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кам розвинути додаткові навички, почуття відповіда-
льності і лідерський досвід — всі ключові елементи, які 
можуть принести користь підприємству завдяки  
швидким досягненням в області комунікаційних тех-
нологій. Важливою тактикою в управлінні трудовим 
потенціалом промислового підприємства має бути 
ефективна комунікація, спілкування співробітників, 
зворотний зв'язок чи заохочення за добре виконану 
роботу або інші необхідні поліпшення як ключові ас-
пекти підвищення продуктивності та ефективності ді-
яльності працівників.   
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РОЛЬ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ У АКТИВІЗАЦІЇ  
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

Постановка проблеми. Траєкторія сталого роз- 
витку України визначається поступальними прогре- 
сивними зрушеннями у всіх сферах суспільного життя, 
закладеними у Програмі реформ, яка розроблена на 
виконання завдань відновлення економічного зрос-
тання і модернізації вітчизняної економіки, що поста-
вив Президент України. Пошук джерел стратегічних 
перетворень, покликаних сприяти вирішенню нагаль-
них проблем задля задоволення суспільних потреб, які 
в міру розвитку цивілізації й обмеженості природних 
ресурсів невпинно зростають, стрімко активізується. 

Науково-технічна та інноваційна сфера у системі 
стратегічних перетворень наукового потенціалу Укра-
їни, як інтелектуальний ресурс суспільства, продукує 
у формі інноваційного базису шляхи вирішення так-
тичних завдань уряду в сучасних умовах, а саме думки 

й ідеї, генеровані як результат аналізу, синтезу, порів-
няння та узагальнення значних масивів інформації, 
втілених у матеріальній формі або в управлінському 
рішенні. Актуальність проблем впровадження іннова-
цій у вітчизняну економіку в умовах її трансформацій-
них перетворень характеризує мала частка інновацій-
них активних промислових підприємств на рівні 10,7% 
від загальної кількості та низький рівень у межах 
0,95% наукоємності ВВП за рахунок неефективного 
використання усіх джерел фінансування. Ці проблеми 
здебільшого зумовлені особливостями впровадження 
нововведень на регіональному рівні за рахунок уз- 
годження інтересів та мотивів суб’єктів державно-при-
ватного партнерства у науково-технічній та інновацій-
ній сферах. У таких умовах потенційним джерелом для 
черпання ідей створення і впровадження інновацій 
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виступають бізнес-інкубатори, як можливий потужний 
генератор і накопичувач перспективних ідей та думок 
і чинник формування інноваційного потенціалу як ок-
ремого регіону, так і країни в цілому [1].   

У розвинених країнах модель бізнес-інкубування 
працює вже тривалий час і зарекомендувала себе як 
потужний рушій активізації інноваційної діяльності у 
промисловості. В Україні юридично створена низка 
бізнес-інкубаторів, але вони фактично перебувають 
лише на початковій стадії функціонування. Тому  
необхідне вивчення питання вітчизняних умов утво-
рення і діяльності бізнес-інкубаторів, оцінки можли-
востей щодо апробації передового світового досвіду 
розгортання бізнес-інкубаторного руху. Незважаючи 
на те що існує велика кількість досліджень в галузі 
впровадження новацій, проблема бізнес-інкубаторів 
як однієї із сучасних організаційних форм підтримки 
реалізації інновацій досі недостатньо досліджена. Біз-
нес-інкубатор привертає до себе увагу урядів, місце-
вого керівництва, наукових кіл та економістів, оскіль-
ки допомога малим і середнім підприємствам розгля-
дається як інструмент забезпечення економічного  
росту та боротьби з бідністю шляхом розширення са-
мостійної зайнятості, як засіб зміцнення приватного 
сектору [2]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питан-
ням удосконалення механізмів створення бізнес-інку-
баторів приділено увагу у працях таких вчених, як  
О. Бородіна, Л. Дмитриченко, В. Зянько, С. Єрохін, 
М. Жук, В. Ляшенко [3, 4, 5], І. Підоричева [3, 4, 5], 
Є. Панченко, О. Титаренко, В. Третьяк [6], Л. Ковчуга 
[10], Н. Чухрай, В. Шарапов та ін. Проте проблема ви-
вчення і узагальнення успішного вітчизняного досвіду 
створення і функціонування бізнес-інкубаторних 
структур залишається актуальним завданням. 

