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АНОТАЦІЯ 

У статті досліджено зарубіжний та вітчизняний досвід управління діяльністю бізнес-інкубаторів як 

новітніх структур розвитку економічного ринку. Виявлено проблеми та причини відставання впрова-

дження бізнес-інкубування в українську економіку від зарубіжних моделей. Досліджено зарубіжні держа-

вні програми підтримки розвитку бізнес-інкубування. Визначено основні критерії успіху функціонування 

бізнес-інкубаторів. 

ABSTRACT 

The article examines the foreign and domestic experience of management of business incubators as the newest 

mechanisms for the development of economic market. Identified problems and reasons for the lag of the introduc-

tion of business incubation in the Ukrainian economy from foreign models. Investigated foreign government pro-

grams of support of development of business incubation. Defined the main criteria for the success of business 

incubators. 
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Зарубіжний досвід переконує, що для успіш-

ного розвитку бізнес - інкубування насамперед не-

обхідно мати суттєву підтримку державних і місце-

вих органів влади. Бізнес-інкубатор не є організа-

цією, що приносить негайний прибуток (крім 

соціальної). Віддача від вкладень приходить від 

фірм, вирощених в бізнес-інкубаторі, а термін ста-

новлення фірм зазвичай дорівнює 3-4 років. Без іс-

тотних фінансових інвестицій та іншої матеріальної 

допомоги реалізувати технологію бізнес-інкубу-

вання досить складно. 

Не дивно, що розвитку бізнес-інкубаторів при-

діляють чимало уваги уряди багатьох країн. Розгля-

немо досвід державної підтримки бізнес-інкубу-

вання деяких країн. 

В США близько половини всіх бізнес-інкуба-

торів спонсорується державою та некомерційними 

організаціями. Програми підтримки бізнес-інкуба-

торів розробляються і впроваджуються переважно 

за ініціативою місцевих органів розвитку еконо-

міки. Місцеві органи влади проводять дослідження, 

бізнес-інкубаторів, що знаходяться на території 

штату і спрямовують свої рекомендації у федера-

льні органи. На основі цих рекомендацій федера-

льні органи влади виділяють для бізнес-інкубаторів 

гранти і позикові кошти [10]. 

Федеральні програми впроваджуються різ-

ними міністерствами і не є централізованими. Фе-

деральна підтримка обмежується відшкодуванням 

витрат на будівництво бізнес-інкубатора і має тим-

часовий характер. У другій половині 1990-х років 

спостерігався різкий спад федерального фінансу-

вання бізнес-інкубаторів, а також переформату-

вання політики з широкомасштабних програм (біз-

нес-інкубатори) на вузькоспеціалізовані програми. 

Але, незважаючи на зміну тенденцій в напрямі дер-

жавної підтримки, 70% американських інкубаторів 

отримують державні субсидії. Держава вбачає ви-

году в таких вкладеннях коштів, так як за кожен 

вкладений у бізнес-інкубування долар уряд отри-

мує 4,96 долара у вигляді податків. 

Розвиток бізнес-інкубаторів в Китаї здійсню-

ється за допомогою національної програми China 

Torch Program. Китайська програма розвитку біз-

нес-інкубаторів заснована на іноземному досвіді, 

особливо на досвіді США. Однак при розробці про-

грами були враховані особливості китайського сус-

пільства і культурних традицій. Основними харак-

теристиками програми є сильна підтримка з боку 

держави та рівномірний розподіл інкубаторів по 

всій території країни. Програма розвитку інкубато-

рів була включена в десятий п'ятирічний план еко-

номічного розвитку Китаю. 

Уряд і місцева влада сформували законодавчу 

базу для роботи бізнес-інкубаторів. Для управління 

та координації програми був створений спеціаль-

ний інститут – Torch Program Office. Для просу-

вання і стандартизації розвитку бізнес-інкубаторів 

в листопаді 1994 року спеціальним інститутом 

Torch Program Office були розроблені Коментарі по 

технологічним бізнес - інкубаторам [2, с. 377-380]. 

Коментарі встановлювали критерії для китайських 

бізнес-інкубаторів і пропонували набір деталізова-

них правил щодо політики інкубатора і роботи ме-

неджерів. Групі інкубаторів було присвоєно звання 

національних і ці інкубатори були прийняті за зра-

зок. На перших порах створення всі інкубатори 
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отримували повне або часткове фінансування від 

держави. 

Для реалізації програми в області створення і 

розвитку наукових і високотехнологічних бізнес-

інкубаторів Міністерством Науки і Технологій була 

створена спеціальна організація - Центр Розвитку 

Промисловості і Високих Технологій, який прово-

див оцінку наукових і технологічних бізнес - інку-

баторів, що не отримали статусу національних. На 

основі цієї оцінки кращим з досліджуваних інкуба-

торів надавалися гранти для досягнення ними наці-

онального рівня. 

