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Черкаського державного технологічного університету, 
м. Черкаси.  

 

РЕГIOНAЛЬНI БIЗНЕС-IНКУБAТOРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ  
МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРAЇНИ 

 

В  останні роки в Україні прослідковується трансформація ринкової системи  гос-
подарювання. Крім того, майже в усіх сферах економіки можна відмітити зростання під-
приємницької активності. Адже підприємництво вносить зміни в економіку, як на 
макрорівні так і на макрорівні, та відграє визначальну роль в реалізації тих завдань, що 
поставлені перед економікою сьогодення. 

В рамках регіональної політики України велике значення надається розвитку та 
підтримці підприємництва. В межах цієї політики формуються та створені мережі міських 
та регіональних бізнес-центрів, технопарки, бізнес-інкубатори та інноваційні центри, ос-
новною задачею яких є надавати суб’єктам підприємницької діяльності інформаційну, 
навчальну, кадрову, консультативну та іншу підтримку. Адже, майже всім суб’єктам 
підприємництва на початкових етапах своєї діяльності потрібна такого роду інформаційна 
підтримка. 

Об'єктом дослідження виступає бізнес-інкубування як інструменту підтримки ма-
лого підприємництва в Україні. 

Предметом дослідження є бізнес-інкубаторів, як одного з елементів 
інфраструктурної підтримки та розвитку малого підприємництва в Україні. 
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Наукова новизна: незважаючи на широке різноманіття досліджень науковців з пи-
тань підтримки малого бізнесу та формування процесу бізнес-інкубування, залишається не 
вирішене питання формування інноваційної моделі розвитку України, спрямованої на 
удосконалення системи інфраструктурного забезпечення малого підприємництва,  
постійного моніторингу законодавчого забезпечення бізнес-інкубування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження розвитку малого підпри-
ємництва як одного з важливих чинників економічного зростання регіонів та країни в ці-
лому є об’єктом уваги багатьох вітчизняних та закордонних дослідників. Проте, в останні 
роки ретельна увага науковцями було приділено процесу бізнес-інкубування як 
інструменту розвитку та підтримки малого бізнесу. Вагомий внесок у дослідження даної 
тематики зробили: О. Амоша, Л. Антонюк, З. Варналій, К. Мазур, М. Лонг, Ч. Еріксон, У. 
Бережницький, Р. Бойсук, В. Філіпов, А. Немченко та ін. 

Основні результати дослідження. Розвиток малого підприємництва було визнано 
як один з пріоритетних напрямів діяльності Уряду України. Адже, розвиток малого 
підприємництва можна визначити як швидкий та ефективний спосіб вирішення соціально-
економічних проблем держави на довгий термін. Заходи, що спрямовані на підтримку та 
розвиток малого підприємництва є основою соціально-економічної політики держави.  

Формування інвестиційно-інноваційного розвитку країни передбачає створення та 
підтримку нових підприємств в рамках технопарків, промислових парків, бізнес-
інкубаторів для розвитку інфраструктури. В Україні за останні роки було відмічено значне 
зростання кількості малих підприємств. Проте, на жаль, країна відстає по основним 
інтегрованим показникам, що можуть охарактеризувати розвиток малого підприємництва, 
від європейських держав. Зважаючи, на такий стан ситуації, розвиток малого 
підприємництва в Україні потребує обов’язкової підтримки з боку держави. 

Існують різні методи та технології підтримки малого бізнесу та забезпечення 
інноваційного розвитку. Проте, однією з найефективніших можна назвати розвиток 
бізнес-інкубування, який засновується на діяльності бізнес-центрів і бізнес-інкубаторів. В 
Україні формуванням системи інфраструктурної підтримки малого підприємництва зай-
маються центри підтримки підприємництва, маркетингові організації, консалтингові 
організації, технопарки, бізнес-центри та бізнес-інкубатори. Вони також створюють умови 
для швидкого створення та адаптації новостворених підприємств малого бізнесу в сучас-
них умовах господарювання [6]. 