Метою статті є дослідження вітчизняного досвіду 
у сфері діяльності бізнес-інкубаторів для викорис-
тання в економіці України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучас-
них умовах бізнес-інкубатори як локомотиви впрова-
дження прогресивних бізнес-ідей та різного роду інно-
вацій стали невід’ємною частиною економік розвине-
них країн. З підписанням Угоди про асоціацію з Єв-
ропейським Союзом українські виробники зіткнулися 

з глобальною конкуренцією як на внутрішньому, так  
і на міжнародному ринках. З одного боку, вони отри-
мали більше можливостей для реалізації продукції на 
європейських ринках, але, разом із тим на вітчизня-
ний ринок зайшли потужні конкуренти — європейські 
компанії розвинених країн. Усе це змушує українських 
виробників підвищувати власну конкурентоспромож-
ність насамперед за рахунок інноваційної складової [3, 
с. 440].  

За В. Третьяком [6], головними елементами на- 
ціональної інноваційної системи є: наука (система ге-
нерації та поширення знань), інноваційний сектор ви-
робництва, освіта, орієнтована на підготовку високо-
кваліфікованих спеціалістів, інноваційна інфраструк-
тура, механізми підтримки інноваційної діяльності 
(рис. 1). 

Тобто, національна інноваційна система передба-
чає сукупність взаємопов’язаних організацій, які без-
посередньо здійснюють виробництво та комерційну 
реалізацію наукових знань, технологій, а також ком-
плекс правових, фінансових і соціальних інститу- 
тів, які забезпечують функціонування інноваційних  
структур. 

Головним показником, що дозволяє стежити за 
станом інноваційних процесів та їх результативністю у 
всьому світі, є Глобальний індекс інновацій (Global 
Innovation Index, GII), який публікується починаючи 
з 2007 р. У 2014 р. у дослідженні показників іннова-
ційного розвитку приймали участь Міжнародна біз-
нес-школа INSEAD, Корнельський університет та 
Всесвітня організація інтелектуальної власності. До- 
слідження GII у 2014 р. охопило 143 країни, на які 
припадає 92,9% світового населення та 98,3% світо-
вого ВВП [7]. Глобальний інноваційний індекс розра-
ховувався на основі двох допоміжних індексів — Умови 
інноваційної діяльності (Innovation Input Sub-Index), 
до складу якого входять: інститути, людський капітал 
та дослідження, інфраструктура, розвиненість ринку 
та розвиненість бізнесу; та Результати інноваційної ді-
яльності (Output Sub-Index), який враховує рівень 
знань та технологій, результати креативної діяльності. 
Усього при розрахунку індексу використовувався 81 
показник. 
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Рис. 1. Головні елементи національної інноваційної системи 

(доопрацьовано авторами на основі джерела [6]) 
 
Україна у 2014 р. посіла 63 місце зі значенням ін-

дексу 36,3, тоді як значення Innovation Input Sub-Index 
склало 38,2 (88 місце), а Output Sub-Index — 34,4  
(46 місце). При цьому перші два показники виявились 
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більшими у всіх сусідніх країн, і лише за результатами 
інноваційної діяльності Україна випереджає Польщу 
та Білорусь. Важливим елементом інфраструктури на-
ціональної інноваційної системи є бізнес-інкубатори. 
Процес бізнес-інкубування являє собою комплекс за-
ходів, спрямованих на підтримку новостворюваних 
суб’єктів малого бізнесу, допомогу у формуванні та ре-
алізації їх короткострокової стратегії та досягненні ба-
жаного підприємницького результату. В 2009-2012 рр. 
в Україні діяв затверджений постановою КМ України 
від 21 травня 2009 р. № 510 «Порядок реєстрації орга-
нізацій, діяльність яких спрямована на задоволення 
потреб суб'єктів малого й середнього підприємни- 
цтва», що визначав бізнес-інкубатор як організацію, 
що надає на певних умовах і на певний час спеціально 
обладнані приміщення й інше майно суб'єктам малого 

й середнього підприємництва, що розпочинають свою 
діяльність, з метою сприяння в придбанні ними фі-
нансової самостійності, однак з 10.12.2012 р. даний 
нормативно-правовий акт втратив силу [8]. 

Саме в період дії зазначеного вище Порядку було 
створено перший з діючих сьогодні бізнес-інкубато-
рів — Growth Up, що з'явився в 2010 р. Також, свою 
діяльність в Україні здійснюють ще шість бізнес-інку-
баторів, готових надати приміщення, додаткові інвес-
тиції, начальні курси, але деякі з них не надають юри-
дичну допомогу, що досить важливо. Серед них: 
Polyteco (Київ), EastLabs (Київ), Founder Іnstіtute 
(Київ), WannaBіz (Одеса), Happy Farm (Київ), іHUB 
(Київ) [9]. На рис. 2 представлена типова модель біз-
нес-інкубатору в Україні. 

