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забезпечити підприємству вихід на оптимальну ефективність. 
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BUSINESS INCUBATORS AS A TOOL OF 
ENTREPRENEURSHIP SUPPORT  
 
Nowadays, there are a sufficient number of definitions of the 

category of business incubator. In a general sense, a business 
incubator is understood as a wide range of organizations that help 
entrepreneurs implement and develop their own ideas and startups. 
This is one of the most potentially effective forms of providing direct 
and indirect economic assistance to small businesses. The main task 
of the incubator is to create a local business environment favorable 
for the activities of small risky firms. The scale of their activities can 
be different: from a small incubator to the formation of a kind of 
incubator centers for small business development. 

What is the value of business incubators? They allow you to 
combine the entrepreneurial spirit of startups with resources that are 
usually not available to new businesses. Such resources include, for 
example, network services, office space and equipment, training 
programs, consulting and other important services. In addition, 
business incubators enhance the business activity of entrepreneurs 
by conducting trainings, seminars that develop business skills and 
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provide logistics and financial support. 
An analysis of the economic literature covering the development 

of business incubation in different countries of the world showed that 
the most successful experience in implementing this model of 
business assistance is demonstrated by developed countries. Thus, 
the first business incubator is considered to be the Batavia Industrial 
Center, which was founded by Joseph Mancuso in America in 1959 to 
create additional working places. Today, the number of business 
incubators in the world varies around 2,000 units. This popularity 
testifies to the successful experience and efficiency of this business 
model. Most often, business incubators are considered in terms of two 
aspects: the degree of business support and the technological level [1, 
p. 103].  

In order to promote the development and support of incubators, 
almost all industrialized countries develop special incubation 
programs. Under these programs, small firms have access to the lease 
of production facilities, equipment, training systems, energy and 
water supply on preferential terms. Support in the initial stages of 
small businesses on average doubles the life term of small firms, 
usually innovative, after leaving the incubator compared to "non-
incubator" firms, which indicates the effectiveness of small business 
support mechanisms adopted in the early, most vulnerable stages of 
its activities.  

The development of business incubators in Ukraine is 
unsystematic, due to reckless copying of successful models of foreign 
counterparts without taking into account the current conditions of 
doing business in the country. The main obstacles to the active 
introduction of business incubators in Ukraine include the following 
factors: insufficient state financial support for business incubators; 
lack of a clear mechanism for business incubators to stimulate 
innovation activity; distrust of entrepreneurs in business incubators; 
inconsistency of business incubators with the current level and needs 
of economic development. 

Overcoming these obstacles requires a radical reform of the 
system of business relations and venture financing. We agree with [2, 
p. 205], that the combination of scientists efforts who generate 
entrepreneurial ideas and have financial support from the state and 
business incubators, who will be able to test research ideas in 
practice as a kind of landfill will lead to a synergistic effect in the 
economic system. 
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ІНВЕСТУВАННЯ У ХАРЧОВУ ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ 
 
Поширеність глобальної пандемії COVID-19 суттєво вплинули 

на споживчі звички. В Україні однією з постраждалих галузей є і 
харчова промисловість. Враховуючи те, що переважний обсяг 
витрат населення припадає саме на придбання продуктів 
харчування (в різні роки до 60 %), ця галузь є однією з 
найважливіших у структурі вітчизняної економіки.  

Погодимося із авторами, що «…у роки незалежності 
пріоритетним завданням було залучити якомога більше саме 
довгострокових іноземних інвестицій, а також налагодити процеси 
їх ефективного використання, але через певні соціально-
економічні, політичні фактори, інвестори обходять Україну, навіть 
незважаючи на високий процент рентабельності капіталу. Одним з 
найважливіших питань, яке перетворилося сьогодні в проблему 
національного масштабу, є це ситуація з падінням вітчизняного 
виробництва» [1]. «Наявність певних проблем в Україні заважає 
здоровій економічній активності. Приклади таких проблем: 
наявність корупційних схем на всіх рівнях адміністративного 
управління, великі прогалини в законодавстві, велика частка 
тіньової економіки, військові дії на промисловій частині країни, 
поганий міжнародний імідж, неузгодженість стратегій фінансових 
установ, що ведуть до невпевнених дій щодо покращання 
економічної ситуації тощо» [2].  

Перехід на нові ринки збуту, високі банківські відсотки, 
підвищення цін на матеріально-технічні ресурси істотно впливають 
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