В цілому у 2001 році загальна сума прямих ін-

вестицій в інкубатори в рамках програми China 

Torch Program склала понад 70 млн. юанів. Крім 

того, програма не виключає можливості грошової 

підтримки бізнес - інкубаторів на рівні місцевих ор-

ганів влади, так як велика кількість інкубаторів на-

ціонального рівня належать місцевим органам 

влади [2, с. 380-383]. 

В даний час кількість бізнес-інкубаторів в Ки-

таї збільшується великими темпами. Причинами 

швидкого розвитку інкубаторів є декілька. По-пе-

рше, в китайській економіці спостерігається пожва-

влення. По-друге, з’являється велика кількість під-

приємців, які охочі відкрити свій бізнес. Відпо-

відно, зростає попит на бізнес - інкубатори. По-

третє, після п’ятнадцятирічної практики суспільс-

тво усвідомило внесок бізнес-інкубаторів в еконо-

мічний і соціальний розвиток, а висока віддача від 

діяльності інкубаторів залучає інвестиційні інсти-

тути, які охоче вкладають кошти в дану область. 

Розвиток бізнес-інкубування в Австралії здійс-

нюється в процесі взаємодії інкубаторів, місцевих і 

державних органів влади і влади Британської Спів-

дружності. 

У червні 1999 року австралійський уряд оголо-

сив про виділення 58 млн. дол, на програму розви-

тку інформаційних технологій (Building on IT 

Strengths (BITS) Program), центральною частиною 

якої стала Програма розвитку ІТ-інкубаторів (BITS 

Incubator Program) з бюджетом у 78 млн. дол. 

В рамках програми підтримки бізнес-інкубато-

рів державне фінансування надавалося інкубато-

рам, які відмічалися фінансовою стабільністю, і 

було спрямоване, в першу чергу, на розвиток інфра-

структури інкубаторів. Кошти розподілялися через 

регіональні відділення Міністерства, які приймали 

рішення про фінансування інкубаторів. Урядом за-

охочувалася конкуренція інкубаторів за фінансові 

ресурси, кошти розподілялися на конкурсній основі 

і надавалися найбільш перспективним інкубаторів. 

Важливою деталлю програми було надання ін-

кубаторам можливості залучати додатково приват-

ний капітал та державні гранти для інвестування 

цих коштів у підприємства даного інкубатора. 

Незалежна оцінка результатів програми розви-

тку ІТ бізнес - інкубаторів, проведена а 2003 р., ви-

знала програму успішною та достойною для отри-

мання подальшого фінансування [9].  

По суті, в ході розробки програми пріоритет-

ним напрямком було обрано не створення нових ін-

кубаторів, а розвиток найбільш успішних існуючих 

інкубаторів. При цьому кошти з фонду програми 

були розподілені один раз і нові інкубатори не мали 

можливості отримати фінансування. 

У 1980-х рр. японський уряд прийняв ряд захо-

дів по розвитку промисловості в регіонах, роблячи 

акцент на більш інтенсивному розвитку наукових 

парків і бізнес-інкубаторів. Насамперед, урядом 

була сформована законодавча база для роботи не-

комерційних бізнес - інкубаторів, і з 1990-х років 

почалося збільшення їх чисельності. У 1998 р. від-

повідальність за допомогу у розвитку інкубаторів 

була покладена на Японське Співтовариство Регіо-

нального Розвитку. У квітні 2000 р. була прийнята 

система державних субсидій. До квітня 2002 р. було 

засновано 30 інкубаторів. 

Починаючи з 2003 р. державна політика зосе-

редилася на відкриття бізнес-інкубаторів при уні-

верситетах. З 9,6 млрд єн., виділених урядом на 

створення нових бізнес-інкубаторів, 7,3 млрд, були 

спрямовані на університетські інкубатори. Нова по-

літика держави була спрямована на підвищення 

кваліфікації менеджерів бізнес-інкубаторів, а на на-

вчання були виділені державні субсидії [9]. 

Інкубатори Ізраїлю знаходяться під опікою мі-

ністерства промисловості та торгівлі країни, а вір-

ніше - його департаменту науки. 

Як правило, група у проекті складається з 3-6 

осіб, вона знаходиться в інкубаторі два роки. Розмір 

фінансування, що надається таким особам, зазви-

чай складає до 350 тисяч доларів. При цьому 

обов’язковим є принцип: інкубатор фінансує 85% 

від затвердженого бюджету кожного проекту - і 

тільки при тій умові, що нове виріб буде вироблено 

в Ізраїлі. Потім новоспечені підприємці від «хай 

тек» повернуть інкубатору вкладені в них гроші, 

використовуючи частину своїх доходів від комер-

ціалізації винаходів і продажу ліцензій на масовий 

випуск нових товарів. 

Приходячи в інкубатор, кожна група виконав-

ців проекту оформляється як компанія з обмеже-

ною відповідальністю. Керівництво інкубатору від-

разу ж підписує з новою компанією договір, де за-

хищаються права розробників нових виробів і 

технологій - так щоб творці не боялися, що інтеле-

ктуальна власність присвоїть чиновник. 