Бізнес-інкубатор 

Завдання: підвищення 
розвитку малого 
бізнесу; надання 

фінансової підтримки 
малому бізнесу; 

сприяння розвитку 
інфраструктури ринку; 
формування стратегії 
активного розвитку 

регіону 

Надання послуг: 
здача приміщень в 
оренду; інвестиції в 
мале підприємництво; 
інформаційні послуги; 
юридичні, економічні, 
аудиторські послуги; 
Інтернет-інкубатор 

Навчання: складання 
бізнес-планів; 

організація курсів; 
надання навчально- 
методичної допомоги; 
організація віртуальної 
бібліотеки; організація 

тренінгів тощо 

Маркетингова 
підтримка: 
маркетингові 
дослідження; 

дослідження ринку; 
формування нового 

продукту; комунікація; 
збут, логістика; цінова 

політика 

Рис. 2. Типова модель бізнес-інкубатора 
(удосконалено авторами на основі джерела [11]) 

Основними перешкодами на шляху розвитку біз-
нес-інкубаторів в Україні є: 

1) відсутність законодавчої бази діяльності біз-
нес-інкубаторів; 

2) відсутність належних приміщень;
3) низька інформованість місцевих керівників

про можливості бізнес-інкубування в розвитку під- 
приємництва регіону; 

4) небажання керівників ВНЗ займатися пробле-
мами працевлаштування студентів, застосовуючи ме-
тодики й технології бізнес-інкубації. 

Для стимулювання підприємництва значення  
бізнес-інкубаторів полягає у забезпеченні надання по-
слуг за нижчими від ринкового рівня цінами. Основ-
ною функцією бізнес-інкубаторів є підтримання малих 
підприємств, які тільки-но розпочинають свою діяль-
ність, як правило, інноваційного характеру. У середо-
вищі бізнес-інкубаторів малим інноваційним підпри-
ємствам надається місце, де вони можуть вести свій 
бізнес, їм пропонується допомога по залученню фі-
нансування, надаються різні консультативні, адмі- 
ністративні та офісні послуги, забезпечується доступ 
до необхідного офісного обладнання тощо [4, с. 78]. 
Підприємницька діяльність є механізмом улаштування 
соціально-економічного життя суспільства, що впли-
ває на розвиток конкуренції, запровадження великими 
компаніями нової техніки і технології виробництва, 
покращення ефективності виробництва та економіки 
країни в цілому. Політика держави у регулюванні під-
приємницької діяльності полягає в одночасному зба-
лансуванні інтересів держави та бізнесу, створенні оп- 
тимальних умов для підприємницької діяльності. Від 

розвитку підприємництва залежить функціонування 
економіки країни в цілому, але в Україні не розроб-
лена чітка стратегія регулювання цієї форми господа-
рювання. Для розширення підприємницької діяльно-
сті та стійкого розвитку в умовах економічної ситуації 
країни дуже важливим є аналіз світового досвіду дія-
льності підприємств та можливість його використання 
в Україні.  

Перші бізнес-інкубатори в Україні були створені 
наприкінці 90-х років минулого століття. Серед них: 
технологічний бізнес-інкубатор «Харківські техноло-
гії», бізнес-інкубатор Херсонської промислової па-
лати, бізнес-інкубатор Об’єднаного профкому Чорно-
бильської АЕС тощо. Метою їхнього функціонування 
було навчання менеджменту, маркетингу, бізнес-пла-
нуванню; маркетингові дослідження конкурентоспро-
можності продукту і методів його просування та ін. 
Проте ідея створення бізнес-інкубаторів не знайшла 
широкого застосування та розвитку. Динаміка ство-
рення бізнес-інкубаторів в Україні за період з 2000 по 
2014 р. наведена на рис. 3.  

