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ВЕКТОРИ СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: 

ПРОЦЕСИ ІНКУБАЦІЇ ТА КЛАСТЕРИЗАЦІЇ 

В РЕГІОНІ 

 

 
Постановка проблеми. Активність процесів сучасних змін в суспільному 

відтворені регіонів України забезпечує позитивний рух до соціальної та 

економічної стабільності, зростання економіки та покращення в питання 

європейської інтеграції. Особливої перспективності набувають питання 

розвитку регіонів в контексті нарощення потенціалу бізнесу, активної співпраці 

з світовими ринками, кластеризації бізнесу та освіти. 

Питанням розвитку та особливостей процесів кластеризації як у теоре- 

тичному плані, так і у прикладних аспектах приділяється певна увага, таким 

чином можна вважати що цей напрямок розвитку регіональної менеджменту є 

досить актуальним. Відповідно виникає необхідність теоретичного 

обґрунтування та практичної розробки ефективної моделі інноваційно- 

освітнього бізнес-інкубатору на  базі вищого навчального закладу (ВНЗ)  що    

в свою чергу буде приносити економічні ефекти та соціально-корисні результати 

розвитку і функціонування національного та регіонального бізнес-середовищ, 

активізувати процеси кластеризації економіки. 
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Питання створення бізнес-інкубаторів  досліджували  Л.  Дмитриченко, 

С. Єрохін, М. Жук, В. Ляшенко, Є. Панченко, О. Титаренко, В. Шарапов та ін. 

Процеси кластеризації визначали вчені — М. Портер,  В.  Прайс,  М. Енрайт, 

В. Демченко та ін. Окремі питання розробки та впровадження кластерної політики 

вивчали науковці — В. Захарченко, І. Журба, Р. Манн., С. Соколенко та ін. 

Аналіз досліджуваних робіт показує, що процеси розвитку кластеризації 

шляхом інкубації та акселерації бізнесу за участю ВНЗ, як потужного 

інноваційно-осітнього інструменту в формуванні та стимулюванні регіональної 

економіки не розкрито повністю. Досвід в Україні подібних процесів поки що 

недостатній та потребує ретельного дослідження, розробки, впровадження їх 

новітніх моделей організації. 

Бізнес-інкубатор є найважливішою складовою інноваційної політики 

держави. Це викликано, перш за все, тим, що такий вид діяльності:  

1) є умовою зміни психології при формуванні життєвих позицій; 

2) забезпечує можливість ефективного впровадження прогресивних 

концепцій управлінської діяльності, систем TQM, міжнародних стандартів; 

3) сприяє підтримці і активному розвитку малого і середнього бізнесу, 

взаємного співробітництва; 

4) сприяє формуванню єдиного інформаційного простору і використанню 

прогресивних обчислювальних технологій [1]. 

Новітні знання та підходи до удосконалення розвитку регіонів активно 

поширюються та забезпечують управлінський прогрес, інноваційну 

спрямованість бізнесу. Особливе місце в таких змінах займає дослідження про- 

цесів кластеризації. Це новітні можливості стимулювання регіональних утворень 

України з питань удосконалення конкурентного середовища, формування 

ефективних ринків, забезпечення просування стандартів інформаційного 

суспільства та інформаційної економіки [2]. 

Регіональні підходи до інкубації бізнесу рекомендуємо поєднувати з 

визначенням учасників процесів та моделей їх взаємодії:  

1. Бізнес інкубування за рахунок державної підтримки (національні); 
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2. Бізнес інкубування за рахунок регіональної підтримки (в регіонах); 

3. Бізнес інкубування змішаного типу (національні, галузеві та регіо- 

нальні); 

4. Бізнес інкубування за участю освітніх установ (ВНЗ III-IV рівнів акре- 

дитації); 

5. Бізнес акселерування (за частю регіональних та міжнародних представ- 

ників бізнес-спільнот); 

6. Міжнародні фонди (різні країни світу). 

