
60 Серія Економічні науки

Випуск 11. Частина 1. 2015

металургійного ринку України зумовлює необхід-
ність розробки ефективних інструментів державного 
впливу для досягнення бажаних результатів.
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Постановка проблеми. У розвинених країнах 
модель бізнес-інкубування працює вже тривалий час 
і зарекомендувала себе як потужний рушій активіза-
ції інноваційної діяльності у промисловості. В Укра-
їні юридично створена низка бізнес-інкубаторів, але 
вони фактично перебувають лише на початковій 
стадії функціонування. Тому необхідне вивчення 
питання вітчизняних умов утворення і діяльності біз-
нес-інкубаторів, оцінки можливостей щодо апробації 
передового світового досвіду розгортання бізнес-інку-
баторного руху. Незважаючи на те що існує велика 
кількість досліджень в галузі впровадження нова-
цій, проблема бізнес-інкубаторів як однієї із сучас-
них організаційних форм підтримки реалізації інно-
вацій досі недостатньо досліджена. Бізнес-інкубатор 

привертає до себе увагу урядів, місцевого керівни-
цтва, наукових кіл та економістів, оскільки допо-
мога малим і середнім підприємствам розглядається 
як інструмент забезпечення економічного росту та 
боротьби з бідністю шляхом розширення самостійної 
зайнятості, як засіб зміцнення приватного сектора.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням удосконалення механізмів створення бізнес-
інкубаторів приділено увагу у працях таких вчених, 
як О. Бородіна, Л. Дмитриченко, В. Зянько, С. Єро-
хін, М. Жук, В. Ляшенко, Є. Панченко, О. Тита-
ренко, В. Шарапов та ін. Проте проблема вивчення 
і узагальнення успішного зарубіжного досвіду ство-
рення і функціонування бізнес-інкубаторних струк-
тур залишається актуальним завданням. 
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завдання). Дослідження міжнародного досвіду у 
сфері діяльності бізнес-інкубаторів для викорис-
тання у вітчизняній економічній системі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Біз-
нес-інкубатором є організація або міні-підприєм-
ство, що надає комплекс бухгалтерських, юридич-
них, консалтингових, інформаційних, орендних, 
адміністративно-технічних послуг підприємницьким 
суб’єктам, що створюються на сприятливих умовах 
з метою адаптації їх до умов ринку. Лише протягом 
90-х років ХХ ст. завдяки діяльності бізнес-інкуба-
торів сектором малого бізнесу було створено близько 
80% нових робочих місць у Європі та США. Потреба 
в бізнес-інкубуванні зумовлена також соціально-еко-
номічною природою малого підприємництва: про-
тягом трьох років роботи виживає лише 14–30% 
новостворених малих підприємств, тоді як у бізнес-
інкубаторі ця чисельність значно зростає і становить 
85–86%.

Для стимулювання підприємництва значення 
бізнес-інкубаторів полягає у забезпеченні надання 
послуг за нижчими від ринкового рівня цінами. 

Основними функціями бізнес-інкубаторів є ката-
лізування трансферу інновацій і створення венчур-
них структур. 

Підприємницька діяльність є механізмом улашту-
вання соціально-економічного життя суспільства, що 
впливає на розвиток конкуренції, запровадження 
великими компаніями нової техніки і технології 
виробництва, покращення ефективності виробництва 
та економіки країни в цілому. Політика держави у 
регулюванні підприємницької діяльності полягає в 
одночасному збалансуванні інтересів держави та біз-
несу, створенні оптимальних умов для підприємниць-
кої діяльності. Від розвитку підприємництва зале-
жить функціонування економіки країни в цілому, але 
в Україні не розроблена чітка стратегія регулювання 
цієї форми господарювання. Для розширення підпри-
ємницької діяльності та стійкого розвитку в умовах 
економічної ситуації країни дуже важливим є аналіз 
світового досвіду діяльності підприємств та можли-
вість його використання в Україні.