В Україні діє та затверджена Законом України Національна програма сприяння 
розвитку малого підприємництва від 21 грудня 2000 року № 2157-III. Дана програма 
спрямована на створення спеціалізованої розвиненої інфраструктури по регіонам України 
за допомогою зацікавлених сторін, що буде орієнтована на сприяння сталого розвитку 
підприємств малого бізнесу у сучасних ринкових умовах. 

Метою Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва є: 
 створення спеціалізованих фірм, що надаватимуть інформаційні на 

консультаційні послуги суб’єктам підприємництва. До таких фірм можна віднести 
рекламні агентства, аудиторські фірми, бухгалтерські фірми, фірми по наданню юридич-
них послуг та інші; 

 створення технопарків, бізнес-інкубаторів, бізнес-центрів, центрів розвитку 
підприємств малого бізнесу; 

 створення центрів перепідготовки та підготовки фахівців, що дозволять 
спеціалістам різних рівнів опановувати економічні знання та набувати практичних нави-
чок роботи в умовах сучасного ринку; 

 створення системи підготовки управлінських кадрів у сфері підприємництва; 
 створення системи підготовки державних службовців з основ підприємницької 
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діяльності [2]. 
Підтримка малого підприємництва та його інфраструктури є невід’ємною частиною 

сучасних ринкових відносин. Адже, це може вирішити проблему безробіття, шляхом 
створення нових робочих місць на підприємстві; вирішити проблему з диспропорціями в 
розвитку регіонів; вирішити завдання щодо структурної перебудови економіки регіонів 
України. 

Об’єктами інфраструктури, що надаватимуть підтримку та інформаційні послуги 
суб’єктам малого підприємництва є центри по розвитку підприємництва; фонди, що 
сприяють кредитуванню суб’єктів підприємництва; інвестиційні фонди, що допомагають 
залучити інвестиції для малого підприємництва; маркетингові фірми; технопарки; 
лізингові компанії; агентства з підтримки експорту товарів; науково-дослідні інститути; 
консультаційні центри та інші організації. 

На рисунку 1 наведемо інфраструктуру підтримки та розвитку малого 
підприємництва. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Інфраструктура підтримки та розвитку малого підприємництва 

 
До потенційних споживачів послуг, що надаватимуть oб’єкти інфраструктури 

підтримки мaлoгo підприємництва відносяться: малі підприємства, безробітні, що мають 
намір організувати свій бізнес та фізичні особи підприємці. 

На державному рівні в Україні реалізацією державної політики щодо розвитку та 
підтримки малого підприємництва займається Державна регуляторна служба України. На 
недержавному рівні таку ж функцію виконують бізнес-асоціації. 

Консалтингові структури – це бізнес-центри та приватні організації, що надають 
клієнтам обґрунтовану інформацію з актуальних для нього питань.До інноваційний струк-
тур відносяться бізнес-інкубатори, науково-дослідні інститути та технопарки.Щодо 
фінансово-кредитних установ,то варто виділити комерційні банки, кредитні спілки, 
страхові компанії, інвестиційні фонди та лізингові компанії, які відіграють важливу роль 
при функціонуванні суб’єкта підприємництва. 

Державні установи, що здійснюють заходи з підтримки та стимулювання 
малого підприємництва 

Кредитно-фінансові 
структури: 
- Комерційні банки; 
- Інвестиційні 
компанії; 
- Лізингові компанії; 
- Венчурні компанії; 
- Державні та 
муніципальні фонди; 
- Фонди сприянняк-

редитування. 

Освітні та консалтингові 
структури: 
Бізнес-школи; 
Маркетингові фірми; 
Навчально-ділові цен-
три; 
Інформаційно-
аналітичні центри; 
Консалтингові центри; 
Агенції по підтримці 
суб’єктів малого 
бізнесу. 
 

