіти і науки
України (2010р.) та заступник Голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації
України (2010-2015 рр.). Голова Наглядової ради Укргазбанку (2010- 2013 р.).
Голова Асоціації.

Начальник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту.
Генерал-майор служби цивільного захисту.
Очолював управління Цивільного захисту ГУ МНС України в Київській області (2004-2006 рр.).
Заступник начальника ГУ МНС України в м. Києві (2006-2010 рр.).
Заступник начальника ГУ МНС України в Київській області(2010-2011 рр.).
Начальник ГУ МНС України в Херсонській області (2011-2013 рр.).
Голова технічного комітету-25; Голова Ради технічних комітетів України;
Голова Ради засновників Наукового парку «Центр трансферу технологій цивільного захисту».
Член Ради Асоціації.

Ректор Київського національного торговельно-економічного університету.
Відомий вчений в галузі сучасної економічної теорії, зокрема, з питань товарного обігу в ринкових
умовах.
Доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Голова фахової ради з торгівлі і менеджменту
ДАК України, голова науково-методичної комісії з торговельних спеціальностей МОН України, академік
Української академії наук національного прогресу, член Нью-Йоркської академії наук, Міжнародної
академії наук вищої школи.
Нагороджений Орденом князя Ярослава Мудрого (V ст.) , Орденом «За заслуги» (III, II, I  ст.).
Член Ради Асоціації.
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 Діяльність Асоціації спрямована на підвищення ролі наукових та технологічних парків в інноваційному
розвитку України, сприяння активізації інноваційних процесів, створення широкомасштабного виробництва
інноваційних продуктів та перетворення національної економіки в «економіку знань».
 Здатність країни продукувати знання, зокрема наукові, їх впровадження та ефективне використання для
розвитку суспільства є основними факторами сталого економічного зростання поряд із традиційними джерелами
- інвестиціями та трудовими ресурсами.
 Покращення ефективності функціонування інноваційного середовища доцільно здійснювати за рахунок
забезпечення функціональної повноти інфраструктури, використання сучасних фінансових інструментів,
інформаційних технологій і нових організаційних форм здійснення інноваційної діяльності. Взаємодія учасників
інноваційної діяльності, установ інноваційної та інвестиційної інфраструктури, об’єднання їх зусиль і можливостей
дозволить досягти нової якості інноваційного процесу, значно активізує інноваційний розвиток в Україні.
 Самоорганізація учасників інноваційної діяльності у вигляді Асоціації є перспективним напрямком
розвитку державно-приватного партнерства у науковій, науково-технологічній та інноваційній сферах.
 Метою діяльності Асоціації є координація діяльності її членів, прийняття управлінських рішень,
спрямована на захист і відстоювання економічних, соціальних та інших законних інтересів членів Асоціації,
пов’язаних з їх діяльністю.
 Асоціація здійснює координацію діяльності її членів з наступних питань: співробітництво з органами влади
з питань нормативно-правового регулювання загальних засад функціонування наукових та технологічних парків,
інших інноваційних структур, здійснення наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, розвитку
інноваційної інфраструктури;  налагодження комунікацій з органами державної влади та органами місцевого
самоврядування з питань формування та реалізації державної політики у сфері науково-технічної та інноваційної
діяльності, розвитку інноваційної інфраструктури; участі у встановленому порядку у роботі консультативних,
дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади; просування корпоративних
інтересів через налагодження механізмів співпраці з органами державної влади та органами місцевого
самоврядування, рішення яких впливають на діяльність членів Асоціації; захист інтересів членів Асоціації в органах
державної влади, місцевого самоврядування, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном;
розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні технології, впровадження
заходів із зниження витрат, екологічно чистих технологій; формування системи професійної підготовки своїх
членів, регулярного публікування інформації про роботу Асоціації та її членів, про галузеві проблеми, іноземний
досвід; організації аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу і регулярного розповсюдження
результатів цих робіт серед членів Асоціації; надання методичної допомоги членам Асоціації під час усунення
недоліків у роботі чи підвищення кваліфікації працівників членів Асоціації.