До кінця 2001 року мережа цих закладів змогла 

випустити у світ 735 проектів, які перейшли в ре-

жим самостійного плавання. З них 5% довели свою 

конкурентоспроможність, виявилися успішними і 

розвиваються, 49% - не змогли вижити і були за-

криті. 

Всією мережею інкубаторів управляє держава 

в особі міністерства промисловості і торгівлі Ізра-

їлю. При ньому працює Комітет з регулювання те-

хнологічних інкубаторів під головуванням Глави 

наукового департаменту міністерства. А щоб уник-

нути при цьому свавілля чиновників, в комітет вхо-

дять «громадські діячі» - діячі високотехнологіч-

ного бізнесу країни і представники самих інкубато-

рів. 

Загалом, виходить дуже ефективна схема. Дер-

жаві не потрібно самому думати про все: воно зде-
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більшого створить умови для успішного підприєм-

ництва. А конкретні розробки та їх просування за-

безпечують винахідники і ризикові бізнесмени. Не-

має небезпеки того, що державні гроші впадуть в 

«чорну діру» безперспективного проекту - адже все 

диверсифіковано і будується в розрахунку на при-

бутковість []. 

В серпні 1997 року в Республіці Корея був 

прийнятий Акт про підтримку створення малих і се-

редніх підприємств, в якому йшлося також і про 

підтримку урядом бізнес-інкубаторів. На місцеві 

органи влади була покладена відповідальність за 

кампанію з розвитку провінційних бізнес-інкубато-

рів та просування венчурного інвестування в техно-

парки та інкубатори. Бізнес-інкубатори отримали 

ряд податкових привілеїв. Податок на прибуток 

підприємств був скорочений на 50% у перший рік 

діяльності підприємства. Бізнес-інкубатори були 

звільнені від податку на реєстрацію, а податок на 

власність і землю скорочений на 50%. 

За 1997-2002 роки кількість бізнес-інкубаторів 

в Кореї збільшилася з 23 до 355 бізнес-інкубаторів. 

У 2002 р. в інкубаторах перебувало 4723 підпри-

ємств [6, c. 23-30].  

Створення бізнес-інкубаторів в Республіці Ко-

рея управляється центральним урядом. Однак різні 

міністерства розробляють власні програми підтри-

мки бізнес-інкубаторів. У відповідності з програ-

мами підтримки бізнес-інкубаторам надаються ко-

шти па будівництво і реконструкцію будівель, а та-

кож на придбання обладнання. В країні була 

створена Асоціація Корейських Бізнес-інкубаторів, 

що дозволило зміцнити зв’язок між інкубаторами 

та розвивати навчання менеджерів інкубаторів. 

Очевидно, що все більше і більше країн підк-

лючається до програм підтримки бізнес-інкубато-

рів. На сьогоднішній день не можна говорити про 

універсальну програму, яку з однаковим успіхом 

могли б застосувати уряди різних країн. Незважа-

ючи на це, активне впровадження власних держав-

них програм у ряді країн призвело до високих тем-

пів зростання кількості бізнес-інкубаторів. 

Згідно з аналітичними матеріалами американ-

ських експертів, надмірна реклама техпопаркових 

структур сформувала думку, що це автоматично 

приводить до успіху. Однак існує багато фактів, які 

свідчать про їх невдачі. Занадто часто засновники 

вважають, що гроші, земля або будівля забезпечать 

неодмінний успіх технопарку або інкубатора 

бізнесу. На ділі технопарки потребують грамотних, 

відданих ідеї людей. Без таких людей, які предста-

вляють регіональні і федеральні органи влади і уп-

равління, університети і, що найбільш важливо біз-

нес, всі зусилля будуть витрачені даремно. 

Більше 50% потерпілих крах парків зіткнулися 

з непереборними труднощами, ледве приступивши 

до діяльності. Існування ще 25% знаходиться під 

питанням. Вони живуть без всякого сенсу і надії на 

успіх. Тільки чверть дослідних парків заслуговують 

на визнання в якості процвітаючих з точки зору за-

гальноприйнятих критеріїв успіху, таких, напри-

клад, як кількість нових фірм і створення робочих 

місць. 

Головним критерієм успіху технопарку може 

бути фінансова життєздатність. Багато наукових 

парків створюються заради отримання університе-

том і (або) іншими засновниками прибутку від ко-

мерційного використання нерухомості. Такі парки 

намагаються досягти, принаймні, стану беззбитко-

вості. Але звичайно це не досяжно в короткі тер-

міни. Якщо у парку немає кількох базисних фірм, 

дотацій землі та інших пільгових умов, то можна 

бути абсолютно впевненим, що, згідно зі звичай-

ною діловою практикою, він буде відчувати фінан-

сові труднощі протягом 5-10 років. 

Тому засновники повинні з самого початку чі-

тко визначити, в чому, власне, полягає життєздат-

ність і які механізми її досягнення в перший період 

розвитку технологічного парку або інкубатора біз-

несу. 