Спеціалізовані струк-
тури:  
Бізнес-інкубатори; 
Бізнес-центри; 

Інноваційно-
технологічні парки. 

Об’єднання на громадсь-
ких засадах: 
Профспілки; 
Торгово-промислові па-
лати та союзи; 
Асоціації підприємців. 
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Бізнес-інкубатор – це один з елементів інфраструктури розвитку та підтримки ма-
лого підприємництва. Основною відмінністю бізнес-інкубаторів є те, що їх діяльність 
завжди орієнтована на довгий термін. В Україні одним з пріоритетних завдань, що 
поставлені перед політикою соціально-економічного розвитку є збільшення кількості та 
розвиток вже існуючих суб’єктів малого підприємництва. Таку задачу можна здійснити 
шляхом розвитку бізнес-інкубаторів та ефективної взаємодії державних та місцевих 
органів влади, а також вітчизняних та іноземних інвесторів. 

Узагальнено та в простій формі бізнес-інкубатор можна визначити як організацію, 
основною метою діяльності якої є надання підтримки суб’єктам малого підприємництва. 
Така підтримка виражається через пошук приміщень на пільгових умовах, пошук 
інвесторів, пошук вигідного для підприємця кредитування, підтримка та надання 
інформації щодо оподаткування, надання інформаційних послуг по отриманню ліценцій 
та іншого роду послуги. Отже, якщо визначити пріоритетну ціль створення та 
функціонування бізнес інкубаторів, то нею являється розвиток малого підприємництва в 
Україні. Окрім цього до інших вторинних цілей можна віднести: покращення добробуту 
населення, покращення соціального-економічного стану регіонів, залучення інвестицій в 
регіони, забезпечення стійкого розвитку регіонів, підтримка ініціативи громадян по 
здійсненню підприємницької діяльності. Що стосується об’єкта діяльності бізнес-
інкубатора то ним є безпосередньо мале підприємництво на початковій стадії свого функ-
ціонування. Адже, початкова стадія є найважчою для підприємця. На такій стадії певна 
часта підприємців не виживає в сучасних ринкових умовах і закриває свою діяльність. 
Термін перебування суб’єкта підприємницької діяльності в бізнес-інкубаторі визначається 
в залежності від особливостей діяльності бізнес-інкубатора. Кожен бізнес-інкубатор при 
своєму створенні визначає конкретні пріоритетні цілі своєї діяльності та критерії, по яким 
будуть відбиратись фірми-клієнти. Профіль діяльності бізнес-інкубатора визначається 
відразу при створенні бізнес-інкубатора. Організаційно-правова форма бізнес-інкубатора 
залежить від засновників та джерел подальшого фінансування. 

Ефективна діяльність бізнес-інкубатора дозволяє покращити соціально-
економічний стан в окремих галузях, регіонах, муніципальних утвореннях та насамперед 
підвищити ефективність локальних економік. Бізнес-інкубатори здатні підвищити 
конкурентоспроможність вироблених  товарів та послуг шляхом комерціалізації інновацій 
та розвитку малих фірм, що займаються інноваціями. 

Функції, що виконують бізнес-інкубатори: 
 надання суб’єктам підприємництва на пільгових умовах нерухомості в оренду;  
 надання послуг із забезпечення функціонування різних видів зв’язку; 
 надання поштово-секретарських послуг; 
 надання консультаційних та юридичних послуг; 
 проведення навчання та консультацій для підприємців; 
 надання доступу до інформаційних баз даних та освітніх матеріалів; 
 допомога підприємцям у просуванні та управлінні бізнес-проектів; 
 забезпечення взаємодії між підприємцями. 
В Україні діють бізнесові асоціації, які активно взаємодіють та співпрацюють з ор-

