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визначення лідируючих тенденцій у розвитку громадської думки; проведення 
заходів, спрямованих на задоволення найбільш значущих очікувань з боку 
громадськості, з метою впливу на динаміку суспільних настроїв; запобігання 
можливим конфліктам і непорозумінням в роботі з громадськістю; 
встановлення і підтримка двосторонніх контактів з різними суспільними 
групами та їх лідерами; поліпшення рівня професійних комунікацій за умов 
створення загальної атмосфери доброзичливості всередині державних 
організацій, створення позитивного образу державних інститутів у свідомості 
громадськості, реклама послуг, що надаються державними організаціями; 
підвищення ефективності роботи державних служб. 

За допомогою проведення комплексної реформації системи PR у 
державному управлінні можна домогтися значного покращення кореляції цілей 
та методів їх досягнення, збільшення прозорості механізмів управління, 
поліпшення рівня керованості суспільними процесами та ефективності 
управління підзвітними територіями. 
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Підтримка підприємництва в Україні є одним із актуальних питань. Не 

дивлячись на велику кількість підприємств інфраструктури, які призначені для 
підтримки підприємницької ініціативи лише незначна їх кількість спрямована 
на розвиток підприємницьких ідей студентства. З одного боку це можна 
пояснити зневірою молодих людей у власних силах, а з іншого наявністю 
дійсно високих бар’єрів виходу на ринок, особливо у випадку виходу на ринок 
людини, що має брак практичного досвіду. 

Надихнути студентство на реалізацію власних інноваційних ідей та 
пом’якшити бар’єри виходу на ринок в усьому світі допомагають бізнес-
інкубатори, які створюються в учбових закладах.  Найчастіше серед спектру 
послуг, які пропонують бізнес-інкубатори, є послуги консультаційні (юридичні 
та бухгалтерські в першу чергу), надання обладнаного сучасною технікою 
робочого місця, тренінгові програми, підтримка в складанні бізнес-планів, 
допомога з пошуку фінансових ресурсів, поштові скриньки, послуги секретаря 
та багато інших. В більшості випадків ці послуги або безкоштовні для 
резидентів інкубатору, або значно нижче ринкової вартості. Головними 
джерелами надходжень для інкубатору являються орендна плата резидентів (до 
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якої може включатись пакетом набір інших послуг) та (або) доля інкубатору в 
прибутку новоствореного підприємства. 

В українському законодавстві є певні обмеження щодо цих видів 
надходжень з огляду на те, що засновники інкубаторів є учбові заклади 
державної форми власності і діють у відповідності із законодавством про вищу 
освіту. Окрім цього фондовий ринок в Україні не розвинутий, отже участь в 
розподілі прибутку виглядає реальним для  інноваційних проектів, що 
реалізуються в сфері інформаційних технологій. Цей факт одразу пояснює, 
чому така інфраструктура є дотаційною (проекти реалізуються або за 
допомогою власних коштів учбових закладів, або грантів).  

В Україні сфера ЖКГ перебуває у кризовому стані. Тільки загальними 
зусиллями співпраці бізнесу, держави та науки можна поступово подолати цю 
проблему. Допомогти створити конкурентне середовище тут можна також за 
допомогою бізнес-інкубації підприємницьких ідей студентів профільних 
спеціальностей вищих навчальних закладів. Отже пропонується на базі 
Харківського національного університету міського господарства імені О.М. 
Бекетова створення бізнес-інкубатора. Цільова аудиторія: студенти, молоді 
викладачі та аспіранти Університету. 

Мета роботи бізнес-інкубатору: надання  допомоги в організації власного 
бізнесу: від ідеї до отримання прибутку і розвитку компанії.   

Напрямки, за якими пропонується підтримка: 
 1. Розвиток секторів житлово-комунального господарства. 
2. Технології, послуги та підходи в напрямку енергозбереження 

будівель, інженерних мереж.  
3. Управління житловою та комерційною нерухомістю, технічна 

експлуатація.  
4. Енергозберігаюче будівництво, екологічне поводження з відходами 

та їх переробка, зменшення електроспоживання  
Через резидентів бізнес-інкубаторів інноваційні ідеї проникають у 

студентське і викладацьке суспільство.  
Про актуальність створення відповідної інфраструктури говорить 

створення в липні 2013 року бізнес-інкубатор у сфері житлово-комунального 
господарства "Управитель" в Україні для підготовки студентів під час навчанні 
і в допомогу підприємцям у реалізації бізнес-проектів із управління 
багатоквартирними будинками в країні. Ініціатори створення бізнес-інкубатора 
проводять попередні переговори про навчання управляючих на базі профільних 
будівельних навчальних закладів у Києві, Сімферополі (АРК), Донецьку, 
Кривому Розі (Дніпропетровська обл.) та Рівному. 

Питання створення управляючих компаній у сфері ЖКГ актуальне з 
урахуванням планів української влади з ліквідації ЖЕКів та створення ОСББ з 
2015 року, які, швидше за все, трохи пізніше заявлених термінів, але все ж таки 
будуть реалізовані. 
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Університетські бізнес-інкубатори є середовищем, в якому зароджується 
нове покоління інноваційно мислячих людей, які готові до змін в економіці і 
суспільстві в цілому.  
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Інтерес до розвитку країн та їх регіонів існує дуже давно, але залишається 

не менш актуальним, адже сьогодні зустрічається безліч прикладів 
регресивного розвитку територій. Проте тепер найчастіше причинами зниження 
статусу територій стають не військово-політичні або природні катаклізми, а 
економічні причини. Кризові явища призвели до загострення негативних 
наслідків структурної регіональної політики та засвідчили неготовність регіонів 
до фінансово-економічних змін. Ефективним механізмом реагування на такі 
зміни є реалізація проектів. 

З метою подолання наслідків світової кризи, прискорення економічного і 
соціального розвитку держави здійснюється виконання Програми економічних 
реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава". Під час виконання Програми застосовуються 
регулятивні механізми та забезпечується коригування державної регіональної 
політики з урахуванням кращого досвіду європейських держав з метою 
створення умов для реалізації регіонами власного ресурсного потенціалу, 
зменшення диспропорцій у рівні їх розвитку, підвищення добробуту населення. 

В Україні з часів набуття незалежності були прийняті та впровадженні 
різні програми та проекти з різним рівнем результативності. Розвиток територій 
України потребує розробки та прийняття відповідних програм, які сприятимуть 
соціально-економічному розвитку, зокрема в енергозберігаючій сфері. 
Протягом останніх 30-ти років завдяки реалізації програм підвищення 
ефективності використання енергоресурсів та активній популяризації 
енергозбереження, вдалося значно скоротити споживання енергоресурсів у 
країнах ЄС. В більшості цих країн при практично незмінних показниках 
споживання енергоресурсів вдалося збільшити ВВП у 1,5-2 рази. Цей факт є 
підтвердженням того, що чітко сформульовані цілі, завдання, а також окремі 
заходи реалізації програм дозволяють досягти не тільки кількісних, а і якісних 
показників розвитку.  

Звіт про стан реалізації регіональних програм підвищення 
енергоефективності в Україні за І півріччя 2012 року дозволяє оцінити ситуацію 
щодо результативності впровадження відповідних заходів. Так, аналіз 


