
 

Міністерство освіти і науки України 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

На правах рукопису 

 

Зянько Віталій Віталійович 

 

УДК 330.142.2+330.341 

  

 

 

ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством 

 

 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня  

кандидата економічних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2015

Науковий керівник 

Мазур Ірина Іванівна, 

д-р екон. наук, професор 

 



 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП ........................................................................................................... 3 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕНЧУРНОГО 

ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ......................................... 14 

1.1. Економічна сутність венчурного інвестування ................................ 14 

1.2. Форми венчурного інвестування та їхні особливості ...................... 39 

1.3. Роль венчурного капіталу в забезпеченні інноваційного розвитку 52 

Висновки до розділу 1 ................................................................................ 67 

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЕНЧУРНОГО 

ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ......................................... 71 

2.1. Механізм реалізації венчурного інвестування економіки України 71 

2.2. Фактори впливу на розвиток венчурного інвестування .................. 82 

2.3. Моделювання венчурного інвестування інноваційного процесу . 103 

Висновки до розділу 2 .............................................................................. 115 

РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ІНСТИТУЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО 

ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ ....................................................................................... 118 

3.1. Прогнозування венчурного інвестування в економіці України .... 118 

3.2. Інституційне забезпечення венчурного інвестування інноваційного 

процесу в національній економіці ..................................................................... 147 

Висновки до розділу 3 .............................................................................. 160 

ВИСНОВКИ ............................................................................................... 163 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ................................................. 167 

ДОДАТКИ .................................................................................................. 186 

 



3 

ВСТУП 

 

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку національних 

економік інновації стають головним засобом забезпечення їх глобальної 

конкурентоспроможності та визначальним чинником підвищення 

ефективності підприємницької діяльності. Країни, які послідовно збільшують 

інвестиції в інновації, отримують значні переваги в забезпеченні стійких 

темпів економічного розвитку, в змозі за рахунок прискореного використання 

новітніх технологій в усіх галузях національної економіки домогтись значного 

зростання виробництва конкурентоспроможної продукції. Провідну роль в 

організації інноваційного процесу та фінансовому забезпеченні наукомістких 

і високотехнологічних розробок відіграє венчурний капітал, завдяки якому 

створюються сприятливі умови для розвитку економіки на інноваційній 

основі. 

Венчурне інвестування в розвинених країнах уже не одне десятиліття є 

найважливішим джерелом позабюджетного фінансування наукових 

досліджень, прикладних розробок, інноваційної підприємницької діяльності. 

Це зумовлено його перевагами над традиційними формами інвестування, 

зокрема тим, що венчурні інвестиції максимально сприйнятливі до ризикових 

прогресивних ідей, котрі мають відчутний ринковий потенціал, сприяють 

швидкому втіленню передових досягнень науки і техніки, впровадженню 

високих технологій. Венчурні організації найефективніше вирішують 

проблеми фінансування інноваційної діяльності. 

Реформування української економіки має супроводжуватися 

прискореним розвитком інноваційної сфери, що може бути забезпечено 

шляхом нагромадження в ній необхідної кількості венчурного капіталу. 

Актуальність використання венчурного інвестування для України зумовлена 

також необхідністю реалізувати національну стратегію, спрямовану на 

впровадження інноваційної моделі економічного розвитку та підвищення 

соціальних стандартів життя громадян. 
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Стан наукової розробки проблеми. Проблемі інвестування ризикових 

інноваційних проектів присвячено чимало наукових  публікацій зарубіжних та 

вітчизняних учених-економістів, які у своїх працях розкривають сучасні 

особливості та перспективи венчурного фінансування, специфіку розвитку 

ринку венчурного капіталу, аналізують ефективність функціонування 

венчурного підприємництва. 

Теоретичні, методологічні та практичні аспекти венчурного 

інвестування в Україні та за її межами досліджуються у працях таких 

вітчизняних економістів, В. Д. Базилевич, О. Г. Білорус, О. В. Бражко,  

З. С. Варналій, В. Г. Герасимчук, Т. Г. Затонацька, С. В. Захарін,  

Т. В. Калінеску, П. В. Ковалишин, Н. М. Краус, О. Є. Кузьмін,  

Д. Г. Лук’яненко, І. О. Лютий, Л. Я. Малюта, І. І. Мазур, П. О. Нікіфоров,  

Л. Ф. Новікова, І. В. Одотюк, В. Л. Осецький, А. А. Пересада, О. М. Петрук,  

В. В. Пилипів, О. В. Романішин, О. Д. Рожко, Д. М. Стеченко, Л. А. Шило та 

інші. У їхніх наукових працях розглядаються загальні проблеми 

функціонування венчурного підприємництва як самостійного виду діяльності, 

та окремі питання ризикового вкладення активів у різноманітні інноваційні 

проекти. 

Серед зарубіжних дослідників венчурного інвестування за умов 

розвиненої ринкової економіки слід виділити наукові праці таких вчених, як 

В. Аньшін, В. Бард, Р. Брейлі, А. Дагаєв, П. Джонсон, О. Дебанде, Е. Долан, 

П. Завлін, Б. Зідер, А. Каржаув, С. Кірьянов, Н. Лайанг, Д. Норт, С. Пауз,  

Д. Питерс, Ж. Фенн, К. Хрістофідес, І. Шатин та інші. 

Незважаючи на наукову розробленість теми, окремі її аспекти 

залишаються актуальними для подальших досліджень, адже національне 

господарство постійно розвивається, а процеси функціонування венчурного 

інвестування весь час перебувають під впливом різноманітних факторів. 

Зокрема, потребують подальшого дослідження теоретичні засади венчурного 

інвестування інноваційного процесу, вивчення особливостей його реалізації, 

виявлення факторів, які впливають на розвиток венчурного підприємництва в 
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Україні, визначення ефективних засобів регулювання венчурного 

інвестування інноваційного розвитку в нашій країні та основних напрямів його 

вдосконалення. 

Отже, актуальність та незавершеність теоретичної розробленості цієї 

проблеми, її практичне значення зумовили вибір теми дисертації, її мету і 

завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт 

Вінницького національного технічного університету, є складовою 

держбюджетної теми «Математичні моделі та методи управління 

інтелектуальним та інноваційним капіталами підприємства як 

слабоструктурованими економічними системами» (номер державної 

реєстрації 0114 U 003464). 

Особистий внесок автора полягає у визначенні економічної сутності, 

особливостей та детермінант розвитку венчурного інвестування в сучасній 

ринковій економіці; обґрунтуванні механізму реалізації венчурного 

інвестування інноваційного процесу та виявленні напрямів його 

вдосконалення в Україні. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування та узагальнення теоретичних положень щодо венчурного 

інвестування інноваційного розвитку національного господарства та розробка 

практичних рекомендацій щодо вдосконалення венчурного інвестування 

інноваційного процесу в Україні. 

Відповідно до поставленої мети було передбачено постановку та 

розв’язання таких завдань теоретичного, методологічного і практичного 

характеру: 

 розкрити економічну сутність, структуру, основні властивості, форми 

та функції венчурного інвестування; 

 визначити роль та місце венчурного капіталу в забезпеченні 

інноваційного процесу; 
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 виокремити особливості механізму реалізації венчурного 

інвестування в економіці України; 

 здійснити комплексний аналіз факторів розвитку венчурного 

підприємництва в національній економіці та ранжувати їх за значущістю; 

 здійснити прогнозування венчурного інвестування інноваційного 

процесу в Україні ; 

 визначити тенденції розвитку інвестиційних фондів в Україні; 

 обґрунтувати заходи щодо інституційного забезпечення розвитку 

венчурного інвестування інноваційного процесу в національній економіці; 

 аргументувати напрями удосконалення венчурного інвестування 

інноваційного процесу в Україні. 

Об’єктом дослідження є процес венчурного інвестування інноваційного 

розвитку національної економіки. 

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та організаційно-

практичні засади забезпечення венчурного інвестування інноваційного 

розвитку національного господарства. 

Методи дослідження. У процесі виконання дисертаційної роботи для 

вирішення поставлених завдань було використано такі методи та прийоми: 

абстрактно-логічний (теоретичне узагальнення сутності економічних 

категорій «венчурне інвестування» та «венчурний капітал», формулювання 

наукових висновків дослідження); діалектичний та історичний – для аналізу 

економічної сутності венчурного інвестування, особливостей механізму його 

реалізації в межах національної економіки України та інституціонально-

організаційного регулювання венчурного інвестування інноваційного процесу 

в Україні (пп. 1.1, 2.1, 3.2); системний та логічний підходи до виявлення 

змісту, форм та функцій венчурних інвестицій та їх особливостей (п. 1.2), 

визначення ролі венчурного капіталу у забезпеченні інноваційного процесу (п. 

1.3), аналізу факторів впливу на розвиток венчурного підприємництва (п. 2.2), 

при дослідженні тенденцій та перспектив венчурної індустрії в Україні; метод 

порівняння (при порівнянні базового і звітного року в процесі аналізу кількості 
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зареєстрованих інститутів спільного інвестування, у розрахунку на одну 

компанію з управління активами; обсягів інвестування, швидкості зростання 

чистих активів венчурних та невенчурних фондів та кількості останніх), 

графічний (відображення рейтингу найбільш розповсюджених проблем 

іноземних інвесторів в Україні); методи екстраполяції застосовано при 

прогнозуванні закономірностей розвитку венчурного інвестування та аналізу 

факторів впливу на розвиток венчурного підприємництва в національній 

економіці (пп. 2.2, 3.1), обґрунтування заходів соціальної та економічної 

політики держави у сфері венчурного інвестування з урахуванням 

особливостей національного господарського менталітету (п. 3.2); метод 

колективних експертних оцінок Дельфі — для аналізу факторів впливу на 

розвиток венчурного підприємництва в національній економіці (п. 2.2); 

економіко-математичні методи для прогнозування тенденції розвитку 

венчурних фондів (п. 3.1). 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-

правові акти України з питань стратегії економічного, інвестиційного та 

соціального розвитку України; статистичні матеріали Державної служби 

статистики України, Української асоціації інвестиційного бізнесу та дані 

офіційного сайту Світового банку (World Bank Group); аналітико-статистичні 

огляди, довідкові та аналітичні документи міжнародних економічних 

організацій, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених, присвячені 

проблемам венчурного інвестування інноваційного процесу, а також власні 

розрахунки і дослідження. 

Наукова новизна отриманих результатів дисертації полягає у 

комплексному дослідженні венчурного інвестування інноваційного розвитку 

національної економіки та обґрунтуванні напрямів удосконалення венчурного 

інвестування інноваційного розвитку економіки України. Найбільш вагомими 

теоретичними та практичними результатами, що характеризують наукову 

новизну дослідження, особистий внесок автора і виносяться на захист 

полягають є такі: 
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вперше: 

– здійснено прогнозування тенденцій розвитку венчурного інвестування 

інноваційної діяльності в економіці України з використанням економетричних 

моделей, які дають змогу спрогнозувати зміну кількості венчурних фондів, 

зміну вартості чистих активів венчурних фондів, зміну вартості чистих активів 

у розрахунку на один венчурний фонд, що дозволило визначити фактори, які 

найсуттєвіше впливають на розвиток венчурних фондів в національній 

економіці, а саме: ефективність державної фінансової політики щодо сприяння 

розвитку венчурного підприємництва; пільгове оподаткування суб’єктів, які 

активно займаються інноваційною діяльністю і виробляють 

конкурентоспроможні товари та послуги; сучасна нормативно-правова база 

регулювання сфери венчурного підприємництва; 

удосконалено: 

– визначення економічних категорій «венчурний капітал» та «венчурне 

інвестування», де венчурний капітал – це сукупність економічних відносин з 

приводу використання фінансових ресурсів приватних інвесторів 

(капіталістів), призначених для інвестування ризикових інноваційних проектів 

підприємств, що розвиваються чи намагаються завоювати місце на ринку, які 

вже впроваджують чи планують реалізувати перспективні проекти з високим 

рівнем ризику з метою одержання економічного зиску у формі прибутку чи 

різкого збільшення вартості (капіталізації) підприємства; венчурне 

інвестування – процес ефективного розміщення фінансових ресурсів у 

перспективні та привабливі ризикові інноваційні проекти з метою сприяння 

підвищенню ефективності реального бізнесу шляхом надання певної суми 

коштів в обмін на частку в статутному капіталі чи конвертовані цінні папери; 

– систематизацію і ранжування факторів, які впливають на розвиток 

венчурного підприємництва в Україні, що дозволило виокремити ті з них, які 

найбільше його стимулюють, чи навпаки, обмежують;  

– підходи до виявлення закономірностей розвитку венчурних 

інвестиційних фондів та розкрито наявність прямої залежності між величиною 
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загальних витрат на інноваційну діяльність та отриманими результатами – 

обсягом реалізованої інноваційної продукції, що дозволило обґрунтувати 

рекомендації щодо посилення/послаблення дії факторів, які найбільше 

впливають на розвиток венчурного підприємництва в Україні, підвищення 

ефективності управління процесом венчурного інвестування в національному 

господарстві; 

набули подальшого розвитку: 

– класифікація основних етапів венчурного інвестування інноваційних 

проектів, яка, на відміну від існуючих, тісно пов’язана з етапами інноваційного 

процесу, котрі підприємство і венчурний інвестор мають здійснювати 

узгоджено, а саме: фінансування робіт, пов’язаних із розробкою інновації; 

поширенням уже створеної інновації; серійним (масовим) виробництвом 

нового продукту; швидким зростанням виробництва нового продукту; 

виходом венчурного інвестора з бізнесу, зумовленим припиненням 

інвестування. Доведено, що узгоджений розподіл спільних ризиків на різних 

етапах венчурного фінансування між венчурним інвестором і підприємцем 

забезпечує успішну реалізацію венчурного фінансування та завершення 

проекту зі створення й упровадження інноваційного продукту; 

– обґрунтування процесу венчурного інвестування не лише як процесу 

вкладання венчурними фондами довго- чи короткострокових інвестицій у 

ризикові проекти, але й як ланки, що з’єднує продуцентів новацій – 

венчурного інвестора (фінансового донора) та інноваційне підприємство 

(«імітатора» або «акцептора» інновації) – зі споживачами, та забезпечує 

ринкове впровадження та подальшу реалізацію нових технологій, інноваційної 

продукції та послуг; 

– визначення пріоритетних напрямів удосконалення інституційних засад 

розвитку венчурного підприємництва в Україні, серед яких: внесення змін до 

Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та 

корпоративні інвестиційні фонди)», які закріплять можливість участі в 

інвестуванні перспективних проектів на етапі створення компанії приватним 
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інвесторам, зокрема, бізнес-ангелам; надання венчурним підприємствам 

державної допомоги, зокрема інноваційного кредиту; формування 

економічних передумов для створення венчурних фондів та вдосконалення 

правової бази їх функціонування; сприяння розвитку фінансових ринків; а 

також визначення організаційних заходів українського уряду щодо створення 

ефективної системи управління венчурними фондами в Україні, а саме: 

формування системи відповідних державних гарантій під інвестиції 

венчурними фондами в малі технологічні фірми; участь у венчурних фондах 

страхових компаній. 

Практичне значення одержаних результатів. полягає в тому, що 

висновки і рекомендації дисертаційної роботи можуть бути використані при 

реалізації державної політики щодо підвищення ефективності функціонування 

венчурних фондів та інвестування інноваційних проектів. 

Окремі положення дисертації обговорювались на засіданні 

Департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради, були визнані 

обґрунтованими та використані при розробці «Концепції стратегічного плану 

розвитку міста на період 2011-2020 років», зокрема при реалізації стратегії 

розвитку «Вінниця–2020» за пунктом 7.2 «Стратегічний пріоритет 2: 

економічний розвиток, спрямований на високий та якісний рівень зайнятості» 

пункту 7 «Стратегічні пріоритети» (довідка № 11-00-004-45834 від 

05.11.2014р.). 

Окремі результати дослідження були впроваджені на ПП «Інструмент-

сервіс» м. Вінниці при кредитуванні інноваційного проекту по виготовленню 

алмазного інструменту для промисловості (акт № 71 від 04.10.2014 р.), що 

дозволило підприємству отримати інвестиції для впровадження інновацій у 

його господарську діяльність. 

Науково-технічні розробки дисертації використовуються автором у 

навчальному процесі Вінницького національного технічного університету при 

викладанні курсів «Мікроекономіка», «Економіка та фінанси підприємств», 

«Комунікативний менеджмент», «Ризик-менеджмент», «Бюджетна система 
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України», «Основи науково-дослідної роботи», а також при розробці 

методичного забезпечення навчального процесу (акт №11/63  

від 27.11.2014 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є одноосібно виконаною 

науковою працею, у якій автором обґрунтовано теоретичні та методологічні 

засади венчурного інвестування інноваційного процесу. Основні наукові 

положення та результати дисертаційної роботи, які виносяться автором на 

захист, одержані самостійно. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, 

в дисертаційній роботі використані лише ті ідеї та положення, які отримані 

автором особисто. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

дисертаційної роботи обговорювалися на засіданнях кафедри фінансів 

Вінницького національного технічного університету, знайшли відображення в 

доповідях автора на Міжнародному фінансово-банківському форумі,  

19 міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, 

засіданнях «круглого столу», науково-технічних конференціях Вінницького 

національного технічного університету, а саме: IІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасна інформаційна Україна: інформатика, 

економіка, філософія» (14-15 травня 2009 р., м. Донецьк); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Інвестиційні та інноваційні складові 

розвитку внутрішнього ринку України в умовах глобалізації» (5-6 листопада 

2009 р., м. Київ); науково-практичного круглого столу «Перспективи 

впровадження екологічного оподаткування в Україні» (4 червня 2010 р.,  

м. Ірпінь); VIII Міжнародній науково-практичній конференції студентів та 

молодих вчених «Шевченківська весна: економіка» (22-26 березня 2010 р.,  

м. Київ); VIII Міжнародній науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Світові тенденції та перспективи розвитку 

фінансової системи України» (7 жовтня 2011 р., м. Київ); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Тенденції управління фінансовими та 

інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень»  
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(2 березня 2012 р., м. Вінниця); науково-практичній конференції ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 

«фінанси, грошовий обіг і кредит» (20-22 березня 2012 р., м. Ірпінь); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку 

фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні» (1 березня  

2013 р., м. Вінниця); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Инновационная экономика в условиях глобализации: современные тендеции 

и перспективы» (25-26 квітня 2013 р., м. Мінськ, Бєларусь); науково-

практичної конференції «Фінансова безпека України: проблеми та пріоритети 

забезпечення» (16-18 травня 2013 р., м. Івано-Франківськ); Міжнародному 

фінансово-банківському форумі «Инвестиционные процессы в 

экономическом развитии» (14-15 листопада 2013 р., м. Варшава-Яхранка, 

Польща); Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених, 

аспірантів та студентів «Інноваційне забезпечення сталого розвитку України в 

контексті інтеграції до європейського співтовариства» (21 лютого 2014 р.,  

м. Вінниця); ХХХVІІ, ХХХVІІІ, ХХХІХ, ХL, ХLІ, ХLІІ, ХLІІІ, XLIV науково-

технічних конференціях професорсько-викладацького складу, співробітників 

та студентів Вінницького національного технічного університету з участю 

працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних 

працівників підприємств м. Вінниці та області, м. Вінниця (18-21 березня 

2008р., 17-20 березня 2009р., 09-12 березня 2010р., 09-11 березня 2011р., 13-15 

березня 2012р., 20-22 березня 2013р.; 12-14 березня 2014р.; 11-13 березня 

2015р.). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано  

27 наукових праць загальним обсягом 10,93 д.а. (особисто автору належить 

7,34 д.а.), з них: 13 публікацій – у наукових фахових виданнях (особисто 

автору належить 4,45 д.а.), з них 6 статей у фахових виданнях України, що 

входять у міжнародні наукометричні бази (особисто автору належить  

2,2 д.а.), 2 статті в наукових виданнях інших держав (особисто автору 

належить 0,8 д.а.); 12 публікацій – за матеріалами конференцій та круглих 
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столів (особисто автору належить 2,09 д.а.). 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Дослідження 

викладено на 199 сторінках комп’ютерного тексту, з них 166 сторінок 

основного тексту дисертації. Робота містить 29 таблиць, 5 рисунків, 3 додатки 

на 14 сторінках. Список використаних джерел налічує 177 найменувань на  

19 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕНЧУРНОГО 

ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 

1.1. Економічна сутність венчурного інвестування 

 

Третє тисячоліття поставило Україну перед необхідністю здійснити 

вибір шляху, яким рухатиметься у майбутнє економіка держави та вся її 

соціально-політична система. Перед Україною є декілька альтернативних 

напрямів: 

 реалізовувати концепцію економіки, орієнтовану на експорт 

сировини, прирікаючи себе на довічну роль ресурсного додатка 

розвинених країн; 

 продовжувати політику пристосування до поточних вимог ринку без 

довготривалого планування власного розвитку; 

 докласти зусиль та увійти до когорти країн-лідерів сучасної 

цивілізації. 

Зрозуміло, що обирати потрібно третій напрям, котрий, як показує 

світовий досвід, передбачає інтелектуалізацію усіх сфер життя країни, і, 

насамперед, економіки, у напрямі розвитку інноваційної діяльності, як 

основного засобу підвищення конкурентоспроможності сучасних підприємств 

та запоруки успішності реалізації розпочатих в Україні економічних реформ, 

завдяки яким країна зможе подолати сьогоднішні економічні труднощі і стати 

врівень з високорозвиненими країнами. На шляху розробок, впровадження та 

реалізації ризикових інноваційних проектів в Україні нині найгостріше постає 

проблема пошуку необхідних фінансових ресурсів, у вирішенні якої велика 

надія покладається на венчурне інвестування. 

Враховуючи те, що Україна в економічному розвитку сьогодні далеко 

відстає навіть від багатьох країн, що не належать до промислово розвинених, 

навряд чи можна розраховувати на швидку і ефективну інтеграцію 

національної моделі інноваційного розвитку у Європейську економічну 
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модель. Сучасні досягнення України в міжнародному вимірі 

конкурентоздатності економіки, рівня розвитку і особливо ефективності 

функціонування національної інноваційної системи є недостатніми для 

забезпечення сталого розвитку вітчизняної економіки, гарантованої 

національної безпеки, виходу в найближчій перспективі за рахунок 

економічного зростання на європейські стандарти життя українських 

громадян [64]. Але, щоб процес інтеграції нашої країни у Європейську 

економічну модель був ефективним, треба наближувати вітчизняну економіку 

до рівня розвитку економік провідних європейських держав, радикально 

активізувавши інноваційний процес, підвищувати престиж розумової праці, 

розвивати різноманітні форми інноваційного підприємництва, зокрема, його 

корпоративну основу, створюючи власні могутні виробничо-експортні та 

фінансово-виробничі об’єднання [63]. 

Для технологічного стрибка необхідно зосередити головну увагу на 

розвитку конкурентоспроможних високотехнологічних галузей економіки, які 

виступають у якості основного чинника, що гарантує стабільну та зростаючу 

перевагу одних країн над іншими і є визначальним критерієм при оцінюванні 

інноваційної безпеки країни [59]. Головними чинниками підвищення 

конкурентоспроможності товару є його інноваційність та наукоємність, які 

визначальним чином впливають на якість продукту – основний критерій 

оцінювання конкурентоспроможності [62]. Тому власники технологій та їх 

інфраструктурних передумов, до яких належать науково-дослідні і дослідно-

конструкторські роботи, прикладна і фундаментальна наука, кадри 

розробників і вчених, у сучасних умовах мають невичерпні конкурентні 

переваги [12, с.549]. Велику роль у підвищенні конкурентоспроможності 

покликане відіграти венчурне підприємництво, зокрема така його невід’ємна 

складова, як венчурне інвестування, яке у всьому світі виступає потужним 

стимулом інноваційних процесів, слугує дієвим механізмом для 

багаторазового примноження капіталів підприємців, що, зрештою, позитивно 

позначається на становищі всієї економіки країни. 
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Питання становлення і розвитку венчурного підприємництва за 

сучасних умов трансформації економічної системи, особливості венчурного 

інвестування досліджуються в багатьох наукових працях вітчизняних 

економістів, зокрема [7; 12; 15; 18; 27; 46; 78, 95; 103; 111; 113, 129; 139; 

156; та ін.], Вчені-економісти досліджують економічну природу та сутність 

венчурного інвестування, виявляють причини, що уповільнюють створення в 

нашій країні венчурних підприємств, пропонують дієві стимули для 

забезпечення їх подальшого розвитку, багато уваги приділяють модернізації 

венчурної галузі, наголошуючи на її перспективності. Серед зарубіжних 

вчених, чиї наукові праці присвячені дослідженню венчурного капіталу, слід 

виділити авторів публікацій [73; 114; 154; 163 та ін.]. 

