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Originality. Particular attention should be paid to the strengthening and further development of 
banks with state capital, the development of a regulatory and legal framework for regulating the activities 
of foreign banks and clear rules for the sale of banks with domestic capital to foreign owners. The 
implementation of such measures will, if not neutralize, at least minimize the negative effects of foreign 
capital on the banking sector of Ukraine. 

Conclusion. It is clear that the outflow of foreign, primarily European capital is not a positive 
development. With the decrease in the number of Western investors, the development of risk management 
of the introduction of European standards and transparency of the banking business is hampered. It is 
proposed to seek ways to develop and strengthen the banking system of Ukraine, primarily in its domestic 
component, and also to protect it from the inflow of unreliable and disinterested capital that is not 
interested in the national development of Ukraine's economy. Stable functioning of the banking system has 
caused a transition to a qualitatively new level of financial regulation and supervision and to ensure the 
stability of the financial and credit system as a whole. 

Keywords: banking system of Ukraine, foreign capital, bank assets, bank loans. 
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ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ У ІННОВАЦІЙНО-ОСВІТНІХ 

КЛАСТЕРАХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 
У статті запропоновані етапи реалізації та впровадження бізнес-інкубатору в 

інноваційно-освітніх кластерах регіону, концепція створення бізнес-інкубатору на базі вищого 
навчального закладу регіону, наведено алгоритм комерціалізації ідеї впровадження бізнес-
інкубатору у вищому навчальному закладі. 

Ключові слова: бізнес-інкубатор, інновації, вищі навчальні заклади, регіони, кластери.. 

 
Постановка проблеми. В сучасній науковій літературі з'явилася значна кількість 

робіт, в яких розглядаються різноманітні проблеми українського підприємництва, 
пропонуються методичні підходи, управлінські технології та заходи, що сприяють 
підвищенню ефективності та розвитку малого підприємництва в Україні. Особливу увагу 
приділяють питанням кластероутворення, формуванню новітніх форм асоціацій, 
організації бізнес-інкубаторів та бізнес-акселераторів. Така активність пов’язана з кризою 
української освіти, відсутністю підприємницьких університетів, низьким рівнем процесів  
співпраці з бізнесом та органами державної, галузевої, регіональної влади. 

Актуальність означеної проблематики в Україні визначається тим, що створення і 
розвиток бізнес-інкубаторів, особливо на платформах освітніх установ – один з напрямів 
активації, удосконалення та регулювання діяльності в парадигмі відносин «населення-
бізнес-освіта-влада». Також це активна форма: підтримки малого та середнього бізнесу; 
прискорення нарощення потенціалу підприємництва з інноваційною орієнтацією; 
відповідності процесів кластероутворення європейським стандартам; оптимізації зв’язків 
між владою, освітою та бізнесом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем кластеризації 

займалися науковці різних країн світу. Ю. Андрєєв розглядав вклад кластерів у розвиток 
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економіки регіону [1]. М. Афанасьєв досліджував тенденції світової кластеризації 

економіки [2]. М. Войнаренко окреслив кластерні технології, що застосовуються в системі 

підтримки конкурентоздатності та розвитку підприємницьких структур [3]. 

Є. Монастирний охарактеризував ресурсний підхід до оцінки інноваційного кластера [4]. 

С. Пятінкін та Т. Бикова дослідили тенденції розвитку процесів кластеризації у світі [5]. 

В. Чевганова визначила сутність та економічне значення кластерів для економіки  

країни [6]. Г. Яшева розглядала підвищення кадрового забезпечення регіональних 

виробничих кластерів як фактор інноваційного розвитку регіонів [7]. Регіональні аспекти 

розвитку бізнес-інкубаторів, моделі інноваційно-освітнього бізнес-інкубатору ВНЗ на 

основі інформаційного потенціалу регіону і процеси інкубації та кластеризації в регіоні 

досліджено в працях – О.Фінагіної, Р. Манна, К. Андрєєвої та ін. [8; 9; 10; 11].  

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є визначення засад 

формування бізнес-інкубаторів у інноваційно-освітніх кластерах з урахуванням проблем та 

перспектив розвитку регіонів України та майбутніх змін в діяльності вищих навчальних 

закладів (ВНЗ). 