Можна виділити 4 важливих критерії успіху 

технопаркової структури, які включають: розробку 

наукоємних технологій; зміцнення місцевої еконо-

міки; підвищення ролі університету; розвиток біз-

несу за рахунок зміцнення конкурентоспроможно-

сті кожної окремо взятої фірми. 

У зв'язку з цим досить цікавими є дослідження 

американської консалтингової фірми «АДЛ», яка 

ще на початку 90-х років за замовленням влади 

штату Нью-Йорк вивчила діяльність університетсь-

ких дослідницьких парків не тільки Нью-Йорка, але 

і інших штатів. Дослідженню підлягали 5 процвіта-

ючих парків США. 

Результати досліджень були представлені у ви-

гляді рекомендацій для влади штату Нью-Йорк 

щодо підвищення ефективності фінансування і під-

тримки дослідницьких парків і бізнес-інкубаторів. 

В якості ключових критеріїв успіху досліджених 

парків були виділені: 

1. Хороший організаційний менеджмент, що 

включає шість складових: 

- Підтримка з боку місцевих органів влади і уп-

равління. Проблема частково викликана тим, що 

багато університетів схильні вважати, що можуть 

організувати парк або інкубатор поодинці, коли ж 

вони розуміють, що одні не можуть впоратися, вони 

відвертаються від парку. 

- Правильно обрана організаційно-правова фо-

рма. Ця форма не повинна створювати проблем ні з 

правами інтелектуальної власності, ні з розширен-

ням площ інкубатора, ні з послугами колективного 

користування. З самого початку всі юридичні пи-

тання повинні бути ретельно опрацьовані, інакше 

вони швидко знищать проект. 

- Відсутній бюрократизм в управлінні. Біль-

шість людей, які прийшли до управління парками і 

інкубаторами, які ніколи раніше не були менедже-

рами, а керування в цьому випадку мають особливу 

специфіку, вимагають від менеджера безлічі знань, 

здібностей та нетрадиційних підходів до управ-

ління. 

- Віддана справі команда менеджерів. Якщо 

команда не віддана справі, то через пару років, коли 

парк все ще буде відчувати труднощі періоду ста-

новлення - вона повністю розпадеться. 
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- Стабільні відносини з університетом. Для до-

сягнення успіху парку потрібно мати поблизу один 

або кілька університетів, дослідницьких клінік або 

лабораторій, які надають в розпорядження парку 

спеціалізовані приміщення і обладнання для їх ко-

лективного використання клієнтськими фірмами. 

- Хороші відносини з громадським сектором 

економіки. Дня парку важлива безперервна громад-

ська, фінансова та технічна підтримка. 

2. Правильний вибір місця розташування па-

рку, якісне планування його фізичної інфраструк-

тури. На думку експертів, для інкубаторів та дослі-

дних парків відстань має абсолютно критичну роль. 

Крім того, не менш важлива і гнучкість. У генера-

льних планах інкубаторів зазвичай не врахову-

ються питання забезпечення гнучкості, достатнього 

для розвитку в перспективі. Зрештою інкубатори 

або дослідницькі парки схожі на будь-які офісні бу-

дівлі. Вони повинні мати адекватну систему основ-

них послуг, які потрібні всім. Проте, вони повинні 

мати щось особливо привабливе для наукомістких 

фірм, наприклад, телекомунікаційні послуги, лабо-

раторії колективного користування або іншими 

словами, їм треба мати щось більше порівняно з ін-

шими фірмами, які проводять НДДКР. 

3. Маркетинг. Не маючи точної інформації, 

люди часто вважають, що існує величезний попит 

на дослідницький парк. Їм здається, що якщо вони 

назвуть свій проект дослідним або технологічним 

парком, матимуть красиву вивіску і розіб’ють кра-

сивий парк, то з усіх боків до них звернуться фірми 

високих технологій. Треба розуміти, що тут також 

існує конкуренція. Важливо мати чітко визначену і 

цілеспрямовану маркетингову стратегію, інакше за-

сновники можуть витратити багато грошей, з яких 

їм повернеться лише мала частина. Експерти вва-

жають, що проект дослідницького парку або інку-

батора повинен бути заморожений, якщо йому не 

вдалося залучити жодного серйозного клієнта. Без 

«базисного» клієнта проект частіше всього прире-

чений на загибель, оскільки його керівники, вре-

шті-решт, прийдуть до висновку, що «ніякої діяль-

ності немає і в найближчому майбутньому не пе-

редбачається». Про проект просто швидко 

забудуть. «Базисна» фірма не обов’язково повинна 

бути відомою. Це може бути державна лабораторія, 

центр космічної або промислової технології. «Бази-

сна» фірма може виникнути в ході злиття і погли-

нань. 

4. Фінансування. Фінансова стабільність і при-

бутковість на практиці досягається значно важче, 

ніж це здається на початковому етапі становлення 

парку. Наприклад, заповнення площ йде повіль-

ніше, ніж очікувалося. Тому необхідно управляти 

ризиком і заздалегідь передбачати фінансову ситу-

ацію [6, c. 23-25].  