Мета та основні напрями діяльності
ІВЧЕНКО Віктор Анатолійович

КРОПИВНИЦЬКИЙ Віталій Станіславович

МАЗАРАКІ Анатолій Антонович

Рада Асоціації
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Міністр освіти і науки України.
Український політик, освітній та державний діяч, Народний депутат України кількох скликань.
Голова комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (2012-2016 рр.).
Кандидат педагогічних наук. Має дві вищі освіти: біохімік-викладач та економіст-менеджер.
Ініціатор двох фундаментальних реформ освітньої та соціально-гуманітарної сфери: запровадження
системи зовнішнього незалежного оцінювання та розробки і ухвалення нового Закону України
 “Про вищу освіту”.
Нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня та нагрудним знаком “Відмінник освіти України”.
Член Ради Асоціації.

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Один із провідних вчених України у галузі філософії політики і соціальної філософії, фахівець із
філософських питань міжнародних відносин.
Доктор філософських наук, професор, академік НАН України, НАПН України та АН ВШ України.
Герой України, заслужений працівник народної освіти України.
Нагороджений орденом Свободи, орденом князя Ярослава Мудрого
(V і IV ст.), Державною премією України в галузі науки і техніки.
Є членом: Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, Національної комісії України у
справах ЮНЕСКО, Президії Національної академії наук України, Президії Ради Миру України.
Президент Спілки ректорів вищих навчальних закладів України.
Член Ради Асоціації.

Ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Директор
Інституту прикладного системного аналізу НАН України та МОН України.
Доктор технічних наук, академік НАН України, НАПН України, іноземний член Російської академії наук.
Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Нагороджений Орденом «За заслуги» (III, II  і I ст.), Почесною відзнакою
Президента України.
Міністр освіти і науки (1994-1999 рр.).
Президент Асоціації ректорів технічних університетів України.
Член Ради Асоціації.

Органами управління та контролю Асоціації є:
 - Загальні збори Асоціації;
 - Рада Асоціації;
 - Голова Асоціації;
 - Ревізійна комісія Асоціації.
Крім цього, рішенням Загальних зборів Асоціації або Ради Асоціації можуть створюватися робочі органи

(комісії, комітети, робочі групи тощо).
Загальні збори Асоціації, що відбулися 18 листопада 2015 року, затвердили склад Ради і Ревізійної комісії

Асоціації та утворили її Науково-технічну раду. До складу органів управління Асоціації увійшло 15  відомих
українських політиків, науковців, громадських та державних діячів.

Незважаючи на те, що більшість членів Асоціації не є державними структурами, через своїх засновників вони
безпосередньо пов'язані з державними університетами, інститутами Національної академії наук України,
міністерствами та відомствами.

Таким чином, Асоціація може забезпечувати реалізацію пріоритетів державної політики в інноваційній сфері
більш ефективно, ніж державні органи та установи, за рахунок гнучкості, мобільності та більшої свободи дій,
адекватно реагуючи на зміни навколишнього середовища і поточних тенденцій інноваційного розвитку у світі.

У міру становлення і зміцнення цієї структури як професійного співтовариства та саморегульованої організації
їй можуть бути делеговані певні регуляторно-управлінські функції державних органів у сфері інновацій, що
відповідає парадигмі реформування системи державного управління в Україні.
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Рада Асоціації Органи управління та особливості
діяльності АсоціаціїГРИНЕВИЧ Лілія Михайлівна

ГУБЕРСЬКИЙ Леонід Васильович

ЗГУРОВСЬКИЙ Михайло Захарович
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ДП український науково-
дослідний інститут медицини 

транспорту  МОЗ України

Державна установа                        
« Національний науково-

дослідний інститут промислової 
безпеки та охорони праці» 

ТОВ «Науково-технологічний 
центр академії наук прикладної 

радіоелектроніки»  Приватне АТ  
 «Добробут»

ТОВ « Сонячне світло-
Миколаїв»

ТОВ « Алтек-М»
 

Приватне підприємство 
«Матриця-телеком»  

Публічне 
 АТ «ФЕД»

ТОВ « Науково-технічний 
виробничий центр» 

