
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ 

студентка гр. Удм-41 Стеценко Т.О. 

к.е.н. Івашова Н.В. 

Сумський державний університет (Україна) 

На сучасному етапі Україна переживає складний процес докорінного реформування свого правопорядку і його адаптації до 

нових соціально-економічних умов. Перехід до нового типу економічних відносин є неоднозначним і суперечливим.  

Поступово набуває розвитку практично нова для України форма підтримки малого підприємництва - бізнес-інкубатори. 

Головними завданнями цієї організації є надання суб'єктам малого підприємництва комплексних послуг: юридичної, 

консалтингової, інформаційної підтримки, підготовки кадрів для малих підприємств, пошук інвесторів, надання в оренду 

обладнаних оргтехнікою приміщень тощо. 

Бізнес-інкубатор - це одна з найбільш потенційно дійових форм забезпечення прямого і непрямого економічного сприяння 

суб'єктам малого підприємництва. 

Основна мета бізнес-інкубаторів в інтерактивному процесі – надихати людей на організацію власної справи, створювати 

умови, що сприяють розвитку нових компаній і підприємництва, підтримувати їх у розробленні новаторських продуктів, надавати 

їм приміщення, засоби інфраструктури і т. ін. Головний акцент у діяльності бізнес-інкубаторів робиться на стимулюванні розвитку 

місцевої і регіональної економіки та створенні робочих місць. Бізнес-інкубатори необхідні для зміцнення й розвитку початкуючих 

підприємств. Особливо у державах з низькою динамікою розвитку підприємництва роль бізнес-інкубаторів виявляється дуже 

важливою для забезпечення місцевого соціально-економічного розвитку. 

На рис.1 представлено модель бізнес-інкубатора, використання якої може сприяти як розвитку, так і управлінню малим 

бізнесом  

Бізнес-інкубатори займають важливе місце в інноваційній інфраструктурі, які розглядаються, перш за все, як частина 

інфраструктури підтримки малого підприємництва, але одночасно вони є інструментом економічної, соціальної, структурної і 

інноваційної політики. Бізнес-інкубатори можуть бути як самостійними господарськими організаціями з правами юридичної особи, 

які створюються, як правило, для підтримки нетехнологічного малого підприємництва, або діяти у складі технопарку та бути 

орієнтованими на роботу в областях високих технологій, тобто підтримку малого інноваційного підприємництва в науково-

технічній сфері. Інкубатор, як форма й елемент інноваційної інфраструктури, знаходиться в постійному розвитку, логіку якого 

багато в чому допомагає зрозуміти історія виникнення і поширення інкубаторів. 

Головна перевага бізнес-інкубатора для починаючих підприємців, що найчастіше випробують фінансових труднощів, 

укладається в тім, що інкубатори надають їм «дах над головою» на пільгових умовах, за цінами нижчими від ринкових (принаймні, 

спочатку). Отже, концепція інкубації бізнесу полягає в створенні умов для перетворення новачка у сфері бізнесу з 

підприємницькою ідеєю на успішного суб’єкта підприємницької діяльності з випробуваним бізнес-проектом та успішно 

функціонуючим прибутковим бізнесом і одночасним вирішенням інвестиційних проблем.  

Однією з найважливіших передумов успішної реалізації ідеї інкубації бізнесу слід вважати створення організації й місця 

(бізнес-інкубатора), де підприємець-початківець може облаштуватись і де йому на професійній основі буде надано кваліфіковану 

допомогу за найважливішими аспектами бізнесу. Сьогодні таку ідею можна реалізувати як на базі успішно працюючих 

підприємств, установ та організацій, так і в умовах спеціально створених структур з використанням наявного незавершеного 

будівництва та залишкового майна банкрутів. 

 

 

 
 

Рис.1 Модель бізнес-інкубатора 

 

Розвиток малого підприємництва залежить сьогодні значною мірою від наявності таких форм його культивування, як 

бізнес-інкубатори. Аналіз спроб щодо створення ефективно діючих бізнес-інкубаторів в Україні переконує, що основною 

концепцією бізнес-інкубатора в наших реаліях має бути не стільки надання консультативних послуг і виконання конкретних 

замовлень бізнесменів, скільки створення умов для становлення світогляду приватного власника та адаптації підприємця до 

ринкового середовища, сприяння досягненню необхідного рівня професіоналізму. 
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