Окреслимо зміни та періоди розвитку форм інкубації бізнесу як інстру- 

менту діяльності в системі українського менеджменту (табл.1)  

Таблиця 1 

Періодизація розвитку форм інкубації бізнесу 
 

№ Період розвитку Форми інкубації бізнесу 

1. 1991-2000 рр. Політика підтримки малого та середнього бізнесу 

2. 2000-2010 рр. Торгівельно-промислові палати, бізнес-інкубатори та центри 

3. З 2010-2016 рр. 
Мережева організація інкубування та перехід на процеси масової 

кластеризації 

 

Перший етап 1991-2000 рр. обумовлює себе формуванням законодавчої 

бази  функціонування  субʼєктів  малого  та  середнього  бізнесу,  його  державна 

підтримка з початком ринкових перетворень. 

Другий етап 2000-2010 рр. визначається створенням торгівельно-промис- 

лових палат, бізнес-інкубаторів та центрів, їх взаємодію в ринкових просторах 

(регіональних та міжнаціональних), використанням прав інтелектуальної 

власності, глобалізацію економіки та використанні науково-технічного прогресу 

сучасності (мережа Інтернет, інформатизація, імпортно-експорті операції, крос- 

культурний менеджмент різних країн світу та ін.) 

Третій етап 2010-2016 рр. характеризується використанням передового 

досвіду кластерних підходів розвинених країн світу, ефективною взаємодією 

субʼєктів-учасників та їх позитивні наслідки функціонування, що в свою чергу 

направляють вектор розвитку регіональної та національної економік в цілому з 
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використанням нових форм інкубації бізнесу, поява перших бізнес-акселе- 

раторів. 

 

Рис.1. Процес кластеризації регіональної економіки шляхом 

створення бізнес-інкубаторів інноваційно-освітнього типу 

Систематизуємо наповнення наведених етапів ключовими процесами, 

явищами та активними складовими в межах потенціалу кластеризації: 

• підприємницька ідея — це виявлений фізичною-особою підприємцем 

або майбутнім підприємцем інтерес або задум з приводу створення нових видів 

послуг чи виробництва товарів (нових чи модифікованих) на основі інноваційно- 

освітніх розробок; 

• інкубація підприємницької ідеї — процес в якому інтерес або задум з 

приводу створення нових видів послуг чи виробництва товарів форматується в 

методології та практичні заходи прийняття рішень шляхом стимулювання 

напрямку рекомбінації думок розробника; 

• бізнес-інкубація — процес діяльності повʼязаний з реалізацією підпри- 

ємницької ідеї та розробки оптимальної стратегії її розвитку, що включає в себе 

матеріальні та нематеріальні ресурси фізичної-особои підприємця або 

майбутнього підприємця (перенесення ідеї з активної свідомості в підсвідомість 

з метою розвитку декількох напрямків прийняття рішень); 

• процес кластеризації — реальне прийняття рішень та їх реалізація з 

залученням різноманітних субʼєктів господарської діяльності з метою спільної 

Підприємницька ідея Організація кластеру 

Інкубація 

підприємницької ідеї 
Кластерна ініціатива 

Бізнес-інкубація Процес кластеризації 
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реалізації кластерної ініціативи: фахівців (менторів, коуч-менеджерів), адміні- 

страції ВНЗ, представників бізнесу та органів державної влади (місцевої чи 

обласної адміністрацій); 

• кластерна ініціатива — прояв самостійних бажань участі в кластерному 

процесі з приводу реалізації підприємницької ідеї на практиці з корисними 

(соціально-економічними, правовими та політичними) результатами для усіх 

субʼєктів діяльності; 

• організація кластеру — створення структури кластеру за участю 

інкубування бізнесу інноваційно-освітнього типу та розроблення нормативно- 

правової бази, посадових інструкцій та інших зобовʼязань та функцій з приводу 

втілення підприємницької ідеї; 

• бізнес-акселерація — створення інститутів підтримки випускників 

інкубаторів та програми інкубації для готових до отримання інвестицій компанії. 

Основний фокус акселераторів — технологічні, зокрема, софтверні стартами. 

Бізнес-акселератори виконують функції в «екосистемі» венчурного фінансу- 

вання — відбір перспективних стартапів для фондів і підготовка команд до 

залучення інвестиційних раундів [3]. 

