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Інкубація бізнесу є одним з інфраструктурних механізмів підтримки підприємництва,
розрахованих на довгостроковий період. Бізнес-інкубатори допомагають створенню малих і
середніх підприємств, як правило, інноваційного типу.
Сьогодні досить чітко можна виділити три покоління бізнес-інкубаторів з
відповідними моделями, які співіснують паралельно, хоча кожне наступне покоління внесло
деякі зміни у функціонування попередньої моделі інкубаторів. Ретроспектива світового
розвитку бізнес-інкубаторів узагальнено виглядає у такий спосіб [1-3, 9-10]:
 перше покоління (до 1980р.): новим підприємствам пропонували робочі приміщення та
інші послуги, наприклад управління офісом, бухгалтерські і подібні послуги, витрати
ділилися на всі компанії інкубатора. В основі цього покоління БІ була покладена робота
у бізнесі нерухомості;
 друге покоління (~ 1990р.): бізнес-інкубатори пропонували приміщення і послуги
секретарів, та нові інкубаційні послуги (бізнес-консультації, полегшений доступ до
капіталу, контактів). Це покоління БІ працювали як компанії з нерухомості в комбінації
з додатковими послугами;
третє покоління (~ 2000р.): бізнес-інкубатори надають послуги попередніх поколінь,
проте більш орієнтовані доповнювати цінність бізнесу через більш виражене фокусування і
підтримку підприємства, їх підхід до клієнтів і ринку, необхідні контактні мережі, до інших
послуг з високою додатковою вартістю. По суті БІ цього покоління самі діють як
підприємства і розраховані на розвиток бізнесу компаній своїх клієнтів.
В умовах інтелектуалізації економіки і стрімкого розповсюдження інформаційнокомунікаційних мережевих технологій набуває важливості три ознаки класифікації бізнесінкубаторів, які дозволяють дослідити процес формування бізнес-інкубаторів за участю ВНЗ
та в подальшому розробити відповідні рекомендації. Це:
 секторальна спеціалізація,
 технологія створення,
 відношення до зовнішніх організаційних структур;
Виділені за першою ознакою технологічні інкубатори традиційно сприяють
інноваційному розвитку економіки, оскільки акцентують увагу на технічно обґрунтовані ідеї
з високим потенціалом зростання, комерціалізацію наукових винаходів. Одночасно загальні
інкубатори, акцентуючи увагу на загальний економічний розвиток, сприяють покращенню
підприємницького клімату та активізують підприємницькі процеси в цілому. На рівні ВНЗ
дана ознака дозволяє врахувати його профільність та використання потенціалу.
Виділені за другою ознакою віртуальні бізнес-інкубатори (ВБІ) є наслідком розвитку
мережевих інфокомунікаційних технологій, тому спираються на їх новітні можливості та
мають широкий спектр послуг, хоча підприємство фізично й не знаходиться в його
приміщеннях. ВБІ призначені не для повного заміщення фізичних, а для: а) опанування тих
сегментів підприємництва, які можна інкубувати без надання площ в оренду або там, де це
не потрібне (підтримка ранніх стадій розвитку бізнес-ідей, віртуальних підприємств). Крім
того, фізичні бізнес-інкубатори можуть використовувати віртуальний інкубатор як
структурний підрозділ або як інструмент управління для роботи з великою кількістю
інноваторів, підприємців і регіонів.
Виділені за третьою ознакою вбудовані бізнес-інкубатори, створені на базі ВНЗ, є
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необхідним та перспективним механізмом цілеспрямованиї підтримки підприємницької
діяльності у відповідній галузі в умовах інтелектуалізації економіки, що одночасно інтегрує
освітній на науковий процеси профільних ВНЗ, підвищує їх інтелектуальний потенціал.
Відтак, бізнес-інкубатор – це ланка спеціалізованої інфраструктури, створена з метою
інституційної, організаційної і інформаційної підтримки певного типу малих підприємств,
що починають підприємницьку діяльність, шляхом надання ним різних видів послуг для
зниження первинних ризиків становлення їх діяльності [12]. Тому його можна віднести до
організаційно-економічних форм підтримки підприємницької діяльності. Організаційна – так
як у бізнес-інкубаторі можна виділити тип організації внутрішньої влади та структури [4-6],
а економічна – оскільки бізнес-інкубатори утворюються на базі економічних відносин між
господарюючими суб'єктами [7-8, 11], які можна висвітлити в трьох аспектах: які суб'єкти
вступають у ці відносини; причини, з яких відносини складаються; основний зміст відносин.
Проте, нажаль, визнати її організаційно-правовою формою не можна, оскільки для цього не
має юридичною бази.
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