Київський національний 
економічний університет 

    ім. Вадима Гетьмана

Міжнародна громадська 
організація « Асоціація 

випускників державного вищого   
 навчального закладу «КНЕУ»

Громадська організація « 
Фундація сприяння  

 європейській інтеграції»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установи НАН України 
 Освітні установи
 Громадські об'єднання
 Державні установи
 Приватні установи
 

Державне підприємство 
«Харківське 

агрегатне конструкторське 
бюро»

Національний авіаційний 
університет 

Державне підприємство 
«Завод 410 ЦА» 

Публічне 
 АТ «Елміз»

Державне підприємство 
«Дніпрокосмос» 

Ч
л

ен
и

   
А

со
ц

іа
ц

ії 
(1

7
)

ТОВ Українсько-російський 
технопарк 

«Слобожанщина» 
 (Харків)

ТОВ «Науковий 
парк «ФЕД» 

Федеральний державний 
автономний освітній заклад 

вищої проф.освіти 

«Бєлгородський державний 
національний дослідницький 

університет» 

Харківський національний 
університет ім. В.Н. Каразіна 

Харківський національний 
університет радіоелектроніки 

Київський 
національний 
торговельно-
економічний 
університет 

 (Київ)

Благодійна 
організація «Центр 

досліджень СОТ, 
розвитку торгового 
права і практики»

(Київ) 

Всеукраїнська ГО 
«Інститут стратегічного 

планування та 
інноваційних 
технологій»

 (Київ)

Науково-
виробнича фірма 

«Технопроект» 
(Вишгород)  

ПАТ «Іллічівський 
олійножировий 

комбінат»
(Чорноморськ)  

ПП «Стальпроект - 
АБ»

(Одеса)  

ТОВ 
«Міжнародний 
індустріальний 

парк»
 (Київ)  

ТОВ «Дойче бау 
груп»
 (Київ) 

ТОВ «Глобальний 
альянс бізнес 

інновацій» 
 (Київ)  

ТДВ
„Міжнародний центр 

інституційного розвитку”

ТОВ „Аналітичний центр 
стратегій та 

прогнозування” 

ТОВ „Центр 
інфраструктурних

проектів” 
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Національна асоціація наукових, технологічних парків 
та інших інноваційних організацій України   

КОРПОРАЦІЯ 
 "НАУКОВИЙ ПАРК 

"КИЇВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" 

КОРПОРАЦІЯ "НАУКОВИЙ 
ПАРК КИЇВСЬКИЙ 

 УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА" 

ТОВ "НАУКОВИЙ ПАРК  
 ОДЕСЬКОГО 

ПОЛІТЕХНІЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ "

НАУКОВИЙ ПАРК 

 «НАУКОГРАД-ХАРКІВ»

НАУКОВИЙ ПАРК НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВННЯ УКРАЇНИ
 «СТАЛЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

ТА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ»

ТОВ «НАУКОВИЙ ПАРК 
«ЦЕНТР ТРАНСФЕРУ 

 ТЕХНОЛОГІЙ ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ»

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД 
СПРИЯННЯ 

 ІНВЕСТИЦІЯМ

Науковий парк 
«Біометричний 

інноваційно-технологічний 
 кластер «БІТеК» (Одеса)

 ТОВ «Науковий парк 
«Профілактична медицина 

та охорона праці 
 – новітні системи та 
технології» (Одеса)

ТОВ «Науковий парк 
Київського національного 

економічного університету»
 

 Корпорація «Науковий 
парк Миколаївського 

національного аграрного 
університету 

«АГРОПЕРСПЕКТИВА 

 Науковий парк 
«Інноваційно-інвестиційний 

кластер Тернопілля» 

Технологічний парк 
"Інститут 

електрозварювання 
  імені Є.О. Патона" (Київ)

ЗАТ "Технологічний парк 
"Інститут монокристалів" 

(Харків)  

Національний технічний 
університет України

„Київський Політехнічний 
Інститут”

ТОВ "АЙЛАНД  
 МЕНЕДЖМЕНТ"

ТОВ "БІЗНЕС-ІНКУБАТОР 
"СІКОРСКІ ЧЕЛЕНДЖ"