Учасник бізнес-акселератору має можливість користуватися сервісами, що 

надаються: менторство (робота з підприємцями фахівців різних напрямків: 

технологічні, фінансові, юридичні фахівці, бізнес-консультанти — проведення 

освітніх програм, майстер-класи, коучинг); навчання (стажування, лекції, 

воркшопи в суміжних областях); інфраструктура (надання проектам офісного 

простіру для роботи: команда забезпечується офісною технікою, доступом в 

глобальну  мережу  Інтернет);  інформаційна  підтримка  (брендування,  звʼязки  і 

медійний вплив, широке висвітлення в пресі ще на момент потрапляння в 

програму); «передпосівні» інвестиції (покривання витрат команди протягом 

роботи в стартапі і дозволеність замовляти сторонні розробки для підготовки 

прототипу проекту — фінансова підтримка, що необхідна стартапам для 

входження  в  програму);   звʼязки   з  інвесторами   (стартапи,  що  працюють  в 

акселеративних програмах, привертають увагу інвесторів де потрапляють 
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найбільш конкурентоспроможні, сильні і перспективні проекти, підвищуються 

шанси на залучення наступних раундів інвестицій [4]. 

Визначення  oбʼєктів  дiяльнoстi,  прioритетних  цiлей  ствoрення,  прoфiлю 

діяльності та oснoвних функцій бізнес-інкубатору полягає у використанні 

ключових показників головних груп споживачів, їх взаємодії між собою. 

Процеси кластризації, з погляду теоретичного та методологічного аналізу, 

слід розглядати як новітні можливості в розвитку культури, інститутів довіри, 

системи суспільних дій у відтворенні ринкових відносин на рівні найкращих 

прикладів. Це нова продуктивна сила бізнесу та науки, самостійний чинник 

виробництва, управлінський ресурс прогресу, сучасне середовище формування 

соціокультурних звʼязків [5]. 

У світовій практиці виділено два основні підходи до формування 

кластерних ініціатив, що наведено на рис. 2. 

Рис. 2. Основні підходи до формування кластерних ініціатив та їх головні 

ознаки створення 

Розроблено та доповнено на основі [6,7]. 

 
Підтримка Європейського підходу надається в рамках реалізації стратегій 

розвитку конкретних територій. Уже з даного опису видно, що реальний кластер 

Класичнии ліберальнии 

(Англосаксонський) 

підхід 

Кластерна 

Ініціатива 

Європейський підхід 

(«Полюси конкуренто- 

спроможності») 

запропонований у 80- 

90-і рр. 20 століття 

М.Портером (США) 

розвивається 

з 2000-2005рр. 

(країни Європи) 

ґрунтується на самоорганізації 

економічних агентів у рамках 

механізмів «вільного ринку» 

(механізм не передбачає прямого 

втручання або підтримки з боку 

держави) 

заснований на партнерстві бізнесу, 

центральної та місцевої влади 

(досягнення «полюсу 

конкурентоспроможності» 

світового рівня, що виражається в 

наданні різних форм державної 

підтримки) 
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відрізняється від аналітичного конгломерату територіально близьких підпри- 

ємств та організацій. Такий конгломерат («аналітичний прото-кластер») може 

стати реальним кластером за наступних умов: 

– наявність відповідних інфраструктур; 

– наявність оформленої організаційно-комунікативної структури, що 

виконує (само) управлінські функції і забезпечує формування інноваційної 

спільноти  як  субʼєкта  розвитку  території,  діючого  в  партнерстві  з  бізнесом, 

центральними та місцевими властями; 

– впровадження кластеру в рамках промислової та регіональної політики 

центральних властей, прийняття місцевою інноваційною спільнотою; 

– використання нових управлінських технологій [6]. 

Існують  фактори,  за  яких  підприємствам  економічно  доцільно  обʼєдну- 

ватися в кластери (табл.2.) 

Таблиця 2 

Кластерні ініціативи, класифікація та характеристика 

їх обʼєднаних факторів 

Фактор 
Характерні риси та найбільш поширені 

форми впровадження 

 
Утворення інте- 

грованого ринку 

робочої сили 

Створення ринку праці для фахівців, що володіють специфічними 

знаннями, є головною перевагою концентрації фірм в певній місцевості 

(для такого персоналу це велика перевага, тому що кількість можливих 

роботодавців велика та вона знижує ризик залишитися без роботи через 

призупинення виробництва або банкрутства фірми, і створює додаткові 

можливості просування по службі). 

