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У статті обґрунтовано роль регіональної політики, інноваційно спрямованої на формування та

розвиток наукоємного малого підприємництва. Досліджено специфічну модель інноваційної інфра-
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ВСТУП
Стабілізація економіки України поступово стає поштовхом для подальшого розвитку підпри-

ємництва великих промислових міст на виключно ринкових засадах. Підвищення інвестиційної
активності регіонів, зміцнення ринкових відносин у сфері малого підприємництва є запорукою
інноваційного розвитку економіки. Незважаючи на те, що сектор малого підприємництва забезпе-
чує гнучке та швидке задоволення потреб споживачів, служить ефективним інструментом струк-
турної перебудови і вирішення важливих соціально-економічних проблем загальнодержавного
масштабу, останнім часом спостерігається тенденція до акцентування уваги на підтримці малого
бізнесу саме на регіональному рівні. Пояснюється це тим, що малі підприємства є, перш за все,
суб’єктами регіональних економічних систем. На загальнодержавному рівні основною метою стає
забезпечення сприятливої та стабільної макроекономічної ситуації, а регіональній владі в даному
випадку необхідно вирішувати цілий ряд завдань, найважливішим з яких є побудова інфраструк-
тури підтримки малого бізнесу для забезпечення розвитку промислових міст регіонів України.

Проблемам дослідження взаємозв’язків розвитку регіональної інноваційної системи, інтерак-
тивних інноваційних комплексів та інноваційної інфраструктури, а також окремих аспектів моде-
лювання бізнес-процесів при реформуванні промислового комплексу присвячено наукові праці
С.І. Архієреєва, І.О. Деріда [3], М.П. Войнаренка [4]; методичні аспекти реструктуризації інфра-
структури підприємства великого міста промислового регіону розкрито в роботах О.Ю. Тімарце-
ва та С.О. Маковецького [5]. Проте аспекти щодо ролі інноваційної інфраструктури підтримки
підприємництва у регіональному розвитку в контексті промислового міста достатньо не освітле-
но в науковій літературі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження значення суб’єктів інфраструктури підтримки підприємництва у

регіональному розвитку в контексті промислових міст.
РЕЗУЛЬТАТИ
Сучасна стадія регіонального розвитку вимагає активізації реструктуризаційних процесів в

умовах формування інноваційної інфраструктури промислових міст. Важливого значення при цьому
набувають новітні форми організації економічних відносин щодо підтримки розвитку підприєм-
ництва в умовах великих промислових міст регіону. Їх виключна роль полягає у збалансуванні
галузей з високим та низьким рівнями доданої вартості, прискоренні темпів оновлення основних
засобів виробництва та впровадження інновацій, зокрема ресурсозберігаючих технологій, а та-
кож посиленні керованості трансформаційних процесів на регіональному та муніципальному
рівнях, узгодженості інноваційних та підприємницьких процесів та формуванні інфраструктур-
ної основи активізації трансформаційних явищ у виробництві великих промислових міст. Не-
обхідність реструктуризації виробничої сфери підприємств малого бізнесу в контексті розвитку
промислових міст регіонів обумовлена потребою в забезпеченні поєднання власне виробничої
діяльності з інноваційною і науковою. Виділення інфраструктури як окремої сфери діяльності
бере свій початок на рівні організації через поглиблення спеціалізації праці у певному виді вироб-
ництва, а отже супроводжується значною функціональною подрібненістю, на зміну якій прихо-
дить кооперація допоміжних функцій, що згодом відокремлюються у самостійний вид діяльності
на рівні суспільного поділу праці [3, с. 82].
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Дослідження О.Ю. Тімарцева в області реструктуризації інфраструктури підприємства вели-
кого міста промислового регіону [5, с. 59] містять трактовку поняття інфраструктура як інтеграль-
ного елементу продуктивних сил, який включає допоміжні додаткові галузі, види виробництв або
види діяльності, що обслуговують безпосередньо основне виробництво (виробнича інфраструк-
тура), а також такі галузі і підгалузі невиробничої сфери, які побічно пов’язані з процесом вироб-
ництва й виконують чисельні функції обслуговування всього процесу господарювання.