ТОВ
„ПОЛІТЕКО”

 ІНСТИТУТ БІОХІМІЇ 
ІМ. О.В.ПАЛЛАДІНА

НАН УКРАЇНИ  

ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ 
 ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ

 ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ 
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА 

 ІМ. І. М. ФРАНЦЕВИЧА НАН 
УКРАЇНИ

 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ

 ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ 
ІНВЕСТИЦІЯМИ 

 У ВИГЛЯДІ ТОВ "АВЕРС"

 БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
 "ФОНД "НАУКА І ОСВІТА ХХІ"

 ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ 
МАШИНОБУДУВАННЯ 

ІМ.А.М.ПІДГОРНОГО НАН 
УКРАЇНИ 

 НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОНЦЕРН 
"ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ 

 МАШИНОБУДУВАННЯ НАН 
УКРАЇНИ"

 АКАДЕМІЧНИЙ НАУКОВО-
ОСВІТНІЙ

 КОМПЛЕКС (АНОК) "РЕСУРС"

 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
УКРАЇНИ 

 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ 

ПЛЕМІННИЙ ПТАХІВНИЧИЙ 
ЗАВОД ІМЕНІ ФРУНЗЕ

 НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
УКРАЇНИ"

 ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 

"ІННОВАЦІЙНА ПАЛАТА 
УКРАЇНИ" 

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В процесі приєднання

Засновники   Асоціації

Миколаївський національний 
аграрний університет 

Тернопільський національний 
технічний університет 

  ім. Івана Пулюя 

Управління з експлуатації 
майнового комплексу 

Тернопільської обласної ради 

Інститут електрозварювання ім. 
 Є.О. Патона НАН України

Одеський національний 
медичний університет  

Державне підприємство  
«Одеський науково-дослідний  
інститут телевізійної техніки» 

ДП український науково-
дослідний інститут медицини 

транспорту
  МОЗ України

Державна установа « 
Національний науково-

дослідний інститут промислової 
безпеки та охорони праці» 

ТОВ « Міжнародний 
інвестиційний проект» 

Публічне АТ « Підприємство по 
виробництву медичних виробів 

 з полімерних матеріалів « 
Гемопласт» 

Приватне АТ  
 «Добробут»

ТОВ « Сонячне світло-
Миколаїв»

ТОВ « Алтек-М»
 

Приватне підприємство « 
Матриця-телеком » 

ТОВ 
«Інтеграл»

ТОВ « Завод газового 
обладнання 

 «альфа-газпромкомплект»

ТОВ "Центр трубопровідних 
технологій" 

Київський національний 
економічний університет 

    ім. Вадима Гетьмана

Міжнародна громадська 
організація « Асоціація 

випускників державного вищого   
 навчального закладу «КНЕУ»

Громадська організація « 
Фундація сприяння  

 європейській інтеграції»

та інші інноваційні 
організації України  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Установи НАН України 
 
Освітні установи
 
Громадські об'єднання
 
Державні установи
 
Приватні установи
 

ТДВ Міжнародний центр 
інституційного розвитку 

ТОВ 
Інновації України 

ТОВ Аналітичний центр 
стратегій та прогнозування 

ТОВ Центр 
 інфраструктурних 

проектів 
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Міністр освіти і науки України.
Український політик, освітній та державний діяч, Народний депутат України кількох скликань.
Голова комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (2012-2016 рр.).
Кандидат педагогічних наук. Має дві вищі освіти: біохімік-викладач та економіст-менеджер.
Ініціатор двох фундаментальних реформ освітньої та соціально-гуманітарної сфери: запровадження
системи зовнішнього незалежного оцінювання та розробки і ухвалення нового Закону України
 “Про вищу освіту”.
Нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня та нагрудним знаком “Відмінник освіти України”.
Член Ради Асоціації.

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Один із провідних вчених України у галузі філософії політики і соціальної філософії, фахівець із
філософських питань міжнародних відносин.
Доктор філософських наук, професор, академік НАН України, НАПН України та АН ВШ України.
Герой України, заслужений працівник народної освіти України.
Нагороджений орденом Свободи, орденом князя Ярослава Мудрого
(V і IV ст.), Державною премією України в галузі науки і техніки.
Є членом: Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, Національної комісії України у
справах ЮНЕСКО, Президії Національної академії наук України, Президії Ради Миру України.
Президент Спілки ректорів вищих навчальних закладів України.
Член Ради Асоціації.

Ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Директор
Інституту прикладного системного аналізу НАН України та МОН України.
Доктор технічних наук, академік НАН України, НАПН України, іноземний член Російської академії наук.
Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Нагороджений Орденом «За заслуги» (III, II  і I ст.), Почесною відзнакою
Президента України.
Міністр освіти і науки (1994-1999 рр.).
Президент Асоціації ректорів технічних університетів України.
Член Ради Асоціації.

Органами управління та контролю Асоціації є:
 - Загальні збори Асоціації;
 - Рада Асоціації;
 - Голова Асоціації;
 - Ревізійна комісія Асоціації.
Крім цього, рішенням Загальних зборів Асоціації або Ради Асоціації можуть створюватися робочі органи

(комісії, комітети, робочі групи тощо).
Загальні збори Асоціації, що відбулися 18 листопада 2015 року, затвердили склад Ради і Ревізійної комісії

Асоціації та утворили її Науково-технічну раду. До складу органів управління Асоціації увійшло 15  відомих
українських політиків, науковців, громадських та державних діячів.

Незважаючи на те, що більшість членів Асоціації не є державними структурами, через своїх засновників вони
безпосередньо пов'язані з державними університетами, інститутами Національної академії наук України,
міністерствами та відомствами.

Таким чином, Асоціація може забезпечувати реалізацію пріоритетів державної політики в інноваційній сфері
більш ефективно, ніж державні органи та установи, за рахунок гнучкості, мобільності та більшої свободи дій,
адекватно реагуючи на зміни навколишнього середовища і поточних тенденцій інноваційного розвитку у світі.

У міру становлення і зміцнення цієї структури як професійного співтовариства та саморегульованої організації
їй можуть бути делеговані певні регуляторно-управлінські функції державних органів у сфері інновацій, що
відповідає парадигмі реформування системи державного управління в Україні.

Національна науково-технологічна асоціація України Національна науково-технологічна асоціація України

Рада Асоціації Органи управління та особливості
діяльності АсоціаціїГРИНЕВИЧ Лілія Михайлівна

ГУБЕРСЬКИЙ Леонід Васильович

ЗГУРОВСЬКИЙ Михайло Захарович
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Голова Міжнародного фонду сприяння інвестиціям (з 1992 р.).
Інженер - системотехнік, інвестиційний менеджер.
Заслужений економіст України.
Член Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(1996-2004рр.). Ініціював заснування Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку та
забезпечив створення Національного депозитарію України. Ініціював створення та очолював Державне
агентство України з інвестицій та інновацій (2005-2009 рр.). Заступник Голови Національної ради з
питань науки, інновацій та сталого розвитку України (2009-2010рр.). Заступник Міністра освіти і науки
України (2010р.) та заступник Голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації
України (2010-2015 рр.). Голова Наглядової ради Укргазбанку (2010- 2013 р.).
Голова Асоціації.

Начальник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту.
Генерал-майор служби цивільного захисту.
Очолював управління Цивільного захисту ГУ МНС України в Київській області (2004-2006 рр.).
Заступник начальника ГУ МНС України в м. Києві (2006-2010 рр.).
Заступник начальника ГУ МНС України в Київській області(2010-2011 рр.).
Начальник ГУ МНС України в Херсонській області (2011-2013 рр.).
Голова технічного комітету-25; Голова Ради технічних комітетів України;
Голова Ради засновників Наукового парку «Центр трансферу технологій цивільного захисту».
Член Ради Асоціації.

Ректор Київського національного торговельно-економічного університету.
Відомий вчений в галузі сучасної економічної теорії, зокрема, з питань товарного обігу в ринкових
умовах.
Доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Голова фахової ради з торгівлі і менеджменту
ДАК України, голова науково-методичної комісії з торговельних спеціальностей МОН України, академік
Української академії наук національного прогресу, член Нью-Йоркської академії наук, Міжнародної
академії наук вищої школи.
Нагороджений Орденом князя Ярослава Мудрого (V ст.) , Орденом «За заслуги» (III, II, I  ст.).
Член Ради Асоціації.