Перш ніж розпочати дослідження проблем, пов’язаних з 

функціонуванням венчурного підприємництва загалом та венчурного 

інвестування зокрема, потрібно розкрити висхідні економічні категорії. Такою 

початковою категорією є «венчур», що походить від англійського слова 

«venture» та перекладається українською як [45]: 

1) ризикове підприємство; 

2) спекуляція;  

3) ризикувати. 

«Венчур» має такі основні визначення: 

а) це спеціалізована організаційна форма об’єднання капіталу і 

зацікавлених (юридичних, фізичних) осіб у процесі розробки і 

просування на ринок прогресивної технології [163]; 

б) це невеликі наукові дослідно-конструкторські підприємства (фірми) 

або спеціалізовані підрозділи великих корпорацій, з участю яких 

реалізуються нові проекти, розробки ноу-хау з метою одержання 

прибутку [3]; 

в) це обов'язковий елемент венчурного підприємництва. 

Розрізняють два види венчура – внутрішній і зовнішній. 

Під поняттям «внутрішній венчур» І. В. Ващенко, О. І. Кузьмич та 



17 

А. І. Сизов мають на увазі створені великими корпораціями спеціалізовані 

підрозділи, функція яких полягає у виборі і реалізації ризикових ідей та 

проектів [20]. Метою внутрішнього венчура є пошук нових ідей, технологій, 

об’єктів та винаходів. Внутрішнім венчурам корпорація, як правило, надає 

юридичну і бюджетну самостійність, право формувати персонал. 

Під поняттям «зовнішній венчур» розуміють малі самостійні наукоємні 

фірми, засновані авторами ідеї – вченими, інженерами, винахідниками і 

венчурним підприємцем, які намагаються з розрахунком на матеріальну 

вигоду реалізувати на практиці нові досягнення науки і техніки [21; 71]. 

Венчурна діяльність − це ризикова діяльність, у процесі якої 

створюються та впроваджуються у виробництво інноваційні товари – нові 

продукти, технології, послуги тощо. Зрозуміло, що розробка та реалізація  

інноваційних товарів потребує певних коштів – грошового капіталу. Коли 

власних коштів підприємства не вистачає, а кредитні установи не бажають 

фінансувати певну бізнес-пропозицію через високий ступінь інноваційного 

ризику, тоді підприємець звертається до альтернативного виду інвестування – 

венчурного, представленого венчурним капіталом, який виступає основним 

джерелом інвестування інноваційного підприємництва [176]. 

В контексті фінансування інноваційної діяльності в Україні питання 

розвитку венчурного капіталу заслуговує окремої уваги. 

Американські економісти Ж. У. Фенн, Н. Лайанг, С. Пауз, П. Джонсон 

(перші ідеологи венчурного капіталу) визначають венчурний капітал як 

«фінансування акціонерного капіталу інноваційних підприємств малого 

бізнесу, які мають значний потенціал зростання на стадії їх створення і 

реалізації продукції, у сукупності з консультаційною підтримкою і високим 

ступенем залучення до процесу прийняття рішень» [111, с. 170]. 

Українські дослідники при визначенні сутності венчурного капіталу 

намагаються підкреслити одну чи кілька притаманних йому ознак. 

Так, А. А. Пересада вважає, що венчурний капітал є інвестиціями у 

венчурні, або «ризиковані», проекти освоєння нових технологій або 
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продукції [111, с. 170]. 

В. О. Зикіна включає до венчурного капіталу «сукупність фінансових, 

людських, інтелектуальних ресурсів, які орієнтовані на отримання великих 

прибутків через стрімке зростання інноваційної компанії, куди вкладаються 

кошти» [46]. На нашу думку, таке визначення венчурного капіталу є дуже 

широким, розмитим і не містить специфіки поняття «венчурний». Адже не всі 

фінансові ресурси є ризиковими, так само як не всі людські й інтелектуальні 

ресурси належать до венчурного капіталу. До венчурного капіталу слід 

віднести лише ті фінансові ресурси, яким властивий підвищений ступінь 

ризику. 

За визначенням Європейської асоціації венчурного капіталу, останній є 

пайовим капіталом, що надається професійними фірмами, які інвестують і 

спільно управляють стартовими, що розвиваються, або приватними 

компаніями, які трансформуються і демонструють потенціал для помітного 

зростання [129]. Традиційно венчурний капітал орієнтується на малі та середні 

підприємства, віддаючи перевагу приватним компаніям і спільним 

підприємствам. Пріоритетними для венчурного капіталу є галузі, продукція 

яких має значний внутрішній ринок збуту, та такі, що не залежать від імпорту. 

Наявність експортного потенціалу підвищує привабливість підприємства, але 

не є суттєвим чинником інвестицій. 

Переважно венчурний капітал є джерелом фінансування нового бізнесу, 

зокрема інноваційних проектів, для яких притаманний відносно високий 

ступінь ризику, так як інноваційна діяльність значно більше за інші напрями 

підприємницької діяльності пов’язана з невизначеністю і гарантія позитивного 

результату тут практично відсутня. 

Особливо вагому роль венчурний капітал відіграє в галузях, котрі 

потребують значних стартових інвестицій. Через великі ризики, які 

неприпустимі для традиційних кредитних установ, венчурний капітал часто 

буває єдиною надією виходу підприємства на ринок, єдиним можливим 

джерелом інвестування. 
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Більшість вітчизняних вчених під категоріями «венчурне інвестування» 

чи «венчурне фінансування» розуміють довгострокові інвестиції з високим 

ступенем ризику в акції новостворюваних іннов0аційно-технологічних фірм 

(або венчурних підприємств), які орієнтовані на розробку і виробництво 

наукомістких продуктів, задля їх розвитку й розширення, з метою отримання 

прибутку від приросту вартості вкладених коштів [27; 88]. Коли мова йде про 

грошові ресурси, то поняття «венчурне інвестування» та «венчурне 

фінансування» можна розглядати як синоніми. Але в цілому перше поняття є 

значно ширшим: під «венчурним фінансуванням» прийнято розуміти власне 

грошові ресурси, у той час, як «венчурне інвестування» може включати в себе 

ще й інвестиції у формі підприємницьких здібностей, ділових контактів, 

інтелектуальних та матеріальних ресурсів. Проте у всіх цих формах венчурне 

інвестування здійснюється рідко, в основному переважають грошові венчурні 

інвестиції. 

Треба розрізняти венчурне інвестування у широкому і вузькому сенсі. У 

широкому – це всі з огляду фінансових результатів вкладання у ризикові 

проекти, насамперед, у галузі високих технологій. У вузькому розумінні – це 

вкладання венчурними фондами довго- чи короткострокових інвестицій (у 

вигляді надання кредитів чи придбання акцій) з метою створення і розвитку 

малих перспективних компаній [17, с.163]. 

«Венчурне інвестування» і «венчурний капітал» як економічні категорії 

мають одну природу виникнення, спрямування та використання, тому їх не 

можна досліджувати окремо одне від одного, але й ототожнювати їх також не 

можна. Ці категорії відрізняються перш за все за своїм функціональним 

призначенням. Окрім того, категорія «венчурний капітал» є ширшою за 

«венчурне інвестування». 

Венчурне інвестування є лише однією із форм венчурного капіталу, тоді 

як венчурний капітал існує в кількох функціональних формах [52, с.104]. 

Венчурне інвестування являє собою рух фінансових ресурсів, показує їх 

перехід із рук в руки, перетворення заощаджень в інвестиції. На думку Л. О. 
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Шила, венчурний капітал як економічна категорія виражає соціально-

економічні відносини суспільного виробництва з приводу створення та 

реалізації додаткової вартості, у той час як венчурне інвестування відображає 

відносини з приводу ефективного розміщення грошових коштів» [157, с.5]. 

В. Ф. Савченко трактує венчурний капітал – як акціонерний капітал, що 

представляє собою комбінацію фінансових, людських та інтелектуальних 

ресурсів, орієнтований на отримання надприбутків у результаті швидкого 

зростання інвестованої (інноваційної) компанії, що характеризується високим 

ступенем ризику [131]. 

Н. М. Краус під венчурним капіталом розуміє інвестиційні ресурси для 

забезпечення інноваційної діяльності, що відображають економічні відносини 

між суб’єктами венчурного бізнесу та за своєю природою є ризикованим. На 

її думку, венчурний капітал – це інвестиції у молоді швидко зростаючі 

підприємства, а також новий спосіб інвестування професійних учасників 

ринку в компанії, що реалізують нові проекти на ранній стадії або стадії її 

розширення [86]. 

Що стосується власне механізму венчурного інвестування, то він, як 

правило, такий: спеціалізовані венчурні фонди надають довгострокові 

інвестиції (зазвичай на 4-6 років) шляхом вкладання в ризикові цінні папери 

підприємств, що мають шанси швидкого росту, для розробки перспективних 

ідей. При цьому не вимагається жодних гарантій їх повернення. Розрахунок 

йде лише на можливість отримання значного прибутку в майбутньому у разі 

успіху інноваційного проекту. Здебільшого такими є малі та середні 

рентабельні підприємства, які отримують венчурні інвестиції у вигляді 

обігових коштів. 

Дослідження специфіки венчурного інвестування свідчать, що компанії 

з венчурною підтримкою є більш підготовленими до засвоєння інновацій, 

швидше розвиваються і створюють більше робочих місць, ніж великі 

компанії [15]. 

Механізм венчурного інвестування складається з таких основних 
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елементів: джерела венчурного капіталу; механізмів зосередження 

інвестиційних ресурсів та розподілу зосереджених ресурсів; механізму 

контролю та поворотності інвестицій [103, с. 50]. 

Для українських підприємців пошук джерел фінансування інноваційних 

проектів є складним через нерозвиненість в країні венчурного 

підприємництва, нестабільність нинішньої економічної та політичної ситуації, 

відсутність кваліфікованих спеціалістів з управління венчурним капіталом, а 

також через те, що діяльність венчурних фондів залишається досі не 

закріпленою законодавчо (не прийнято закону про венчурні фонди). 

Варто відзначити, що вибір джерел фінансування різноманітних 

проектів (здебільшого інноваційних) є одним з найскладніших завдань не 

лише для вітчизняних підприємців, але й для підприємців будь-якої країни з 

ринковою економікою. До цього питання завжди треба підходити дуже 

прискіпливо, адже від його вирішення значною мірою залежить ефективність 

фінансових показників реалізації проекту. 

Структура джерел венчурного капіталу залежить передусім від 

специфіки законодавчого регулювання і укорінених у фінансовій сфері норм і 

правил. У більшості країн світу традиційними джерелами формування 

інвестиційних фондів служать кошти інвестиційних інститутів, приватних 

інвесторів, пенсійних фондів, страхових компаній, різних урядових агентств 

та міжнародних організацій. 

Для України венчурне інвестування стало можливим після прийняття 

Закону України від 15.03.2001 р., № 2299-ІІІ «Про інститути спільного 

інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» [121]. 

Венчурний капітал широко використовується для здійснення прямих 

інвестицій, які зазвичай надаються зовнішніми інвесторами для фінансування 

молодих компаній, що розвиваються, або компаній, які перебувають на грані 

банкрутства, і які вже впроваджують чи планують реалізувати перспективні 

проекти з високим рівнем ризику. 

Виходячи з вищесказаного, венчурний капітал можна визначити як 
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сукупність економічних відносин, що виникають з приводу використання 

фінансових ресурсів професійних підприємств (фірм, компаній, фондів) та 

приватних інвесторів, призначених для інвестування ризикових інноваційних 

проектів функціонуючих та новостворених малих і середніх підприємств, що 

володіють високим потенціалом росту і прагнуть забезпечити собі значну 

ринкову перевагу порівняно із потенційними конкурентами завдяки реалізації 

різного роду інновацій та одержати значний економічний зиск у формі 

прибутку чи різкого збільшення вартості (капіталізації) компанії. А венчурне 

інвестування є формою венчурного капіталу, що відображає економічні 

відносини, що виникають між інвестором і позичальником грошей з приводу 

ефективного розміщення фінансових ресурсів у перспективні та привабливі 

ризикові інноваційні проекти на різних стадіях розвитку підприємства. 

Венчурні інвестиції належать до ризикових інвестицій, прибутковість 

яких значно перевищує середній рівень. Вони виступають у якості інструмента 

для одержання частки компанії у своє розпорядження. 

Венчурне інвестування здебільшого асоціюється з інноваційними 

підприємствами (компаніями, фірмами). 

До інноваційних підприємств відносять: інноваційні центри, 

технопарки, технополіси, інноваційні бізнес-інкубатори й інші елементи 

інноваційної інфраструктури. У статті 1 Закону України «Про інноваційну 

діяльність» визначено, що «інноваційна інфраструктура – це сукупність 

підприємств, організацій, установ, їх об’єднань, асоціацій будь-якої форми 

власності, що надають послуги із забезпечення інноваційної діяльності 

(фінансові, консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні, 

юридичні, освітні, тощо)», а наведені вище структури (відповідно до закону) – 

це «інноваційні підприємства». Тобто, інноваційним називається 

«підприємство (об’єднання підприємств), яке розробляє, виробляє і реалізує 

інноваційні продукти і (або) продукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому 

вимірі перевищує 70% його загального обсягу продукції і (або) послуг» [120]. 

Деякі науковці вважають, що інновації (технологічні інновації) можна 
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сприймати як одну із форм інвестицій, що завдяки вкладанню інвестицій у 

реалізацію інноваційних проектів можна отримати принципово нові (відмінні) 

економічні ефекти, яких неможливо досягти за звичайного інвестування — 

приміром, перехід виробництва на вищі технологічні уклади, створення 

інтелектуальних активів, стрімке зростання вартості бізнесу, опанування 

нових ринків збуту тощо [44]. 

І все ж, аналізуючи різні погляди вчених-економістів на економічний 

зміст категорії інновація, автори зупинилися на такому визначенні: інновація 

– це результат втілення (матеріалізації) новаторської ідеї у якійсь предметній 

субстанції – продукті, технології, засобі людської діяльності або послузі, для 

якої властиві нові споживчі властивості, а реалізація передбачає зміну 

усталених, звичних способів діяльності [60, с.44]. Інновації – це нові, 

радикально відмінні від існуючих товари (технології, засоби, методи тощо) або 

вдосконалені, функціональні можливості та технічні характеристики 

(споживчі властивості) яких відповідно вищі і ширші у порівнянні зі своїми 

попередниками. 

Інновація є стрибком від старої виробничої функції до нової, але 

не кожне нововведення, нове виробництво, є інновацією – вважає 

Ю. М. Бажал [4]. Інновація розробляється і створюється новаторами та 

винахідниками, тоді як нововведення можна просто придбати у автора 

інновації. Тобто, нововведення є результатом чужої праці. Суб’єкт, який 

придбав на ринку інновацію, використовуватиме її уже в якості нововведення, 

адже власне до створення цього нового товару він не має жодного стосунку. 

Отже, між «інновацією» і «нововведенням» як економічними категоріями 

існують відмінності. Те, що є інновацією для одних може бути використано у 

якості нововведення іншими, хоча насправді мова йде про одну й ту ж саму 

річ [60, с. 46]. 

Незважаючи на те, що в минулому існували різноманітні механізми 

інвестування, батьком сучасної індустрії венчурного капіталу прийнято 

вважати генерала Джорджіза Доріота, який у 1946 році заснував перший 
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реальний інститут венчурного фінансування – Американську Корпорацію 

Досліджень і Розвитку (American Research&Development), яка являла собою 

закритий фонд, орієнтований на інвестування засобів у високотехнологічні 

компанії з високим ризиком [154]. Найбільшим успіхом цього фонду стала 

Digital Equipment Corporation. Коли корпорація Digital Equipment розмістила 

свої акції на біржі в 1968 році, вона забезпечила рентабельність у розмірі 101 

% у рік. 70 тис. доларів, які АКДІР інвестувала в Digital Corporation в 1959 

році, оцінювалися у 37 мільйонів доларів у 1968 році. Але вважається, що 

першою компанією, яка була створена венчурним фінансуванням, є Fairchild 

Semiconductor, заснована в 1959 році фірмою Venrock Associates [172]. 

Особа, яка здійснює венчурні інвестиції називається венчурним 

інвестором чи капіталістом. Венчурні капіталісти очолюють венчурні фонди 

чи компанії, виконуючи функції посередника між синдикованими 

(колективними) інвесторами і підприємцем, не вкладаючи у компанії, акції 

яких купують, власних коштів [141]. І в цьому полягає одна із 

найпринциповіших особливостей цієї форми інвестування. З одного боку, 

венчурний капіталіст самостійно приймає рішення відносно вибору того чи 

іншого об'єкта для впровадження інвестицій, бере участь у роботі ради 

директорів і всіляко сприяє підвищенню економічної ефективності та 

розширенню бізнесу цієї компанії. З іншого боку – остаточне рішення про 

впровадження інвестицій приймає інвестиційний комітет, що представляє 

інтереси інвесторів. У кінцевому підсумку прибуток, який отримується 

венчурним інвестором, належить не тільки інвестору. Венчурний капіталіст 

має право розраховувати лише на частину цього прибутку. 

Ці принципи були закладені ще на початковому етапі становлення 

венчурного капіталу батьками-засновниками цього бізнесу – Томом 

Перкінсом, Юджином Клейнером, Франком Кофілдом, Бруком Байерсом та ін. 

У 50–60 р. вони розробили нові основні концепції організації фінансування: 

створення партнерств у вигляді венчурних фондів, збір грошей у партнерів з 

обмеженою відповідальністю і встановлення правил захисту їхніх інтересів, 
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використання статусу генерального партнера. Таке організаційне оформлення 

інвестиційного процесу було новаторським для Америки середини XX 

століття і створювало дуже вагому конкурентну перевагу [89]. 

Основними правилами захисту інтересів партнерів венчурної фірми 

стали такі: 

 жоден генеральний партнер не може мати особистих інвестицій у 

компанії, у яких можуть бути зацікавлені партнери, навіть тоді, коли 

згодом вони відмовляються від неї. Цей принцип гарантує, що 

конфлікту між особистими інтересами генерального партнера і його 

інтересами, як одного із членів серед групи партнерів, не виникне. 

Навіть у випадку, коли хто-небудь, як член ради директорів, за 

пільговою ціною має можливість придбати частину акцій, рада 

директорів зобов'язана передати акції й іншим партнерам, щоб вони 

теж могли мати з цього користь; 

 новостворені фонди не мають права інвестувати в ті компанії, куди 

вкладали гроші більш ранні фонди. 

Венчурні капіталісти можуть бути універсальними або 

вузькоспеціалізованими, залежно від здійснюваної ними інноваційної 

стратегії, розробка якої є завданням не з простих, вимагає залучення великої 

кількості висококласних спеціалістів з маркетингу, менеджменту, фінансів, які 

добре знають специфіку виробничої діяльності підприємства [67]. Виходячи з 

розуміння, що в сучасному світі економічна та політична ситуація швидко 

змінюються, інноваційна стратегія розвитку підприємства повинна 

розроблятися так, щоб при необхідності її можна було оперативно 

модифікувати чи обрати іншу, не відступаючи від кінцевої мети. Але при 

цьому слід розуміти, що реалізувати будь-який тип інноваційної стратегії 

підприємець спроможний лише за наявності достатніх для цього фінансових 

ресурсів [67]. 

Універсальними інвесторами вважаються венчурні капіталісти, що 

інвестують у різні галузі промисловості, або в компанії у різних географічних 
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місцях розташування, або в різні стадії життєвого циклу компанії. В якості 

альтернативи інвестори можуть спеціалізуватися в одній або двох галузях 

промисловості, або інвестувати тільки в компанії на певній географічній 

території. 

Венчурні капіталісти інвестують у компанії, що працюють у різних 

сферах економічної діяльності – будівництві, промисловому виробництві, 

сфері послуг тощо. Деякі венчурні фірми спеціалізуються на інвестиціях у 

роздрібні компанії, інші фокусуються на інвестиціях тільки у «соціально 

відповідальні» стартові підприємства. 

Венчурний капіталіст може інвестувати ще до того, як з'явиться 

реальний продукт, або перш ніж компанія буде організована (так зване 

«посівне інвестування»), або може надати капітал, щоб «запустити» компанію 

на першій чи другій стадії розвитку, який також називають «раннім 

інвестуванням». Венчурний капіталіст також може забезпечити необхідне 

фінансування, щоб допомогти компанії перерости критичну фінансову масу й 

стати більш успішною («фінансування на стадії розширення»). Венчурний 

капіталіст також може інвестувати впродовж усього життєвого циклу 

компанії, проте здебільшого фонди фокусуються на інвестуванні в ризикові 

підприємства на більш пізніх стадіях, надаючи фінансову допомогу для того, 

щоб це підприємство переросло «критичну масу» і залучало громадськість до 

фінансування через придбання акцій на біржі. 

Венчурний капіталіст може також допомогти у злитті й поглинанні 

іншою компанією, забезпечуючи ліквідність і вихід засновникам компанії. 

Деякі венчурні фонди, навпаки, спеціалізуються не на поглинанні, а на 

реформуванні або рекапіталізації акціонерних компаній відкритого й 

закритого типу, що є для них економічно привабливими. 

Венчурними капіталістами можуть бути як індивідуальні інвестори 

(зазвичай це дуже заможні особи), так й інститути, які володіють великими 

сумами наявного капіталу – як-то державні й приватні пенсійні фонди, 

університетські фінансові фонди, страхові компанії, а також посередники 
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об'єднаних інвестицій. Відповідно, ринок венчурного капіталу складається з 

двох секторів: неформального (представленого індивідуальними інвесторами) 

і формального (представленого венчурними фондами). Ці сектори 

взаємодоповнюючі: інвестиції неформального сектору важливі на початкових 

стадіях венчурного фінансування, коли фірмі потрібен «посівний капітал», а 

формальний сектор є незамінним на стадії швидкого зростання, коли 

продукція має комерційний успіх і необхідні кошти для збільшення обсягу 

продаж та розширення виробництва. 

Отже, до неформального сектора відносять приватних осіб («business 

angels»), котрі займаються фінансуванням проектів на початкових стадіях. 

Вони вкладають «посівний капітал» («seed finance»). Розміри таких інвестицій 

знаходяться в межах від 10 тис. до декількох мільйонів доларів і зазвичай 

складають 5–20% всіх коштів. Бізнес-ангели активно діють у США, 

Європейських країнах, причому обсяги інвестицій неформального сектору у 

декілька разів перевищують обсяги інвестицій формального сектору [164]. 

В Європі нараховується близько 125 000 активних бізнес-ангелів, а 

кількість здійснюваних ними інвестицій в 30–40 разів перевищує число 

інвестицій венчурних фондів. Кількість же потенційних бізнес-ангелів 

перевищує число активних у 10 разів. У США бізнес-ангели здійснюють 

більше 80 % інвестицій на початкових стадіях і відіграють неоціненну роль у 

розвитку малого бізнесу, а в Європейському Союзі інвестиційний пул, 

принаймні одного мільйона потенційних бізнес-ангелів, складає 10–20 млрд. 

євро [130]. 

Бізнес-ангели, розподіляючи свої вкладення задля зниження ризику, 

здійснюють декілька інвестицій від свого імені або через свої компанії, що 

пов'язано з оподаткуванням та іншими причинами. Здебільшого бізнес-ангели 

не афішують свою діяльність, а віддають перевагу анонімності, тому оцінити 

реальний розмір таких інвестицій неможливо. Участь бізнес-ангелів в 

управлінській діяльності різна і обговорюється з власниками підприємства у 

кожному конкретному випадку. В деяких випадках бізнес-ангели залучаються 
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до управління компанією, в інших залишаються пасивними інвесторами. 

Однак у 80 % випадків бізнес-ангели беруть активну участь в управлінні 

проінвестованими компаніями. 

Формальний сектор ринку венчурного капіталу представлений 

венчурними фондами, що створюються шляхом об’єднання капіталів 

венчурних інвесторів, чи без такого об’єднання, для запуску підприємств з 

потенціалом зростання. Основна мета венчурного фонду – акумулювання 

капіталу для подальшого інвестування у перспективні та привабливі ризикові 

інноваційні проекти. 

Більшу частину венчурного інвестування становлять інвестиції у високі 

технології. Венчурні фонди й компанії існують за формулою — високий ризик 

(high risk) — високі технології (high tech) — високий рівень життя (high 

life) [75]. 