Згідно визначення, яке надає С.І. Архієреєв [3, с. 83], інноваційна інфраструктура являє собою
підсистему інноваційних систем, функціональним призначенням діяльності якої є надання спе-
цифічних послуг, спрямованих на створення загальних умов реалізації інноваційних процесів
різних рівнів, що відповідають рівню інноваційної системи. Як правило, розрізняють такі види
інноваційної інфраструктури: венчурні фонди, патентно-ліцензійні служби, інноваційні бізнес-
інкубатори, центри трансферту технологій, інноваційні центри, технопарки, технополіси, наукові
промислові міста, та інші утворення. Вони є дієвим інструментом сприяння ефективному розвит-
ку малого підприємництва в якості своєрідної опорно-рухової системи, завдяки якій формується
конкретне організаційно-економічне середовище для сприяння підприємницькій діяльності та
швидкій адаптації суб’єктів малого підприємництва до ринкових умов [6].

Найголовніша функція такої інфраструктури полягає у створенні умов для ефективного здійснен-
ня підприємницької діяльності, подоланні труднощів та вирішення проблем, пов’язаних з відсут-
ністю знань, досвіду з питань ведення бізнесу, доступу до кредитів та необхідної інформації,
сприянні створенню нових робочих місць, подоланні диспропорцій в економічному розвитку ре-
гіонів, збільшенні експортної спроможності малих підприємств, зростанні виробництва та його
структурна перебудова, спрощенні доступу малого підприємництва до сучасних інноваційних
технологій.

Основними перевагами, які визначають можливість участі малого підприємництва в іннова-
ційному процесі, є: сприятливе законодавство щодо заснування та подальшої діяльності, спроще-
не оподаткування; раціональна оргструктура; мобільність фінансово-господарської діяльності;
оптимальні розміри та можливість економії; чутливість до нових технологій, можливість швидко-
го втілення та адаптації значної частини нових ідей, проектів та створення нових зразків про-
дукції; вузька спеціалізація наукових розробок; готовність нести ризики як одна з основних особ-
ливостей індивідуального підприємництва (рис. 1).

Малі підприємства промислових міст через невеликі масштаби діяльності часто не спроможні
реалізувати перспективну підприємницьку ідею самотужки, оскільки не мають відповідних коштів.
Тому з метою підтримки розвитку підприємницьких структур на етапі їх становлення створюють
бізнес-інкубатори.
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Рис. 1. Переваги малого підприємництва від впровадження інновацій як передумова регіо-
нального розвитку (Складено авторами)
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Бізнес-інкубатор — це організаційна структура, метою якої є формування сприятливих умов
для стартового розвитку малих підприємств через надання їм певного комплексу послуг і ре-
сурсів [1, с. 195]. Вони надають найважливіші ділові послуги, технічну допомогу, допомогу в
управління, забезпечують спрощений доступ до фінансування.

Серед партнерів бізнес-інкубаторів виділяються:
 місцеві органи влади, які можуть сприяти його організації, надати йому статус бізнес-інкуба-

тора, забезпечити необхідну підтримку, якщо з’являються бюрократичні перешкоди;
 об’єднання підприємців регіону (союзи, гільдії, асоціації, фонди), що мають авторитет у

бізнес-колах, впливають на формування економічної політики, визначають пріоритети та перс-
пективи розвитку регіону;

 фінансово-кредитні установи, що можуть стати джерелом залучення інвестицій для ново-
створених та діючих підприємств через бізнес-інкубатор;

 наукові установи та вищі навчальні заклади, що можуть сприяти залученню нових кадрів
підприємців, висококваліфікованих фахівців — менеджерів, фінансистів, економістів, інженерів,
розробників ноу-хау, технічних і технологічних новацій, а також базові установи для проведення
навчання і перепідготовки (тренінгу) працівників компанії, для налагодження ділових контактів,
обміну досвідом, знаннями, відшукування ніш ринків.