Національна науково-технологічна асоціація України Національна науково-технологічна асоціація України

 Діяльність Асоціації спрямована на підвищення ролі наукових та технологічних парків в інноваційному
розвитку України, сприяння активізації інноваційних процесів, створення широкомасштабного виробництва
інноваційних продуктів та перетворення національної економіки в «економіку знань».
 Здатність країни продукувати знання, зокрема наукові, їх впровадження та ефективне використання для
розвитку суспільства є основними факторами сталого економічного зростання поряд із традиційними джерелами
- інвестиціями та трудовими ресурсами.
 Покращення ефективності функціонування інноваційного середовища доцільно здійснювати за рахунок
забезпечення функціональної повноти інфраструктури, використання сучасних фінансових інструментів,
інформаційних технологій і нових організаційних форм здійснення інноваційної діяльності. Взаємодія учасників
інноваційної діяльності, установ інноваційної та інвестиційної інфраструктури, об’єднання їх зусиль і можливостей
дозволить досягти нової якості інноваційного процесу, значно активізує інноваційний розвиток в Україні.
 Самоорганізація учасників інноваційної діяльності у вигляді Асоціації є перспективним напрямком
розвитку державно-приватного партнерства у науковій, науково-технологічній та інноваційній сферах.
 Метою діяльності Асоціації є координація діяльності її членів, прийняття управлінських рішень,
спрямована на захист і відстоювання економічних, соціальних та інших законних інтересів членів Асоціації,
пов’язаних з їх діяльністю.
 Асоціація здійснює координацію діяльності її членів з наступних питань: співробітництво з органами влади
з питань нормативно-правового регулювання загальних засад функціонування наукових та технологічних парків,
інших інноваційних структур, здійснення наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, розвитку
інноваційної інфраструктури;  налагодження комунікацій з органами державної влади та органами місцевого
самоврядування з питань формування та реалізації державної політики у сфері науково-технічної та інноваційної
діяльності, розвитку інноваційної інфраструктури; участі у встановленому порядку у роботі консультативних,
дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади; просування корпоративних
інтересів через налагодження механізмів співпраці з органами державної влади та органами місцевого
самоврядування, рішення яких впливають на діяльність членів Асоціації; захист інтересів членів Асоціації в органах
державної влади, місцевого самоврядування, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном;
розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні технології, впровадження
заходів із зниження витрат, екологічно чистих технологій; формування системи професійної підготовки своїх
членів, регулярного публікування інформації про роботу Асоціації та її членів, про галузеві проблеми, іноземний
досвід; організації аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу і регулярного розповсюдження
результатів цих робіт серед членів Асоціації; надання методичної допомоги членам Асоціації під час усунення
недоліків у роботі чи підвищення кваліфікації працівників членів Асоціації.

Мета та основні напрями діяльності
ІВЧЕНКО Віктор Анатолійович

КРОПИВНИЦЬКИЙ Віталій Станіславович

МАЗАРАКІ Анатолій Антонович

Рада Асоціації
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Директор Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, Генеральний
директор Науково-технічного концерну «Інститут проблем машинобудування», Президент Наукового
парку «Наукоград-Харків».
Відомий учений у галузі теплофізики і теплоенергетики.
Доктор технічних наук, професор, академік НАН України, лауреат Державних премій СРСР і України в
галузі науки і техніки, лауреат премій НАН України ім. Г.Ф. Проскури, В.І. Толубинського, премії НАН
Білорусі ім.О.Ликова.
Голова наукової ради НАН України з наукових основ теплових машин, член бюро відділення фізико-
технічних проблем енергетики і Науково-координаційної ради НАН України з проблем ресурсу і
безпеки експлуатації конструкцій, споруджень і машин, член Національного комітету України з
тепломасообміну та Міжвідомчої комісії з питань науково-технічної безпеки при Раді національної
безпеки і оборони України.
Член Ради Асоціації.

Ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Голова Асоціації працівників вищих аграрних навчальних закладів, голова Громадської ради освітян і
науковців України.
Президент Наукового парку Національного університету біоресурсів і природокористування України
«Стале природокористування та якість життя».
Доктор педагогічних наук, професор. Народний депутат України чотирьох скликань, голова Комітету
Верховної Ради України з питань науки і освіти.
Міністр освіти і науки України (2005-2007 рр). Заслужений працівник освіти України, нагороджений
Орденом "За заслуги" (ІІ ст.).
Член Ради Асоціації.

Ректор Одеського національного політехнічного університету.
Президент ТОВ «Науковий парк Одеського політехнічного університету».
Відомий вчений, громадський діяч. Відомий експерт в області динаміки і надійності технологічних
систем.
Доктор технічних наук, професор.
Член інженерної академії наук України, Заслужений працівник народної освіти України.
Опубліковано більше 100 наукових робіт, включаючи патенти, монографії, підручники та посібники.
Член Ради Асоціації.

Національна науково-технологічна асоціація України Національна науково-технологічна асоціація України

МАЦЕВИТИЙ  Юрій Михайлович

НІКОЛАЄНКО  Станіслав Миколайович

ОБОРСЬКИЙ  Геннадій Олександрович

Нарада керівників наукових і технологічних парків
«Активізація діяльності та перспективи розвитку наукових і

технологічних парків України» 25 червня 2015 року, НТУУ «КПІ»
Заснування Національної асоціації наукових, технологічних

парків та інших інноваційних організацій України

Загальні збори Асоціації

18 листопада 2015 року,
Міністерство освіти і науки України

Рада Асоціації
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 Ініціатором створення Асоціації виступив Міжнародний фонд сприяння інвестиціям (МФСІ)
 - одна з найстаріших неурядових організацій в Україні, яка брала активну участь у створенні
Національного депозитарію України. Ця ініціатива була підтримана Міністерством освіти і науки України
та Національною академією наук України.

 Заснування і реєстрацію Асоціації було доручено його ініціатору - МФСІ разом з науковими
парками провідних університетів та наукових установ України, а саме:
 Корпорацією «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка»;
 Корпорацією «Науковий парк «Київська політехніка»;
 ТОВ «Науковий парк Одеського політехнічного університету»;
 Науковим парком «Наукоград - Харків»;
 Науковим парком Національного університету біоресурсів і природокористування
 «Стале природокористування та якість життя»;
 ТОВ «Науковий парк «Центр трансферу технологій цивільного захисту».

 Асоціація створена відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексів України,
Закону України «Про захист економічної конкуренції», Закону України «Про наукові парки», «Про
спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків», Закону України «Про науковий парк
«Київська політехніка», «Про вищу освіту», «Про індустріальні парки» інших нормативно-правових актів
України і діє згідно з вимогами чинного законодавства України та Статуту Асоціації.

 Фінансова група «Інвестиційний Капітал Україна» організаційно та фінансово підтримала
створення та діяльність Асоціації.

Український політик. Кандидат юридичних наук, доцент.
Народний депутат України кількох скликань,
Заступник Міністра зовнішніх економічних зв'язків України (1993 р.),
Міністр зовнішніх економічних зв'язків України (1994-1995 рр.),
Міністр зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (1995-1999 рр.),
Віце-прем'єр-міністр України з питань зовнішньоекономічної діяльності (1995 р.),
Радник Президента України (1999-2002 рр.),
Голова Комітету Верховної Рада України з економічної політики (2010-2012 рр.), Член Ради
Національного банку України (2000-2005рр.),
Нагороджений Орденом «За заслуги» (III ст.), Орденом князя Ярослава Мудрого (IV ст.).
Має дипломатичний ранг - Надзвичайний і Повноважний Посол.
Заступник Голови Асоціації

Український науковець, громадський і політичний діяч, перекладач, письменник.
Заступник Міністра освіти і науки України (2008-2010 рр., 2014 р.- по т.ч.).
Доктор фізико-математичних наук, професор.
Президент Українського фізичного товариства, яке входить до Європейського фізичного товариства.
Віце-президент АН ВШУ,
Член Асоціації українських письменників, Українського ПЕН-центру та Національної спілки
письменників України.
Автор численних перекладів українською мовою творів класичних та сучасних авторів та багатьох
літературно-критичних статей і перекладознавчих розвідок.
Член Ради Асоціації.