В основному венчурні фонди організовуються у формі товариств з 

обмеженою відповідальністю. Саме така форма вважається найбільш 

прийнятною для здійснення фінансування венчурним капіталом. Сам процес 

формування венчурного фонду називається «збором інвестицій для 

фінансування ризикових проектів». 

Загалом у світі венчурні фонди використовуються здебільшого з метою 

оптимізації управління холдингом, реалізації інноваційних проектів, реалізації 

інвестиційних проектів у будівництві. Інвестування здійснюється через 

купівлю часток товариств, векселів, облігацій, акцій інших компаній та 

надання позики. 

Згідно з проектом Закону України «Про венчурні фонди» (2008 рік), 

венчурний фонд визначається як інституційний інвестор, що здійснює 

виключно діяльність з венчурного інвестування, пов'язану із залученням 

коштів венчурних інвесторів з метою отримання прибутку від вкладення цих 

коштів в активи [126]. Склад активів визначається проектом цього закону та 

прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами. Такими 

активами є корпоративні права та/або боргові зобов’язання інноваційних 
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підприємств, спільних підприємств, створених для виконання проектів 

технопарків, наукових парків, підприємств інноваційної інфраструктури. А 

згідно ст. 7 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та 

корпоративні інвестиційні фонди)» [122], венчурним фондом, вважається 

недиверсифікований інститут спільного інвестування (ІСІ) закритого типу, 

який здійснює виключно приватне (закрите) розміщення цінних паперів ІСІ 

серед юридичних та фізичних осіб. Фізична особа може бути учасником 

венчурного фонду винятково за умови придбання цінних паперів такого фонду 

на суму не менше ніж 1500 мінімальних заробітних плат. 

До особливостей функціонування венчурних фондів в Україні слід 

віднести те, що вони змушені працювати на відносно невеликих за розмірами 

ринках, в умовах низького рівня економічної конкуренції серед виробників 

товарів і послуг, при досить невисокій платоспроможності населення. 

Потреба в одержанні венчурних інвестицій найчастіше виникає в 

починаючих чи дрібних підприємців, винахідників, вчених та інженерів, які 

намагаються самостійно реалізувати свої нові оригінальні і перспективні 

розробки. Для них венчурні фонди є дуже важливими джерелом фінансування, 

адже через високий ризик вони не мають доступу до інших коштів. Однак не 

слід думати, що інвестори венчурного капіталу йдуть на зустріч підприємцю 

виходячи з альтруїстичних переконань. Скоріше навпаки, інтерес інвесторів 

саме в тому і полягає, щоб одержати від своїх капіталовкладень такий 

прибуток, який буде істотно вищий, ніж при розміщенні вільних фінансових 

ресурсів на банківських депозитах чи при інвестуванні в цінні папери з 

фіксованим доходом. Венчурні фонди погоджуються фінансувати так звані 

стартапи насамперед тому, що вони обіцяють потенційно високу 

прибутковість для інвестора. 

Загалом венчурні фонди поділяють на: 

 фонди, які широко диверсифікуються й інвестують у компанії в 

різних галузях промисловості, починаючи з напівпровідників, 
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програмного забезпечення, і закінчуючи роздрібною торгівлею й 

ресторанним бізнесом; 

 фонди, які спеціалізуються лише на одній технології. 

Головними партнерами венчурної фірми (яких також називають 

венчурними капіталістами) є керівники, інакше кажучи – професіонали 

інвестиційного бізнесу. Їхній кар'єрний досвід може варіюватися. Здебільшого 

ці партнери в минулому були генеральними директорами в компаніях 

подібних тим, які фінансує їхнє партнерство. Венчурні партнери укладають 

договори й отримують прибуток тільки з тих угод, над якими вони працюють 

(на відміну від головних партнерів, які одержують прибуток від усіх 

договорів). Тому інвесторів венчурних фондів часто називають партнерами з 

обмеженою відповідальністю. 

У звичайному венчурному фонді головні партнери одержують щорічні 

виплати в розмірі 2 % від вкладеного до фонду капіталу й 20 % від чистого 

прибутку з усіх проданих активів при виході з фонду ( так звана угода «два й 

двадцять») [146]. Через те, що у венчурних фондів може закінчитися капітал 

ще до кінця їхнього існування, великі венчурні капіталісти намагаються 

вкладати гроші в декілька фондів одночасно, що дозволяє їм постійно 

функціонувати, зберігаючи фахівців на всіх стадіях розвитку фірми. Тоді як 

невеликі венчурні фірми зазвичай терплять крах разом зі своїми первісними 

промисловими контрагентами. Коли венчурні фонди йдуть із бізнесу, 

з'являється зовсім нове покоління технологій і людей, яких генеральні 

партнери можуть не знати, і тому розумніше здійснити переоцінку й поміняти 

галузі промисловості або персонал, аніж намагатися інвестувати в знайомий 

персонал і галузі. 

Венчурні капіталісти зазвичай дуже ретельно вибирають у що вкладати: 

за емпіричним правилом (тобто за принципом, що не має на меті бути 

повністю точним для будь-якої ситуації), фонд може інвестувати всього лише 

в одну із чотирьох сотень представлених йому можливостей. Фонди найбільше 

зацікавлені в ризикових підприємствах, що володіють високим потенціалом 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF
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росту, тому що тільки такі можливості найімовірніше забезпечать фінансове 

повернення й успішний вихід впродовж необхідного періоду часу (як правило, 

3-7 років), очікуваного венчурними капіталістами. 

Потреба у високих доходах перетворює венчурне інвестування в дороге 

джерело капіталу для компаній, але дуже зручне для підприємств, яким 

необхідний величезний стартовий капітал, і які не можна профінансувати 

дешевшими методами, як-то боргове фінансування – збільшення капіталу за 

рахунок виконання договорів позики між компанією і кредиторами. 

Найчастіше це відбувається з нематеріальними активами, як-то програмне 

забезпечення й інші види інтелектуальної власності, цінність яких ще не 

встановлена. Венчурний капітал превалює в основному у новітніх виробничих 

галузях (електроніка, біохімія, біоінженерія), котрі швидко прогресують та 

інтенсифікують зміну поколінь продуктів і технологій. 

Якщо в компанії є ті якості, що необхідні венчурним капіталістам, такі 

як добре складений бізнес-план, що обіцяє значні прибутки в майбутньому, 

високопрофесійна команда менеджерів, інвестиції й ентузіазм засновників, 

високий потенціал для виходу з інвестиційного проекту до закінчення 

фінансового циклу, очікуваний рівень повернення не менше 40 % у рік, то їй 

буде нескладно мобілізувати венчурний капітал. 

Узагальнюючи вищесказане можна, на нашу думку, зробити висновок, 

що венчурне інвестування – це особливий вид прямого інвестування компаній, 

що розвиваються чи намагаються завоювати місце на ринку, які вже 

впроваджують чи планують реалізувати перспективні проекти з високим 

рівнем ризику. А венчурні інвестиції – це капітал інвесторів (капіталістів), 

призначений для фінансування ризикових інноваційних проектів таких фірм. 

Функціональним завданням венчурного інвестування є сприяння 

піднесенню конкретного бізнесу шляхом надання визначеної суми коштів в 

обмін на частку в статутному капіталі чи деякий пакет акцій. 

Венчурним інвестиціям притаманні такі риси [66]: 

 тривалий інвестиційний період – від 3 до 7 років; 
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 у доповнення вживаються заходи для допомоги управлінському 

персоналу компанії, що базуються на досвіді та зв’язках інвестора; 

 повернення коштів здійснюється у вигляді реалізації частки інвестора 

у власності компанії; 

 інвестор прагне підвищити ринкову ціну компанії за рахунок 

позитивних економічних дій; 

 венчурний капітал не потребує гарантії чи застави з боку 

підприємства, яке фінансується. Капітал вноситься на безпроцентній 

основі, як пай у статутний фонд фірми, на певний термін. 

Тому високотехнологічний бізнес активно звертається до венчурного, як 

нової форми підприємницької діяльності у сфері наукомісткого виробництва, 

Венчурне підприємництво орієнтоване перш за все на практичне використання 

технічних новинок, результатів наукових досягнень, ноу-хау, ще не 

випробуваних на практиці [39]. Воно виконує роль посередника між 

потенційним інвестором і підприємством, яке потребує стартового капіталу чи 

інвестицій для реалізації нового проекту.  

Отже, венчурне підприємництво тісно пов'язане з пріоритетним 

розвитком високотехнологічних та ризикованих галузей. Завдяки такої 

спрямованості воно виступає потужним рушієм сучасного економічного 

прогресу, що в змозі за найкоротший час забезпечити стабільність 

економічного розвитку. 

Венчурні фірми (підприємства) – це, як правило, невеликі самостійні 

підприємства з оборотом у кілька мільйонів доларів, які спеціалізуються у 

сферах наукових досліджень, розробок, впровадження інновацій, організація 

яких пов’язана з підвищеним рівнем ризику. Але це можуть бути також і 

великі венчурні фірми із оборотом по всьому світу більше мільярда доларів. 

Ці фірми є дуже гнучкими й ефективними суб’єктами господарювання. 

Здебільшого вони займаються поширенням технічних інновацій у 

наукомістких галузях національної економіки. 

Основним критерієм набуття статусу венчурної фірми є факт отримання 
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венчурного капіталу. У деяких випадках венчурні фірми можуть виступати як 

тимчасові організаційні структури, які створюються для розв’язання 

конкретної проблеми [23, с.95]. Після вирішення проблеми, заради якої 

створювалось венчурне підприємство, воно або розформовується і призупиняє 

свою діяльність, або поглинаються великою фірмою. Але при сприятливій 

кон'юнктурі й конкурентоспроможності венчурне підприємство може 

продовжити своє самостійне функціонування. 

Розвиток венчурних підприємств є відносно новим напрямом в ескалації 

інноваційних рішень в Україні, разом з тим саме таке підприємництво може 

відіграти дуже важливу роль із виходу України з затяжної економічної 

стагнації. 

Для виникнення венчурного підприємства необхідні такі основні 

компоненти: 

 наявність ідеї інновації;  

 готовність ринку до споживання інноваційного продукту; 

 наявність підприємця, який на основі запропонованої ідеї може 

організувати фірму; 

 ризиковий капітал для фінансування ризикового інноваційного 

проекту. 

Залежно від інвестиційних перспектив вкладання венчурного капіталу 

О. В. Станіславик та В. Ю. Філіппов пропонують виділяти 3 типи венчурних 

підприємств [138]: 

I. низько потенційні підприємства для венчурного капіталу, прибутки 

яких за 5 років становлять 50 млн. доларів США. Такі підприємства 

не дуже привабливі для інвесторів, але на ринку їхня кількість сягає 

90%; 

II. підприємства-венчури середнього ринку, їхній прибуток 

коливається від 10 до 50 млн доларів США щороку. Саме такі 

підприємства потребують вкладання венчурних інвестицій; 
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III. високопотенційні підприємства, прибуток яких становить більше 50 

млн доларів США щороку. Вони є найпривабливішими для 

венчурних інвесторів. Такі підприємства мають, як правило, 

корпоративну форму і становлять 1 % загальної кількості 

інноваційних підприємств. 

Отже, венчурні підприємства залежно від виду фінансування бувають 

різних розмірів, проте спільним для них є те, що їх власники – венчурні 

капіталісти — це не пасивні інвестори. Вони проявляють активний і належний 

інтерес до консультування, керівництва й розвитку компаній, у які вони 

інвестували. Венчурні капіталісти прагнуть збільшити вартість за рахунок 

свого досвіду в інвестуванні в десятки й сотні компаній. Деякі венчурні фірми 

успішно створюють синергетичний ефект між різними компаніями, у які вони 

інвестували. Наприклад, одна компанія, у якої є ефективна програма але немає 

добре налагодженого дистриб’юторського процесу, може бути скооперована з 

іншою компанією або її керівництвом у венчурному портфелі, яка має кращу 

дистриб’юторську мережу. 

У переважній більшості венчурні фірми утворюються групою 

однодумців − спеціалістів, інженерів, учених, винахідників, котрі мають 

певний досвід роботи в лабораторіях великих фірм і наукових закладах, чи 

приватними особами, які хочуть розпочати власну справу. 

Венчурне підприємництво є досить дієвим механізмом для 

багаторазового примноження капіталів підприємців, що позитивно 

позначається на стані економіки країни. Адже, чим більше фізичних та 

юридичних осіб, які, по-перше, володіють значними фінансовими ресурсами, 

а по-друге, готові їх інвестувати, шукають нові методи отримання прибутку, 

тим кращою є ситуація для конкурентоспроможності та гнучкості економіки 

країни та її ринків. 

В Україні венчурне підприємництво стало зароджуватися з появою 

нових організаційно-правових форм підприємницької діяльності в 

інноваційній сфері. 
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Першим вітчизняним фондом венчурного капіталу став фонд «Україна», 

заснований у 1992 році. Він здійснив інвестиції в 30 вітчизняних компаній на 

суму 10 млн дол. США. З 1994 року в Україні почав діяти ще один венчурний 

фонд «Western Nis Enterprise Fund» з капіталом 150 млн дол. США, а з 1998 

року розпочав роботу «Black Sea Fund». Останні два фонди успішно 

функціонують і понині. Велика частка фінансування названими фондами 

здійснюється за рахунок Європейського банку реконструкції та розвитку 

[137]. Активніше венчурні фонди в Україні стали створюватися після 

прийняття у 2001 році Верховною Радою Закону України «Про інститути 

спільного інвестування» [121]. 

Нині, попри не дуже сприятливі умови розвитку венчурної діяльності в 

нашій країні, до яких насамперед треба віднести такі як: слабкість інституту 

захисту інтелектуальної власності, що позначається на розвитку науково-

технологічного потенціалу та стримує становлення нової інноваційної моделі 

вітчизняної економіки; високий ризик та недовіру до інноваційних проектів; 

відсутність сприятливого та стабільного інвестиційного клімату; недостатню 

кількість інвесторів, готових вклади кошти у високоризиковані проекти тощо, 

все ж кількість зареєстрованих інститутів спільного інвестування (ІСІ) у 

розрахунку на одну компанію з управління активами (КУА) за даними 

Української асоціації інвестиційного бізнесу в країні зростає (див. табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1 

Динаміка кількості КУА та ІСІ на одну КУА у 2008–2011 рр. [141] 

Показник 
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Разом з тим, як видно з таблиці 1.1, найбільша кількість КУА впродовж 

2007–2015 років була у 2008 р., після чого відбулося їх зменшення: у 2009 р.. 

із 409 до 380 (-29 компаній, -7,1 %); у 2010 р. – із 380 до 339 (-41 компанія, -

10,8 %). Таке скорочення було спричинено економічною та фінансовою 

кризою кінця 2008 р. –  першої половини 2009 р., яка призвела до масової 

збитковості також банківських установ. За вказаний період кількість 

збиткових банків в Україні, у відношенні до їх загальної кількості, зросла з 

1,65 % (3:182×100%), до 34,2% (63:184×100%), а сума збитків на кінець 

першого півріччя 2009 р. сягнула 14,3 млрд. грн. [145]. У 2012 р. відбулося 

поступове відновлення фондового ринку в Україні і кількість КУА зросла до 

353 од. Однак із 2013 р. і понині знову намітилася тенденція до незначного 

зменшення кількості КУА, що спричинено уже нинішньою економічною та 

фінансовою кризою в нашій країні. Станом на 1 квартал 2015 року в Україні 

загальна кількість зареєстрованих ІСІ склала 1563 фонди, скорочуючись 

п’ятий квартал поспіль. Однак, у зв’язку з відносно більшим зменшенням 

кількості КУА, концентрація на ринку управління активами ІСІ продовжувала 

зростати: станом на 31.03.2014 року одна КУА управляла у середньому 4,74 

фондами (після 4,67 на 31.12.2014 року) [141]. 

Найбільшим на сьогодні в нашій країні є грантовий фонд Global 

Technology Foundation (GTF), створений за сприянням таких венчурних 

фондів, як Runa Capital (міжнародний венчурний фонд, розміром $ 135 млн, 

що спеціалізується на інвестиціях в технологічні компанії, вкладення 

засновників якого сприяли створенню компаній з активами понад $ 10 млрд), 

Almaz Capital (один з провідних світових венчурних фондів, що інвестує в 

інноваційні технологічні компанії країн СНД), TA Venture (венчурна компанія, 

в сферу інтересів якої входить інвестування в інноваційні інтернет-проекти на 

посівній, ранній і стадії розвитку в Україні, Росії та інших країнах СНД, а 

також в США, Європі, Індії та Бразилії), інноваційного парку BIONIC Hill 

(перший український інноваційний парк в стилі «Живи-Працюй-Вчися-

Відпочивай» з галузевим фокусом на інформаційно-комунікаційні технології, 



37 

фармацевтику та біотехнології, енергоефективність та енергозбереження). 

Отже, грантовий фонд Global Technology Foundation спеціалізується на 

проектах у швидкозростаючих галузях відповідно до базових напрямів 

діяльності своїх засновників і партнерів – програмному забезпеченні, 

інтернет-технології, мобільних додатках [106]. 

Венчурні фонди в нашій країні діють в основному на споживчих ринках, 

зокрема у сфері виробництва продуктів харчування і будівельних матеріалів, 

у роздрібній торгівлі, туристичному бізнесі, страхуванні, здійснюють операції 

з нерухомістю – тобто у тих галузях, які приносять швидкий прибуток та є 

майже безризиковими для інвесторів. У ці галузі спрямовують свої інвестиції 

переважна більшість опитаних венчурних фондів, що функціонують в Україні, 

з них: більше 50 % – у сільське господарство, будівництво, сферу фінансових 

послуг;  близько 30 % – у транспорт, харчову промисловість, гуртову торгівлю; 

тобто у ті галузі, де інноваційна активність, якщо і спостерігається, то аж ніяк 

не може йтися про високотехнологічні виробництва та передові розробки [85]. 

На ці ринки спрямовують свої інвестиції, зокрема, такі організації венчурного 

типу, що здійснюють свою діяльність в Україні, як Western NIS Enterprise 

Fund, Blak Sea Fund, «Інеко», «Дніпро» [61]. Згадані вище ринки залучають 

венчурних інвесторів насамперед тому, що вони динамічно розвиваються і 

мають прямий «вихід» на кінцевого споживача, а отже, на «живі» гроші. Тоді 

як у США основна частка венчурних інвестицій дістається підприємствам 

галузі програмування та біотехнологій, де нині спостерігається особлива 

інноваційна активність. 

Отже, можна зробити висновок, що нинішні українські венчурні фонди 

у своїй масі не зовсім відповідають загальноприйнятим критеріям венчурного 

підприємництва в тому сенсі, що не інвестують у високотехнологічні галузі, у 

нові підприємства [70]. 

Треба також відзначити, що незважаючи на позитивну динаміку 

створення венчурних фондів в Україні реально функціонуючих і таких, що 

вкладають кошти у ризикові інноваційні проекти нині одиниці. Звісно, що така 
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ситуація негативно відображається на ефективності впровадження моделі 

інноваційного розвитку вітчизняної економіки й загалом на інноваційній 

безпеці, яка виступає основою незалежності, стійкості, ефективності та 

конкурентоспроможності підприємств в цілому [84, с.177]. Адже, якщо 

безпеку інноваційного розвитку оцінити показником частки 

високотехнологічних товарів у товарному експорті країни (регіону), то, на 

думку А. І. Сухорукова, цей показник має становити не менше 12 % 

[109, с. 59-69]. У Франції ця частка у 2006–2009 рр. в середньому становила 

20,8%, у Фінляндії – 20,5%, Німеччині – 15,3%, Японії – 19,8%, Південній 

Кореї – 32,0%, Швейцарії – 23,0%, Сполученому Королівстві – 24,0%, США –  

27,3 % [136]. 

Натомість в Україні на частку високотехнологічного експорту у 

загальному обсязі експорту товарів у 2002–2010 рр. припадало не більше 3,5%. 

Станом на 2010 р. вона становила всього 1,99% [34]. А за даними міжнародної 

статистики, наявність України на світовому товарному ринку 

високотехнологічних товарів у 2008 р. оцінено в 0,09%. При цьому коефіцієнт 

участі у міжнародному поділі праці в розрізі високотехнологічних товарів, 

який  визначається як відношення частки країни у світовому експорті до 

частки країни у світовому ВВП, становив лише 0,29 пункту [167; 171]. 

На шляху розвитку ринку венчурного капіталу в сфері інноваційного 

бізнесу в Україні стоять й інші серйозні проблеми:  

 надвисокі ризики, що властиві інноваційним проектам на ранніх 

стадіях реалізації;  

 загальна економічна нестабільність та політична невизначеність у 

країні;  

 значний обсяг кримінального капіталу в українській економіці, що 

посилює насторожене ставлення підприємців до інвесторів;  

 відсутність належної конкуренції на внутрішньому ринку науково-

технічної продукції. 

Нині венчурне інвестування в Україні використовуються переважно для 



39 

оптимізації управління активами фінансово-промислових холдингів та 

зниження податкового навантаження (звільнення від податку на прибуток). 

Така ситуація спостерігається через непрозоре й недосконале законодавство, 

обмежене фінансування та, відповідно, невигідність інвестування в інновації 

за таких умов. Українське правове регулювання венчурного бізнесу не 

враховує такі чинники впливу, як недостатній рівень розвитку страхового та 

фондового ринків, банківської системи. 

Для підвищення конкурентоспроможності вітчизняного підприємництва 

українська влада повинна стимулювати інвесторів, які вкладають кошти у 

наукоємні, високотехнологічні виробництва методами державного 

регулювання комерціалізації наукових досліджень і розробок [94, с. 7.]. 

Разом з тим, слід погодитись з висновками вчених-економістів, які 

вважають, що в Україні існують певні передумови розвитку венчурного 

підприємництва, які випливають з ментальних та історичних особливостей 

української нації. До таких передумов належать: дух підприємництва та 

«розумного авантюризму»; високий рівень освіти населення; злиття 

особливостей азіатської та європейської культур – поєднання індивідуалізму з 

колективізмом; наявність численних науково-дослідних інститутів; зростання 

кількості приватних малих і середніх підприємств; збільшення попиту на 

фахівців інженерної спеціальності; високий кваліфікаційний рівень трудових 

ресурсів тощо [129]. 

 

1.2. Форми венчурного інвестування та їхні особливості 

 

Вітчизняні та світові тенденції розвитку інвестиційних процесів 

свідчать, що венчурне інвестування у сфері наукоємних та інноваційних 

галузей з кожним роком набуває все більшого поширення завдяки тому, що 

надає можливості впроваджувати і реалізовувати прогресивні нові ідеї, які на 

початкових етапах ще не здатні гарантувати жодних результатів, однак є 

новаторськими та такими, що можуть здійснити значний прорив у певній 



40 

галузі. 

Дослідженню форм венчурного інвестування, його організаційної 

структури, виявленню переваг і недоліків, а також перспектив подальшого 

функціонування та розвитку в Україні присвячено чимало праць вітчизняних 

науковців, серед яких [5; 18; 65; 72; 79; 87; 93; 95; 102; 104; 143; 156 та ін.]. 

Серед зарубіжних дослідників проблем венчурного фінансування інноваційної 

діяльності слід відзначити наукові праці [73; 165; 177 та ін.]. 

Разом з тим, незважаючи на значну кількість наукових робіт, 

присвячених формам та особливостям венчурних інвестицій, це питання 

потребує подальшого дослідження, удосконалення понятійного апарату та 

систематизації теоретичних і практичних знань. 

Науковці виділяють три основні форми венчурного інвестування [115]: 

1) участь, як партнера з обмеженою відповідальністю, у фондах або 

придбання акцій (паїв) венчурних фірм через первинний ринок 

цінних паперів; 

2) організація квазісамостійної дочірньої фірми (внутрішній венчур) – 

фінансування такої фірми здійснюється за рахунок коштів 

корпорації; 

3) пряме фінансування (кредитування) малих венчурних фірм 

державними, регіональними структурами або приватним капіталом. 

Практика передбачає також комбіновану форму венчурного 

інвестування, при якій частина коштів вноситься в акціонерний капітал 

підприємств шляхом придбання їх акцій (паїв), а інша – надається у формі 

інвестиційного кредиту [141]. Причому комбінована форма у практиці 

венчурного інвестування зустрічається найчастіше. 