До послуг бізнес-інкубатору відносять:
 оренду площ (офісних, виробничих, лабораторних);
 технічно-адміністративне обслуговування (пошта, інтернет, телефон, факс, ксерокс, офіс-

секретар);
 консалтингові (з бізнес-планування, юридичних, податкових, аудиторських та інших питань);
 економічні (послуги бухгалтера, фінансиста, економіста, маркетолога, менеджера);
 інвестиційні (пошук інвесторів, залучення кредитів, стартове фінансування новостворених

компаній, створення кредитних союзів);
 науково-технічні (впровадження нових технологій, ноу-хау та ін.);
 маркетингові (дослідження ринку, виведення продукту, комунікація, збутова і цінова політи-

ка, рекламне обслуговування);
 навчальні (тренінги, курси перепідготовки та підвищення кваліфікації, навчання за програ-

мами економічних дисциплін);
 презентаційні (виставки, конкурси, конференції);
 інформаційні (створення баз даних, передача нових інформаційних технологій, що можуть

використовуватися у бізнесі, інтернет-мережі);
 видавничі (видання буклетів, рекламних проспектів, листівок);
 працевлаштування (пошук роботи, внесення до бази даних професій і вакансій, підготовка

резюме, підготовка до співбесіди з роботодавцями).
Функції бізнес-інкубаторів постійно розширюються. У таблиці 1 наведена характеристика ос-

новних послуг бізнес-інкубаторів [2, с. 390].
Діяльність інкубаторів досить ефективна. Їх розвиток не потребує бюджетних асигнувань (мож-

ливо за винятком мінімальних коштів у вигляді стартового капіталу). Інкубатор, як правило, за-
безпечує себе на засадах самофінансування. Він зацікавлений у тому, щоб малі інноваційні струк-
тури якомога швидше ставали рентабельними: інкубатору гарантується значна частка в їхніх май-
бутніх прибутках.

Доходи інкубатора складаються з трьох основних джерел:
1) орендна плата, одержана від клієнтів за наймання приміщень;
2) продаж різних послуг;
3) участь у прибутках тих фірм, до яких інкубатор вклав кошти.
Тривалість перебування новоутвореної фірми в інкубаторі обмежується терміном три роки.

Вважається, що цього періоду фірмі достатньо, щоб бути спроможною самостійно вирішувати
господарські проблеми. Отже, роль бізнес-інкубаторів у розвитку малого підприємства представ-
лена на рис. 2.

Залежно від мети, особливостей регіону і можливостей організаторів створюються різні типи
бізнес-інкубаторів:

1. Підтримують нові, інноваційні види бізнесу.
2. Зорієнтовані на створення нових фірм, компаній.
3. Об’єднують мережу існуючих перспективних фірм.
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Таблиця 1. Характеристика основних послуг бізнес-інкубаторів *

№
з/п Види послуг

Частка компаній,
що одержують послугу,

% від кількості опитаних

Ступінь
важливості послуги,

10 б.
1. Консультування:

оподаткування 39 6,4
страхування 14 10,0
отримання державних позик 34 9,0
контактування 14 7,5
випуск акцій 21 8,3
планування 52 6,6
відносини зі службовцями 29 6,3
маркетинг 29 6,6
державне регулювання 13 8,8
проведення НДДКР 27 6,0

2. Надання допомоги:
ведення звітності 39 6,8
оформлення патентів 21 5,8
комп’ютерна обробка даних та
інформаційний пошук 41 7,8

3. Здавання в оренду:
будівель і приміщень 64 9,7
залів для нарад 77 8,4
кафетеріїв 27 7,3
транспортних засобів 27 6,7
устаткування 36 6,5

4. Надання:
телефонів 6 8,6
венчурного капіталу 23 3,8
копіювальної техніки 75 8,8
послуг пошти 64 3,2
канцелярських послуг 66 8,1
персональних комп’ютерів 52 7,2

* Розраховано авторами

4. Комбіновані, що спеціалізуються на різних формах діяльності.
Крім новостворених, у бізнес-інкубатор можуть входити на обмежений термін і фірми, які

успішно функціонують, якщо вони відповідають хоча б одній з таких вимог [1, с. 194-200]:
1) фірма стабільно працює, прибуткова і може забезпечити надходження коштів у бізнес-інкуба-
тор за надані їй послуги; 2) фірма має досвід, що може бути корисним для інших учасників бізнес-
інкубатора; 3) фірма виробляє товари (надає послуги), що можуть бути безпосередньо викорис-
тані учасниками даного бізнес-інкубатора.

Досвід зарубіжних країн свідчить, що інкубатори бувають трьох видів:
 Неприбуткові, які працюють із залученням коштів місцевих органів влади. Останні зацікав-

лені у створенні робочих місць та економічному розвитку регіону. Інкубатори такого виду отри-
мують з орендарів плату, яка значно нижча (до 50%) ніж у середньому в країні. Цього достатньо,
щоб утримувати основний персонал.