Перші бізнес-інкубатори з’явилися у 50-ті роки 
ХХ ст. у Великій Британії. Проте найбільше роз-
повсюдження (особливо після 1983 р.) бізнес-інку-
батори отримали в США. Перший сучасний бізнес-
інкубатор Batavia Industrial Center [8] був створений 
в США у 1959 р. з метою збільшення зайнятості насе-
лення. Протягом останніх десяти років їх кількість 
виросла з декількох десятків до 575, об’єднаних в 
Національну асоціацію бізнес-інкубаторів. Осно-
вними причинами, які сприяли швидкому створенню 
і розповсюдженню бізнес-інкубаторів у США, є:

1) Проблема відродження міських центрів і окре-
мих регіонів. Інкубатори створювались і відкрива-
лись на вільних площах заводів і фабрик, на місці 
колишніх складів, шкіл, у відновлених будівлях, 
загалом в будь-яких приміщеннях, які можна було 
пристосувати для формування і розвитку малого біз-
несу. Ці інкубатори виконували в основному функ-
цію створення нових робочих місць і зв’язані були з 
нетехнологічним бізнесом.

2) Заохочення інноваційної діяльності і підпри-
ємницької активності в університетах. Інкубатори, 
поява яких була викликана цією причиною, вико-
нували функцію підтримки наукомісткого підприєм-
ництва.

3) Створення інкубаторів спрямовувалось на фор-
мування привабливих умов приватним інвесторам – 

«діловим ангелам». Зручність інкубаторної схеми для 
венчурних капіталістів у тому, що вони таким чином 
можуть контролювати за рядом параметрів своїх клі-
єнтів, одночасно створюючи їм умови для роботи. Ці 
інкубатори надають підтримку як фірмам високих 
технологій, так і нетехнологічному підприємництву.

У 60-х роках XX ст. кількість бізнес-інкубаторів 
зростала. На сьогодні у США нараховують їх близько 
півтори тисячі. У 90-х роках виникли Інтернет-інку-
батори. Зростання кількості бізнес-інкубаторів відбу-
вається за рахунок активної державної підтримки та 
високої дохідністю самих інкубаторів. 

За даними NBIA (National Business Incubation 
Association), 87% підприємств, що «вирощені» у 
бізнес-інкубаторах, продовжують функціонувати на 
ринку. Без інкубаторів частка працюючих підпри-
ємств знижується до 50% [7]. 

Варто зазначити, що бізнес-інкубатори не створю-
ють підприємницьке середовище, а лише каталізу-
ють економічні процеси. Одними з найуспішніших 
бізнес-інкубаторів у США на сучасному етапі є [6]: 
бізнес-інкубатор для технічної підтримки високотех-
нологічних компаній FFVC у Північній Кароліні, біз-
нес-інкубатор для допомоги підприємцям-початків-
цям Affinity Lab у Вашингтоні, бізнес-інкубатор для 
реалізації софтових та Інтернет-проектів Alpha Lab 
у Пенсільванії. Взагалі для американської моделі 
характерна схема створення технопарків з офісних 
центрів підприємств з перспективою перетворення їх 
у технополіси. 

У Фінляндії на одного жителя припадає най-
більша кількість бізнес-інкубаторів. Наявність їх 
значної кількості забезпечила стабільне еконо-
мічне зростання країни, а самі бізнес-інкубатори 
стали, з одного боку, ефективним механізмом ство-
рення нових промислових підприємств, а з іншого – 
одним з ключових центрів консолідації зусиль різ-
них суб’єктів (підприємств, університетів тощо) для 
активізації інноваційної діяльності. Фінські фахівці 
на власному практичному досвіді переконалися, що 
бізнес-інкубатори є дуже ефективним інструментом 
створення нових фірм та робочих місць, а також роз-
ширення співпраці між підприємствами й навчаль-
ними закладами. 