У випадку реалізації першої форми венчурного інвестування, коли 

купуються акції (паї), підприємство, що отримує венчурне фінансування, стає 

акціонерною компанією закритого типу, акції якої належать вузькому колу 

осіб – її засновникам та інвесторам венчурного капіталу. При цьому 

передбачається залучення венчурних інвесторів у безпосереднє управління 
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виробничим процесом та до прийняття стратегічно важливих рішень. Така 

форма венчурного інвестування вигідна для невеликих фірм, які одержують 

таким чином не лише доступ до фінансових ресурсів, але й можливість 

консультацій з питань виробництва, фінансів, управління персоналом, чим 

забезпечуються гнучкість в управлінні та швидкість прийняття рішень. 

Процес інвестування венчурного капіталу включає в себе кілька етапів, 

які підприємство і венчурний інвестор мають здійснити разом, узгодивши свої 

дії. За часом цей процес займає, як правило, від трьох до шести місяців, хоча у 

його скороченні до одного-двох місяців зацікавлені обидві сторони.  

Економісти виділяють від чотирьох до шести етапів венчурного 

інвестування. 

Так, науковці США (Вірджинія) Національного Наукового Фонду 

(National Science Foundation) виділяють 4 етапи венчурного інвестування 

інноваційних проектів [169]: 

1) зародження ідеї; 

2) практична реалізація (запуск) нової ідеї; 

3) нарощення масштабів; 

4) вихід венчурного інвестора. 

На думку А. В. Черепкова, венчурне інвестування складається з шести 

послідовних етапів, що приблизно відповідає етапам розвитку компанії [149]: 

1) початкове фінансування: характеризується низьким рівнем грошових 

надходжень, котрі вкрай необхідні для перевірки життєдіяльності 

нової ідеї. Таке фінансування часто надається бізнес-ангелами; 

2) введення в експлуатацію (стартап): рання стадія життєдіяльності 

фірми, на якій необхідно здійснювати витрати, пов'язані з 

маркетингом і розробкою нових продуктів; 

3) зростання: початок реалізації перших партій продукції чи послуг і 

розширення виробничих можливостей; 

4) функціонування: оборотний капітал на цій стадії ще не приносить 

прибутку; 
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5) розширення: збільшення обсягів інвестування з метою зробити 

компанію прибутковою; 

6) вихід венчурного капіталіста. 

Шість етапів венчурного інвестування розглядає також А. В. Сидоров, 

виділяючи такі [133]: 

1) достартовий («посівний»); 

2) пусковий; 

3) рання стадія розвитку фірми; 

4) швидке розширення; 

5) етап придбання; 

6) етап фінансування викупу. 

Як бачимо, суттєвих відмінностей у поглядах вчених щодо етапів 

процесу венчурного інвестування проектів немає. 

Процес венчурного інвестування тісно пов'язаний з інноваційним 

процесом. Останній також включає в себе цілий ряд етапів, основними з яких, 

на нашу думку, є такі: 

 1-й етап – зародження нової ідеї чи виникнення концепції винаходу. 

На цьому етапі проводяться фундаментальні наукові дослідження зі 

створення інновації. Відповідно, інвестиції спрямовуються на 

розробку інновації. Звичайно, інколи винахід може бути з’явитися у 

результаті миттєвого «осяяння», тобто без фінансових витрат на це. 

  2-й етап – матеріалізація наукової ідеї чи оформлення винаходу. На 

цьому етапі інноваційного процесу інвестиції необхідні для 

обґрунтування науково-технічної можливості та доцільності 

реалізації ідеї інновації, втіленої в реальний дослідний зразок. 

 3-й етап – впровадження інновації, тобто її запуск у масове 

виробництво у якості нового продукту. На цьому етапі фінансування 

потребують створювані для серійного виготовлення інновації 

виробничі потужності та заходи, пов’язані з вдосконаленням нового 

продукту. 
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 4-й етап – використання інновації, коли вона починає приносити 

корисний ефект, що розподіляється між основними учасниками 

інноваційного процесу – розробниками інновації та інвесторами. На 

цьому етапі випуск нового продукту збільшується. Швидкість 

збільшення обсягів залежить від економічної віддачі цього продукту, 

його переваг над традиційними товарами та бажання у його 

розповсюдженні, включаючи створення нових підприємств для 

збільшення серійного виробництва інновації. 

 5-й етап – панування інновації. На цьому етапі новизна продукту 

втрачається і поступово його місце на ринку займають ефективніші 

«новинки». 

Відповідно до вищеназваних етапів інноваційного процесу логічним 

видається, на нашу думку, виділяти також 5 етапів венчурного інвестування 

інноваційних проектів, зокрема такі: 

1) розробка інновації (до цього етапу слід віднести зародження ідеї, або 

достартовий етап венчурного інвестування; та початок практичної 

реалізації нової ідеї, або пусковий етап); 

2) поширення нового продукту (як правило, це рання стадія розвитку 

фірми, однак таке розширення може бути як швидким, так і 

повільним чи тривалим. В останньому випадку цей період вже не 

можна вважати ранньою стадією розвитку фірми); 

3) серійне (масове) виробництво нового продукту; 

4) зростання виробництва нового продукту; 

5) вихід венчурного інвестора. 

Відповідно до етапів венчурного інвестування Нікіфоров П.О. та 

Гладчук О.М. виділяють такі форми венчурних інвестицій [102]: 

 стартові; 

 фінансування початкової стадії; 

 фінансування розвитку; 

 фінансування певної операції. 
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Кожному етапу венчурного інвестування притаманні певні небезпеки та 

недоліки, які виникають на всіх етапах здійснення інноваційного процесу зі 

створення вартості й доданої вартості (докладніше етапи венчурного 

інвестування інноваційного процесу будуть розглянуті нами у п.1.3 цього 

розділу). 

Венчурного інвестування найбільше потребують підприємства, яким 

необхідно залучити значні обсяги капіталу на початковому етапі (seed stage) 

реалізації проекту, і які не можуть для цього отримати необхідні кошти від 

кредитних організацій. Найчастіше це стосується придбання нематеріальних 

активів, таких як програмне забезпечення, чи інших об'єктів інтелектуальної 

власності, точну вартість яких визначити проблематично чи неможливо. Проте 

більшість венчурних фірм працюють на етапах зростання та насичення ринку 

результатами наукових розробок, вкладаючи кошти в основні фонди, 

оборотний капітал, на розвиток служб маркетингу та продажу. Так, у США із 

більш як 81 млрд. доларів, інвестованих венчурною індустрією у 2000 р., лише 

близько 23 % – це інвестиції на ранніх стадіях розвитку підприємства, та 

менше 10 % – інвестиції у так звані стартапи (щойно створені компанії) [58]. 

Основна частка венчурних інвестицій спрямовується на розвиток проектів, які 

спочатку були профінансовані за рахунок коштів держави чи великих 

корпорацій. 

А для венчурного інвестора найбільший інтерес, як правило, становлять 

підприємства, які: 

 мають реальний бізнес-план, що здатен переконати потенційного 

інвестора в надійності та перспективності фірми, що пропонує 

проект; 

 пройшли початковий етап становлення, та готові до швидкого 

розширення і зростання; 

 наділені хорошими перспективами ліквідності; 

 є ідеальним співвідношенням ризику і вигоди в очах інвестора. 

Якщо підприємець вирішив звернутися з бізнес-пропозицією до 
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венчурного інвестора, то перед початком співпраці з останнім йому необхідно 

дати чіткі відповіді на такі запитання [176]: 

 чи дійсно бізнес готовий до нових партнерів, котрі ставитимуть 

конкретні вимоги щодо контролю та управління бізнесом? 

 чи готовий підприємець досліджувати те, що хочуть венчурні 

капіталісти (власна ідея може влаштовувати її автора, але не може 

забезпечити достатній потенціал для залучення венчурного 

капіталіста)? 

 чи готовий підприємець витрачати час на пошуки венчурних 

капіталістів? Адже венчурний капітал знайти набагато важче, ніж 

взяти кредит у банку, та й сам процес дослідження один одного як 

потенційних нових партнерів досить тривалий. 

 чи усвідомлює підприємець, що скоріш за все продати доведеться 

більше запланованої частини компанії? Адже венчурний капіталіст 

встановлюватиме правила і нерідко половина або й більша частина 

бізнесу належатиме іншим акціонерам. 

Якщо на поставлені запитання відповідь ствердна, то венчурний капітал 

це те, що підприємцеві необхідно. 

Сучасне венчурне інвестування може існувати як бізнес в інноваційному 

секторі, котрий тісно пов'язаний з інвестуванням у малі та середні фірми, що 

розробляють та/або виготовляють наукомістку продукцію. Венчурне 

інвестування характеризується інноваційно-наукомісткою орієнтацією та є 

механізмом створення та розвитку підприємств (підрозділів) з подальшим 

розподілом активів і управлінських повноважень (шляхом розподілу акцій 

венчурних фірм), котрі зорієнтовані на ресурсне забезпечення реалізації ідей з 

високим рівнем ризику. Венчурні компанії в середньому функціонують 5-10 

років (крім державних або приватно-державних), зосереджуючи значні 

фінансові ресурси [9]. 

Нажаль в Україні венчурних підприємств, подібних до тих, що 

функціонують у високорозвинених країнах, практично немає. Вітчизняна 
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економіка містить тільки одиничні форми діяльності, що наближаються за 

своєю природою до венчурних. Сюди можна віднести розробку та 

виробництво товарів та послуг, орієнтованих на світовий ринок, науково-

технічну діяльність, пов’язану із виготовленням принципово нових видів 

продуктів та послуг. 

Світовий досвід господарювання свідчить, що для реалізації 

інноваційних проектів, які мають високий рівень ризику, традиційні джерела 

фінансування стають малоефективними і дуже часто недоступними [16]. 

Натомість отримання венчурних інвестицій (венчурного капіталу) істотно 

відрізняється від залучення позикових коштів у вигляді звичайного 

банківського чи комерційного кредиту. 

На відміну від комерційних банків, які мають законне право на відсотки 

за кредитом і вимагають гарантованих щомісячних виплат, незалежно від 

успіху або провалу бізнесу, венчурний капітал інвестується в обмін на частку 

в бізнесі. Іншими словами, інвестиції венчурних капіталістів є формою 

часткової власності, зазвичай з адміністративним та операційним контролем 

підприємства венчурним капіталістом. При венчурному інвестуванні компанії 

у контракті чітко обумовлюється можливість для венчурного капіталіста не 

повернути вкладені в інвестований ним інноваційний проект кошти, якщо він 

виявиться невдалим [66]. І венчурному інвестору доводиться очікувати кілька 

етапів інноваційного процесу, так як лише етап використання інновації може 

дати відповідь на питання, чи відбулося ефективне втілення інноваційної ідеї 

у якийсь новий продукт, метод чи засіб. Тому такі інвестиції іноді називають 

«терплячими грошима», адже, як правило, прибуток венчурна фірма починає 

одержувати лише через 5–7 років – після продажу пакету акцій за ціною, що у 

декілька разів перевищує первинне вкладення. 

Отже, існує величезна різниця між такими формами інвестування, як 

самофінансування, отримання кредиту від кредитної організації, продаж 

частини капіталу підприємства та венчурне інвестування. 

Залучення венчурного капіталу є простим і швидким, не потребує від 
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підприємця додаткових витрат (сплати позикового відсотка), тобто 

здійснюється [52, с.115-116]: 

а) безповоротно; 

б) на безвідсотковій основі; 

в) без яких-небудь гарантій або забезпечення; 

г) при цьому управління залишається в руках керівників компанії; 

д) всі ризики венчурний капіталіст поділяє з підприємцем. 

Тоді як залучення підприємством, що розробляє чи/і втілює 

інноваційний проект, власних фінансових ресурсів є обмеженим, продаж 

частини капіталу підприємства потребує, як правило, багато часу. Процес 

отримання кредиту від кредитної організації також є складнішим від 

венчурного інвестування, вимагає від підприємця додаткових витрат зі сплати 

позикового відсотка. 

Венчурні інвестори не просто здають кошти так би мовити в оренду 

комерційному підприємству з метою забезпечити його необхідними 

фінансовими ресурсами для запуску і/або зростання, але й беруть активну 

участь в управлінні ризиковими проектами на всіх етапах їхньої реалізації, 

починаючи з експертизи підприємницьких ідей і закінчуючи забезпеченням 

ліквідності акцій новоствореної фірми. 

Дуже часто представники венчурних інвесторів входять до Ради 

директорів компанії та мають істотний вплив на прийняття рішень щодо 

інвестування виконавчою владою. Відповідно, підприємства, які для реалізації 

інноваційного проекту залучають значний венчурний капітал, стають багато в 

чому залежними від венчурного інвестора, що відображається на типові 

здійснюваної ними інноваційної стратегії розвитку [67]. Навряд чи 

підприємство, у структурі якого значну частку становлять  венчурні  

інвестиції, стане обирати наступальну інноваційну стратегію поведінки. 

Швидше за все воно вибере залежну від свого основного інвестора 

інноваційну стратегію. 

Розподіл спільних ризиків між венчурним інвестором і підприємцем, 
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довгий період співіснування і відкрите декларування обома сторонами своїх 

цілей на самому початковому етапі спільної роботи – складові ймовірного, але 

не автоматичного успіху. Однак, саме такий підхід являє собою головну 

відмінність венчурного інвестування від банківського кредитування або 

стратегічного партнерства [141]. 

Венчурний капітал, як правило, фінансує підприємства, які можуть стати 

високорентабельними за відносно короткий проміжок часу. Однак, гроші, 

вкладені венчурним капіталістом, можуть примножитися чи зменшитися 

прямопропорційно успіху або провалу підприємства. Як правило, це 

повернення відбувається тоді, коли венчурний капіталіст «виходить» з бізнес-

проекту шляхом продажу своїх акцій. 

В Україні умови «виходу інвестицій» ускладнені значним обсягом 

кримінального капіталу в економіці, що негативно впливає на процеси 

взаємодії підприємців та інвесторів і є головним ризиком для вітчизняного 

венчурного бізнесу. 

Іншою особливістю венчурного інвестування, яка відрізняє його від 

інших стратегічних інвесторів, є те, що венчурний капіталіст не прагне 

здобути контрольний пакет акцій компанії, а отже не прагне контролювати 

компанію, що потрапила в коло його інтересів. Венчурний інвестор 

сподівається, що компанія буде використовувати його гроші як фінансовий 

інструмент для забезпечення стрімкого зростання та розвитку бізнесу, 

розуміючи, що реалізація наукомістких проектів з різних причин далеко не 

завжди завершується передбачуваними кінцевими результатами: за оцінками 

західних фахівців, більш як 50% всіх інноваційних проектів, пов’язаних з 

високими технологіями, закінчуються провалом; досвід функціонування 

високо ризикових підприємств свідчить, що з них близько 15% зазнають 

невдачі; 25% втрачають більше, ніж заробляють; 30% ледве зводять кінці з 

кінцями, і лише 30% підприємств, які використовували венчурний капітал, 

отримують надвисокий прибуток, компенсуючи всі фактичні витрати [81]. 

Відомий венчурний капіталіст Тім Дрейпер відзначав: «Венчурний бізнес – це 
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коли інвестуються 10 компаній, з них половина стає банкрутами, у трьох 

інвестиції повертаються, одна дає 10-кратне збільшення, й у ще одній 

прибуток в 100 разів перевищує вкладення» [47]. 

У середньому, згідно зі статистичними даними зарубіжних венчурних 

фондів, вдалі і невдалі проекти співвідносяться як 4/4/2, тобто при 

інвестуванні фондом в 10 компаній до моменту закриття фонду і його виходу 

зі складу учасників компаній 4 з них повністю прогорають і фонд терпить чисті 

збитки на суму вкладених в них інвестицій, 4 компанії не здійснюють 

прогнозованого ривка у зростанні капіталізації і фонд продає ці компанії 

приблизно за ті ж гроші, які він в них інвестував, але 2 компанії, які 

залишилися, можуть продемонструвати зростання капіталізації в десятки 

разів, що дозволяє фонду при їх продажі покрити збитки за невдалими 

інвестиціями [144, c. 40]. 

Розрахунок на одержання надвисоких прибутків і змушує венчурного 

капіталіста йти на непомірні економічні ризики. 

Отже, співпраця з професійним венчурним інвестором є економічно 

вигідною підприємцеві, адже допомагає вирішити йому цілий ряд нагальних 

проблем, зокрема, венчурний інвестор за свої кошти забезпечує [176]: 

 фінансування, яке доступне, коли інші джерела недоступні через 

надвисокий рівень ризику. До венчурного інвестора, як правило, 

звертаються ті, кому через високу ризикованість проекту відмовили 

в кредитах і банки, і традиційні інвестиційні компанії; 

 оцінювання потенціалу зростання підприємства, що терміново 

потребує значних обсягів капіталу. Якщо кілька венчурних фірм 

відмовили у його наданні, то це може бути ознакою того, що бізнес-

концепція не може задовольнити строгі стандарти і, скоріше за все, є 

помилковою; 

 додаткове фінансування уже після отримання венчурних інвестицій, 

яке може бути отримано відносно швидко і в достатній кількості для 

сприяння росту підприємства на кожному з етапів. 
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Все це вигідно також і венчурному капіталісту, тому що інвестуючи у 

перспективні інноваційні компанії в обмін на пакет (здебільшого не 

контрольний) акцій він розраховує на одержання прибутку за рахунок 

продажу свого пакету акцій після значного збільшення їхньої вартості у разі 

успіху бізнесу, що виступає головним мотиваційним чинником його 

діяльності, адже мотивація в ринковій економіці визначається насамперед 

одержаною фінансовою винагородою [65, с.18]. 

Окрім фінансової допомоги, співпраця з професійним венчурним 

капіталістом дозволяє компанії запозичити його досвід в управлінні 

фінансовими ресурсами, використати численні контакти венчурного 

капіталіста, що допоможе прискорити розвиток, зменшити ризик і швидше 

долати проблеми, що виникають. Досвід успішних власників бізнесу свідчить, 

що навики і контакти венчурних капіталістів цінніші за кошти [177]. 

Налагодження співпраці з професійним венчурним інвестором 

ознаменовується укладанням між ним та функціонуючим підприємцем угоди. 

Для більшості країн, зокрема й для України, процес укладання угоди з 

венчурним капіталістом є типовим, а саме: 

 відправною точкою є вибір конкретних венчурних фірм або людей, 

які можуть налагодити контакт з венчурним інвестором. Процес 

пошуку венчурного інвестора зазвичай займає від трьох до шести 

місяців, однак в деяких випадках це може тривати понад року. В 

Україні, внаслідок слабкого розвитку інноваційної інфраструктури, 

складним є також процес пошуку відповідних кандидатів для 

венчурних інвестицій; 

 перед укладанням договору бізнес-план, який подано венчурному 

капіталісту, екзаменується. У випадку, коли потенційний венчурний 

інвестор виявляє інтерес, до компанії направляються спеціалісти для 

оцінювання її перспектив, фінансів, менеджменту, продуктів, ринку і 

конкуренції. Якщо все відповідає вимогам, то процес переговорів 

починається. Якщо власникам бізнесу та представникам венчурного 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/ekonom_148_2013.pdf
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фонду вдалося знайти спільну мову, вони складають тимчасову 

угоду, після підписання якої до компанії знову направляються 

спеціалісти для тривалішого і детальнішого вивчення бізнес-плану та 

діяльності компанії на стадії розвитку; 

 завершальним етапом є підписання остаточної угоди – документа, 

який деталізує умови і положення, визначення ролі венчурного 

капіталіста в межах новоствореного підприємства. 

Інноваційний проект, котрий здатен привернути увагу венчурного 

інвестора, як правило, повинен мати [176]: 

 вдало сформовану команду спеціалістів різних профілів, члени якої 

ефективно взаємодіють; 

 експериментальний продукт, тобто його прототип (потенційний 

венчурний інвестор повинен бачити, що до нього прийшли не лише з 

ідеєю); 

 інформацію про конкурентів, їх сильні та слабкі сторони (якщо вказати, 

що конкурентів зовсім немає, то такий жест буде сприйнятий 

венчурними капіталістами негативно: або як відсутність належного 

рівня компетентності; або як неприбутковість галузі, в якій 

функціонуватиме новий бізнес; адже, якщо галузь вільна – вона скоріш 

за все безперспективна); 

 аналіз ринку; 

 бізнес-проект, а не бізнес-план, бо останній на цьому етапі складається 

швидше за все на припущеннях; 

 презентацію (як правило близько 10 слайдів (максимум до 15) на 

першому з яких обов’язково потрібно розповісти про себе та свою 

команду). 

На це, насамперед, слід звертати увагу українським підприємцям при 

пошуку інвестиційних джерел. 

Важливо пам’ятати, що бізнес-ангели за свої послуги беруть до 20 %, а 

венчури — до 30 % прибутку, проте у більшості випадків частка прибутку 
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бізнес-ангела не перевищує 10 %; а для венчурного фонду цей показник 

знаходиться в межах 15-20 %. Якщо пропоновані умови відрізняються від 

вищенаведених, то варто задуматись про продовження пошуку інших 

інвесторів. 

Ідеальним варіантом просування проекту на ринку, на нашу думку, є 

отримання первісних інвестицій від бізнес-ангелів (розмір інвестицій в межах 

від 10 тис. до декількох мільйонів дол.), тоді на пізніших стадіях розвитку 

інвестованих компаній, де розміри фінансування значно більші, буде набагато 

простіше залучити кошти венчурного фонду (зазвичай від 250 тис. до 20 млн. 

дол. на одне «коло» фінансування). 

Отже, для забезпечення стабільного економічного зростання в Україні 

необхідно створити потужну мережу венчурного інвестування, забезпечити 

належні умови для ефективної діяльності приватних інвесторів, 

представленими бізнес-ангелами, та венчурних фондів, що сприятиме 

залученню інвестицій у всі види бізнесу, а особливо в інноваційний процес. 

Розвиток різних форм венчурного інвестування допоможе вивести Україну на 

один рівень розвитку з провідними країнами світу. 

 

1.3. Роль венчурного капіталу в забезпеченні інноваційного розвитку 

 

Інноваційний процес являє собою послідовний ланцюжок подій, під час 

яких інноваційна ідея «дозріває» до конкретного продукту, технології чи 

послуги і поширюється у практиці господарювання – від початкового етапу 

зародження нової ідеї до її матеріалізації, втілення у певну інновацію, яка, 

пройшовши послідовно ще ряд етапів інноваційного процесу, впроваджується 

у масове виробництво та поширюється у різних сферах економіки, даючи 

корисний ефект, аж до повного завершення свого життєвого циклу. Основні 

етапи інноваційного процесу було розглянуто у п.1.2 дисертаційної роботи. 

Розглянемо докладно основні проблемні моменти інноваційного 

процесу та роль венчурного капіталу на кожному з етапів його здійснення, 
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виходячи із запропонованої нами у п.1.2 ідеї виділяти п’ять основних етапів 

інвестування інноваційних проектів (рис. 1.1). 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Основні етапи венчурного інвестування інноваційних 

проектів* 

Джерело: складено автором 

 

Перший етап венчурного інвестування – фінансування робіт, пов’язаних 

з розробкою інновації. Деякі дослідники [173] цей етап розділяють на два – 

достартове фінансування або «посів» (seed financing) та стартове чи пускове 

(start-up financing). На цьому етапі підприємець володіє лише ідеєю або бізнес-

планом та потребує фінансових ресурсів для проведення додаткових наукових 

досліджень, створення пілотних проектів та зразків, проведення 

організаційної роботи з випробування нового продукту перед його виходом на 

ринок, здійснення маркетингових досліджень, пов’язаних з вивченням 

майбутнього ринкового попиту на створювану інновацію. Ця стадія, залежно 

від виду створюваного нового продукту, може тривати від кількох місяців до 

кількох років. «Посівні» інвестиції є найризикованішими, оскільки достовірна 

та релевантна інформація щодо життєздатності аналізованого проекту 

практично відсутня, а вкладення окупляться не скоріше, ніж через 3-8 років. 

Як зазначають американські експерти Марк Хезер (президент 

Національної асоціації венчурного капіталу), Джон Грін та Скот Сандел [174], 

на проміжку часу від фундаментальних досліджень до створення зразка нового 

товару інвестори відмовляються приблизно від 90% ідей. Разом з тим, проекти, 

схвалені та профінансовані на цій стадії, характеризуються найвищою нормою 

прибутку в майбутньому. 