Виклад основного матеріалу дослідження. Бізнес-інкубатор – структурний 

підрозділ закладу освіти або неприбуткова громадська організація, яка надає на певних 

умовах і на певний час власні спеціально обладнані приміщення, інше майно, 

інтелектуальну власність суб'єктам малого підприємництва, що розпочинають свою 

діяльність, з метою сприяння у набутті ними фінансової самостійності. Бізнес-інкубатор 

націлений на сприяння розвитку інноваційно-орієнтованої економіки і є додатковим 

інструментом розвитку системи вищої освіти. Він дає змогу подолати академічний розрив 

між вищою школою і практикою впровадження інновацій, виділити найбільш активних 

підприємців і дати їм плацдарм для здійснення найсміливіших ідей. 

Актуальність проектів бізнес-інкубування в різноманітних форматах обумовлена 

необхідністю розвитку підприємництва, в тому числі молодіжного, у регіонах України.  

В процесі входження в підприємницький процес молодь стикається з багатьма проблемами – 

юридичними, організаційними, фінансовими, маркетинговими, комунікаційними, технічними. 

Бізнес-інкубатори – це структури, які надають підтримку новоствореним малим та 

середнім інноваційним підприємствам шляхом надання на певний час певного комплексу 

послуг та ресурсів. Здебільшого молодим компаніям надають у використання офісне 

обладнання, комп`ютерну та телекомунікаційну техніку, а також пропонують в оренду 

приміщення на пільгових умовах та за цінами, нижчими за ринкові. Бізнес-акселератори 

також здійснюють підтримку започаткованих бізнес проектів, однак на відміну від бізнес-

інкубаторів їх допомога більше спрямована на навчальні, експертні або фінансові послуги 

компаніям початківцям. Зазвичай за таку допомогу компанії розраховуються наданням 

частки у власному капіталі. В сучасних умовах бізнес-інкубатори, бізнес-акселератори, 

інвестиційні фонди, фінансові структури досить часто поєднуються та представляють 

собою гібридні структури здатні надати комплексну підтримку бізнесу [10,11]. 

З метою залучення потенціалу українського бізнес-середовища, подолання проблем 

стимулювання молоді до підприємницької діяльності, поширення новітніх форматів 

підприємницьких університетів, рекомендуємо створення бізнес-інкубаторів в 

національних ВНЗ, де підприємці-початківці на старті своєї діяльності можуть отримати 

можливості для розвитку власного бізнесу і постійну консультаційну підтримку протягом 

перших півтора-двох років роботи. Така підтримка підприємництва продиктована 

необхідністю: закріплення його в регіонах і реальною участю в розвитку ринків. 

Бізнес-інкубатор організовується з метою сприяння бізнес-проектам, що 

засновуються студентством, підприємцями та науково-педагогічним персоналом вищих 

навчальних закладів за підтримки: представництв органів державної влади, представників 

великого та середнього бізнесу, активізації учасників кластерних ініціатив. Для реалізації 

запропонованого проекту пропонується концепція, наведена на рисунку 1. 
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Рис. 1. Концепція створення бізнес-інкубатору на базі ВНЗ регіону  

Джерело: розроблено автором 

 

Реалізація концепції передбачає створення бізнес-інкубатора, який буде виконуватиме 

такі ключові функції та системно удосконалюватиме інформаційне середовище країни: 

– освітня – проведення тренінгів, семінарів, майстер-класів відомих фахівців, бізнес-

тренерів за напрямами діяльності малого бізнесу, формування підприємницьких команд 

з креативним мисленням, баченням майбутнього, захист реальних бізнес-проектів; 

– наукова – моніторинг підприємницького потенціалу у студентів, розробка і узгодження 

нормативно-правових актів, які стосуються підприємців, обґрунтування і розробка 

систем консультативно-інформаційної підтримки підприємців; 

– підприємницька – розробка підприємницьких карт, робота з фіскальними органами, 

експертна оцінка бізнес-проектів; 

сприяння створенню бізнесу, адаптація його до інформаційного 

суспільства та інтеграція його із системою вищої освіти в регіоні України 

Мета 

проекту 

формування баз даних щодо досвіду – організації та ведення бізнесу, 
інноваціях в маркетингу та рекламі, аналітичних досліджень ринків, 
ринкових продуктів та ринкових сегментів; 
розширення спектру діючих послуг; 
креативна праця по збільшенню досвіду,  знань, інформаційного потенціалу 
університету 

відкрите економічне середовище; 
нарощення процесів глобалізації на українському та світових ринках; 
нарощення продуктивності праці; 
інноваційність в надані освітніх послуг; 
нарощення міжрегіональних комунікацій та ділових зв’язків; 
реформування освіти; 
посилення позицій бізнес-освіти 