 Прибуткові, які надають пільги, здаючи в оренду своє майно. Це переважно приватні бізнес-
інкубатори, які пропонують орендарям широке коло різноманітних послуг, за користування яки-
ми отримують платню.
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Фактори невдачіФактори успіху

Надання комплексної
підтримки розвитку

МП

БІЗНЕС-ІНКУБАТОР

 сприятлива підтримка влади, роз-
винена культура підприємництва;
 сильна наукова і дослідницька
база;
 легкий доступ до добре розвине-
ної інформаційної системи;
 сильна інфраструктура і високий
рівень розвитку професійних послуг;
 доступ до фінансових та профе-
сійних послуг в одному доступному
пакеті;
 доступ до венчурного капіталу.

 фінансові, культурні та бюрократи-
чні перепони;
 обмежені підтримка та послуги або
високі ціни за послуги та оренду;
 слабкий дослідницький потенціал,
відсутність експертів у певній галузі,
недосконала інформаційна система;
 слабка інфраструктура і відсутність
(віддаленість) професійних послуг;
 слабо розвинений або дорогий вен-
чурний капітал.

Оренда
площ

Видавничі
послуги

Маркетингові
послуги

Презентаційні
послуги

Науково-технічні
послуги

Інформаційні
послуги

Економічні
послуги

Технічно-адміністративне
обслуговування

Працевлаштування

Навчальні
послуги

Консалтингові
послуги

Інвестиційні
послуги

Мале
підприємство

Місцеві органи влади

Об’єднання
підприємців

Фінансово-кредитні
установи

Наукові установи та
ВНЗ

Партнери
бізнес-

інкубатору

Інноваційна інфраструктура підтримки розвитку
малого підприємництва

Рис. 2. Роль інноваційної інфраструктури у регіональному розвитку: формування наукоємного
малого підприємництва (Запропоновано авторами)
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 Інкубатори, які функціонують при академічних інститутах, ВНЗ. Вони виступають як спо-
лучна ланка в розробці нововведень між науковими установами і приватним бізнесом, надаючи
ефективну підтримку підприємствам в опануванні високотехнологічної продукції: необхідні кон-
сультації науковців, дослідну та лабораторну базу, обчислювальну техніку, можливість користу-
вання бібліотекою.

У всьому світі бізнес-інкубатори — це переважно неприбуткові організації, які існують на
кошти муніципалітетів чи спонсорів. Вони можуть бути самоокупними лише на 10-60%. Тому
держава повинна надавати реальну фінансову підтримку бізнес-інкубаторам. Українські бізнес-
інкубатори здебільшого існують за рахунок фінансування міжнародних донорських організацій,
приміщення їм надають служби працевлаштування населення при держадміністраціях міст і райо-
нів. Джерелами їхнього фінансування є кошти міжнародних фондів та грантових програм і лише
невеликою мірою кошти місцевих адміністрацій та спонсорів.

Функціонування бізнес-інкубаторів приносить значну користь не тільки тим, хто набуває
підприємницького досвіду в їх складі, а й регіону, де вони створені. Збільшення кількості й актив-
ності таких підприємницьких структур у регіоні вирішує багато проблем: зростає кількість робо-
чих місць та зайнятість населення, скорочуються витрати місцевого бюджету, пов’язані з без-
робіттям, збільшуються надходження в місцевий бюджет, розвивається регіональна інфраструк-
тура, підвищується рівень життя населення.

Бізнес-інкубування може розвиватися і як партнерство між великими і малими компаніями у
межах технології. Створення на базі великих підприємств і за їхньої підтримки виробничо-техно-
логічних центрів, на площах яких будуть інкубуватися малі підприємства, може вирішити такі
завдання [1, с. 198]:

 розвиток нових технологій для великих підприємств;
 виконання субпідрядних робіт;
 надання маркетингових і консалтингових послуг;
 надання сервісних послуг;
 створення нових виробництв і нових робочих місць.
У процесі взаємодії поєднуються підприємницьке чуття малих підприємств із менеджментом,

комерційними і технічними навичками великих компаній, що створює синергічний ефект, реалі-
зує потенційні можливості обох сторін.