На теперішній час в Україні, за даними Держпід-
приємництва, зареєстровано понад 70 бізнес-інкубато-
рів. За даними ж нещодавно проведеного Українською 
асоціацією бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів 
(УАБІІЦ) моніторингу діяльності бізнес- інкубаторів, 
їхня чисельність виявилася значно меншою і складає 
лише близько 10 бізнес-інкубаторів, які реально пра-
цюють [12, с. 11]. Серед них насамперед можна на-
звати Білоцерківський, Славутицький, Хмельницький, 
Сімферопольський, Львівський, Полтавський, Івано-
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Франківський бізнес-інкубатори. Така суттєва розбіж-
ність у даних спричинена насамперед досі законо- 
давчо не визначеним поняттям бізнес-інкубатора. У 
Господарському кодексі України взагалі не згадується 
такої організації, як бізнес-інкубатор. Концепція біз-
нес-інкубатора припускає ротацію фірм-клієнтів, тому 
в інкубаторі, як правило, не повинно бути довгостро-

кових або передчасних договорів про оренду примі-
щення. Термін їх «життя» в інкубаторі складає від двох 
до п’яти років. Якщо підприємство за цей час міцно 
встає на ноги, то йому варто знайти собі приміщення 
поза інкубатором і звільнити місце для нової фірми. 
Проте на практиці, у залежності від наявної площі і 
попиту на неї, іноді можуть використовуватися і більш 
тривалі договори про оренду [1, с. 102]. 

 

 
Рис. 3. Динаміка створення бізнес-інкубаторів в Україні за період з 2000 по 2014 р.  

(складено авторами на основі джерела [11]) 
 
Недоліком вітчизняної організаційно-господар-

ської інноваційної підприємницької діяльності є не- 
рівномірність розподілу її існуючих об’єктів за регіо-
нами України. Так, у Києві та Київській області діють 
12 бізнес-інкубаторів, в Одеській області — дев’ять; 18 
регіонів країни мають по один-два бізнес-інкубатора. 
З 255 існуючих інноваційних фондів 175 працюють у 
Києві. Як відомо, успіх підприємництва залежить від 
вдалого поєднання особистості підприємця (який по-
винен бути професійно й морально підготовлений до 
виживання в умовах ринкової конкуренції), бізнес-ідеї 
(спроможної забезпечити задоволення попиту визна-
чених споживачів та отримання очікуваного прибутку) 
та інвестицій (коштів, необхідних для реалізації біз-
нес-ідеї). Тому принцип функціонування бізнес-інку-
батора полягає в тому, щоб забезпечувати підтримку 
молодого бізнесу. Отже, концепція інкубації бізнесу 
полягає в створенні умов для перетворення новачка у 
сфері бізнесу з підприємницькою ідеєю на успішного 
суб’єкта підприємницької діяльності. 

Реєстрація бізнес-інкубаторів в якості некомер-
ційної структури надає додаткові можливості для здо-
буття грантів і засобів різних організації підтримки ма-
лого бізнесу, інновацій. Форми державної, обласної 
або установ нижчого підпорядкування забезпечують 
доступ до бюджетного фінансування, участі у держав-
них і регіональних програмах розвитку малого підпри-
ємництва. У свою чергу, організаційно-правова форма 
інкубатора залежить від того, ким та на чиї кошти він 
створюється. Головна перевага бізнес-інкубатора для 
починаючих підприємців, що найчастіше випробують 
фінансових труднощів, укладається в тому, що інкуба-
тори надають їм «дах над головою» на пільгових умо-
вах, за цінами нижчими від ринкових (принаймні, 
спочатку). Для повноцінної діяльності бізнес-інкуба- 
тор повинен мати необхідні приміщення (виходячи з 

закордонного досвіду — 1000-2000 м2), матеріально- 
технічну базу (офісна техніка, Інтернет, навчальні 
класи, конференц-зал, бібліотека), кваліфікований 
штат, а також консультантів і викладачів, що працю-
ють, як правило, на контрактній основі [11]. В Україні 
кількість технопарків (організаційних структур, що  
містять у собі наукові організації, малі промислові  
і сервісні підприємства), які мають у своєму складі  
бізнес-інкубатори, є порівняно невеликою. Необхідно 
створювати і розвивати спеціальні виробничо-техно-
логічні зони на базі підприємств, що діють, або, щоб 
уникнути труднощів, пов’язаних з реконструкцією 
площ, не пристосованих під потреби малих підпри-
ємств, на нових площах [1, с. 56]. Державну політику 
в галузі малого підприємництва слід будувати на до-
триманні принципу стабільності нормативно-право-
вого режиму. Це визначальний чинник зовнішнього 
середовища малого підприємництва. 

Успіх функціонування бізнес-інкубатора в Укра-
їні визначається низкою факторів (див. таблицю) [13]. 