Недоліком початкового етапу інноваційного процесу, на якому 

здійснюється формування та надбання інноваційних ідей, є те, що їх автори 
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часто переоцінюють потенційні результати своєї діяльності та недооцінюють 

реальні умови та можливі складнощі при реалізації власних ідей. Оскільки 

більшість венчурних інвестицій є неліквідними і вимагають тривалого терміну 

окупності, венчурні капіталісти проводять детальну аудиторську перевірку 

бізнес-плану ще до початку інвестування, аби підвищити ймовірність 

успішності капіталовкладень. Під керівництвом професійних та 

кваліфікованих економістів, фінансистів, менеджерів та маркетологів вони 

здійснюють об’єктивне вивчення, оцінювання та аналіз усіх імовірних 

факторів впливу на розробку та реалізацію інновації. Керівники венчурних 

фірм уважно стежать за науковими дослідженнями, відшукуючи перспективні 

ідеї, котрі доцільно фінансувати. Втім, на цьому етапі господарської діяльності 

економічний ризик дуже значний, тому допустившись навіть незначної 

помилки фірма може інвестувати кошти у безнадійний неокупний проект, чи 

навпаки, проігнорувати та втратити перспективну ідею. 

На практиці фахівці й самі венчурні капіталісти стверджують, що вони 

ніколи не вкладають кошти на стадії розробки інноваційної ідеї через дуже 

високий рівень ризику. Саме тому з метою мінімізації ймовірних збитків на 

цій стадії необхідно ретельно здійснювати економічне обґрунтування 

інновацій. В іншому випадку ринковий механізм автоматично зруйнує 

пройдений етап інноваційного процесу та створений результат. 

Здебільшого венчурний інвестор безпосередньо долучається до проекту, 

коли вже складений бізнес-план і створена експериментальна модель. 

Співпраця з венчурним інвестором здебільшого починається через 

посередників – бізнесменів, адвокатів або бухгалтерів, однак іноді і напряму – 

на венчурних ярмарках чи аналогічних подіях. 

Прийняття венчурним інвестором остаточного рішення залежить, 

звичайно, від розрахунку можливої прибутковості, однак вагоме значення 

мають також екологічні, технологічні, технічні, соціальні та інші чинники. 

Втім, для української економіки вони, як правило, стають визначальними 

лише тоді, коли виділяються цільові кошти різноманітних фондів і організацій, 
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або коли інвестор переслідує специфічні цілі (приміром, створення 

відповідного іміджу на ринку). 

У країнах ЄС більшість інноваційних розробок фінансується за рахунок 

венчурного капіталу. В нашій країні ринок венчурного інвестування лише 

починає формуватися і тому ця форма фінансування поки що забезпечує 

потреби лише незначної частки інноваційних малих і середніх підприємств. А 

взагалі розвиток індустрії венчурного інвестування передбачає наявність 

великої кількості фінансових посередників, бізнес-послуг та безперервний 

приплив проектів, які потребують фінансування [43]. 

В Україні на сьогодні більшість фінансових інструментів надання 

допомоги інноваційним проектам на ранній стадії розвитку малоефективні. 

Через це, якщо й деякі приватні фонди чи підприємці погоджуюся інвестувати 

проекти на цій стадії, то лише у сферу інформаційних технологій, де такі 

проекти досить швидко реалізуються і дають розуміння того, наскільки вони 

здійсненні з технічної точки зору, реалістичні з точки зору запропонованої 

бізнес-моделі, і не вимагають суттєвих фінансових вкладень, як-то промислові 

проекти. 

На нашу думку, з метою підтримки інноваційних проектів на ранній 

стадії розвитку в нашій країні необхідно залучати венчурний капітал, 

створивши спеціальний Фонд сприяння розвитку малих підприємств у 

науково-технічній сфері, а також заохочувати розробку різних регіональних 

програм допомоги розвитку підприємництва в науково-технічній сфері. 

На другому етапі венчурний капіталіст здійснює фінансування робіт, 

пов’язаних з поширенням уже створеної інновації. Це витрати на випуск 

пробної партії нового продукту, а також маркетингові витрати, пов’язані з 

подоланням вхідних бар’єрів на ринку та створення збутової мережі тощо. Цей 

етап, як і попередній, характеризується високим ступенем ризику, тому для 

нього характерним є спільне інвестування кількох венчурних капіталістів. 

Перед тим, як розпочати фінансування компанії, венчурний інвестор ретельно 

аналізує її бізнес: вивчає місце компанії на ринку, розробляє прогнози, відвідує 
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офіси компанії для знайомства з її співробітниками тощо. 

На наступних етапах інвестування інноваційного процесу венчурний 

капітал відіграє не менш важливу роль, адже для розвитку компанії необхідні 

значно більші розміри фінансування. Наприклад, у США мова зазвичай йде 

про суми від $250 тис. до $20 млн. В Україні, за повідомленням венчурного 

фонду Global Technology Foundation (про яку згадувалося у підрозділі 1.1), 

стандартний розмір фінансової допомоги одного проекту становить 

240 тис. грн (близько $25-30 тис.). У середньому за рік планується виділяти 

10-12 грантів [106]. Займаються цим найчастіше спеціальні венчурні інститути 

– представники формального сектору, очолюють які венчурні капіталісти. 

Вони можуть бути утворені або як самостійна компанія «фонд», або мати 

форму обмеженого партнерства. 

Отже, третій етап венчурного інвестування пов’язаний з фінансуванням 

робіт, які необхідно здійснити аби перейти до масового виробництва нового 

продукту. Тобто, після здійсненого комплексного аналізу всіх чинників, що 

впливають на обсяг реалізації нового продукту та одержання позитивного 

результату, інновація надходить у серійне виробництво, після чого 

відбувається її масовий продаж. Утім прибутки від реалізації нового товару на 

цьому етапі є ще недостатніми для забезпечення розширення та росту 

компанії. Наявні активи підприємства не є достатньою гарантією для 

інституційних інвесторів (комерційних банків, невенчурних інвестиційних 

фондів тощо), тому знову у підприємства виникає необхідність залучення 

венчурного капіталу. 

Таким чином, на цьому (третьому) етапі венчурного інвестування 

співпраця венчурного інвестора з партнерами по бізнесу стає ще тіснішою. 

Венчурний капіталіст веде переговори не лише з керівництвом компанії, але й 

клієнтами, постачальниками, залучає до аналізу технологій експертів, аби 

впевнитися у доцільності фінансування проекту. Завершується переговорний 

процес поданням венчурним інвестором переліку основних умов майбутньої 

співпраці керівництву компанії (сторони узгоджують основні положення, 



57 

терміни підписання та початок дії, і компанія зобов’язується припинити 

переговори з будь-якими іншими венчурними інвесторами). Після усунення 

непорозумінь, якщо такі мали місце, обов’язковою є юридична перевірка, що 

складається з аналізу уповноваженими спеціалістами венчурного капіталіста 

організаційних документів компанії, клієнтури, постачальників за договорами 

та інших юридичних документів, включаючи інтелектуальну власність 

компанії. Використовуючи ці документи як основу, спеціалісти венчурного 

інвестора готують та подають до компанії проекти остаточних інвестиційних 

документів (наприклад, договір купівлі-продажу акцій, прав інвесторів, 

акціонерів та свідоцтво про реєстрацію). Незалежно від того, наскільки ці 

умови детальні, в результаті тривалого проведення юридичної експертизи 

неминуче «випливуть» запитання, які не були розглянуті. Переговори між 

сторонами тривають доти, поки не буде сформовано підсумкових 

інвестиційних документів.  

Врешті-решт цей етап венчурного інвестування завершується 

підписанням інвестиційної угоди та передачею коштів венчурною компанією 

функціонуючому підприємству. 

При розгляді документів з венчурного інвестування кожна сторона 

перед тим як підписати угоду особливу увагу звертає на можливі її наслідки. 

Зокрема, власників підприємства, у яке здійснюються інвестиції, цікавлять 

такі питання [54]: 

 чи не призведе заволодіння венчурним інвестором частиною капіталу 

їх власної компанії, у результаті чого вона не матиме достатньої 

фінансової віддачі у випадку продажу, ліквідації або настання іншої 

події; 

 чи не втратить підприємство у результаті підписання договору 

управлінський контроль над своєю повсякденною діяльністю через 

поступове розрідження частки акцій власників; 

 чи не зможе венчурний інвестор викупити частку підприємства 

(незалежно від бажань його власників). 
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Венчурні капіталісти, у свою чергу, переймаються такими проблемами: 

 наскільки достовірними можна вважати зроблені експертами 

прогнози та іншу інформацію, надану керівництвом підприємства, 

зокрема щодо нинішніх і майбутніх ринків підприємства, наявності 

конкурентів; 

 чи не знадобляться ще додаткові кошти, аби досягти беззбитковості 

чи іншої важливої мети бізнесу; 

 як захистити свої позиції у випадку ліквідації преференцій чи заміни 

частини кваліфікованих робітників менш кваліфікованими, якщо 

розвиток підприємства піде не за планом. 

Четвертий етап венчурного інвестування – етап швидкого зростання 

(expansion financing) виробництва нового продукту, передбачає: 

 використання венчурного капіталу для збільшення виробничих 

потужностей фірми-інноватора, включаючи створення нових 

підприємств, на яких вироблятиметься цей товар; 

 фінансування робіт, пов’язаних із вдосконаленням інновації, що 

випускається; 

 оптимізації системи збуту і т. ін. 

Інновація на цьому етапі, завдяки вкладеним венчурною фірмою 

інвестиціям, починає приносити учасникам інноваційного процесу 

максимальний прибуток, внаслідок чого ризикове підприємство стає 

прибутковим і в змозі використовувати кредитні ресурси традиційних 

фінансових джерел, а отже залучення венчурного капіталу, як правило, 

припиняється. 

Завершальним – п’ятим етапом венчурного інвестування, є вихід 

венчурного інвестора. Хоча формування оптимальної стратегії виведення 

капіталу для всіх учасників процесу венчурного фінансування потрібно 

починати на перших стадіях венчурного циклу [32]. 

На цьому етапі роль венчурного капіталу в інноваційному процесі 

досягає кульмінації. Венчурна фірма, як співвласник бізнесу, може поставити 
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питання про продаж своєї частини інвестованого об’єкту іншій зацікавленій 

компанії, адже основний дохід венчурний інвестор отримує від забезпечення 

зростання ринкової вартості цього об’єкту. Повернення венчурному інвестору 

вкладених коштів залежно від його частки у їх наданні здійснюється у момент 

виходу цінних паперів фірми на відкритий ринок. 

Як правило, венчурний капіталіст продає свою частину власності іншим 

акціонерам чи керівництву підприємства після публічного розміщення акцій 

інноваційної фірми на фондовому ринку [112]. Хоча можливі й інші способи 

«виходу» венчурного інвестора з бізнесу, або, іншими словами, завершення 

венчурного інвестування: прямий продаж іншій компанії в межах однієї галузі 

або стратегічному інвесторові; зворотний викуп або викуп акцій 

співінвесторами чи керівництвом компанії [100]. 

У випадку, якщо бізнес не приніс венчурному інвестору очікуваних 

результатів, останній спосіб для венчурного інвестора є єдиним способом так 

би мовити «гідного» виходу з бізнесу. Проте керівництво проінвестованого 

підприємства матиме бажання повернути собі всю повноту контролю над 

своїм бізнесом, якщо бачитиме реальні шляхи підвищення ефективності своєї 

господарської діяльності. 

На цьому венчурне інвестування завершується, залишаючи за собою 

налагоджений процес, котрий даватиме звичайні доходи, що влаштовують 

традиційних інвесторів. 

Отже, венчурне інвестування виступає тією ланкою, що зв’язує 

продуцентів новацій – венчурного інвестора (фінансового донора) та 

інноваційного підприємства – «імітатора» або «акцептора» інновації, зі 

споживачами та забезпечує ринкове впровадження та подальшу реалізацію 

нових технологій, інноваційної продукції та послуг. Звичайно, що успішна 

реалізація венчурного фінансування й завершення проекту зі створення й 

упровадження інноваційного продукту залежать від ефективності взаємодії 

основних учасників венчурного проекту – венчурного інвестора та 

інноваційного підприємства, досягнутого між ними компромісу на всіх стадіях 
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венчурного інвестування, від забезпечення безперервності інноваційного 

процесу, ключову роль у якому відіграє венчурний капітал. 

Венчурний капітал виступає також ефективним засобом стабілізації й 

розвитку загалом реального сектору економіки. Адже завдячуючи венчурному 

інвестуванню були реалізовані такі видатні досягнення людства, як 

мікропроцесори, персональні комп’ютери, технологія рекомбінатних молекул 

ДНК та ін., а такі фірми, як «Майкрософт», «Джинентек», «Диджитал 

екуамент» піднялися до рівня лідерів нових галузей сучасного наукоємного 

виробництва [155]. 

Привабливість венчурного капіталу визначається, зокрема, такими 

ознаками: по-перше, він здатен приносити високі прибутки у випадку успіху 

(наприклад, середній рівень дохідності американських венчурних фірм 

складає близько 20% в рік, що приблизно у 3 рази вище, ніж у цілому по 

економіці США [150]; по-друге, саме завдяки венчурному капіталу стає 

можливим фінансування високо ризикових інноваційних проектів, зокрема у 

сфері високих технологій. 

Українській державі, великим промисловим компаніям та приватним 

підприємцям, які безпосередньо є ініціаторами нових проектів, настав час 

глибокого усвідомлення нагальної необхідності збільшення обсягів 

венчурного інвестування в інноваційну сферу. Адже досвід економічно 

розвинутих країн показує, що тільки інновації сприяють еволюційним 

процесам в економіці. Як стверджує А. М Поручник, вони подібно до потягу, 

тягнуть за собою модернізацію і структурну перебудову всієї економіки [118, 

с. 16]. 

Тому уряд країни повинен всіляко сприяти прискоренню трансформації 

вітчизняного господарського механізму, формуючи умови для втілення моделі 

інноваційного розвитку економіки. Для цього слід створювати такі економічні 

механізми, які б, з одного боку – сприяли впровадженню у виробництво 

новітніх досягнень НТП, а з іншого – дозволили б звести до мінімуму 

фінансовий ризик окремих інвесторів. Таким ефективним механізмом, як 
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свідчить світова практика, є венчурне підприємництво, яке не лише стимулює 

інноваційні процеси на окремо взятих підприємствах, а й позитивно впливає 

на ринок інновацій загалом: підвищує рівень конкуренції, науковий та 

виробничо-технічний рівні, стимулює зростання професіоналізму. 

Так як Україна нині має досить невеликий об’єм венчурного 

інвестування, корисним є дослідження закордонного досвіду становлення 

венчурних підприємств, вивчення політики іноземних держав щодо 

стимулювання надходження капіталу перш за все в наукоємні малі 

підприємства, які, на думку науковців, становлять основу для венчурного 

інвестора [33]. Це допоможе віднайти комплекс ефективних прямих і 

опосередкованих методів впливу на фінансово-господарську діяльність 

венчурних підприємств та раціональні форми її регулювання. 

Так, до другої світової війни інвестиції у формі венчурного капіталу 

були головним чином сферою впливу заможних приватних осіб і забезпечених 

родин. Одним з перших кроків до керованої на професійній основі венчурної 

індустрії став прийнятий у 1958 році Закон США «Про інвестиції в малий 

бізнес». Цей закон дозволяв агентству по справах малого бізнесу США 

ліцензувати приватні компанії, що інвестують у малий бізнес, з метою 

спростити процес фінансування й управління малими підприємствами США. 

У згадуваному законі розглядалися питання, подані в доповіді Ради 

Федеральної Резервної Системи США до Конгресу. У ній підкреслювалося, 

що на ринку капіталів для довгострокового фінансування малого бізнесу, 

націленого на розвиток, існує велика прогалина. Головним завданням 

програми було спрощення процесу залучення капіталу через економічну 

систему з метою фінансування невеликих новаторських компаній для того, 

щоб стимулювати розвиток економіки США. І це дало результати: невдовзі (у 

кінці 50-х років ХХ століття) в районі міста Сан-Франциско з’явилася тепер 

уже широковідома «Силіконова долина», заснована компанією «Локхід», якій 

на той момент потрібен був майданчик для розроблення та випробування 

балістичних ракет. З часом на зведеному майданчику було сконцентровано 
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значну кількість підприємств, дослідницьких центрів, консультаційних і 

сервісних фірм, венчурних компаній, насамперед в галузі електронно-

комп’ютерних виробництв. «Силіконова долина» започаткувала нову модель 

інноваційних структур типу технополісу і науково-технологічного парку. 

У цілому, венчурний капітал тісно пов'язаний з технологічно 

новаторськими підприємствами, головним чином підприємствами 

Сполучених Штатів Америки. 

У 60-х і 70-х рр. ХХ в. венчурні фірми сфокусували свої інвестиції 

головним чином на компаніях, що перебувають на початковій стадії розвитку 

чи стадії розширення. Як правило, ці компанії використовували досягнення в 

електронних та інформаційних технологіях, а також сфери медицини. У 

результаті венчурне фінансування стало синонімом фінансування технологій. 

У 1974 році венчурні фірми США пережили тимчасовий спад у зв’язку 

з кризою, що виникла у середині 70-х років, яка спричинила зниження 

ефективності виробництва та підвищення інвестиційного ризику. Разом з тим, 

економічна криза викликала потребу у структурній перебудові економіки 

США. Щоб підтримати конкурентоспроможність підприємств на ринку 

необхідно було шукати шляхи зниження виробничих витрат, що й 

активізувало попит на нові види ресурсозберігаючої техніки та технології і 

зумовило розвиток венчурного підприємництва. Уже в 1978 році показники 

стали рекордно високими для венчурного капіталу, доходи цієї індустрії 

склали 750 мільйонів доларів [161]. 

У 1980 законодавство США надало можливість пенсійним фондам 

інвестувати в альтернативні види капіталів, такі як стартапи – нещодавно 

створені компанії, що будують свій бізнес на основі інновацій або 

інноваційних технологій, які ще не вийшли на ринок, або ледве почали на 

нього виходити і володіють обмеженим набором ресурсів. У 1983 році 

відбувся бум — американський фондовий ринок став різко збільшуватися. У 

1997–1998 роках у США інвестиції одержали 5695 венчурних фірм, з них 1863, 

або 32,7%, тих, що знаходились у технопарку «Силіконова долина» [2]. У 2005 



63 

році у США існувало понад 1,5 млн венчурних компаній. До того у США 

досить високими є темпи виникнення нових фірм і ліквідації неефективних. 

Близько 78% всіх інвестованих коштів венчурними фондами США 

припадають на розвиток високотехнологічних галузей [137]. Для порівняння: 

У Канаді величина венчурних інвестицій в 30 разів менша, ніж у США, Європа 

поступається в 2 рази, а Японія в 3 рази [137]. 

Показником, що опосередковано ілюструє результати діяльності 

венчурних фондів є успішність високотехнологічних фірм. У США 40 зі 100 

найбільших фірм працюють у сфері високих технологій, а з-поміж 50 

найприбутковіших фірм 20 представляють високотехнологічні галузі [158]: 

У Європі венчурне підприємництво активно стало розвиватися на 

початку 80-х років ХХ століття, хоча звичайно, що практика ризикового 

інвестування у європейських країнах існувала й раніше. Багато в чому 

динамічний розвиток цієї галузі зобов’язаний наявності більш ніж 

двадцятилітнього досвіду американського венчурного підприємництва. 

Зокрема, основні етапи інфраструктурного розвитку європейського 

венчурного бізнесу багато в чому повторюють американський досвід. Це 

дозволило уникнути багатьох помилок та адаптувати до європейських умов 

уже достатньо відпрацьовані фінансові й управлінські технології. Однак це не 

применшує заслуг і зусиль європейських венчурних капіталістів, які 

забезпечили нинішнє становище галузі [58]. 

Останні 20 років венчурні фонди у країнах Європи розвиваються дуже 

швидкими темпами. Свої інвестиції вони спрямовують передусім у такі  

галузі [83]: 

 виробництво товарів суспільного споживання – 18,3%; 

 виробництво промислової продукції – 18,4%; 

 зв'язок, комп'ютери, електроніка – 15,5%; 

 фінансові послуги – 6,3%. 

Отже, за останні три десятиліття венчурний капітал став визнаним 

економічним сектором, а світова практика показує, що саме венчурні 
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організації найефективніше вирішують проблеми фінансування інноваційної 

діяльності. Успіхи країн, котрі обрали за основу інноваційну модель розвитку 

національних економік, у першу чергу пов'язані із залученням венчурного 

капіталу як джерела фінансування ризикової інноваційної діяльності [55]. 

Окрім того, попри те, що апріорі венчурному підприємництву 

притаманний високоризиковий характер, воно є ефективним для 

багаторазового примноження капіталів підприємств та безумовно відіграє 

позитивну роль в економічному розвитку країни [54]. Венчурні компанії 

максимально сприйнятливі до чужих унікальних ідей, котрі мають відчутний 

ринковий потенціал [46]. Фахівці підрахували, що з точки зору реєстрації 

патентів на винаходи один долар венчурних інвестицій у науково-дослідні та 

дослідницько-конструкторські розробки (НДДКР) майже в 10 разів 

ефективніший за долар, вкладений великою компанією. Венчурні інвестиції 

складають менше 3 % корпоративних витрат на НДДКР, але приводять до 

здійснення 15 % всіх інновацій у промисловості [91]. 

Венчурні інвестиції сприяють швидкому розвитку передових досягнень 

науки і техніки, впровадженню високих технологій, зокрема інформаційних, 

мікроелектроніки, комп’ютерних технологій, тим самим прискорюють 

трансформацію господарського механізму, інтенсивність його перебудови.  

Згідно з даними консалтингової компанії Pricewaterhouse Coopers, 

уже в 2001 році світовий обсяг приватних і венчурних інвестицій перевищив 

$100 млрд., це понад 50% усіх інвестицій. За обсягом інвестицій в 

інформаційні технології США також лідирує – $30 млрд. На другому 

місці – Канада ($2,9 млрд.), далі Великобританія ($2,4 млрд.), Німеччина і 

Китай (по $1,6 млрд.) та Ізраїль ($1,5 млрд.) [7]. Прикладами успіху 

венчурного бізнесу є AOL, Apple, Cisco, Compaq, e-Bay, Google, HP, Intel, 

Microsoft, Sun Microsystems, Yahoo, інвестори яких отримали прибутки в 

мільярди дол. США [22]. 

Отже, у більшості економічно розвинутих країн саме венчурний капітал 

посідає одне з провідних місць у фінансуванні інноваційного підприємництва. 
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А тому при формуванні нового науково-технічного рівня господарського 

механізму економіки України необхідно використовувати світовий досвід 

венчурного фінансування [118]. 

Уряди економічно розвинених країн давно усвідомили, що венчурне 

інвестування – це одна з самих дієвих форм впровадження 

високотехнологічних інноваційних проектів, що відмова від інвестування в 

інноваційну сферу спричинює значне уповільнення соціально-економічного 

розвитку, що саме високі технології забезпечують переваги, не зіставні за 

потужністю ні з якими іншими [68]. 

В Україні, на жаль, роль венчурного інвестування недооцінюється. А 

такий феномен, як венчурне підприємництво, у все ще перебуває на стадії 

свого становлення [57], поступається у своєму розвитку аналогічним формам 

господарської діяльності у розвинених країнах світу й не відповідає вимогам 

сьогодення. Ті процеси, які відбуваються у цьому сегменті ринку в Україні, 

можна порівняти з ситуацією Європи 70–80-х років. 

Небажання більшості вітчизняних підприємств звертатись до такого 

джерела залучення коштів, як венчурне інвестування зумовлене 

недосконалістю українського законодавства у цій сфері та відсутністю 

комерційного інтересу на фоні високого економічного ризику. Низька 

активність венчурних фондів в Україні також пов'язана з низкою інших 

причин: триває реструктуризація економіки; простежується нерозуміння 

сутності венчурного капіталу не лише серед підприємців, але й банківських 

спеціалістів та консалтингових фірм; бракує прозорості й відкритості 

інформації у бізнесі; наразі залишається все ще недостатньо розвиненою 

інфраструктура венчурного капіталу; відсутні спеціалісти з управління 

венчурними фондами [77]. 

Наслідком, а водночас і причиною цього є те, що інноваційні процеси в 

нашій країні досі не набули достатніх масштабів і не забезпечують суттєвого 

зростання ВВП, а науково-технічний потенціал практично виключений з 

економічного процесу держави [56]. Так, у промисловому комплексі України 
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домінуючими є виробництво продукції 3-го та 4-го технологічних укладів 

(важке машинобудування, виробництво і прокат сталі, суднобудування, 

кольорова металургія, органічна та неорганічна хімія), питома вага яких 

становить 94% [99, c. 113-114]. Тоді як шостий технологічний уклад, який 

визначає перспективи високотехнологічного розвитку країни в майбутньому, 

в Україні, згідно з даними Інституту економічного прогнозування НАН 

України, майже не представлений (менше 0,1%) [142, с. 29]. 