У Швеції нараховується близько 80 бізнес-інку-
баторів. Шведський досвід демонструє бізнес-інкуба-
тори як ефективний інструмент розвитку бізнес-серед-
овища промислових підприємств, місце генерування і 
впровадження інноваційних ідей на базі великих ком-
паній. У Швеції набула активного поширення така 
форма ділового інкубування, як «внутрішній» інку-
батор, який створюється великими підприємствами 
з метою стимулювання нових ідей, інновацій та роз-
робки і впровадження внутрішніх бізнес-проектів. Це 
сприяє розвитку духу підприємництва серед праців-
ників підприємства й підвищує рівень внутрішньої 
інноваційної діяльності та конкурентоспроможності 
підприємства-сателіта. Окремі проекти можуть реа-
лізовуватися в рамках великого підприємства, проте 
більшість новостворених фірм відокремлюються від 
нього, особливо у тих випадках, коли бізнес-проект 
не пов’язаний з головним напрямом діяльності вели-
кого підприємства. Стимулювання державою комерці-
алізації інноваційних наукових розробок дослідників 
та науковців зі збереженням за ними права інтелекту-
альної власності є особливістю фінської та шведської 
моделей бізнес-інкубування. 

В Італії бізнес-інкубатори виконують функції цен-
трів зайнятості, середовища впровадження іннова-
ційних ідей, підтримки малого бізнесу, джерел новіт-
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ніх технологічних розробок та центрів прикладання 
надлишкової робочої сили для великих корпорацій. 
Малі інноваційні підприємства Італії, що «вирощені» 
в бізнес-інкубаторах, забезпечують діяльність вели-
ких промислових корпорацій в частині інновацій. 
Найбільшим італійським бізнес-інкубатором вважа-
ється BIC Liguria, основними напрямками функціо-
нування якого є: розвиток регіону Лігурії, підтримка 
стартів і розширення бізнес-проектів, управління 
проектами, підтримка трансферу технологій і під-
приємництва із залученням науковців Генуезького 
університету. BIC Liguria входить до складу європей-
ської мережі підтримки інноваційного підприємни-
цтва EBN, що нараховує понад 200 центрів у Європі. 
Бізнес-інкубатор «Лігурія» надає три види послуг: 
логістичні, консультаційні та фінансову допомогу  
(у частині залучення іноземних інвестицій співпра-
цює з національною агенцією Invitalia) [5]. 

Німецька модель створення і функціонування 
бізнес-інкубаторів має декілька особливостей. 
По-перше, це висока якість підготовки підприєм-
ців-новачків (лише 5% підприємств, «вирощених» у 
бізнес-інкубаторах, банкрутують). По-друге – пере-
орієнтація бізнес-інкубаторів з інноваційної сфери 
на сферу підтримки малого і середнього підприєм-
ництва. 

Азійська модель, яка в основному представлена 
в Китаї, також постійно розвивається. Основними 
рисами китайських бізнес-інкубаторів є масштаб-
ність (бізнес-інкубатори тут є операторами вели-
кої кількості підприємницьких суб’єктів) і широке 
впровадження досягнень американської моделі біз-
нес-інкубування. Уряд Китаю спільно з місцевими 
владами організував більш 400 бізнес-інкубаторів. 
Через те, що урядове агентство із управління біз-
нес-інкубаторами перебуває у структурі Міністерства 
науки й технологій, всі ці бізнес-інкубатори нада-
ють свої послуги компаніям, які займаються техно-
логіями. У результаті всі бізнес-інкубатори Китаю 
досить великі. Тільки у Шанхаї є близько 30 інку-
баторів, які обслуговують 300 компаній. Чимало з 
цих компаній було створено так званими «вченими, 
що повернулися». Це вчені, які отримали освіту у 
Західній Європі, Північній Америці та повернулися 
до Китаю, щоб створити нові компаній, які можуть 
активно розвиватися. 