1.Наукоємності  – формує тісний зв’язок з науковими знаннями, базовими 
законами суспільного відтворення, пріоритетністю науково-технічного 
прогресу та залучення найкращого наукового досвіду. 
2. Гармонізації  – в системі парадигми відносин «освіта-влада-бізнес» - 
залучення взаємної зацікавленості, врахування потреб та інтересів, 
балансування процесів розвитку . 
3. Комбінування  – формує платформу взаємодії теорії та практики в 
освітніх технологіях; ринкових та адміністративних важелів управління 
процесами розвитку. 
4. Інформаційної прозорості  – на підставі відкритості джерел інформації, 
нарощення якісних параметрів  інформаційного забезпечення, тісного 
зворотного зв'язку з клієнтами, владними інституціями, підприємствами та 
установами. 
5.Інноваційності – на підставі розширення горизонтів комерціалізації 
інтелектуальних продуктів та новітніх технологій з урахуванням 
економічної та соціальної вигоди. 

Відкритість та прозорість управлінської та освітянської діяльності; 
Посилення позитивного іміджу університету; 
Залучення інвесторів та учасників кластерів; 
Залучення державної підтримки ініціатив університету; 
Розширення програм обміну між університетами регіонів України та світу; 
Підвищення кваліфікації викладачів; 
Нарощення конкурентних переваг університету, його випускників на 
ринках регіону, України в цілому та світових ринках 
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– інформаційна – створення баз даних щодо проведення консультацій, організація власної 

справи, бізнес-планування. 

Реалізація наведених функцій сприятиме створенню конкурентоспроможного 

середовища та інноваційних підприємств в регіоні на базі університету за активною 

підтримкою місцевого бізнесу, залучення інвесторів. 

З огляду на замовників конкретного регіону України бізнес-інкубатор сфери послуг 

має бути орієнтований на значно більш різноманітну діяльність, особливо в здійсненні 

професійних послуг. Він повинен профілюватися на такі види робіт: професійний консалтинг 

(маркетинговий, фінансовий, управлінський), інжиніринг, розробку кон'юнктурних і 

довгострокових прогнозів, надання аудиторських і інформаційних послуг, аутсорсинг, 

комплексне бізнес-планування, створення додаткових робочих місць, підготовку кадрів. 

Успішна реалізація бізнес-інкубатора передбачає поетапне впровадження та 

реалізацію наступних кроків, рис. 2. 

 
Рис. 2. Етапи розробки та реалізації проекту 

Джерело: розроблено автором 
 

Успішне впровадження та реалізація наведених кроків наблизить можливості до 

ефективного впровадження головних ідей та напрямів розвитку бізнес-інкубатора в ВНЗ. 

Систематизуємо ключові етапи в межах управлінських процесів та процедур 

відкриття, підготовка та реалізація бізнес-інкубатору на базі ВНЗ. Це 4 наступних етапи, 

що можуть бути різними за форматами та наповненням, але обов’язково повинні мати чіткі 

терміні виконання (рис. 3): 
 

 
1,2,3,4 – етапи впровадження бізнес-інкубатору; 
Nn  – учасники бізнес-інкубатору та  кластеру ВНЗ. 

 

Рис. 3. Етапи впровадження проекту бізнес-інкубатору та залучення наявного потенціалу 
інноваційно-освітніх кластерів регіону (навчального закладу) 

Джерело: розроблено автором 
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1 етап – початковий, включає такі завдання: 
– розробка та імплементація установчих документів, що забезпечують активну 

співпрацю (між навчальним закладом та учасниками кластеру); 
– розробка технічного завдання, узгодження з зацікавленими сторонами; 
– розробка бізнес-плану, визначення джерел фінансування на початковому етапі; 
– оформлення документів по передачі приміщень бізнес-інкубатору; 
– реєстрація бізнес-інкубатора, відкриття рахунку в банку та інше. 

2 етап – підготовчий, передбачає виконання таких завдань: 
– розробка механізмів, інструментів та технологій діяльності; 
– рекламна кампанія бізнес-інкубатора; 
– розробка положення про конкурс проектів для впровадження в бізнес-інкубатор, 

проведення конкурсу; 
– відбір висококваліфікованих співробітників бізнес-інкубатора: науково-

педагогічного персоналу, менторів, коучей. 
– та інше. 