В Україні на даному етапі держава докладає 

зусилля для підтримки бізнес-інкубаторських стру-

ктур. Це дозволить, на наш погляд, розвивати ком-

панії у високотехнологічних секторах економіки та 

ефективно використовувати науково-дослідний по-

тенціал навчальних закладів. 

На додаток до традиційного переліку послуг, 

бізнес-інкубатори при провідних вузах зможуть: 

- використовувати значні бібліотечні фонди; 

- оперативно отримувати консультації профі-

льних професорів і викладачів. 

В Україні ряд університетів вже реалізує про-

грами створення бізнес-інкубаторів. Наприклад, 

такі інкубатори, що створені на базі: Національного 

технічного університету України «КПІ», Київсь-

кого національного університету ім. Т. Шевченка, 

Київського національного економічного універси-

тету ім. В. Гетьмана, Харківського національного 

університету радіоелектроніки, Хмельницького 

університету управління та права, Уманського дер-

жавного педагогічного університету ім. П. Тичини 

тощо. 

Говорячи про перспективи державної підтри-

мки малого підприємництва, включаючи подаль-

ший розвиток програми розвитку бізнес-інкубу-

вання, слід зазначити, що подальше розширення 

обсягів фінансування заходів щодо державної підт-

римки малого підприємництва з державного бю-

джету повинно бути пов'язане з вирішенням насту-

пних завдань: 

- розширенням видів і форм підтримки, спря-

мованих, насамперед, на забезпечення легкого під-

приємницького старту і подальшого активного ро-

сту як на внутрішньому, так і на світовому ринках; 

- підвищенням ефективності реалізованих про-

грам підтримки, у тому числі шляхом визначення та 

контролю за досягненням цільових індикаторів (як 

якісних, так і кількісних). 

При цьому пріоритетами в отриманні держав-

ної підтримки повинні користуватися цільові групи 

підприємців - початківці, інноваційні та експортоо-

рієнтовані. 

У цих умовах важливу роль має відігравати 

професійне управління, яке дозволить забезпечити 

випереджаюче економічне зростання в даному сек-

торі [3, c. 80-85].  

Однак наша держава знаходимося тільки на 

початку шляху, який вже пройдено більшістю країн 

у цьому напрямку. Україна, на наш погляд, має хоч 

і невеликий, але свій унікальний досвід бізнес-інку-

бування, і в подальшому розвиток державної підт-

римки забезпечить успішний розвиток бізнес-інку-

баторських структур. 

На наш погляд, значний інтерес представляє 

досвід бізнес - інкубування Німеччини. 

Майже третина всіх бізнес-інкубаторів Німеч-

чини розташована у Північній Вестфалії. Федерація 

бізнес-інкубаторів Північної Вестфалії узагальнила 

цілі створення інкубаторів наступним чином: 

- сприяти організації тих фірм, які проявляють 

активність у сферах «майбутнього»; 

- просувати проекти, які забезпечують транс-

фер технологій з дослідницького сектору в реаль-

ний сектор економіки; 

- просувати проекти, що пов’язані з новими те-

хнологіями; 

- проводити роботу, спрямовану на регіональ-

ному та міському розвитку. 
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Дослідження, проведене в 1990 році німець-

кими вченими, показало, що більшість бізнес-інку-

баторів є німецьким еквівалентом компаній з обме-

женою відповідальністю. Відповідно до більш піз-

нього дослідження, проведеного Федерацією 

бізнес-інкубаторів Німеччини, 53,1% бізнес-інку-

баторів мають цю юридичну форму, тобто частка 

інкубаторів, що реєструються як організації з обме-

женою відповідальністю, скорочується [8].  

У створенні і підтримці бізнес-інкубаторів на 

регіональному рівні беруть участь різні суб’єкти 

політики. В ці процеси залучені практично всі уча-

сники регіонального економічного розвитку, в той 

час як участь федеральних інститутів обмежена. У 

кожному третьому випадку інкубатор є результа-

том тісної співпраці між суб’єктами політики регі-

онального розвитку. 

У частині покриття поточних витрат інкубато-

рами Західної Німеччини у дослідженні, проведене 

німецькими вченими, були наведені наступні оці-

нки: 38% інкубаторів самостійно покривають свої 

витрати за рахунок доходів від оренди, надання по-

слуг, просування проектів); 40% інкубаторів отри-

мують субсидії; 22% інкубаторів отримують струк-

турні субсидії. 

Таким чином, більшість інкубаторів не можуть 

самостійно покривати всі свої витрати. Згідно з оці-

нками німецьких вчених лише 4 східнонімецьких 

інкубатори самостійно покривають свої витрати. 

Підтримка, що надається інкубаторам місцевою 

владою, може мати не лише чисто фінансові, а й 

інші форми. Нефінансові субсидії включають на-

дання дешевої землі і будівель, в тому числі і суб-

сидії на підготовку кадрів [1]. 