Спочатку створення бізнес-інкубаторів у Росії 
намітилося дві стратегічних лінії. Перша полягала 
у перебудові давніх і пустинних будинків (школи, 
фабрики, складські приміщення) і введення їх в 
оренду. Друга також передбачала виділення примі-
щень, але основною функцією було надання різного 
роду послуг і патронат фірм. (У найрозвиненіших 
країнах переважну реалізацію отримала друга лінія.) 
Усього бізнес-інкубаторів у країні близько 80. Пояс-
нюється це тим, що, хоча російському руху бізнес-
інкубаторів біля 20 років, різке зростання інтересу 
до їх створення помічено лише у останні роки.

Основним принципом побудови державної полі-
тики України у сфері малого підприємництва є поєд-
нання принципу невтручання у виробничу діяльність 
підприємця з принципом соціального партнерства. 
Основним завданням держави є побудова соціально-

ринкової економіки, що реалізовує досягнення як 
економічних, так і соціальних цілей, принцип дер-
жавної політики – децентралізація та розширення 
прав регіонів і місцевого самоврядування у сфері 
малого підприємництва. Він полягає в направленні 
всієї практичної допомоги суб’єктам малого підпри-
ємництва на місцевому рівні, оскільки саме тут влада 
і підприємці вступають в безпосередні відносини. 

Перші бізнес-інкубатори в Україні були створені 
наприкінці 90-х років минулого століття. Серед них: 
технологічний бізнес-інкубатор «Харківські тех-
нології», бізнес-інкубатор Херсонської промисло-
вої палати, бізнес-інкубатор Об’єднаного профкому 
Чорнобильської АЕС тощо. Метою їхнього функці-
онування було навчання менеджменту, маркетингу, 
бізнес-плануванню; маркетингові дослідження кон-
курентоспроможності продукту і методів його про-
сування та ін. Проте ідея створення бізнес-інкубато-
рів не знайшла широкого застосування та розвитку. 
Динаміка створення бізнес-інкубаторів в Україні за 
період з 2000 по 2014 р. наведена у таблиці 1.

На теперішній час в Україні, за даними Держпід-
приємництва, зареєстровано понад 70 бізнес-інкуба-
торів. За даними ж нещодавно проведеного Україн-
ською асоціацією бізнес-інкубаторів та інноваційних 
центрів (УАБІІЦ) моніторингу діяльності бізнес-
інкубаторів, їхня чисельність виявилася значно мен-
шою і складає лише близько 10 бізнес-інкубаторів, 
які реально працюють [4, с. 11]. Серед них насампе-
ред можна назвати Білоцерківський, Славутицький, 
Хмельницький, Сімферопольський, Львівський, 
Полтавський, Івано-Франківський бізнес-інкуба-
тори. Така суттєва розбіжність у даних спричинена 
насамперед досі законодавчо не визначеним понят-
тям бізнес-інкубатора. У Господарському кодексі 
України взагалі не згадується такої організації, як 
бізнес-інкубатор. Концепція бізнес-інкубатора при-
пускає ротацію фірм-клієнтів, тому в інкубаторі, як 
правило, не повинно бути довгострокових або перед-
часних договорів про оренду приміщення. 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 інку-
батором і звільнити місце для нової фірми. Проте 
на практиці, у залежності від наявної в наявності 
площі і попиту на неї, іноді можуть використовува-
тися і більш тривалі договори про оренду [3, с. 102]. 
На практиці бізнес-інкубатор може мати наступний 
вигляд (рис. 1).

Недоліком вітчизняної організаційно-господар-
ської інноваційної підприємницької діяльності є 
нерівномірність розподілу її існуючих об’єктів за 
регіонами України. Так, у Києві та Київській області 
діють 12 бізнес-інкубаторів, в Одеській області – 
дев’ять; 18 регіонів країни мають по один-два біз-
нес-інкубатора. З 255 існуючих інноваційних фондів 
175 працюють у Києві. Як відомо, успіх підприємни-
цтва залежить від вдалого поєднання особистості під-
приємця (який повинен бути професійно й морально 
підготовлений до виживання в умовах ринкової кон-
куренції), бізнес-ідеї (спроможної забезпечити задо-
волення попиту визначених споживачів та отри-
мання очікуваного прибутку) та інвестицій (коштів, 

Таблиця 1
Динаміка створення бізнес-інкубаторів в Україні за період з 2000 по 2014 р.