Спеціалізація по- 

стачальника 

Фірми-клієнти, що входять у кластер, виграють від швидкого доступу до 

широкого спектра послуг. Постачальникам надається користь від 

близько розташованого ринку для збуту своєї продукції. 

Вільне перемі- 

щення знань 

Глибоке розуміння функціонування галузі промисловості залежить від 

концентрації великої кількості людей, що працюють над схожими 

економічними проблемами. 

 
Підприємницька 

діяльність 

Підприємницька діяльність, як правило, будується на наявності місцевих 

звʼязків і необхідної бізнес-інформації. Підприємці відіграють важливу 

роль у створенні та впровадженні нових ідей. (на кластер значний вплив 

робить географічне розташування підприємців і місце створення нових 

фірм). 

 
Інновація 

Нововведення в галузі техніки, технології, організації праці та 

управління, засноване на використанні досягнень науки і передового 

досвіду (вкладення коштів в економіку, що забезпечує зміну техніки та 

технології) [8]. 
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Культура і взає- 

модія 

Cоціальні відносини між економічними субʼєктами в рамках кластерних 

ініціатив. 

Попит Споживчий попит відіграє важливу роль у формуванні та створенні 

кластерів, де істотний фактор — залежність від попереднього досвіду 

розвитку. Ця залежність має серйозне значенння для розуміння кластерів 

і можливостей економічного розвитку (вона передбачає, що навіть 

дрібна, по суті випадкова, подія може відіграти важливу роль у 

формуванні кластерів у певній місцевості; у силу швидкої трансформації 

ринкового середовища буває неможливо передбачити, де відбудеться 

групування промислових структур, тобто формування кластера; 

промислові кластери,що сформувалися раніше, закріплюються в даному 

регіоні; передбачається, що майбутні можливості для розвитку 

економіки регіону формуються з існуючих шляхом розширення або якої- 

небудь нової комбінації наявних спеціалізацій регіону. 

Досліджено та доповнено на основі [5, С.218-219]. 

 
 

Для ефективного функціонування кластерних ініціатив та розробки страте- 

гії розвитку регіональної економіки необхідне цілеспрямоване та професійне 

визначення   вищенаведених   факторів,   що   економічно   доцільно   обʼєднувати 

шляхом створення бізнес-інкубаторів. 

Теоретична модель інноваційно-освітнього бізнес-інкубатору ВНЗ визна- 

чається своїми складовими та наповненням специфічними процесами (табл. 3.) 

Таблиця 3 

Узагальнена модель інноваційно-освітнього бізнес-інкубатору ВНЗ 
 

№ Показники Визначення 

1. Головні субʼєкти 
Венчурні фонди та представники малого, середнього та великого 

бізнесів. 

 
2. 

Обрані напрями 

господарської 

діяльності 

Можливості налагодження ділових звʼязків з партнерами та інвесто- 

рами; надання консалтингових послуг; стратегічне співробітництво 

між неконкурентними фірмами; сумісні новостворені організації 

впровадження нових бізнес-проектів. 

 
3. 

 
Надані ресурси 

Науковий, інформаційний потенціали ВНЗ; інтелектуальний капі- 

тал; розташування та наявна лабораторно-дослідницька база; репу- 

тація та перспективи розвитку обраного вищого навчального закла- 

ду. 

 
4. 

 
Результативність 

Можливості участі студентів та викладачів в реалізації бізнесу шля- 

хом набуття практичного досвіду; послуги з розвитку підприємниц- 

тва; широкий спектр видів бізнесу зосереджених в одному еконо- 

мічному просторі. 

5. Взаємодія У просторі інноваційно-освітнього бізнес-інкубатору ВНЗ. 
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6. 
Шляхи реаліза- 

цій послуг 

Інформаційні джерела, глобальна мережа Інтернет та задіяні площі 

інноваційно-освітнього бізнес-інкубатору. 

 

 
7. 

 

 
Споживачі 

Громадяни, студенти та підприємці, яким надані можливості та кон- 

салтингові послуги у створенні або підвищенні ефективності біз- 

нес-процесів (власних діючих або новостворених); можливості ста- 

ти резидентами; перспективні інвестори, що мають за головну мету 

залучати власні або кредитні кошти з метою отримання комерцій- 

них прибутків. 