Важливою проблемою є оцінка вкладу інкуба-

торів в «виживання» та розвиток компаній. Федера-

ція бізнес-інкубаторів Німеччини встановила, що 

рівень банкрутства фірм в інкубаторах становить 

приблизно 5%. Це значення набагато менше, ніж рі-

вень банкрутства підприємств, що функціонують 

поза стінами інкубаторів, де кожна третя фірма 

припиняє своє існування протягом трьох років з дня 

свого заснування. 

В цілому зараз існує 75 показників для оцінки 

діяльності інкубаторів, розбитих на 4 гупи:  

1. Підтримка створення нових фірм; 

2. Трансфер технологій; 

3. Регіональний розвиток; 

4.  Фінансування інкубаторів.  

Інкубаторам пропонується оцінити себе само-

стійно по кожному з критеріїв за десятибальною 

шкалою. Таким чином, здійснюється добровільна 

сертифікація інкубаторів. 

На думку німецьких експертів, можна виді-

лити 3 фактори, щоб визначили успіх бізнес-інку-

баторських структур: 

1. Енергійність місцевих і регіональних орга-

нів влади і управління. 

2. Зацікавленість місцевої промисловості. 

3. Наявність університету або іншого вузу, що 

забезпечує технічну освіту. 

Як показує німецький досвід, для забезпечення 

успіху діяльності технопарку необхідно, щоб він 

відповідав мінімальним вимогам до власного геог-

рафічного розташування та розміщення клієнтсь-

ких фірм. Найбільш важливими для клієнтів факто-

рами є можливість розміщення у приміщеннях, ста-

ндартний набір зручностей і устаткування, 

неформальне спілкування і здатність парку дати 

фірмі престиж. 

Типовий клієнт технопарку - це мале підпри-

ємство, що дуже часто засноване одним або двома 

вченими, покинули університет, до яких в якості 

працівників приєдналися їхні молоді друзі. Ці підп-

риємства, як правило, не мають серйозного досвіду 

в бізнесі, але компенсують цей недолік особистим 

ентузіазмом. Роботі за наймом в іншому місті або 

регіоні вони воліють незалежність та підприємни-

цьку автономність у рідному місті. 

Більшість клієнтських фірм цього типу - фірми 

обслуговування або субпідрядники, що пропону-

ють промисловості наукомістку продукцію. 

Критичним чинником успіху наукового парку 

німецькі експерти вважають наявність ретельно пі-

дібраної і кваліфікованої команди менеджерів [1, 

c.72-88]. 

Проаналізувавши досвід роботи бізнес-інкуба-

торів в Німеччині, ми прийшли до висновку, що він 

може бути адаптований і використаний в Україні. 

Це стосується участі структур влади, банківського 

співтовариства, корпоративного сектора в роботі 

інкубаторів, взаємодії інкубаторів з науковими ор-

ганізаціями, юридичного статусу бізнес-інкубато-

рів, використання системи показників для оцінки 

діяльності інкубаторів. 

Ми вважаємо, що на нинішній стадії розвитку 

переважна більшість українських бізнес-інкубато-

рів не є інкубаторами в західному розумінні. Це - 

прототипи інкубаторів. Світова практика виробила 

усталені принципи формування бізнес-інкубаторів 

та умови прийому до них підприємств. Згідно цим 

принципам підприємства, що мають намір увійти 

до бізнес-інкубатору повинен пройти обов’язкові 

стадії: 

- стадія відбору; 

- стадія оцінки; 

-  доведення до належного стану зрілості бі-

знес-ідей; 

- розробка бізнес-плану проекту; 

-  відбір лідерів.  

В Україні цим поки по даним принципам та 

умовам прийому бізнес інкубатори нажаль не пра-

цюють. 

На території України діють бізнес-інкубатори 

різні за організаційно-правовою формою, складом 

засновників, профілем, комплексу послуг, що нада-

ються підприємцям. Близько 30 % інкубаторів в Ук-

раїні - це технологічні інкубатори, близько 20% - 

міжнародні і 50% — це спеціалізовані інкубатори. 

Так само, як і в найбільш розвинених країнах в Ук-

раїні одночасно представлені інкубатори трьох по-

колінь. 

Враховуючи досвід інших країн та України, 

можна виділити велике число серйозних проблем і 

в нашій державі і за кордоном при переході струк-
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тур, подібних бізнес-інкубатору, на самофінансу-

вання. Це відбувається, головним чином, по при-

чині відсутності чіткого планування і механізмів 

для реалізації цього етапу В Україні в умовах еко-

номічної кризи найбільш успішні організації в кін-

цевому підсумку звузили спектр діяльності до рівня 

агентства по нерухомості, переставши виконувати 

функції інноваційного бізнес-інкубатора. Дана тен-

денція не унікальна в контексті світового досвіду 

інноваційного підприємництва. Найстаріші бізнес-

інкубатори у всьому світі функціонують як фірми, 

що займаються нерухомістю, найбільш успішні з 

яких представлені агрегатами рієлторського біз-

несу та консалтингу. Ці структури більш багаті і 

могутні, але їм присуши всі ті недоліки, які були 

властиві першим бізнес-інкубаторів: зокрема, рі-

шення питання, потрапить фірма до бізнес-інкуба-

тор чи ні, залежить від того, може вона платити за 

оренду. 