Варто зазначити, що бізнес-інкубатори не ство-
рюють підприємницьке середовище, а лише каталізу-
ють економічні процеси. Одними з найуспішніших  
бізнес-інкубаторів у США на сучасному етапі є: біз-
нес-інкубатор для технічної підтримки високотехно-
логічних компаній FFVC у Північній Кароліні, бізнес-
інкубатор для допомоги підприємцям-початківцям 
Affinity Lab у Вашингтоні, бізнес-інкубатор для реалі-
зації софтових та Інтернет-проектів Alpha Lab у Пен-
сильванії. Взагалі для американської моделі харак- 
терна схема створення технопарків з офісних центрів 
підприємств з перспективою перетворення їх у техно-
поліси.  

Бізнес-інкубатори є ефективною формою органі-
зації впровадження інновацій в економіці в цілому та 
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підтримки розвитку малого і середнього бізнесу. Де-
стабілізація вітчизняної економіки потребує потуж-
ного поштовху для своєї реабілітації, яка можлива 

саме шляхом підтримки й утворення такої організацій-
ної форми. 

Таблиця 
Фактори успішного функціонування бізнес-інкубатора 

(удосконалено авторами на основі джерела [13]) 

Фактор успіху Сутність 

Консолідація Співпраця місцевої влади, науковців, малих підприємців і недержавних організацій

Синергізм Формування регіональної системи інновацій, створення спільних проектів декількома те-
риторіальними одиницями 

Мотивація Чітке розуміння потреби осередку інновації для міста та інформаційна робота з ключовою 
аудиторією 

Маркетинг Використання всіх функцій маркетингу, а перш за все — аналіз потреб міста, його конку-
рентних переваг, сильних і слабких сторін з метою вибору правильної спеціалізації осе-
редку інновації 

Інформаційні технології Дозволяють спростити і зробити маловидатковим процес управління системою, з одного 
боку, і забезпечити доступ до інформації та сервісів більшій кількості користувачів — з 
другого  

Фінансова підтримка З боку місцевої влади, держави, приватного бізнесу, венчурних і благодійних фондів, між-
народних організацій 

Інвестиційний клімат Створення сприятливого правового та економічного клімату, дотримання 
прав інвесторів 

Професійні кадри Кваліфіковані проектні менеджери допомагають створювати успішні інновації та бізнеси

Орієнтація на результат Досягнення цілей і обсягів відповідно до розробленого бізнес-плану 

Висновки. Розглянутий вітчизняний досвід ство-
рення й діяльності бізнес-інкубаторів показав, що 
вони стали неодмінним атрибутом ринкової інфра-
структури, ефективним засобом реалізації перспек- 
тивних інноваційних підприємницьких ідей і, як на-
слідок, потужним рушієм соціально-економічного  
розвитку. В Україні, незважаючи на своє започатку-
вання, бізнес-інкубаторний рух не набув значного по-
ширення та ефективності передусім через відсутність 
дієвої державної політики стимулювання розвитку  
бізнес-інкубаторів, нерозуміння багатьма ринковими 
суб’єктами ролі бізнес-інкубаторів як джерел утво-
рення підприємницького середовища. Основними пе-
решкодами на шляху розвитку бізнес-інкубаторів в 
Україні є:  

1) відсутність законодавчої бази діяльності біз-
нес-інкубаторів, стимулювання їхнього започатку-
вання;  

2) дефіцит власних фінансових ресурсів бізнес-
інкубаторів;  

3) відсутність державної політики залучення інве-
стицій у розвиток бізнес-інкубаторів;  

4) складна процедура отримання земельних ді-
лянок для розміщення на них бізнес-інкубаторних 
структур;  

5) нерозвиненість систем венчурного фінансу-
вання в Україні;  

6) відсутність ефективних механізмів трансферу
інновацій в українську промисловість;  

7) низький рівень інформування про можливості
бізнес-інкубаторів у розвитку підприємництва регіо-
нів;  

8) небажання керівників вищих навчальних за-
кладів займатися проблемами працевлаштування сту-
дентів, застосовуючи методики та технології бізнес-ін-
кубації. 

Подальший розвиток бізнес-інкубування в Укра-
їні неможливий без розробки й прийняття спеціалізо-
ваного нормативного акту про бізнес-інкубатори. 
Саме такий нормативний акт повинен стати першим 
кроком створення всебічних сприятливих умов для  
розвитку мережі бізнес-інкубаторів в Україні. 
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