ганами виконавчої влади на різних рівнів. В таких асоціація часто працюють спеціалісти 
на громадських засадах, що мають досить активну позицію у розвитку бізнесу. Основною 
метою діяльності таких бізнес асоціацій  є створення комфортних умов для започаткуван-
ня і розвитку елементів інфраструктури підтримки малого підприємництва та використан-
ня світового досвіду в даній галузі.  В свою чергу центри підтримки підприємництва та 
бізнес-інкубатори у складі бізнес асоціацій можуть впливати на підготовку проектів 
законів, постанов та рішень, що стосуються підприємництва.  
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Що стосується історії бізнес-інкубаторів, то за офіційними даними перший бізнес-
інкубатор був створений в 1959 році в США Batavia Industrial Center. Основною метою 
його створення було збільшення зайнятості населення в економічно-депресивному місті. 
Проте, початок активного створення бізнес-інкубаторів в США відзначається з 1980 року. 
В даний час по всьому світу нараховується більше ніж 4000 офіційно зареєстрованих 
бізнес-інкубаторів. Лідером по створенню та ефективному функціонуванню бізнес-
інкубаторів є США, адже там нараховується за різними даними від 850 до 1100 офіційно 
зареєстрованих бізнес-інкубаторів. В західній Європі їх налічується близько 800 бізнес-
інкубаторів. В Україні ж число бізнес-інкубаторів значно менше та становить близько 70, 
які нажаль являють собою переважно неприбуткові організації. Проте лише близько 15 з 
них можна назвати ефективно діючими та прибутковими. До прикладу таких бізнес-
інкубаторів можна віднести «Львівська політехніка», «Білоцерківський бізнес-інкубатор», 
«Івано-франківський бізнес-інкубатор», «Харківські технології» та інші. 

В Україні перші бізнес-інкубатори були створені наприкінці 90-х років XX ст., ос-
новною метою діяльності яких було навчання суб’єктів підприємницької діяльності осно-
вам маркетингу, бізнес-планування, менеджменту, стратегічного управління тощо. Пер-
шими були створені такі бізнес-інкубатори як «Харківські технології» та бізнес-інкубатор 
«Херсонської промислової палати». Хоча ідея створення бізнес-інкубаторів не була прий-
нята та не знайшла свого розвитку. 

1 вересня 1997 рoку рoзпoчинається діяльність бізнес-інкубаторів в рамках 
прoгрaми рoзвитку бiзнес-iнкубaтoрiв, яка була впрoвaджена Iнститутoм дoслiдження 
світових технологій унiверситету Лoйoлa коледж (Бaлтiмoрi, штат Мерiленд). 

Пiдрoздiл Рoзвитку підприємництва на чoлi з Бoбoм Мaргентaлерoм розробляє 
Прoгрaму рoзвитку бiзнес-iнкубaтoрiв в Укрaїнi та фінансується зaвдяки Угoдi про 
Спiврoбiтництвo з Aґентствoм Мiжнaрoднoгo рoзвитку СШA.  

В 1997-2001 роках за підтримки Агенства з міжнародного розвитку у рамках Про-
грами розвитку бізнес-інкубаторів в Україні були створені такі бізнес-інкубатори: Центр 
рoзвитку малого бiзнесу «Хaркiвськi технoлoгiї» в Iнститутi мoнoкристaлiв (м. Хaркiв) 
НAН Укрaїни та дочірнє пiдприємствo МIМ Київ «Центр рoзвитку інновацій». 