Незважаючи на те, що поступово в нашій країні все ж створюються 

необхідні умови для розвитку венчурних фондів, які, на думку економістів, 

повинні займати ключову позицію в економічному розвитку України, низка 

перешкод цьому все ще існує. Зокрема, можливості вільного доступу до 

інвестицій венчурного фонду ущемляються нинішнім законодавством, в 

якому передбачено, що вкладати кошти у венчурні фонди не можуть фізичні 

особи та інституційні інвестори. А це заважає розбудові інвестиційного 

підґрунтя для розвитку венчурних фондів. Якщо розглянути досвід інших 

країн то, приміром, у США дозволено, щоб Пенсійний фонд інвестував до 10% 

власних активів у венчурні фонди. 

Також необхідно ввести привілейовані акції та обмінні облігації як 

передові інструменти венчурного інвестування. 

Нині в Україні існують звичайні привілейовані акції, утім вони містять 

безліч недоліків, що знижує можливості розвитку венчурних фондів. Так, 

наприклад, такі акції можуть складати лише 10% уставного фонду, чого 

недостатньо для проекту із використанням венчурного капіталу, адже вони не 

забезпечують управлінських прав. 

Однак головною причиною недооцінки венчурної форми інвестування 

Українськими підприємцями все ж таки залишається складність у пошуку 

підходящих кандидатур на роль венчурного інвестора внаслідок слабкого 

розвитку відповідної інфраструктури. 

Венчурний капітал в комплексі з необхідною йому інфраструктурою 

венчурного підприємництва спроможний за відносно невеликий проміжок 



67 

часу значно активізувати інноваційну підприємницьку діяльність в Україні. 

Адже, коли кредитні установи відмовляють у коштах позичальнику через 

високий ризик, притаманний фактично всім інноваційним проектам, чи 

недостатню кількість у нього для оптимізації кредитних ризиків ліквідних 

активів, відсутність застави чи недосконалість бізнес-плану, тоді на допомогу 

приходить венчурний капітал, як єдина надія. Залучення венчурних інвестицій 

дозволить організації розпочати впровадження проекту, продемонструвати 

його життєздатність, знизити рівень ризику, що уможливить одержання 

банківського кредиту уже на наступних етапах реалізації проекту. 

Венчурне інвестування виступає одним з ключових факторів позитивної 

динаміки регіональних інноваційних систем, котрі виступають теоретичним 

підґрунтям розробки локальних стратегій інноваційного розвитку як складової 

загальнонаціональної інноваційної стратегії, забезпечуючи практичну 

реалізацію кінцевої фази інноваційного циклу – комерціалізації інновацій.  

Крім того, венчурний капітал виступає каталізатором процесу економічного 

зростання виробничих систем, які виникають за регіональними принципами та 

об'єднуються в мережі компаній регіонального рівня, що сприяє створенню 

локальних конкурентоздатних центрів, створюючи сприятливі умови для 

результативного «симбіозу» нових наукових знань, фінансових технологій та 

методів управління. 

Таким чином, ефективність функціонування венчурних фондів визначає 

оперативність впровадження на ринок інноваційної продукції та 

технологічних розробок і, відповідно – рівень конкурентоспроможності 

національних регіонів у глобальному економічному просторі. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Венчурне інвестування – важлива складова економічного розвитку 

національної економіки і ефективне джерело стимулювання інвестиційної й 

інноваційної діяльності підприємств не лише високотехнологічних країн, а й 
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тих, котрі лише намагаються впровадити інноваційну модель економічного 

зростання. 

Комплексний та критичний аналіз праць, присвячених досліджуваній 

проблематиці, дозволив сформулювати ряд важливих висновків: 

1. Аналізуючи різні погляди вчених-економістів на економічний зміст 

категорій «венчурний капітал» та «венчурне інвестування» автором 

запропоновано їх визначення, у яких акцентовано увагу на інноваційно-

наукомісткій орієнтації на ресурсному забезпеченні реалізації ідей з високим 

рівнем ризику. Зокрема, визначено, що венчурний капітал – це сукупність 

економічних відносин, що виникають з приводу розміщення фінансових 

ресурсів професійних підприємств (фірм, компаній, фондів) та приватних 

інвесторів, призначених для інвестування ризикових інноваційних проектів 

функціонуючих та новостворених малих і середніх підприємств, що володіють 

високим потенціалом росту з метою одержання значного економічного зиску 

у формі прибутку чи різкого збільшення вартості (капіталізації) фірми, що 

зуміла забезпечити собі значну ринкову перевагу порівняно із потенційними 

конкурентами шляхом реалізації інновації; венчурне інвестування – це форма 

венчурного капіталу, що відображає економічні відносини з приводу 

ефективного розміщення фінансових ресурсів у перспективні та привабливі 

ризикові інноваційні проекти на різних стадіях розвитку підприємства. 

2. При дослідженні ринку венчурного капіталу автором виявлено, що він 

складається з двох взаємодоповнюваних секторів – неформального та 

формального. До неформального сектора відносять приватних осіб («business 

angels»), а формальний представлений венчурними фондами, мета яких 

полягає в акумулюванні капіталу для подальшого інвестування у перспективні 

та привабливі ризикові інноваційні проекти. Саме завдяки такій спрямованості 

венчурне інвестування виступає потужним рушієм інноваційного розвитку 

Обґрунтовано, що інвестиції неформального сектору важливі насамперед на 

початкових стадіях венчурного інвестування, коли фірмі потрібен «посівний 

капітал», тоді як формальний сектор незамінний на стадії швидкого зростання 
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фірми.  

3. З’ясовано, що венчурне інвестування в Україні використовуються 

переважно для оптимізації управління активами фінансово-промислових 

холдингів та зниження податкового навантаження (звільнення від податку на 

прибуток), а функціонуючі в Україні венчурні фонди у переважній своїй масі 

не відповідають загальноприйнятим принципам венчурного інвестування в 

тому сенсі, що замість інвестування у високотехнологічні галузі та нові 

підприємства вони діють на споживчих ринках, зокрема у сфері виробництва 

продуктів харчування і будівельних матеріалів, роздрібній торгівлі, 

туристичному бізнесі, страхуванні, здійснюють операції з нерухомістю – 

тобто у тих галузях, які приносять швидкий прибуток та є майже 

безризиковими для інвестора.  

4. На основі дослідження ролі венчурного капіталу та виявлення 

основних проблем в інноваційному процесі виділено п’ять основних етапів 

венчурного інвестування інноваційних проектів, які підприємство і венчурний 

інвестор мають здійснювати узгоджено, а саме: розробка інновації; поширення 

нового продукту; серійне (масове) виробництво; зростання виробництва; вихід 

венчурного інвестора. Для венчурного інвестора найризиковішим є перший 

етап, оскільки на ньому підприємець володіє лише ідеєю чи бізнес-планом. 

Другий етап також є високо ризиковим, тому для нього характерним є спільне 

інвестування кількох венчурних капіталістів. На третьому етапі наявні активи 

підприємства все ще не є достатньою гарантією для інституційних інвесторів 

(комерційних банків, невенчурних інвестиційних фондів тощо), тому у 

підприємства знову виникає необхідність залучення венчурного капіталу. На 

четвертому етапі інновація починає приносити учасникам інноваційного 

процесу максимальний прибуток, внаслідок чого ризикове підприємство стає 

прибутковим і в змозі використовувати кредитні ресурси традиційних 

фінансових джерел, а тому залучення венчурного капіталу, як правило, 

припиняється. На завершальному етапі венчурного інвестування здійснюється 

повернення венчурному інвестору вкладених коштів. 
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5. Обґрунтовано, що для підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняного підприємництва українська влада повинна: стимулювати 

інвесторів, які вкладають кошти у наукоємні, високотехнологічні виробництва 

методами державного регулювання комерціалізації наукових досліджень і 

розробок; розвивати альтернативні форми інвестування шляхом формування 

потужної мережі бізнес-ангелів та венчурних фондів для залучення інвестицій 

у всі види бізнесу; з метою підтримки інноваційних проектів на ранній стадії 

розвитку створити спеціальний Фонд сприяння розвитку малих підприємств у 

науково-технічній сфері та заохочувати розробку різних регіональних програм 

допомоги розвитку підприємництва в науково-технічній сфері, що поступово 

наближатиме Україну до рівня розвитку провідних країн світу. 

6. Отримані висновки знайшли відображення у працях автора [52; 54-59;  

61-64; 66-68; 70; 176]. 
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РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЕНЧУРНОГО 

ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 

2.1. Механізм реалізації венчурного інвестування економіки 

України 

 

Механізм венчурного інвестування у найбільш загальному вигляді являє 

собою послідовний ланцюжок етапів та умов, за яких венчурний капіталіст 

виділяє новоствореному чи діючому підприємству необхідні фінансові 

ресурси для впровадження ризикового інноваційного проекту з подальшим 

розподілом активів і управлінських повноважень між інвестором та 

підприємцем, котрі разом зорієнтовані на ресурсне забезпечення та ефективну 

реалізацію ідеї (проекту) з високим рівнем ризику. Такий механізм передбачає 

здійснення прямих та зворотних зв’язків між основними економічними 

агентами: продуцентами інновацій – венчурними інвесторами (фінансовими 

донорами) та інноваційними підприємствами – «імітаторами» чи 

«акцепторами» інновації, діяльність яких регулюється державними 

інститутами, які спільно забезпечують впровадження та реалізацію на ринок 

нових технологій, інноваційної продукції та послуг, формують сферу 

інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності. Такий механізм 

покликаний гарантувати ефективне впровадження та вихід на ринок нових 

технологій, інноваційної продукції та послуг, що передбачає перш за все 

підтримку розвитку фондів венчурного інвестування та їх залучення для 

фінансування інноваційного процесу та забезпечення його безперервності. 

Ключову роль при розробці і впровадженні інноваційних проектів відіграє 

венчурний капітал. Тому дослідження сучасного становища венчурного 

інвестування в нашій країні, зокрема здійснення порівняльного аналізу та 

прогнозування зростання кількості венчурних фондів та змін обсягу 

реалізованої інноваційної продукції та витрат на інноваційну діяльність, а 

також виявлення основних факторів, які впливають на розвиток венчурного 
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підприємництва, дозволить обрати ефективні методи та інструменти 

підвищення економічної ефективності венчурного інвестування інноваційного 

процесу в Україні, а отже підвищення ефективності функціонування всього 

національного господарства та зростання конкурентоспроможності економіки 

країни на міжнародному ринку. 

При дослідженні механізму венчурного інвестування національної 

економіки України ми виходимо з того, що в сучасних умовах загострення 

конкурентної боротьби ступінь ефективності та функціонування 

національного господарства значною мірою визначається інтенсивністю 

переходу країни на інноваційний шлях розвитку. Адже у розвинутих країнах 

від 70 до 100 % приросту ВВП відбувається за рахунок використання 

нововведень [14]. Відповідно, інноваційні технології та виробництво 

інноваційної продукції розглядаються як найважливіші передумови 

ефективного функціонування кожного підприємства, регіону, країни в цілому. 

Впровадження високотехнологічних виробничих циклів потребує не лише ідеї 

та часу, але й інвестицій, за допомогою яких винахідницька ідея зможе 

реалізуватися. Як свідчить досвід високорозвинених країн, для розробки та 

впровадження інноваційних проектів найбільше підходить венчурний капітал, 

який виступає локомотивом запровадження нових технологій, виробництва 

нових видів продукції і навіть формування нових галузей. 

У наукомістких галузях економіки малі й середні фірми, які, як свідчить 

практика, найбільш активно займаються ризиковою діяльністю, пов’язаною з 

виробництвом технічних інновацій (нових продуктів і технологій їх 

виготовлення), для фінансування інноваційних проектів часто залучають 

венчурний капітал. Так, у промислово розвинених країнах на частку малих 

фірм припадає 25–35 % усіх інновацій, хоча у витратах на нововведення їх 

частка становить лише 4–5 % [1]. 

Незважаючи на те, що близько 80 % створених інновацій, на думку 

Ф. Котлера [82], приречено на комерційну невдачу, можливість отримання 

надприбутків приваблює у цю сферу з високим ступенем ризикованості 
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венчурних інвесторів. 

Дослідженню тенденцій і закономірностей розвитку венчурних 

підприємств, їх фінансового забезпечення (венчурних фондів) присвячені 

наукові праці українських економістів [96; 128] та ін. Однак у цих 

дослідженнях застосовується методичний інструментарій, який ґрунтується на 

використанні ланцюгового і середньорічного темпів зростання; лінійних 

графіків; діаграм (стовпчикових, структурних), що недостатньо для виявлення 

тенденцій і закономірностей розвитку венчурних фондів. Для оцінювання 

прогнозних значень показників, які характеризують в цілому динаміку 

венчурного інвестування та дозволяють здійснити комплексний аналіз 

розвитку венчурних фондів слід, на нашу думку, віднести такі показники: 

а) кількість венчурних фондів; 

б) вартість чистих активів, що належать відповідним венчурним 

фондам; 

в) середня вартість чистих активів, що належать одному венчурному 

фонду; 

г) кількість невенчурних фондів; 

д) обсяг реалізованої інноваційної продукції; 

е) обсяг загальних витрат на інноваційну діяльність. 

Здійснимо аналіз цих показників та дослідимо динаміку обсягів 

венчурного інвестування в Україні, де проблема залучення венчурних фірм 

(венчурних фондів) для фінансування інноваційного розвитку національного 

господарства постає  нині особливо гостро. 

Зазначимо, що показник «вартість чистих активів», що належать одному 

венчурному фонду, є похідним від кількості венчурних фондів та вартості 

чистих активів, що належать відповідним венчурним фондам, оскільки 

розраховується як відношення вартості чистих активів до кількості венчурних 

фондів. 

Принагідно також зазначимо, що чисті активи – це термін, який 

еквівалентний поняттям «чиста вартість» та «власний капітал» і 
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розраховується згідно «Положення про порядок визначення вартості чистих 

активів інститутів спільного інвестування» як різниця між сумою активів ІСІ 

з урахуванням їх ринкової вартості і розміром зобов'язань ІСІ [117]. 

Від’ємна величина чистих активів означає, що за даними бухгалтерської 

звітності величина зобов’язань перевищує вартість майна, що належить 

підприємству, і таким чином характеризує тенденцією зниження фінансової 

сталості підприємства. 

Отже, чисті активи достатньо змістовно характеризують рівень 

капіталізації та концентрації венчурних активів, їх фінансову спроможність, 

економічний стан, а тому можуть бути використані як показник ступеня 

розвитку венчурних фондів. 

При розвитку суспільних явищ і процесів змінюються їх окремі 

параметри (характеристики). Для виявлення і вимірювання цих змін у часі 

формуються динамічні ряди, на статистичних характеристиках яких ми й 

акцентуємо увагу при дослідженні розвитку венчурних фондів. 

Для аналізу динамічних рядів нами використовується система 

статистичних (аналітичних) показників, формули для розрахунків яких 

представлено у таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 

Статистичні характеристики динамічних рядів та формули для їх 

розрахунків 

Назва статистичних 

показників 

Види показників: 

базисні ланцюгові середні 

1 2 3 4 

1. Абсолютний 

приріст 0iy y y    1i iy y y     0

1

ny y
y

n


 


 

2. Коефіцієнт росту 0:p iK y y  
1:p i iK y y   1

0

n
n

p

y
K

y
  

3. Темп росту 100p pT K   100p pT K   100p pT K   

4. Темп приросту 100np pT T   100np pT T   100np pT T   

5. Абсолютний 

розмір 1 % приросту 
— 11%

100

i
i

y
y    

np

y
y

T
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На підставі рівнів динамічних рядів та формул таблиці 2.1 нами 

здійснено розрахунки статистичних характеристик показників, які 

характеризують тенденції і закономірності розвитку венчурних фондів в 

Україні, а також чистих активів, що належать цим фондам. Результати цих 

розрахунків наведено в таблиці 2.2. 

 

Таблиця 2.2 

Динаміка розвитку венчурних фондів в Україні та вартості їх чистих 

активів* 

Роки 

Рівні 

ряду, 

млн. 

грн. 

 

Статистичні характеристики рядів динаміки 

Абсолютний 

розмір 1 % 

приросту 

Абсолютний 

приріст: 

Коефіцієнт 

росту: 
Темп росту: 

Темп 

приросту: 
ланцюговий 

 
ланцю-

говий 

базис-

ний 

ланцю-

говий 

базис-

ний 

ланцю-

говий 

базис-

ний 

ланцю-

говий 

базис-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Кількість венчурних фондів ( 1y )  

2008 457 — — 1,000 100 100,0 100,0 — — — 

2009 681 224 224 1,490 1,490 149,0 149,0 49,0 49,0 4,57 

2010 740 59 283 1,087 1,619 108,7 161,9 8,7 61,9 6,81 

2011 827 87 370 1,118 1,810 111,8 181,0 11,8 81,0 7,40 

2012 973 146 516 1,177 2,129 117,7 212,9 17,7 112,9 8,27 

2013 1031 58 574 1,060 2,256 106,0 225,6 6,0 125,6 9,73 

Середнє — 114,8 1,18 118,2 18,0 6,38 

 Вартість чистих активів усіх венчурних фондів ( 2y )  

2008 66662 — — 1 100 100,0 100,0 — — — 

2009 76028 9366 9366 1,140 1,140 114,0 114,0 14,0 14,0 666,62 

2010 99236 23208 32574 1,305 1,489 130,5 148,9 30,5 48,9 760,28 

2011 103657 4421 36995 1,045 1,555 104,5 155,5 4,5 55,5 992,36 

2012 129498 25841 62836 1,249 1,943 124,9 194,3 24,9 94,3 1036,57 

2013 149881 20383 83219 1,157 2,248 115,7 224,8 15,7 124,8 1294,98 

Середнє — 16643,8 1,18 118,0 18,0 880,62 

 Вартість чистих активів одного венчурного фонду ( 3y )  

2008 104,8 — — 1,000 100 100,0 100,0 — — — 

2009 110,2 5,4 5,4 1,052 1,052 105,2 105,2 5,2 5,2 1,05 

2010 131,4 21,2 26,6 1,192 1,254 119,2 125,4 19,2 25,4 1,10 

2011 134,3 2,9 29,5 1,022 1,281 102,2 128,1 2,2 28,1 1,31 

2012 158,8 24,5 54 1,182 1,515 118,2 151,5 18,2 51,5 1,34 

2013 145,4 -13,43 40,57 0,915 1,387 91,5 138,7 -8,5 38,7 1,59 

Середнє — 8,12 1,07 107,0 7,0 1,16 

*  Джерело: розраховано автором на основі [141] 
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Аналіз даних табл. 2.2 показує, що у період 2008–2013 рр. спостерігалось 

постійне зростання показників, які характеризують тенденції і закономірності 

розвитку венчурних фондів в Україні та чистих активів, що їм належать. Однак 

рівномірність зростання окремих показників була неоднакова, про що свідчать 

величини ланцюгових показників динаміки. Так, максимальна швидкість 

зростання венчурних фондів спостерігалася у 2009 році і становила 149 %, а 

вже в наступному – 2010 році вона значно знизилась – до 108,7 %. У 2011 році 

тенденція до збільшення кількості венчурних фондів в Україні відновилася, 

проте темп зростання склав лише 117,7 %. У 2013 році кількість венчурних 

фондів в Україні знову дещо скоротилася. 

Ланцюговий темп зростання вартості чистих активів венчурних фондів 

був найвищим у 2010 році і становив, як видно з табл. 2.2, 130,5 %. Впродовж 

2011–2013 років зростання вартості чистих активів венчурних фондів 

знизилася, впавши до 115,7 % у 2013 році. Проте у 2012 році позитивна 

динаміка темпів зростання вартості чистих активів венчурних фондів все ж 

таки спостерігалася і становила 124,9 %, що все ж на 5,6 % менше, ніж було у 

2010 році. Що стосується темпів зростання вартості чистих активів у 

розрахунку на одного венчурного фонду за період з 2008 по 2013 рік, то вони 

фактично співпадають з темпами збільшення кількості венчурних фондів за 

цей же період – найбільший темп було досягнуто у 2010 році, потім зниження 

у 2011 році, зростання у 2012 та знову зниження у 2013 році. Така 

нерівномірність зростання розрахованих вище показників пов’язана з 

нерівномірністю розвитку національної економіки, на яку негативно вплинула 

світова фінансово-економічна криза, що розпочалася у другій половині 2008 

року. 

Особливої уваги заслуговує порівняння швидкості зростання таких 

показників, як чистих активів венчурних фондів та кількості останніх. Як 

свідчать дані табл. 2.2, впродовж 2008–2013 років кількість венчурних фондів 

в Україні збільшилась на 574 од., і становила 1031 од. Відповідно, вартість 

чистих активів венчурних фондів за цей період виросла на 124,8% і досягла 
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149881 млн грн., при середньорічному темпі приросту чистих активів на 18,9 

%, у той час як кількість венчурних фондів в Україні за цей же період виросла 

на 125,6 %. Таке співвідношення темпів приросту сприяло достатньо високому 

рівню зростання середньої вартості активів у розрахунку на один венчурний 

фонд – на 40,6 млн грн., або на 38,7 %. Все це свідчить про позитивні тенденції 

зміни якісних показників венчурних фондів. 

Слід зауважити, що така нерівномірність зростання досліджуваних вище 

показників вплине й на результати прогнозування, що буде проілюстровано 

нами в розділі 3, п.п. 3.1. 

Далі здійснимо порівняльний аналіз тенденцій зміни кількості 

венчурних і невенчурних фондів в Україні. Результати розрахунків 

аналітичних характеристик динамічного ряду для досліджуваних показників 

за 2008– 2013 роки, одержані згідно формул табл. 2.1, наведено в табл. 2.3. 

Аналіз динаміки кількості інвестиційних фондів, здійснений у табл. 2.3, 

свідчить, що за період із 2008 по 2013 роки лише у кризовому 2008 році 

спостерігається скорочення кількості як венчурних, так й не венчурних 

інвестиційних фондів. Це пояснюється тим, що 2008 рік — рік рецесії 

економіки США і піку економічної кризи в Україні. Без врахування 2008 року 

базисний темп зростання більш-менш рівномірний. Водночас, треба 

зазначити, що скорочення кількості інвестиційних фондів у 2008 році 

негативно впливає на якість рівнянь, які описують тенденцію змін зазначеного 

показника, що буде проілюстровано у подальшому дослідженні – у підрозділі 

3.1 цієї дисертаційної праці. 

Також треба відзначити, що впродовж попередніх шести років (із 2008 

по 2013) кількість венчурних фондів в Україні збільшилась на 125,6 %, тоді як 

кількість невенчурних фондів зросла на 82,5 %. Тобто венчурні фонди 

розвиваються майже у 1,5 рази інтенсивніше за невенчурні. І все ж венчурні 

фонди в Україні розвиваються повільно. Для їх розвитку досі не створено 

належних інституційних умов. Зокрема, потребує, на нашу думку, 

вдосконалення правова база функціонування венчурних фондів. Треба 
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сприяти прискоренню розвитку в нашій країні фінансових інститутів і 

ринків [61]. 

 

Таблиця 2.3 

Динаміка кількості інвестиційних венчурних і невенчурних фондів в 

Україні за видами за 2008-2013 рр.* 

Роки 

Венчурні фонди 

Фактичні 

дані, шт. 

Абсолютний приріст Темп росту, % 

Базисний Ланцюговий Базисний Ланцюговий 

1 2 3 4 5 6 

2008 457 — — 100,0 — 

2009 681 224 224 149,0 149,0 

2010 740 283 59 161,9 108,7 

2011 827 370 87 181,0 111,8 

2012 973 516 146 212,9 117,7 

2013 1031 574 58 225,6 106,0 

Середнє значення 114,8 118,0 

Роки Невенчурні фонди 

 Фактичні 

дані, шт. 

Абсолютний приріст Темп росту, % 

 Базисний Ланцюговий Базисний Ланцюговий 

2008 120 — — 100,0 — 

2009 207 87 87 172,5 172,5 

2010 245 125 38 204,2 118,4 

2011 268 148 23 223,3 109,4 

2012 249 129 -19 207,5 92,9 

2013 219 99 -30 182,5 88,0 

Середнє значення 19,8 112,8 

Роки 

венчурні та невенчурні фонди разом 

Фактичні 

дані, шт. 