 

8. 
Джерела фінан- 

сування 

Комерційна основа шляхом сплати за участь у інноваційно-освіт- 

ньому бізнес-інкубаторі учасниками та резидентами; гранти; ко- 

мерційні прибутки. 

 

9. 
 

Витрати 
 

На діючу підтримку та перспективи розвитку бізнес-інкубатору. 

 

Модель інноваційно-освітнього бізнес-інкубатору ВНЗ є орієнтованою на 

балансування  та  гармонізацію  відносин  одночасно  усіх  субʼєктів  (споживачів) 

оскільки  існує  тісний  взаємозвʼязок,   що  включає  в  себе  залежність   однієї 

сторони від іншої (економічно-досвідна зацікавленість). Таким чином 

створюється фінансове навантаження у розподілі бюджетних коштів інкубатору 

(праця студентства, участь громадян та задіяних підприємців) [9]. 

Спрямованість   дій   субʼєктів   інноваційно-освітнього   бізнес-інкубатору 

ВНЗ наведено на рис 3. 

Рис.3. Учасники моделі бізнес-інкубатору ВНЗ 
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Ключовим показником управлінської ефективності діяльності інно- 

ваційно-освітнього бізнес-інкубатору ВНЗ є: кількість видів бізнес-ідей 

представлених у структурі та частка їх учасників-резидентів, що будуть відо- 

бражати орієнтовно якість впровадження розроблених бізнес-процесів та в 

першу чергу інноваційного та освітнього спрямування.  

Взаємодія з агентами регіонального ринкового середовища повинна 

відображати: персональну підтримку, її формування та розвиток протягом 

усього часу отримання послуг; створення інформаційного простору з набуття та 

обміну досвідом та знаннями; створення нових ринкових продуктів (інтелек- 

туальної власності, новітніх розробок, методик ведення бізнесу) чи видів послуг. 

Разом з тим слід зазначити, що для того, щоб процес бізнес-інкубування 

був успішним необхідно наступне: сформувати систему державної політики 

щодо підтримки організації та функціонування бізнес-інкубторов; розробити 

наскрізні проекти для мережі бізнес-інкубаторів по регіонах України; обʼєднати 

організаційно-економічні зусилля для виконання складних замовлень; 

стабілізація політичної та економічної середовища як основного елементу 

розвитку бізнесу. Бізнес-інкубатор створює потужний фундамент для розвитку 

інтегрованої системи інноваційного підприємництва і дозволяє організувати 

модель процесу навчання методології ведення ефективного бізнесу [4]. 

Висновки і пропозиції. Необхідно розробляти моделі інноваційно- 

освітніх бізнес-інкубаторів в функціонуванні процесів кластеризації економіки, 

програми розвитку та концепції їх поширення, що надасть можливість 

стратегічно розвивати національну економіку з регіонів, рухатися шляхом 

формування потужної економічної системи держави на прикладі процесів  

кластеризації, де головне місце буде займати освітній простір, бізнес-структури 

та державні органи влади на місцях. Оскільки в останні часи процеси 

кластризації в Україні знаходяться в стані вільного розвитку та глобальної 

ізоляції, держава не виконує свої головні функції — формування відповідної 

цільової політики, несформованими є також точки зростання кластерних 

утворень, недостатньо уваги приділяється інноваційним можливостям галузей на 
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регіональних територіях. Таким чином виникла нагальна потреба сучасного 

українського ринку та потенціалу майбутнього в межах позиціонування 

національних видів бізнесу у світі. 

Модель бізнес-інкубатору з теоретико-практичного дослідження можна 

використовувати як інструмент впровадження нових бізнес-ідей, ефективний 

організаційний засіб проектування інновацій у бізнес-процесах та як головний 

комунікатор  між  субʼєктами  зовнішнього  та  внутрішнього  середовищ  певного 

економічного регіону. 

Використання новоствореної моделі інноваційно-освітнього бізнес- 

інкубатору ВНЗ надасть можливості розробляти та ефективно впроваджувати 

новітні бізнес-процеси (як результат інтелектуальної власності) на основі 

ефективного створення та використання синергетичного ефекту в регіональній 

економіці. 
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