В Україні відзначається інтерес до ідеї реаліза-

ції некомерційних бізнес-інкубаторів. Як показує 

практика, можливе вирішення ряду проблем з вико-

ристанням таких некомерційних бізнес-інкубато-

рів. Наприклад, збільшення зайнятості населення та 

певних груп (біженців, колишніх військовослужбо-

вців, молоді та інших) шляхом реалізації спеціаль-

них програм; раціональне і ефективне викорис-

тання муніципальних інвестиційних фондів для мі-

крокредитування і муніципальних площ під малий 

бізнес. У регіонах з допомогою бізнес-інкубаторів 

намагаються вирішувати задачі розміщення муні-

ципального замовлення та проведення тендерів, а 

також цілеспрямованого розвитку малого бізнесу в 

пріоритетних для міста напрямах, прозорості фі-

нансових потоків. Розглядається можлива роль біз-

нес-інкубатора як гаранта та поручителя за своїх 

клієнтів в лізингових і кредитних програмах. Ве-

лика увага приділяється можливостям викорис-

тання інновацій для підвищення конкурентоспро-

можності продукції малих підприємств на українсь-

кому ринку, а також проблемам навчання та 

консультування.  

Проте, у цьому питанні відсутній системний 

підхід, немає загальної стратегії, яка дозволила б ді-

ючим бізнес-інкубаторам – як звичайним так і спе-

ціалізованим – більш ефективно працювати з муні-

ципальними органами за єдиними програмами під-

тримки підприємців.  

Існуючих в Україні ситуацію з бізнес-інкубу-

ванням частково можна представити, розглянувши 

на прикладі некомерційних бізнес-інкубаторів, що 

зосереджені на ІТ-проекти. Так, наприклад, в 2016 

році в м. Києві відкрився некомерційний бізнес-ін-

кубатор ІТ-проектів «1991 Open Data Incubator». 

Проект було реалізовано громадською організа-

цією SocialBoost за підтримки Western NIS 

Enterprise Fund, компанії «Майкрософт Україна» та 

Уряду України. Метою створення проекту є транс-

формувати великі обсяги відкритих державних да-

них у ресурс для створення стартапів, що надають 

сервіси українським компаніям, громадянам та дер-

жавним органам. Проект покликаний інформатизу-

вати такі сектори економіки як енергетику, агробіз-

нес, інфраструктурні проекти, державні послуги 

для громадян, налагодивши взаємодію ІТ-

розробників, аналітичних центрів та громадських 

організацій з органами державної влади. Ставши 

учасником інкубатора, стартап отримає можливість 

працювати над своїм проектом в офісі А-класу в 

центрі Києва, прямий контакт з українськими дер-

жавними структурами всіх рівнів, безкоштовно 

пройти двомісячну інкубаційну програму, скорис-

татися технологічною підтримкою програми 

Microsoft Bizspark, отримати доступ до кращих ін-

весторів. Інкубатор «1991 Open Data Incubator» 

включає в себе такі компоненти: 

1. Галузеві рішення (для інфраструктури, 

агро, енергетики); 

2. Електронні послуги (для населення); 

3. Аналітичні системи (для міністерств і орга-

нів влади); 

4. Smart-city рішення (для місцевих адмініст-

рацій) [7]. 

До позитивних прикладів діючих ІТ бізнес-ін-

кубаторів України можна віднести:  

- Бізнес-інкубатор Happy Farm створений у 

2012 році. До основних функцій даного бізнес-інку-

батору є надання послуг бізнес-девелопменту для 

стартап-команд чи компаній. Другорядними функ-

ціями є супровід компаній та залучення інвестицій 

для реалізації проектів компаній; 

- Бізнес-інкубатор GrowthUp створений у 

2010 році. Даний бізнес-інкубатор орієнтований на 

технологічні стартами. Основною ціллю діяльності 

бізнес-інкубатора є дання інформаційних послуг на 

початковому етапі запуску бізнесу; 

- Бізнес-інкубатор WannaBiz створений у 

2012 році. Основною метою діяльності є допомога 

перспективним та інноваційним проектам в сфері 

ІТ-технологій. До мотиву діяльності бізнес-інкуба-

тора можна віднести формування стартап-екосис-

теми в Україні; 

-  Бізнес-інкубатор Polyteco створений в 

2013 році. Метою діяльності бізнес-інкубатору є 

підтримка студентської підприємницької ініціа-

тиви в галузі ІТ [4].  