Абсолютний приріст Темп росту, % 

Базисний Ланцюговий Базисний Ланцюговий 

2008 577 — — 100,0 — 

2009 888 311 311 153,9 153,9 

2010 985 408 97 170,7 110,9 

2011 1095 518 110 189,8 111,2 

2012 1222 645 127 211,8 111,6 

2013 1250 673 28 216,6 102,3 

Середнє значення 134,6 116,7 

*  Джерело: розраховано автором на основі [34] 

 

Слід зазначити, що незважаючи на те, що венчурний капітал має багато 

переваг порівняно з традиційними формами інвестування та кредитування 

(про що йшлося у розділі 1, п.п. 1.2), зокрема, при венчурному фінансуванні 

від об'єкта інвестування не вимагається застави, не потрібно виплачувати 
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інвесторові відсотки, як у випадку з банківським кредитом тощо, все ж 

створення нових венчурних фондів є досить проблематичним навіть у високо 

розвинених країнах. Правда у високо розвинених країнах це здебільшого 

зумовлено, на думку Георгеса ван Гоегардена, – венчурного капіталіста США, 

генерального директора венчурної компанії «Renewable Economics™», не 

дефіцитом інновацій як таких, чи неналежною державною підтримкою 

венчурних фондів, а тим, що сьогодні у цих країнах підприємці все частіше 

називають інноваціями такі підприємницькі ідеї, які відповідно до чинного 

законодавства США класифікують як інновації, проте насправді такими не є, 

оскільки це дозволяє підприємствам мінімізувати збитки. Цю точку зору 

поділяє більшість венчурних інвесторів США [170]. 

Спільною проблемою на шляху розвитку венчурних фондів як у високо 

розвинених країнах, так і в Україні, є те, що більшість підприємців 

недостатньо обізнані в питаннях щодо створення венчурних фондів, а 

власники провідних фірм не поспішають ділити з кимось свій успішний 

бізнес [61]. 

Щоб глибше дослідити сучасне становище венчурного інвестування в 

нашій країні здійснимо порівняльний аналіз зростання кількості венчурних 

фондів та змін обсягу реалізованої інноваційної продукції і витрат на 

інноваційну діяльність. 

Статистичні характеристики динамічних рядів досліджуваних 

показників – абсолютного приросту і темпів зростання реалізованої 

інноваційної продукції та загальних витрат на інноваційну діяльність за 

2002–2013 роки наведено в табл. 2.4. 

У табл. 2.4 середні значення статистичних характеристик динамічного 

ряду розраховані за формулами табл. 2.1. За даними табл. 2.4 можна зробити 

висновок про постійне зростання обсягу реалізованої інноваційної продукції 

за досліджуваний період. Однак таке зростання було нерівномірним, про що 

свідчить ланцюговий темп зростання: окремі періоди підйому чергувались з 

періодами падіння. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dproblems%2Bof%2Bventure%2Bcapital%2Bin%2Busa%26safe%3Doff%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DCsQ%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&u=http://venturecompany.com/blog/author/georges/&usg=ALkJrhhBj_XWKr_ToTi-Ej28A2LXGI2prA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3DGeorges%2Bvan%2BHoegaerden%26safe%3Doff%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DJ6H%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&u=http://venturecompany.com/renew/&usg=ALkJrhhlsRRk_IWb9PUjqFx66zPQentpcA
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Таблиця 2.4 

Динаміка реалізованої інноваційної продукції та загальних витрат на 

інноваційну діяльність за 2002–2013 рр.* 

Роки 

Реалізована інноваційна продукція, млн. грн. 

Обсяг 
Абсолютний приріст, млн. грн. Темп зростання, % 

Базисний Ланцюговий Базисний Ланцюговий 

1 2 3 4 5 6 

2008 8538,9 - - 100 100,0 

2009 8653,7 114,8 114,8 101,3 101,3 

2010 9867,1 1328,2 1213,4 115,6 114,0 

2011 10349,0 1810,1 481,9 121,2 104,9 

2012 11252,7 2713,8 903,7 131,8 108,7 

2013 11781,1 3242,2 528,4 138,0 104,7 

Середнє значення 648,4 106,6 

Роки Загальні витрати на інноваційну діяльність, млн. грн. 

 Обсяг 
Абсолютний приріст, млн. грн. Темп зростання, % 

Базисний Ланцюговий Базисний Ланцюговий 

2008 11994,2 - - 100 100,0 

2009 7949,9 -4044,3 –4044,3 66,3 66,3 

2010 8045,5 -3948,7 95,6 67,1 101,2 

2011 14333,0 2338,8 6287,5 119,5 178,1 

2012 11480,6 -513,6 -3080,3 95,7 78,5 

2013 9562,6 -2431,6 528,4 79,7 104,7 

Середнє значення -486,3 95,6 

*  Джерело: розраховано автором на основі [34] 

 

Із даних табл. 2.4 видно, що на відміну від обсягу реалізованої 

інноваційної продукції зміна загальних витрат на інноваційну діяльність не 

характеризується постійним зростанням. Так, у кризовому 2009 році 

спостерігається значне падіння загальних витрат на інноваційну діяльність у 

порівнянні з попередніми двома роками. Незначно цей показник зріс у 2010 

році у порівнянні з 2009 роком. Однак вже у 2011 році спостерігається доволі 

стрімке (на 78,15 %) зростання досліджуваного показника у порівнянні з 2010 

роком. Така тенденція не є постійною, адже у 2012 році він падає на 28,52 % у 

порівнянні з 2011 роком; у 2013 знову зріс на 4,7 %. 
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Така строкатість рівнів динамічного ряду, особливо зниження його рівня 

в 2013 році, природно впливає на значення статистичних характеристик, і 

насамперед y  та pK  динамічного ряду, що позначається на результатах 

прогнозування досліджуваних показників. Детальніше це буде наведено у 

підрозділі 3.1 розділу 3 цієї праці. 

Порівняємо середньорічні темпи зростання досліджуваних у табл. 2.4 

показників за 2008-2013 роки. 

Зіставлення середніх значень темпів зростання реалізованої 

інноваційної продукції і загальних витрат на інноваційну діяльність 

(K=106,6:95,6=1,12) свідчить, що загальні витрати на інноваційну діяльність 

зростали дещо повільніше за обсяг реалізованої інноваційної продукції. 

Пояснюється це лише значним зниженням витрат на інноваційну діяльність в 

останньому – 2013 році досліджуваного періоду. Якщо ж аналогічні 

зіставлення провести за інші роки досліджуваного періоду, то можна прийти 

до висновку, що за поодинокими випадками обсяг реалізованої інноваційної 

продукції зростав швидше у порівнянні з витратами на інноваційну діяльність. 

Такі співвідношення вважаються прийнятними та економічно 

обґрунтованими. 

Відсутність у 2009–2013 роках абсолютного падіння обсягу реалізованої 

інноваційної продукції, на відмінну від загальних витрат на інноваційну 

діяльність, може бути, на нашу думку, зумовлено: 

 по-перше, інерційністю окремих інноваційних процесів; 

 по-друге, наявністю достатньо широкого асортименту освоєної 

інноваційної продукції, яка користується попитом. 

Обсяги венчурного інвестування залежать не лише від досліджених 

вище показників, зокрема: кількості венчурних і невенчурних фондів; вартості 

чистих активів, що належать відповідним венчурним фондам; середньої 

вартості чистих активів одного венчурного фонду; обсягів реалізованої 

інноваційної продукції; обсягів загальних витрат на інноваційну діяльність, 
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але й від багатьох факторів та випадкових процесів, які впливають на розвиток 

венчурного підприємництва, а отже й ефективність механізму реалізації 

венчурного інвестування інноваційного процесу, що буде розглянуто нами в 

наступному підрозділі цієї праці. 

 

2.2. Фактори впливу на розвиток венчурного інвестування 

 

У сучасних умовах однією із найактуальніших проблем для вітчизняних 

підприємців є залучення капіталу в наукоємні ризикові проекти. Венчурне 

інвестування є по-суті альтернативним джерелом фінансування ризикової 

підприємницької діяльності. Воно відіграє провідну роль у фінансуванні 

інноваційних проектів у високорозвинених країнах і за сприятливих умов 

може стати одним із найефективніших джерел фінансування венчурних фірм 

в Україні. Адже, як показує досвід високорозвинених країн, венчурні 

інвестиції дозволяють звести до мінімуму фінансовий ризик інвесторів, 

сприяють реалізації новітніх досягнень НТП. Тому дослідження механізму 

реалізації венчурного інвестування інноваційного процесу передбачає розгляд 

проблем, пов’язаних з функціонуванням венчурних підприємств. Це потребує 

здійснення аналізу факторів, що впливають на становлення і розвиток 

венчурних підприємств, оцінювання впливу цих факторів на розвиток 

венчурного інвестування в Україні, пошук методів та прийомів, які 

забезпечать ефективність управління інноваційним процесом в національному 

господарстві. 

Дослідженню проблем розвитку венчурного підприємництва та 

факторів, що впливають на венчурне інвестування присвячені такі наукові 

праці вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, як [72; 79; 87; 156 та ін.], 

в яких розкриваються питання формування та функціонування венчурних 

підприємств, аналізуються засади управління та стимулювання венчурного 

підприємництва в Україні та світі, розглядаються методи регулювання 

венчурного підприємництва та фактори, що впливають на венчурне 
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інвестування, досліджуються тенденції та перспективи венчурної індустрії. 

Дослідження факторів, що стимулюють, чи навпаки – стримують 

розвиток венчурного інвестування як форми венчурного підприємництва, 

передбачає застосування певних методів та прийомів, за допомогою яких 

оцінюється вплив кожного з таких факторів на динаміку та масштаб 

венчурного інвестування. Важливу роль у такому оцінюванні відіграють 

економіко-статистичні методи, зокрема методи експертних оцінок.  

Дослідженню теорії методології експертних оцінок та їх впровадження 

в управлінні виробництвом присвячені наукових праці вітчизняних та 

зарубіжних авторів [10; 11; 28; 30; 38; 76; 98; 127; 166 та ін.]. Однак, на 

сьогодні майже відсутні наукові праці, у яких розробки експертних методів 

адаптувалися б до сьогоденних потреб управління, а саме – застосовувалися б 

для дослідження факторів, що впливають на розвиток венчурного 

підприємництва, у тому числі на ефективність венчурного інвестування 

інноваційних процесів. 

Ефективність механізму реалізації венчурного інвестування неможливо 

забезпечити без налагодження ефективного управління інноваційним 

процесом. Сутність процесу управління полягає у прийнятті рішення. 

Прийняття рішення – на думку Дж. Мартіно, – це вибір одного курсу дій із 

сукупності, які можуть бути здійснені [98]. Прийняти рішення означає 

здійснити вибір курсу дій із сукупності альтернативних варіантів в умовах 

невизначеності, яка є характерною рисою ринкової економіки і загалом 

сучасної епохи, якій притаманні корінні зміни, що відбуваються значно 

швидше ніж у минулому. Щоб справитися з цими безпрецедентними у житті 

нинішніх поколінь змінами і зробити їх своїм союзниками, необхідно на них 

не лише реагувати, але й передбачати. З цього приводу один із сучасних 

батьків менеджменту Ф. Дж. Роджерс досить слушно зауважив: «Управляти 

— це передбачати, передбачати — це майже діяти» [127]. Отже, 

передбачувальна складова сучасної системи управління посилюється, а звідси 

і потреба побудови прогнозів. Сучасні досягнення науково-технічного 
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прогресу, концентрація виробництва і капіталу, інтенсифікація виробничих 

процесів, загострення конкурентної боротьби зумовлюють ускладнення 

управління, а отже і прискорене впровадження прогнозування в управлінську 

діяльність. 

Щоб знизити ризик прийняття невдалих управлінських рішень 

необхідно постійно підвищувати ступінь інформативності керівників 

підприємств, які розробляють, обґрунтовують і приймають ці рішення. 

Приблизно до середини 60-х років ХХ ст. для інформаційного 

забезпечення стратегічних управлінських рішень використовувались 

економіко-математичні і економіко-статистичні методи й моделі 

прогнозування, які базувались на представницькій, об’єктивній, достовірній і 

довгостроковій інформаційній базі. До названих методів, які є формальними, 

слід насамперед віднести метод екстраполяції тенденції і моделювання, які і 

нині часто використовуються у прогнозуванні економічних явищ та процесів. 

Однак, характерний для сьогоднішнього часу надзвичайний рівень новизни, 

пов'язаний з інноваційними процесами, з одного боку обмежує можливість 

одержання достатньої ретроспективної інформації, необхідної для 

застосування формальних методів прогнозування, а з іншого – нагальна 

потреба в аналізі і прогнозуванні якісних змін робить названі вище методи у 

певних випадках не зовсім придатними. Особливо складні проблеми 

виникають тоді, коли необхідно здійснити перспективне оцінювання якісно 

нових процесів і явищ, які раніше не зустрічалися в суспільному житті і про 

які, природно, відсутня будь-яка інформація. В таких умовах успіх досягається 

за рахунок досвіду та знань спеціалістів, вчених, що працюють над 

розв’язанням відповідної проблематики: науково-дослідні роботи, 

впровадження розробок і т. ін. 

Методи, основані на припущенні про те, що на базі думок спеціалістів у 

певній галузі знань можна побудувати адекватну картину майбутнього 

розвитку з урахуванням всіх можливих зсувів і стрибків, отримали назву 

методів експертиз чи експертних оцінок [38]. Ці евристичні методи 
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використовуються давно, однак, особливого розвитку та впровадження набули 

в останні десятиріччя, що пояснюється специфічними обставинами, котрі в 

останні півстоліття склалися внаслідок: 

 відсутності достатньої, достовірної і об’єктивної інформації про 

об’єкт дослідження; 

 значної невизначеності внутрішнього середовища функціонування 

об’єкта дослідження, впливу на його розвиток зовнішніх факторів; 

 створення якісно нового – інноваційного продукту, що не має 

аналогів; 

 неможливості скористатися через певні причини статистико-

математичними методами дослідження; 

 дефіциту часу, потрібного для розробки формальних прогнозів, чи в 

інших екстремальних ситуаціях. 

Нині експертне оцінювання є найрозповсюдженішим способом 

отримання й аналізу якісної інформації. Із всієї сукупності існуючих 

експертних методів слід виділити метод колективних експертних оцінок 

Дельфі, розроблений спеціалістами науково-дослідної корпорації США «Rand 

Corporation» Т. Гордоном і О. Хелмером ще у 1964 р. [166]. 

Спочатку метод Дельфі розглядався виключно як метод прогнозування, 

однак згодом виявилось, що він має і достатньо значні аналітичні можливості. 

З певними модифікаціями зазначений метод широко застосовується 

нині в науково-технічному, соціально-економічному, політологічному 

прогнозуванні тощо. На нашу думку, метод групової експертної оцінки Дельфі 

є актуальним і в дослідженні факторів впливу на розвиток венчурного 

інвестування. Його застосування допоможе знаходженню шляхів розв'язання 

цієї проблеми: дозволить виокремити коло факторів, які в найбільшій мірі 

стимулюють, чи навпаки – обмежують зростання обсягів венчурного 

інвестування в Україні, ранжувати їх за ступенем впливу на цей процес, 

спрогнозувати (передбачити) наслідки та розробити і втілити в життя заходи 

щодо посилення чи послаблення дії цих факторів. 
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Метод Дельфі базується на гіпотезі про наявність у експертів знань і 

вміння з достатнім рівнем достовірності оцінити: перспективність розвитку 

певного напряму (явища, об’єкта); час здійснення певної події; вибору 

найоптимальнішого значення параметра (фактора) із альтернативних 

варіантів. Метод передбачає індивідуальне опитування експертів, яке 

здійснюється у формі анкетування. Сутність методу Дельфі полягає у наданні 

експертом письмових відповідей на запитання, що містяться у спеціально 

розроблених анкетах. Опитування проводиться анонімно, без особистих 

контактів експертів між собою та організаторами експертизи. Внаслідок цього 

колективні обговорення досліджуваної проблеми виключаються. В 

опитувальних анкетах містяться питання, які дозволять оцінити відносну 

важливість певних факторів (напрямів, параметрів тощо) за 100-бальною 

системою. Експерт може надати кожному досліджуваному показнику певну 

кількість балів – від 0 до 100. Нуль ставлять тоді, коли показник, на думку 

експерта, зовсім не впливає на досліджуване явище; 100 балів присвоюється 

показнику, який має найважливіше, вирішальне значення. Експерт у 

зазначених межах може надати однакову кількість балів двом або більше 

показникам, якщо вони, на його думку, рівноцінні. Оскільки метод Дельфі 

передбачає кількісну оцінку показників з наступною їх обробкою, його 

вважають найформальнішим серед експертних методів прогнозування. 

Метод Дельфі, як багатоетапний процес, формально повинен 

проводитися у 3-4 тури. Результати розрахованої на основі бальних оцінок 

системи статистичних показників після кожного туру опитування 

надсилаються кожному експерту для ознайомлення з думками інших експертів 

групи з метою переглянути свої оцінки, якщо вони значно відрізняються від 

оцінок колег. Якщо експерт не вважає за потрібне скорегувати свої оцінки, 

його просять обґрунтувати свою точку зору. 

Проведення багатотурового опитування проводиться з метою звузити 

діапазон оцінок, досягти бажаного інтервалу варіювання оцінок і таким чином 

забезпечити прийнятний рівень узгодженості думок експертів. 



87 

4-х турове опитування експертів не є догмою. Процес опитування не 

обов’язково проводити в чотири тури. Він може бути призупинений на будь-

якому етапі, якщо досягнуто прийнятний рівень узгодженості думок експертів 

[28; 98]. 

Після надходження кінцевих відомостей від експертів проводиться 

статистична обробка даних опитуваних анкет, на основі якої формується 

колективна думка експертної групи, виявляються й узагальнюються 

аргументи на користь різних думок. При обробці даних опитувальних анкет 

нарівні з балами використовуються ранги. Тому дані бальних оцінок 

відповідним чином ранжуються за значимістю в розвитку досліджуваного 

явища (процесу, об’єкта). Ранжування — це розміщення факторів в порядку 

зростання (або спадання) будь-якої притаманної їм властивості [101]. 

Для організації проведення опитування завчасно формується 

репрезентативна вибіркова сукупність експертів, чисельність яких 

визначається формальними або неформальними способами. Формальний 

спосіб формування експертної групи передбачає використання спеціальних 

формул для обчислення необхідної чисельності експертів [101; 156]. Поряд з 

формальними методами обчислення величини експертної групи, 

рекомендується довільна чисельність опитуваних експертів — в межах від 10 

до 20 осіб, хоча в деяких випадках допускається певне їх збільшення або 

зменшення [76; 87]. 

Першим етапом статистичної обробки даних експертного опитування є 

формування матриці (таблиці) балів на основі бальної оцінки окремих 

факторів, що є в опитувальних анкетах. 

Наступний етап полягає у перетворенні матриці балів у матрицю рангів. 

Ранг — це по суті порядковий номер, який визначає місце кожного фактора 

(об’єкта, напряму) у загальній сукупності. Зазвичай, ранги відповідають 

числам натурального ряду 1, 2, 3,…, 𝑛; де 𝑛 — кількість ранжових факторів. 

Ранг, рівний одиниці, присвоюється найважливішому фактору; ранг, з числом 

𝑛 — найменш важливому фактору. Якщо експерт надає однакову кількість 
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балів декільком факторам, то їм присвоюються стандартизовані ранги – 

частка, що знаходиться шляхом ділення суми місць, зайнятих факторами з 

однаковими рангами, на загальну кількість таких альтернатив. 

Для розрахунку показників експертного опитування введемо такі умовні 

позначення: 

 m  – кількість експертів, що взяли участь в колективній експертній 

оцінці; 

 1, 2, 3,…, m – можливі номери експертів; 

 n — кількість досліджуваних факторів, що впливають на об’єкт 

дослідження; 

 1, 2, 3,…, n – номери можливих факторів; 

 mj – кількість експертів, що оцінили j – й фактор (фактор вважається 

оціненим, якщо кількість наданих йому балів більше нуля); 

 m100j – кількість максимально можливих оцінок (100 балів), 

отриманих – м показником; 

 cij – оцінка відносної ваги (в балах), наданих і–м експертом j–му 

фактору; 

 Rij – ранг, отриманий j–м фактором від i–го експерта. 

Нижче наведені формули для розрахунку основних характеристик 

анкетного опитування для кожного фактора: 

 середня величина в балах 

jm

ij

i=1
j

j

c

M =
m



; (2.1) 

 середній ранг 

m

ij

i=1
j

R

S =
m



; (2.2) 
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 частота максимально можливих оцінок 

100j

100j

j

m
K =

m
; (2.3) 

 коефіцієнт активності експертів. 

j

j

m
Kae

m


. (2.4) 

Оскільки оцінки, поставлені кожним експертом окремим факторам, як 

правило, різняться, доцільно обчислити розмах оцінок в балах, скориставшись 

для цього такою формулою: 

j jmax jminL C C  , (2.5) 

де jL  — розмах оцінок в балах, поставлених j–му фактору; 

     jmaxC , jminC  — відповідно максимальна і мінімальна оцінки, поставлені 

експертами j –му фактору. 

Крім наведених вище абсолютних і середніх величин, що 

характеризують важливість фактора, при обробці даних опитувальних анкет 

розраховуються також відносні величини, зокрема, середня вага. Для цього 

спочатку індивідуальні показники нормуються, а потім розраховуються 

середньозважені величини. Адже нормування — це перехід від абсолютних 

величин до відносних [51]. 

Середня вага кожного фактора (нормована оцінка) розраховується за 

формулою: 

m

ij

i=1
j n m

ij

j=1 i=1

w
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w




; ij

j m

ij

i=1

c
W =

c
.

 (2.6) 

При проведенні досліджень на основі методу Дельфі вкрай важливо 

оцінити ступінь узгодженості думок експертів, яка визначає прийнятність чи 

неприйнятність результатів експертного опитування.  

Ступінь узгодженості думок експертів оцінюється: 
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 для всієї групи експертів — коефіцієнтом конкордації; 

 для пари експертів — коефіцієнтом кореляції. 

Коефіцієнт конкордації обчислюється за формулою: 
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T = (t -t ) , 

де l — кількість груп зв’язаних (однакових) рангів; 

    lt  — кількість зв’язаних рангів у кожній групі. 

Коефіцієнт конкордації змінюється в межах 
0 1конK 

. Чим більше 

значення коефіцієнту конкордації, тим вищий ступінь узгодженості думок 

експертів: 

1êî íK 
 – повна узгодженість думок експертів; 

0êî íK 
 – узгодженість думок повністю відсутня. 

Статистична істотність (значущість) коефіцієнта конкордації 

перевіряється за критерієм Пірсона (
2 ): 
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де 
2

p  — розрахункове значення критерію Пірсона. 

Розрахункове значення (
2

p ) зіставляється з табличними значенням ( 2

T ) 

для 1n  ступенів свободи та довірчої ймовірності ( 0,95P   або 0,99P  ). Якщо 

2 2

p T   , то коефіцієнт конкордації істотний, якщо ж 
2 2

p T   , то необхідно 

збільшити кількість експертів групи. 

Ознайомившись з основними положеннями методики обробки даних 



91 

опитувальних анкет, зупинимось на результатах конкретних досліджень, а 

саме — оцінюванні впливу низки факторів, що стимулюють розвиток 

венчурного інвестування в Україні [50], та факторів, що цей розвиток 

обмежують [51]. Виявлення таких факторів, оцінювання сили впливу кожного 

з них на діяльність досліджуваного об’єкта дозволяє розробити тактику і 

стратегію ефективного управління венчурним підприємництвом. 

Перелік факторів, що стимулюють розвиток венчурного інвестування в 

Україні, подано у табл. 2.5. 