В Україні перспективність бізнес-інкубаторів визначається факторами:
 невпинно зростає попит підприємницьких структур на нові технології, навчання, консалтинг

та інформаційне забезпечення;
 потенційні інвестори все частіше вимагають від фірм не тільки підтверджень стійкого матері-

ального і фінансового стану, а й доказів уміння розпорядитися наданими їм капіталовкладеннями;
 кредитна політика банків не дає можливості фірмам брати кредити на придбання основних

засобів, особливо будинків, приміщень, техніки, що призводить до збільшення їх витрат і змен-
шення оборотних коштів;

 ринок збільшує конкуренцію і змушує підприємців більше часу займатися поточною реаліза-
цією товарів (послуг), відволікаючи їхню увагу від питань функціонального менеджменту і стра-
тегічного маркетингу;

 фірмам, що починають свій бізнес, в умовах фіскальної політики держави потрібен час для
становлення і пристосування до ринку.

Для сприяння розвитку бізнес-інкубаторів в Україні створено Українську асоціацію бізнес-
інкубаторів та інноваційних центрів. Її місією є сприяння практичній реалізації загальнодержав-
них, регіональних, місцевих і міжнародних програм, спрямованих на розвиток підприємництва
шляхом створення і підтримки діяльності бізнес-інкубаторів, технопарків, центрів підтримки
підприємництва й інших інноваційних структур, а також осіб, що займаються наданням послуг у
сфері підприємництва.

Незважаючи на широку різноманітність, існуюча в Україні мережа інфраструктури через зако-
нодавчу неврегульованість питань щодо визначення, класифікації та порядку створення об’єктів
інфраструктури, відсутність державної фінансової підтримки та матеріально-технічної бази пе-
ретворюється на мережу комерційних структур, що надають послуги на платній основі, або ж
довготерміново перебуває в ранній стадії становлення. Аналіз реалізації регіональних програм
підтримки підприємництва засвідчує, що лише 5% коштів місцевих бюджетів спрямовується на
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розвиток інфраструктури. Як наслідок, в більшості регіонів або ще не сформовано базової мережі
фінансово-кредитної та навчально-консультативної інфраструктури підтримки бізнесу.

Першочерговими завданнями державної регіональної політики у сфері розвитку інфраструк-
турної підтримки підприємництва повинні стати:

 вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює створення та функціонування об’єктів
інфраструктури підтримки малого підприємництва, у відповідності до норм і стандартів Євро-
пейського Союзу;

 розробка та затвердження «Типового положення про порядок створення та функціонування
бізнес-інкубаторів»;

 забезпечення розвитку інноваційної інфраструктури шляхом створення при університетах
бізнес-інкубаторів, наукових та технологічних парків, а також регіональних інноваційних центрів;

 запровадження системи державної акредитації сервісних установ інфраструктури, що нада-
ватимуть сертифіковані навчально-консультативні послуги малому бізнесу;

 збільшення обсягів фінансування заходів щодо розвитку мережі інфраструктури в рамках
реалізації Національної та регіональних програм підтримки малого підприємництва;

 впровадження міжнародного досвіду оцінки ефективності й результативності функціону-
ючих бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів тощо;

 всебічне сприяння ресурсному забезпеченню бізнес-інкубаторів зі сторони державних і місце-
вих органів виконавчої влади;

 посилення кооперації малих, середніх і великих підприємств;
 поглиблення міжрегіонального та міжнародного співробітництва.
ВИСНОВКИ
Внесок організаційних структур малого підприємництва в розвиток інноваційних процесів

промислових міст значний. Зокрема, розвиток бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів підви-
щує їх здатність втілювати підприємницькі ідеї у життя, створює необхідні умови для успішного
їх становлення. Треба відмітити, що відсутність врегульованої системи взаємодії між діючими
суб’єктами інноваційної інфраструктури, недостатня інноваційна активність наукових установ,
низький рівень сприйняття інноваційності виробничими підприємствами і слабке забезпечення
мережі інфраструктури кадровими ресурсами — характерні недоліки та перешкоди, що заважа-
ють підвищенню конкурентоспроможності вітчизняного підприємництва. Тому виважена регіо-
нальна політика інноваційного спрямування та інші сприятливі умови можуть мати своїм наслідком
виникнення регіональної інноваційної системи, однією з невід’ємних складових якої має бути
розвинена інноваційна інфраструктура, а також її специфічна модель, що найбільше відповідати-
ме потребам регіональної системи.
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