3 етап – організаційно-технічний, включає реалізацію таких завдань: 
– організація навчальних груп, забезпечення навчального процесу учасників проекту; 
– допомога в організації виробничої діяльності учасників проекту; 
– організація навчальних груп, підготовчих курсів на комерційній основі; 
– організація підбору кадрів для малого підприємництва; 
– організація платної інформаційної служби на базі бізнес-інкубатора; 
– розширення видів послуг, що надаються на платній основі; 
– ремонт, перепланування приміщень, підготовка до експлуатації бізнес-інкубатора; 
– закупівля офісних меблів, обладнання, оргтехніки для бізнес-інкубатора; 
– укладання договорів з фірмами, що обслуговують бізнес-інкубатор; 
– укладання договорів з комунальними службами; 

4 етап – організаційний, передбачає виконання таких завдань: 
– обмін молодими науковцями; 
– організація тренінгів  та програм. 

Практика доводить, що в Україні більшість університетів сформували свої 
кластерні мережі. В когось вони активно працюють та мають реалізовані ініціативи, є 
факти пасивної взаємодії. Таке становище є відповідним до початкових станів формування 
кластерної економіки в країні. Залучення потенціалу кластеризації в процеси бізнес-
інкубування надасть стимулу з питань: залучення досвіду українського та світового 
бізнесу; інвестування проектів; співпраці з питань консалтингу та ін. Алгоритм 
впровадження бізнес-інкубатору пропонується наступний (рис. 4). 

Для підготовки до початку підприємницької діяльності та зниження стартових 
витрат при організації та розвитку нового підприємства бізнес-інкубатор повинен 
забезпечити своїми силами: 
– сучасну інфраструктуру з централізованим секретаріатом, телефоном, електронною поштою; 
– приміщення для переговорів, що знаходиться в загальному користуванні; 
– консультування з бізнес-планування усіх учасників бізнес-інкубатора; 
– пошук інвесторів, що будуть сприяти інвестуванню та прискоренню навчання та 

реалізації розроблених бізнес-проектів. 
– гнучке індивідуально орієнтоване вирішення питань з розміщення виробництва і 

надання послуг; 
– інформаційне забезпечення підприємницької діяльності. 

Система організації бізнес-інкубатора, багаторазово посилена за рахунок 
безпосередній близькості інших підприємств з аналогічними проблемами, в значній мірі 
знижує ризик провалу бізнес-проектів на початковому етапі. Організація подібної 
структури повинна фінансуватися з чітко визначених джерел. Варіанти фінансування: 
гранди, за рахунок орендної плати; авансування з боку органів місцевої та регіональної 
влади, а також іншими учасниками проектів.  
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Рис. 4. Алгоритм комерціалізації ідеї впровадження бізнес-інкубатору  

у вищому навчальному закладі 
Джерело: розроблено автором 

 

Пропозиція по сервісу і обслуговуванню повинні включати наступні види послуг: 

– проведення навчальних заходів з основ підприємницької діяльності з відібраними 

конкурсною комісією кандидатами; 

– допомога в реєстрації підприємців; 

– проведення маркетингових досліджень; 

– організація зустрічей підприємців з представниками різних органів влади і 

контролюючих організацій в районі; 

– пошук ділових партнерів в Україні і за кордоном; 
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продукція, Інтернет); 
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– організація спільної участі в ярмарках і виставках; 

– підтримка при складанні бізнес-планів та вироблення виробничої стратегії. 

Висновки та перспективи подальших розвідок. Бізнес-інкубатор у інноваційно-

освітніх кластерах будь-якого регіону України – підрозділ вищого навчального закладу, 

що допомагає громадянами організовувати, впроваджувати та планувати вид 

господарської діяльності у бізнес-середовищі регіону та країни. Мета створення бізнес-

інкубатору ВНЗ – допомагати створювати бізнес і адаптуватися до інформаційного 

суспільства, майбутньої інноваційно-кластерної економіки в регіоні, якісно та своєчасно 

задовольняти клієнтів (в першу чергу студентів та викладачів) якісною інформацію щодо 

українського бізнес-середовища та особливостей ведення бізнесу. Програми розвитку 

бізнес-інкубаторів здобувають характер партнерства між державними організаціями і 

приватним сектором на основі взаємної вигоди. 

Перспективи для розвитку регіонів України при формуванні бізнес-інкубаторів у 

інноваційно-освітніх кластерах полягають у розширенні робочих місць та зміні структури 

ринку праці, комплексному покращенні інвестиційного клімату, формуванні системи 

новітніх міжрегіональних комунікацій та покращенні привабливості іміджу регіону. 