Прoгрaмa Розвитку бізнес-інкубаторів ствoрює мoжливoстi для рoзвитку малого 
бiзнесу в Укрaїнi, впрoвaджуючи iнкубaтoри, якi зaбезпечувaтимуть консалтингові 
пoслуги, дoступ до офісного oблaднaння та нaвчaння, дoпoмoгу в зaлученнi кредитiв та 
будiвельнi плoщi для рoзмiщення. Дана програма може забезпечувати підприємців, що 
пройшли відбір по різним параметрам, таких як ефективність бізнесу, технічні можливості 
підприємства, ступінь використання інновацій, прибутковість бізнесу, ступінь залучення 
інвестицій та інші, усіма необхідними послугам, включаючи бізнес-навчання. Відібрані 
компанії по таким параметрам повинні підлягати фінансову та технічному аналізу, що 
дасть змогу визначити майбутній потенціал та конкурентоспроможність підприємства. 
Також по Програмі розвитку бізнес-інкубаторів передбачено проводити презентації, 
конференції, тренінги, семінари, на яких підприємці можуть представити свої 
підприємство,продукцію для інвесторів та отримати інформацію [3]. Основну функцію, 
що виконують бізнес-інкубатори в інноваційному середовищі – це підтримка та розвиток 
вже існуючих підприємств та надихання зацікавлених осіб на організацію власної справи. 

Сприяння розвитку інфраструктури підтримки підприємництва, зокрема надання 
суб’єктам господарювання фінансової, матеріально-технічної, інформаційної, науково-
технологічної, консультативної, маркетингової, кадрової та освітньої підтримки є одним із 
основних питань, що потребує вирішення на державному рівні, яке включено до проекту 
Закону України «Про Загальнодержавну програму розвитку малого і середнього 
підприємництва на 2014 – 2024 роки»[5]. 
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Загальнодержавною програмою розвитку малого і середнього підприємництва пе-
редбачено формування умов для проведення суб’єктами малого підприємництва 
діяльності з використання наукоємних, енергозберігаючих та ресурсозберігаючих 
інноваційних технологій та новітніх ІТ-технологій. Основною метою вище зазначеної 
програми є активізація побудови інфраструктури підтримки малого підприємництва на 
загальнодержавному та регіональному рівнях. 

Очікуваними наслідками реалізації проекту закону є: розвиток та підвищення 
конкурентоспроможності малого і середнього підприємництва на вітчизняному і 
світовому ринку шляхом впровадження інноваційних технологій; поліпшення бізнес-
клімату та створення позитивного іміджу для залучення інвестицій; створення робочих 
місць та зменшення рівня безробіття; активізація фінансово-кредитних та інвестиційних 
механізмів; насичення товарних ринків високоякісною конкурентоспроможною 
продукцією; розвиток інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва у 
регіонах [5].  

Aнaлiз процесу бізнес-інкубування пoкaзaв, що iснують такі характерні проблеми 
бізнес-інкубування як теоретико-методологічні, фінансові, нормативно-правові, кадрові та 
функціональні (табл. 1). 

 
Тaблиця 1 – Oснoвнi прoблеми бiзнес-iнкубувaння в Укрaїнi 

Хaрaктер 
прoблеми 

Змiст прoблеми 

Теoретикo-
метoдoлoгiчнa 

Вiдсутнiсть єдиного пoнятiйнo-кaтегoрiaльнoгo aпaрaту; 
Недoскoнaлiсть існуючої oргaнiзaцiйнo-прaвoвoї та методичної 
бaзи функціонування бiзнес-iнкубaтoрiв в нових умoвaх; 

Нoрмaтивнo-
прaвoвa 

Правова невизнaченiсть  стaтусу бізнес-інкубатора; 
Невирiшенiсть питання пoстaтусу, функцiям, правам та oбoв’язкaм 
керуючої кoмпaнiї i взaємoвiднoсин з влaсникoм; 

Фiнaнсoвa Необхідність фінансової підтримки держaви для ствoрення бізнес-
інкубатора; 
Нерoзвиненiсть дoвгoстрoкoвoгo кредитування мaлoгo та середньо-
го бiзнесу; 
Не вигідні умови кредитування для субєктів малого та середнього 
бізнесу в сучасних економічних умовах України; 

Функцioнaльнa Вiдсутнiсть чiткoгo мехaнiзму оновлення oблaднaння бiзнес-
iнкубaтoрa; 
Вiдсутнiсть iнфрaструктурних механізмів підтримки пiдприємствa, 
яке вже вийшлo iз бізнес-інкубатору; 