Директор департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій МОН України.
З 1981 по 2007 рік працював на різних посадах в Держплані України та Мінекономіки України (від
інженера до заступника директора департаменту).
Директор департаменту МОН України (2007-2010 рр., 2014-по т.ч.).
Директор департаменту Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України
(2010-2014 рр.).
Заслужений економіст України.
Під його керівництвом та за безпосередньої участі були розроблені проекти законів «Про режим
іноземного інвестування», «Про внесення змін до Закону України «Про концесії», «Про внесення змін
до Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності», «Про державне регулювання
діяльності у сфері трансферу технологій».
Член Ради Асоціації.

Національна науково-технологічна асоціація України Національна науково-технологічна асоціація України

Історія створення Рада Асоціації
ОСИКА Сергій Григорович

СТРІХА  Максим Віталійович

ШОВКАЛЮК  Віктор Степанович
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 Національна асоціація наукових, технологічних парків та інших інноваційних організацій України
(далі - Асоціація) була створена 25 червня 2015 року як крок до побудови громадянського суспільства в
Україні.
 Мета створення Асоціації - сприяння здійсненню структурних перетворень в національній
економіці та формування в Україні економіки знань, що дозволить розв’язати існуючі екологічні та
економічні проблеми, значно підвищити рівень життя українців.
 Концепція створення Асоціації ґрунтується на міжнародному характері її діяльності, використанні
системного підходу, проектних принципів організації роботи та широкого залучення механізмів
самоорганізації учасників інноваційного процесу, за умови забезпечення необхідної і доцільної
підтримки діяльності Асоціації з боку державної влади.
 Створення та діяльність Асоціації дозволить підвищити фаховий рівень супроводження всіх
етапів інноваційного процесу - від інтенсифікації пошуку нових продуктів до організації промислового
виробництва конкурентоспроможної продукції з новими споживчими якостями.
           
                Віктор Івченко,

 Голова Асоціації
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Український політичний і державний діяч.
Професор кафедри фінансового аналізу і контролю Київського національного торговельно-
економічного університету.
Доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Герой України.
Народний депутат України кількох скликань, Голова Рахункової палати України у (1996-2011 рр.),
виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України (1992 р.).
Заслужений економіст України, Член Академії економічних наук України, почесний академік
Міжнародної Кадрової Академії, член Національної спілки журналістів України.
Нагороджений багатьма державними нагородами.
Голова Ревізійної комісії Асоціації.

Передмова
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Український вчений-економіст.
Перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана».
Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
Очолює редакційні колегії наукових журналів «Цінні папери України» та «Міжнародна економічна
політика».
Член Спілки журналістів України.
Голова підкомісії «Міжнародна економіка» НМК Міністерства освіти і науки України з економічної
освіти, експерт секції «Економіка» Міністерства освіти і науки України.
Лауреат Премії НАН України ім. В. М. Птухи, нагороджений Орденом «За заслуги» (III, II ст.).
Заступник Голови Ревізійної комісії Асоціації.

Український вчений-економіст.
Голова наглядових рад ВАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» та Страхової компанії «Інспол».
Доктор економічних наук, професор.
Більше 8 років працював проректором по науці та був обраний ректором Миколаївського
кораблебудівельного інституту (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова).
Працював в різних бізнес структурах. Організував групу компаній, які займаються переробкою жирів та
успішно працюють в сільськогосподарській галузі. У складі цієї групи: посівні землі, заводи з переробки
жирів і виробництву маргарину (Одеський масложировий комбінат, Іллічівський олійножировий
комбінат).
Голова Науково-технічної ради Асоціації.
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СИМОНЕНКО  Валентин Костянтинович

ЛУК’ЯНЕНКО  Дмитро Григорович

БОГРАД  Володимир Михайлович

Ревізійна комісія Асоціації

Науково-технічна рада Асоціації
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