Досвід функціонування бізнес-інкубаторів у розвинених країнах світу показує, що при 

відносно не значних фінансових вкладеннях перспективно організований і керований 

бізнес-інкубатор здатен допомогти в створенні сотні суб’єктів бізнесу-середовища, тобто 

тисячі нових робочих місць. 
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FORMING BUSINESS-INCUBATORS IN INNOVATION-EDUCATIONAL CLUSTERS: 

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF REGIONS OF UKRAINE 

Abstract. 
Introduction In modern scientific literature, a considerable number of works have been 

published, which cover a variety of problems of Ukrainian entrepreneurship, offer methodological 

approaches, managerial technologies and measures that promote the efficiency and development of small 

business in Ukraine. Particular attention is paid to issues of cluster formation, the formation of new forms 

of associations, the organization of business incubators and business accelerators. Such activity is 

connected with the crisis of Ukrainian education, the lack of business universities, the low level of 

cooperation with business and government, industry, and regional authorities. 

Purpose. The purpose of the study is to determine the principles of the formation of business incubators 

in innovation and educational clusters, taking into account the problems and prospects of the development of 

regions of Ukraine and future changes in the activities of higher educational institutions (HEIs). 

Methods. The urgency of the mentioned problem in Ukraine is determined by the fact that the 

creation and development of business incubators, especially on educational institutions platforms, is one 

of the directions of activation, improvement and regulation of activity in the paradigm of relations 

"population-business education-power". It is also an active form: supporting small and medium-sized 

businesses; accelerating the growth of the potential of entrepreneurship with an innovative orientation; 

conformity of processes of cluster formation with European standards; optimizing the links between 

government, education and business. 

Results. Business incubator in innovation and educational clusters of any region of Ukraine is a 

subdivision of a higher educational institution that helps citizens organize, implement and plan the kind of 

economic activity in the business environment of the region and the country. The purpose of creating a 

business incubator in the universities is to help create a business and adapt to the information society, the 

future innovation cluster economy in the region, to qualitatively and timely satisfy customers (first of all 
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students and teachers) with qualitative information about the Ukrainian business environment and 

business characteristics. Business incubator development programs acquire the character of a partnership 

between government organizations and the private sector on the basis of mutual benefit.  
Originality. The article suggests stages of implementation and implementation of a business 

incubator in innovation and educational clusters of the region, the concept of creating a business 

incubator on the basis of a higher educational institution in the region, an algorithm for commercializing 

the idea of implementing a business incubator in a higher education institution. 

Conclusion. Prospects for the development of the regions of Ukraine in the formation of business 

incubators in innovation and educational clusters are the expansion of jobs and changes in the structure 

of the labor market, a comprehensive improvement of the investment climate, the formation of a system of 

new interregional communications and the improvement of the attractiveness of the image of the region. 

The experience of operating business incubators in developed countries shows that, with relatively 

insignificant financial investments, a promisingly organized and managed business incubator can help 

create hundreds of business environment actors, that is, thousands of new jobs. 

Keywords: business incubator, innovation, higher education institutions, regions, clusters. 
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ПІДВИЩЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ І ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ – 

ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ 

 
Досліджено питання підвищення продовольчої безпеки України в контексті взаємовпливу і 

взємозвязків системи продовольство-енергія. Проведено аналіз динаміки виробництва сільського 

господарства та харчової промисловості. Сільськогосподарський сектор України є однією з 

провідних галузей національної економіки, яка останнім часом позиціонувала себе як фактор 

економічного зростання та аттрактор, який забезпечує продовольчу безпеку. Проте українське 

сільське господарство знаходиться в дуже складній ситуації з ряду причин. 

Здійснено аналіз енергетичного сектору країни, його структури та енергоємності. 

Враховуючи залежність країни від імпорту таких енергетичних ресурсів, як газ та нафта, висока 

енергоємність обмежує конкурентоспроможність вітчизняного виробництва та створює 

важкий тягар для економіки. Досліджено стан виробництва відтворювальних джерел енергії. 

Використання відновлюваних джерел енергії, а також розробка та впровадження нових 

технологій для їх розвитку є пріоритетним для економіки нашої країни. Виробництво енергії та 

продуктів харчування настільки сильно асоціюється, що дії в одній галузі зазвичай впливають на 

інше. Для забезпечення енергетичної та продовольчої безпеки шляхом підвищення ефективності, 

зменшення негативної взаємодії, побудови синергії та вдосконалення системи управління ми 

досліджували відносини у системі харчової енергії. 

Ключові слова: продовольча безпека, харчова енергетика,. система продовольство-енергія, 

відтворювальні джерела енергії. 

 

Постановка проблеми. Координація між енергетичним і продовольчим секторами 

є непростим завданням на національному рівні. Енергетична і продовольча сфери 
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