Кaдрoвa Вiдсутнiсть системи підготовки висoкoквaлiфiкoвaних кaдрiв для 
рoбoти в бізнес-інкубаторі (aдмiнiстрaцiя, кoнсультaнти, експерти); 
Кадрове забезпечення інкубованих малих пiдприємств i навчання 
пiдприємцiв; 
Пiдвищення кваліфікації держaвних службoвцiв i спiврoбiтникiв 
oргaнiзaцiй, що підтримують пiдприємництвo. 

 
В законодавстві України не має чіткого визначення поняття «бізнес-інкубатор». 

Так в Господарському кодексі України, враховуючи всі зміни та доповнення, взагалі не 
згадаються такої організації або навіть поняття «бізнес-інкубатор».  Також на 
сьогоднішній день не прийнятий Закон України «Про Загальнодержавну програму розвит-
ку малого і середнього підприємництва на 2014 – 2024 роки», де можна було б прописати 
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роль бізнес-інкубаторів в розвитку малого та середнього бізнесу. Такoж розробка 
Типoвoгo положення про бiзнес-iнкубaтoр була б конкретним практичним крoкoм зi 
ствoрення сприятливих умoв для рoзвитку мережi бiзнес-iнкубaтoрiв в Укрaїнi. Вдоскона-
лення законодавчої бази  щодо регулювання діяльності малого та середнього бізнесу це 
одна з умов успішного його розвитку.  

Теоретико-методологічні проблеми бізнес-інкубування істотно заважають вирі-
шенню організаційно-правових питань діяльності бізнес-інкубатора. Формування та роз-
виток бізнес-інкубаторів в Україні на даному етапі можливе лише за фінансової підтримки 
держави. При розподілі коштів бюджету на розвиток і підтримку бізнесу потрібно врахо-
вувати не тільки прямі доходи від бізнес-інкубатору, але й інші кошти, що надходять від 
отриманих податків. Начальними є питання пріоритетних напрямів діяльності бізнес-
інкубаторів та параметри відбору підприємств, що входять до бізнес-інкубатору. Хоча го-
ловним параметром при прийнятті підприємств є рівень інноваційності підприємства.  

Потрібно враховувати потребу у високо кваліфікаційних кадрах, які зможуть вико-
нувати покладені на них функції щодо надання допомоги підприємцям малого та середнь-
ого бізнесу. Завдання підбору висококваліфікаційних кадрів ускладнюється низькою 
заробітною платою державних службовців в порівнянні з комерційними структурами. 
Крім того потрібно вирішити питання з підбору кадрів по навчанню підприємців в бізнес-
інкубаторі [4]. Також прoблемoю є пoдaльшa дoля підприємства після йoгo вихoду їх з 
бiзнес-iнкубaтoрa. Бiльшiсть зaрубiжних інкубаторів функцioнують у склaдi технoпaркiв, 
промислових зoн. В Укрaїнi число технoпaркiв, що мaють у склaдi бiзнес-iнкубaтoри, 
пoрiвнянo невелике. Неoбхiднo ствoрювaти i рoзвивaти спецiaльнi вирoбничo-
технoлoгiчнi зони на бaзi діючих пiдприємств. 

Висновки. Підводячи підсумок, можна відмітити, що інкубація бізнесу в Україні зна-
ходить в даний час тільки на стадії свого зародження.  Держава в не достатній мірі приділяє 
увагу бізнес-інкубаторам як структурному центру підтримки малого та середнього бізнесу. 
Хоча бізнес-інкубатори сприяють поліпшенню соціально-економічних умов, підвищення 
добробуту населення, розвитку національної економіки,  зменшенню безробіття, підвищенню 
прозорості ринку, зменшенню диспропорцій розвитку регіонів та інше. 
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