Разом з тим, функціонування бізнес-інкубато-

рів закордоном та зокрема в Україні супроводжу-

ються низкою проблем:  

- Недолік науково-методичного забезпе-

чення бізнес - інкубування в Україні. До теперіш-

нього часу не розроблені основоположні законода-

вчі та нормативні акти, що чітко визначають право-

вий статус бізнес-інкубатора, принципи його 

функціонування, взаємовідносини з власником 

приміщень, органами влади, підприємницьким 

співтовариством; 

-  Забезпечення нежитловими приміщен-

нями, що задовольняють необхідні вимоги, для ро-

зміщення бізнес-інкубаторів. Потрібно опрацювати 

питання законодавчого забезпечення надання біз-

нес - інкубаторами та бізнес-інкубаторів приміщень 

та майна на пільгових умовах з метою розвитку ма-

лих підприємств - клієнтів інкубатора; 
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-  Реалізація принципу комплексності у вирі-

шенні завдання збільшення числа малих підпри-

ємств. Здійснення комплексу законодавчих і орга-

нізаційних заходів відносно створення єдиної сис-

теми безперервного циклу вирощування малих 

підприємств та їх подальшого розвитку від бізнес-

інкубатора до технопарку, а потім територіального 

кластера, економічної зони тощо; 

- Відсутність системи підготовки кадрів та 

недостатній рівень кваліфікації персоналу бізнес-

інкубаторів. Фахівцями в області бізнес-інкубу-

вання, керівниками створюваних інкубаторів єди-

ноголосно відзначається відсутність системи підго-

товки кадрів для бізнес - інкубаторів, в першу чергу 

управлінського персоналу, а також фахівців в обла-

сті низьких перспективних напрямків, що сприяють 

успішному виведенню підприємств на ринок [5]. 

Крім того, спостерігається потреба у підгото-

вці кадрів не тільки для самих інкубаторів, але і для 

малих інноваційних компаній, що знаходяться в 

ньому. 

- Недостатність досвіду розвитку бізнес-інку-

баторів та управління ними на муніципальному та 

регіональному Рівні. Ще одне завдання: на систем-

ній основі здійснювати підготовку кадрів для регі-

ональних органів влади, місцевого самоврядування 

з метою поширення передового досвіду розвитку 

бізнес-інкубування; 

- Створення бізнес-інкубаторів на базі ВНЗ, на-

укових інститутів, великих промислових підпри-

ємств; 

Вирішення перерахованих вище проблемних 

питань створює передумови для інтенсифікації 

створення мережі бізнес-інкубаторів, забезпечуючи 

спочатку комфортні умови для реалізації регіональ-

них проектів у сфері бізнес-інкубування. 

Однак крім цих питань останнім часом все бі-

льше озвучуються проблеми, що виникають при 

безпосередньому створенні інкубаторів бізнесу, що 

стосуються власне управління інкубатором, вимог і 

принципів відбору підприємств, асортименту нада-

ваних послуг та ін. 

Вже на етапі будівництва/реконструкції буді-

влі для розміщення інкубатора необхідно приймати 

рішення по кожному з них. 

- Управління бізнес-інкубатором. Статус, Фун-

кції, обов’язки керуючої компанії; 

- Відбір суб’єктів малого підприємництва: 

принципи, методологія; 

- Проблема комплексності послуг. При оцінці 

ефективності роботи бізнес-інкубатора спостеріга-

ється пряма залежність від переліку надаваних їм 

послуг. У даному випадку сам асортимент послуг 

безпосередньо залежить від цільового призначення 

інкубатора, однак наріжнім каменем має служити 

дотримання умови комплексності послуг. Крім тра-

диційних послуг, що надаються, а саме консалтин-

гових, юридичних, бухгалтерських, поштово-сек-

ретарського обслуговування та ін., обов’язковим 

має бути наявність навчальної складової; 

- Страхування майна бізнес-інкубатора [5].  

Представлені вище проблемні питання є доста-

тньо різними і за рівнем, на якому можливе їх успі-

шне вирішення, і за значенням. Тим не менше, 

тільки комплексне вирішення їх, а також і безлічі 

інших, які безсумнівно будуть виникати в процесі 

створення кожного окремого інкубатора, зможуть 

гарантувати ефективність запровадження та функ-

ціонування в Україні цілої мережі нових інкубато-

рів бізнесу.  

Для вирішення проблем бізнес-інкубування 

необхідно створити ефективну систему управління 

діяльністю бізнес-інкубатора, яка дозволить уник-

нути багатьох помилок при веденні бізнесу в період 

становлення підприємств в ринкових умовах госпо-

дарювання з мінімальними втратами для бізнесу. 

Таким чином, ми розглянули досвід бізнес-ін-

кубування деяких зарубіжних країн і України. Були 

виявлені особливості протікання цього процесу в 

нашій країні, відзначені існуючі проблеми, що пе-

решкоджають стабільному і ефективному функціо-

нуванню структури бізнес-інкубатора, які потребу-

ють вирішенню як на державному рівні, так і на рі-

вні керівництва самих бізнес - інкубаторів.  

Ми вважаємо, що вивчення і використання 

міжнародного досвіду бізнес-інкубування з ураху-

ванням особливостей економічного і політичного 

стану в Україні може зіграти важливу роль у стано-

вленні та вдосконаленні малого підприємництва, 

формуванні і функціонуванні цивілізованої ринко-

вої системи господарювання нашої держави. 
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