Елемент інфраструктури
Роки

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Бізнес-інкубатори 46 61 73 70 69 70 72 71
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необхідних для реалізації біз-
нес-ідеї). Тому принцип функ-
ціонування бізнес-інкубатора 
в тому, щоб забезпечувати 
підтримку молодого бізнесу. 
Отже, концепція інкубації біз-
несу полягає в створенні умов 
для перетворення новачка 
у сфері бізнесу з підприєм-
ницькою ідеєю на успішного 
суб’єкта підприємницької 
діяльності

Реєстрація бізнес-інкуба-
торів в якості некомерційної 
структури надає додаткові 
можливості для здобуття гран-
тів і засобів різних організації підтримки малого біз-
несу, інновацій. Форми державної, обласної або уста-
нов нижчого підпорядкування забезпечують доступ 
до бюджетного фінансування, участі у державних і 
регіональних програмах розвитку малого підприєм-
ництва. 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 випро-
бують фінансових труднощів, укладається в тому, що 
інкубатори надають їм «дах над головою» на пільго-
вих умовах, за цінами нижчими від ринкових (при-
наймні, спочатку). Для повноцінної діяльності біз-
нес-інкубатор повинен мати необхідні приміщення 
(виходячи з закордонного досвіду – 1000–2000 м2), 
матеріально-технічну базу (офісна техніка, Інтернет, 
навчальні класи, конференц-зал, бібліотека), ква-
ліфікований штат, а також консультантів і викла-
дачів, що працюють, як правило, на контрактній 
основі [2]. В Україні кількість технопарків (органі-
заційних структур, що містять у собі наукові органі-
зації, малі промислові і сервісні підприємства), які 
мають у своєму складі бізнес-інкубатори, є порів-
няно невеликою. Необхідно створювати і розвивати 
спеціальні виробничо-технологічні зони на базі під-
приємств, що діють, або, щоб уникнути труднощів, 
пов’язаних з реконструкцією площ, не пристосова-
них під потреби малих підприємств, на нових пло-
щах [3, с. 56]. Державну політику в галузі малого 
підприємництва слід будувати на дотриманні прин-
ципу стабільності нормативно-правового режиму. 
Це визначальний чинник зовнішнього середовища 
малого підприємництва.

Висновки з даного дослідження. Розглянутий сві-
товий досвід створення й діяльності бізнес-інкубато-
рів показав, що вони стали неодмінним атрибутом 
ринкової інфраструктури, ефективним засобом реалі-
зації перспективних інноваційних підприємницьких 
ідей і, як наслідок, потужним рушієм соціально-еко-
номічного розвитку. В Україні, незважаючи на своє 
започаткування, бізнес-інкубаторний рух не набув 
значного поширення та ефективності передусім через 
відсутність дієвої державної політики стимулювання 
розвитку бізнес-інкубаторів, нерозуміння багатьма 
ринковими суб’єктами ролі бізнес-інкубаторів як 
джерел утворення підприємницького середовища. 
Основними перешкодами на шляху розвитку бізнес-
інкубаторів в Україні є:

1) відсутність законодавчої бази діяльності бізнес-
інкубаторів, стимулювання їхнього започаткування; 

2) дефіцит власних фінансових ресурсів бізнес-
інкубаторів; 

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

4) складна процедура отримання земельних діля-
нок 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 регі-
онів;

8) небажання керівників вищих навчальних 
закладів займатися проблемами працевлаштування 
студентів, застосовуючи методики та технології біз-
нес-інкубації.
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Рис. 1. Типова модель бізнес-інкубатора