 

Таблиця 2.5 

Фактори, що стимулюють розвиток венчурного інвестування в Україні 

№ 
Фактори, що стимулюють розвиток венчурного інвестування 

в Україні 

1 

Заходи державної фінансової політики: фінансова допомога венчурним 

фондам при здійсненні інвестування інноваційних проектів; фінансова 

допомога суб’єктам господарювання у реалізації інноваційних проектів 

2 

Заходи податкової політики: пільгове оподаткування суб’єктів, які активно 

займаються інноваційною діяльністю і виробляють конкурентоспроможні 

товари та послуги 

3 

Наявність сучасної нормативно-правової бази, що регулює сферу 

венчурного підприємництва та ефективних правових механізмів захисту 

прав інвесторів 

4 Низькі відсоткові ставки за довгостроковими банківськими кредитами 

5 
Великий вибір потенційно привабливих для венчурних інвесторів 

інноваційних проектів 

6 Висока активність інвестиційної діяльності комерційних банків 

7 Розвиненість національного страхового та фондового ринку 

8 
Ефективність політики щодо стимулювання інвестицій, які спрямовуються 

у сферу високих технологій 

9 Розвиненість системи комерціалізації та захисту інтелектуальної власності 

10 Наявність системи інформаційної підтримки венчурної індустрії 

11 Розвиненість національного ринку венчурного інвестування 

12 
Наявність висококваліфікованих фахівців, здатних управляти венчурними 

фондами 

13 Розвиток конкуренції на національному ринку науково-технічної продукції 

14 Створення та розвиток територіальних інноваційних кластерів 

15 
Державна допомога розвиткові венчурної діяльності в науково-технічній 

сфері 
Джерело: складено автором 
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З огляду на вищевикладене, розглянемо результати дослідження ступеня 

впливу факторів, поданих у табл. 2.5. Зазначимо, що всі розрахунки 

проведенні з дотриманням встановлених процедур і вимог. Опитування 

експертів проведено у 2 тури, в результаті чого було отримано цілком 

прийнятний рівень узгодженості думок експертів. 

Зазначимо, що в опитуванні взяли участь 12 експертів: співробітники 

Національного інституту стратегічних досліджень; співробітники 

інвестиційних фондів; представники місцевої виконавчої влади; підприємці, 

викладачі ВНЗ, які досліджують проблеми розвитку венчурного 

підприємництва в Україні. 

Першим етапом обробки даних опитувальних анкет є формування 

матриці (таблиці) балів, яка наведена в табл. 2.6. 

 

Таблиця 2.6 

Матриця балів оцінювання факторів що стимулюють розвиток 

венчурного інвестування в Україні 

Фактор 

(послідовність 

згідно табл. 2.1) 

Експерти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 100 100 100 100 95 100 100 100 90 95 100 90 

2 75 70 75 75 70 70 85 70 70 60 75 70 

3 70 60 60 65 75 75 75 60 70 60 75 70 

4 75 75 70 65 60 75 65 75 60 65 70 80 

5 75 65 65 70 55 65 70 65 70 60 60 75 

6 60 75 50 55 65 70 55 75 60 70 65 70 

7 75 75 60 65 60 60 75 75 75 70 80 70 

8 75 60 65 60 70 75 65 80 75 75 60 75 

9 60 75 70 65 72 65 55 70 70 70 50 70 

10 35 40 50 30 35 35 30 40 40 40 40 40 

11 70 70 75 60 74 80 65 70 65 75 65 80 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

12 75 75 70 65 80 75 75 75 75 70 60 80 

13 65 65 75 75 75 75 80 65 80 80 80 75 

14 80 80 80 90 75 95 95 90 95 95 85 95 

15 85 90 85 95 90 85 90 90 100 100 95 100 

Джерело: складено автором  
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За даними матриці балів (табл. 2.6) здійснюється ранжування факторів, 

методика якого подана вище, а результати якого наведені в табл. А.1 [див.: 

додаток А]. 

Власне дані матриць балів і рангів служать інформаційною базою для 

розрахунку показників [5-12] та інших статистичних характеристик, які 

розглядатимуться далі. 

Оцінка порівняльної важливості окремих факторів, що впливають на 

досліджуваний процес, є одним із найрозповсюджених способів, який 

використовується в експертних оцінках, у дослідженнях та управлінні. 

Перш ніж перейти до порівняльної оцінки важливості окремих факторів, 

що стимулюють розвиток венчурного інвестування в Україні, слід оцінити 

ступінь узгодженості думок експертів за коефіцієнтом конкордації. За 

відсутності достатнього рівня узгодженості думок експертів подальші 

дослідження втрачають будь-який сенс. За проведеними розрахунками, 

згідно формул (2.7; 2.8) коефіцієнт конкордації 0,679êî ík  ; критерій 

Пірсона (
2 114,15  ). 

Таким чином, значення коефіцієнта конкордації свідчить про достатньо 

високий рівень узгодженості думок експертів. Враховуючи, що за ймовірності 

P = 0,99 та (n − 1) = 12 − 1 = 11, 
2 = 24,72, що свідчить про статистичну 

істотність коефіцієнта конкордації. 

З огляду на вищенаведене, з’являється можливість проводити подальші 

дослідження з використанням методу групового експертного оцінювання 

Дельфі. 

Беззаперечний інтерес має виявлення експертів, участь яких в 

опитуванні позитивно, або, навпаки, негативно вплинула на ступінь 

узгодженості думок (величину коефіцієнта конкордації). Для цього слід 

визначити коефіцієнт конкордації шляхом послідовного виключення із групи 

експертів анкетних відповідей одного із них, і розрахувати за таких даних 

коефіцієнт конкордації (табл. А.2 [див.: додаток А]). 

За умови опитування всієї експертної групи коефіцієнт конкордації 
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Kкон = 0,679. Якщо при виключенні із експертної групи певного експерта 

коефіцієнт конкордації зростав, то такий експерт негативно впливав на ступінь 

узгодженості всієї групи і, навпаки, якщо коефіцієнт конкордації знижувався, 

то виключений експерт позитивно впливав на загальну узгодженість думок 

експертів. 

До першої групи відносять експертів за номерами 1; 2; 4; 5; 8; 10; 11; до 

другої групи – за номерами 3; 7; 9; 12. 

Водночас варто зауважити, що значних розбіжностей думок експертів не 

спостерігається, про що свідчать відносно невеликі відхилення значень 

коефіцієнтів конкордації. Дійсно, значення цього показника змінюється в 

інтервалі 0,675−0,691. 

Таким чином, виключення зі складу групи окремих експертів, які 

впливають на значення коефіцієнта конкордації, у наведеному дослідженні 

позбавлено всякого сенсу. 

Високий рівень узгодженості думок експертів дозволяє проводити 

подальші дослідження щодо вибору найприйнятніших показників, що 

стимулюють розвиток венчурного інвестування як форми венчурного 

підприємництва. 

Ступінь відносної важливості досліджуваних явищ (процесів, факторів, 

параметрів) оцінюється переважно за середнім значенням бала та середнім 

значенням росту. До названих показників варто також додати середню вагу 

(нормовану оцінку). Чим менше значення середнього рангу, тим вище 

відносне значення досліджуваного показника, і навпаки, чим більше значення 

середнього рангу, тим нижче відносна важливість досліджуваного показника. 

Щодо середнього значення в балах і середньої ваги (нормованої оцінки), то 

зазначені статистичні показники відображають відносну важливість у 

прямому порядку: їх зростання характеризує підвищення відносної важливості 

досліджуваних показників, а заниження — падіння.  

Середні статистичні характеристики факторів, що стимулюють розвиток 

венчурного інвестування в Україні, наведені в табл. А.3 [див.: додаток А]. 
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Аналіз даних табл. А.3 [див.: додаток А] свідчить про 100 % активність 

експертів, що означає: всі фактори оцінені експертами за певною кількістю 

балів. Це дає можливість стверджувати: всі фактори, включені в опитувальну 

анкету, мають в більшій або меншій мірі вплив на досліджуване явище. 

Порівнюючи значення розмаху оцінок (Lj), можна стверджувати про 

відсутність значних відхилень між максимальною та мінімальною величиною 

оцінки факторів в балах. 

100-бальну оцінку отримали лише два фактори: згідно табл. 2.5: 

 № 1 – «Заходи державної фінансової політики: фінансова допомога 

венчурним фондам при здійсненні інвестування інноваційних 

проектів; фінансова допомога суб’єктам господарювання у реалізації 

інноваційних проектів»;  

 № 15 – «Державна допомога розвиткові венчурної діяльності в 

науково-технічній сфері».  

Причому, якщо першому з названих факторів 100-бальну оцінку надали 

66,7 % експертів, то другому лише 25,0 % опитуваних експертів. 

Більш розгорнуте значення середньої ваги (нормативної оцінки, Wij), яку 

наділяє кожен експерт певному фактору, наведене в табл. А.4 [див.: додаток 

А]. 

З метою зручності аналізу проранжовані фактори за їх критеріями, а 

саме – за рівнем середнього значення статистичних показників анкетного 

опитування, що характеризують міру зниження рівня впливу того чи іншого 

фактору на досліджуване явище – розвиток венчурного інвестування в 

Україні, подані в табл. А.5 [див.: додаток А]. 

За даними табл. А.5 [див.: додаток А] можна оцінити місце кожного 

фактору за силою впливу на досліджуване явище (гр. 1). В гр. 2 наведено місце 

факторів в опитувальній анкеті. За винятком фактору № 10 – «Наявність 

системи інформаційної підтримки венчурної індустрії», решта факторів 

оцінені досить «купчасто», про що свідчать середні значення балів, рангів і 

ваги. Статистичні показники, за винятком факторів № 9 та № 13 (гр. 1), 
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змінюються в міру зменшення сили впливу факторів досить гармонійно. У 

трійку найвпливовіших факторів, окрім названих вище двох, тобто № 9 та  

№ 13 експерти включили також фактор №14 – «Створення та розвиток 

територіальних інноваційних кластерів». 

Враховуючи оцінки, які виставлені в опитувальних анкетах, можна 

стверджувати, що експерти віддали належне всім факторам, на що повинні 

звернути увагу ті, хто приймає управлінські рішення. 

Значні аналітичні можливості надає матриця переваг, сутність якої 

полягає в оцінюванні, скільки експертів надають перевагу певному фактору 

(показнику, напряму, параметру тощо) порівняно з іншими. Іншими словами 

– матриця переваг визначає число випадків, коли фактор і визначається як 

більш важливий за фактор 𝑘. 

Матриця переваг формується на основі матриці рангів (табл. А.1 [див.: 

додаток А]) і наведена в табл. А.6 [див.: додаток А]. 

Аналіз матриці переваг дозволяє зробити такі висновки. 

Першому фактору (ряд 1) – «Заходи державної фінансової політики: 

фінансова допомога венчурним фондам при здійсненні інвестування 

інноваційних проектів; фінансова допомога суб’єктам господарювання у 

реалізації інноваційних проектів», порівняно з 2 ÷ 13 факторами, надали 

перевагу всі дванадцять експертів; порівняно з 14 ÷ 15 факторами — 9 

експертів. 

Другому фактору (ряд 2) – «Заходи податкової політики: пільгове 

оподаткування суб’єктів, які активно займаються інноваційною діяльністю і 

виробляють конкурентоспроможні товари та послуги», порівняно з першим, 

не надав перевагу жоден експерт; порівняно з 3 ÷ 4 факторами — 6 експертів, 

порівняно з п’ятим — 8 експертів і т. д. 

Наведений вище коефіцієнт конкордації (Kкон) відображає ступінь 

узгодженості думок експертів у загальному, тобто всю групу експертів. 

Водночас винятковий інтерес викликає показник узгодженості думок 

кожного експерта з думками кожного із решти експертів.  
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Ступінь збігу думок двох експертів визначається за допомогою 

коефіцієнта парної рангової кореляції між оцінками двох будь-яких експертів 

α і β, який визначається за формулою: 

   
αβ

α β

n
2

j

j=1

3

Ψ

=1-
1 1

× n -n - × T +T
6 12

ρ


, (2.9) 

де Ψ𝑗 — різниця по модулю величини рангів оцінок j–го фактора, 

поставлених експертами α і β, Ψj = |Rαj − Rβj|; Tα, Tβ — показники зв’язаних 

оцінок експертів α і β, що визначається аналогічно, як і для коефіцієнта 

кореляції. 

Коефіцієнт парної рангової кореляції знаходиться в межах 

−1 ≤ ρ ≤ +1. Якщо ρ = +1, то це то це відповідає повному зв’язку думок 

двох експертів; значення ρ = −1 свідчить, що думки експертів відносно 

ранжування важливості факторів взаємно протилежні. 

Значення коефіцієнтів парної рангової кореляції наведені у табл. А.7 

[див.: додаток А]. 

Відсутність коефіцієнтів парної рангової кореляції з від’ємними знаками 

свідчить водночас і про відсутність протилежних думок експертів відносно 

ранжування важливості факторів. 

Про щільність зв’язків між двома факторами можна робити висновки із 

таких значень коефіцієнтів парної рангової кореляції: 

ρ ≤ 0,5 —зв'язок слабкий; — 6 випадків; 

ρ ≥ 0,5 —зв'язок середній; — 35 випадків; 

ρ > 0,7 —зв'язок сильний; — 25 випадків. 

Отож у 37,9 % випадків збіг думок двох експертів сильний, у 53,0 % — 

середній і лише 9,1 % — слабкий. Тому можна зробити висновок, що у 

переважній більшості випадків збіг думок експертів середній і сильний. Такі 

співвідношення вважаються цілком прийнятними. 

Отже, експертиза дозволила оцінити рівень впливу відібраних факторів, 

що стимулюють розвиток венчурного інвестування в Україні, і проранжувати 



98 

їх за ступенем впливу на досліджуваний процес. Це дало змогу виокремити 

коло факторів, які в найбільшій мірі стимулюють розвиток венчурного 

інвестування та загалом венчурного підприємництва в Україні, на основі чого 

необхідно розробити і втілити в життя заходи, щодо посилення їх дії. 

Аналогічно було проведено оцінювання впливу низки факторів, що 

обмежують розвиток венчурного інвестування в Україні [51]. Їх перелік 

подано у табл. 2.7. 

 

Таблиця 2.7 

Ранжування факторів, що обмежують розвиток венчурного інвестування 

в Україні 

№ 
Фактори, що обмежують розвиток венчурного інвестування  

в Україні 

1 
Недосконалість та нестабільність нормативно-правового регулювання 

венчурного інвестування 

2 
Відсутність державної допомоги венчурним фондам при інвестуванні ними 

ризикових інноваційних проектів 

3 
відсутність гарантій інвесторам ризикового капіталу щодо запобігання 

інвестиційним втратам 

4 
Нестабільність податкового законодавства в частині оподаткування 

венчурних підприємств, відсутність податкових пільг венчурним інвесторам 

5 Високі відсоткові ставки за довгостроковими банківськими кредитами 

6 
Малий вибір перспективних та інвестиційно-привабливих проектів з 

високим рівнем інноваційного потенціалу 

7 
Низька активність інвестиційної діяльності вітчизняних комерційних банків 

при кредитуванні ризикових проектів 

8 Недосконалість механізмів захисту прав інвесторів 

9 Недостатній рівень розвитку страхового та фондового ринків 

10 Відсутність прозорості й відкритості інформації у бізнесі 

11 
Недосконалість системи інформаційної підтримки ринку інновацій та 

венчурного бізнесу 

12 Нерозвиненість інфраструктури венчурного підприємництва 

13 
Нестача кваліфікованих фахівців, здатних ефективно управляти венчурними 

фондами 

14 
Нерозвиненість економічної конкуренції на вітчизняному ринку науково-

технічної продукції 

15 Неефективність державної політики щодо реалізації кластерних проектів 
Джерело: складено автором 
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Опитування експертів проведено в два тури, в результаті чого отримано 

досить високий рівень узгодженості думок експертів. 

На основі статистико-математичних розрахунків результатів 

експертного опитування, проведеного (як і при дослідженні факторів, які 

стимулюють розвиток венчурного інвестування в Україні) у два тури, 

сформуємо матрицю балів (табл. 2.8). 

 

Таблиця 2.8 

Матриця балів оцінювання факторів що обмежують розвиток 

венчурного інвестування в Україні 

Фактор 

(послідовність 

згідно табл. А.4 

додатку А) 

Експерти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 70 85 75 70 85 80 100 100 90 70 90 80 

2 100 90 85 80 100 100 55 70 70 100 80 75 

3 65 65 50 65 65 70 65 65 50 55 60 70 

4 60 55 65 50 55 65 50 55 55 40 55 60 

5 50 25 45 60 35 55 65 25 45 30 40 20 

6 40 55 25 35 40 40 35 55 30 50 30 60 

7 60 40 60 65 60 70 60 40 75 35 65 50 

8 60 80 55 55 50 60 60 80 60 70 70 90 

9 70 70 65 60 55 80 75 70 55 70 75 80 

10 40 30 45 50 40 30 30 30 45 25 35 30 

11 70 70 80 65 65 80 55 70 65 65 80 80 

12 70 40 60 75 60 55 60 40 60 35 60 50 

13 65 25 60 70 70 70 75 25 60 25 70 30 

14 75 95 95 90 85 90 85 85 95 90 100 90 

15 80 100 100 100 80 95 95 95 100 95 95 100 

Джерело: складено автором 

За даними матриці (табл.2.8) балів здійснимо ранжування бальних 

оцінок, результати якого наведемо в табл. Б.1 [див.: додаток Б]. 

На основі наведених у матрицях балів (табл. 2.8) і рангів (табл. Б.1 [див.: 

додаток Б]) показників оцінимо ступінь узгодженості думок експертів за 

коефіцієнтом конкордації ( конK ), розрахованого за формулою (2.7), та його 
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істотністю за критерієм Пірсона (
2 ), визначеного за формулою (2.8). 

Коефіцієнт конкордації ( конK ) у нашому випадку дорівнює 0,773, 
2

p  

(розрахунковий) дорівнює 123,14 за табличного значення 2

T
. 1 12 1 13n     

та ймовірності 0,99P   становить 24,72. Отож 
2 2
p T  . 

Отже можна стверджувати, що коефіцієнт конкордації статистично 

істотний, його величина характеризує високу ступінь узгодженості думок 

експертів. Отож, для оцінювання впливу кожного з експертів шляхом 

послідовного виключення із групи опитуваних одного із них визначимо 

значення коефіцієнтів конкордації на основі послідовного виключення одного 

із експертів (табл. 2.9). 

 

Таблиця 2.9 

Коефіцієнти конкордації при аналізі факторів, що обмежують розвиток 

венчурного інвестування в Україні 

Виключається елемент 

Значення 

Коефіцієнт конкордації ( конK ) 
Суттєвість коефіцієнта 

конкордації (
2

p ) 

0 0,733 123,14 

1 0,725 111,66 

2 0,731 112,54 

3 0,726 111,84 

4 0,746 114,81 

5 0,735 113,25 

6 0,723 111,37 

7 0,772 118,96 

8 0,738 113,60 

9 0,732 112,76 

10 0,735 113,23 

11 0,717 110,37 

12 0,741 114,16 

Джерело: розраховано автором 

За даними табл. 2.9 визначимо міру впливу кожного з опитуваних 

експертів на загальний ступінь узгодженості думок опитувальної групи.  
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Порівнюючи загальне значення коефіцієнта конкордації 0,733конK  , 

можна зробити такі висновки: 

 експерти за номерами 1; 2; 3; 6; 9; 11 — позитивно впливали на 

ступінь узгодженості думок експертів; 

 експерти за номерами 4; 5; 7; 8; 10; 12 — негативно впливали на 

ступінь узгодженості думок експертів. 

Найбільше вплинули на ступінь узгодженості думок експерти за 

номерами 7 і 11, причому перший вплинув негативно, а другий – позитивно. 

У цілому можна стверджувати, що особливих відмінностей значень 

коефіцієнтів конкордації, які ми отримали на основі послідовного виключення 

одного із експертів, не спостерігається, що свідчить про високий ступінь 

узгодженості думок експертів – як загальний, так і між окремими експертами. 

Це дозволяє з достатньою впевненістю проводити подальші дослідження. 

Оцінимо відносну важливість окремих факторів за середніми 

значеннями балів, рангу та ваги (нормованої оцінки). 

Середні значення статистичних характеристик факторів, що обмежують 

розвиток венчурного інвестування в Україні, наведені в табл. Б.2 [див.: 

додаток Б]. 

Як видно з даних табл. Б.2 [див.: додаток Б], для всіх факторів коефіцієнт 

активності дорівнює одиниці. Це означає, що всі без винятку члени експертної 

групи оцінили фактори, включені в опитувальну анкету, певною кількістю 

балів, акцентуючи тим самим увагу на їх важливості. 

Для зручності аналізу важливості кожного фактору відносно обмеження 

розвитку венчурного інвестування в Україні проранжуємо всі фактори за 

критерієм: середній ранг (табл. 2.10). 

Щоб оцінити, скільки експертів надали перевагу фактору « i » 

у порівнянні з фактором « k », на основі матриці рангів (табл. Б.1 [див.: 

додаток Б]) складемо матрицю переваг (табл. 2.11). 
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Таблиця 2.10 

Розміщення факторів, що обмежують розвиток венчурного інвестування 

в Україні, в міру зменшення рівня впливу на досліджуване явище за 

величиною середнього значення рангу 

№ п/п 
Номер фактора згідно опитувальної 

анкети (табл. 2.7) 
Середнє значення рангу jS : 

1 2 3 

1 15 1,750 

2 14 2,417 

3 1 3,792 

4 2 3,917 

5 11 6,292 

6 9 6,792 

7 8 8,167 

8 3 8,667 

9 7 9,375 

10 12 9,417 

11 13 9,417 

12 4 10,458 

13 6 12,792 

14 5 12,875 

15 10 13,875 

Джерело: розраховано автором 

 

Таблиця 2.11 

Матриця переваг факторів, що обмежують розвиток венчурного 

інвестування в Україні 

ФАКТОР 
ФАКТОР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 - 5 12 12 12 12 12 10 8 12 8 10 11 2 3 

2 7 - 11 12 11 12 10 9 9 12 8 11 11 4 4 

3 0 1 - 10 11 12 7 5 2 12 1 7 4 0 0 

4 0 0 2 - 10 8 5 3 0 11 0 6 5 0 0 

5 0 1 0 2 - 7 1 2 0 6 1 1 1 0 0 

6 0 0 0 1 5 - 4 0 0 6 0 4 4 0 0 

7 0 2 3 6 11 8 - 5 3 12 2 3 5 0 0 

8 1 3 7 8 10 12 5 - 4 12 5 6 4 0 0 

9 9 0 10 9 11 12 9 7 - 12 2 8 8 0 0 

10 0 0 0 0 4 4 0 0 0 - 0 0 2 0 0 

11 1 1 9 12 11 12 9 7 5 12 - 9 9 0 0 

12 1 1 4 6 10 8 2 4 3 12 2 - 6 0 0 

13 0 1 6 7 9 8 5 6 3 8 3 4 - 0 0 

14 9 8 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 - 2 

15 9 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 - 

Джерело: складено автором 
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На основі матриці переваг (табл.2.11) можна зробити такі висновки: 

 першому фактору (ряд 1), порівняно з другим фактором надали 

перевагу 5 експертів; у порівнянні з 3–7 факторами надали перевагу всі 12 

опитуваних експертів; у порівнянні з 8-им фактором — 10 експертів і т. д.;  

 другому фактору (ряд 2) у порівнянні з першим надали перевагу 7 

експертів; у порівнянні з третім перевагу надали 11 експертів; у порівнянні з 

четвертим 12 експертів і т. д.  

Аналогічно розраховуються всі елементи табл. 2.11. 

Отже, здійснений у табл. 2.8, табл. Б.1, табл. Б.2 [див.: додаток Б] і 2.11 

аналіз даних дозволив проранжувати фактори, які найбільше обмежують 

розвиток венчурного інвестування. До них належать фактори за номерами: 15, 

14, 1, 2, 11 (див. табл. 2.8). 

І навпаки, фактори за номерами: 10, 5, 6, 4, 13 (див. табл. 2.7) не так 

негативно впливають на розвиток венчурного інвестування.  

Отже, органи влади, як законодавчої, так і виконавчої, повинні звернути 

увагу на думки експертів і розробити систему заходів, аби стимулювати 

розвиток венчурного інвестування, як важливого фактору інноваційного 

процесу розвитку України, підвищення ефективності використання кадрового 

потенціалу, зниження відтоку кваліфікованих кадрів за кордон тощо, що 

врешті-решт дозволить Україні ввійти у коло інноваційних країн світу. 

Ефективним способом визначення факторів впливу на певне економічне 

явище є побудова економіко-математичних моделей методами економетрики, 

що є предметом дослідження в наступному підрозділі дисертації. 

 

2.3. Моделювання венчурного інвестування інноваційного процесу 

 

Однією з основних проблем на шляху розвитку венчурного інвестування 

є занадто високий фінансовий ризик, що супроводжує практично кожен 

інноваційний проект, для зменшення якого вчені-економісти дедалі частіше 

вдаються до використання економіко-математичних методів розрахунку 
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основних економічних показників, побудови на їх основі таблиць та графіків. 

Це дозволяє, по-перше – інформаційно забезпечити прийняття обґрунтованих 

поточних та стратегічних управлінських рішень; по-друге – виявити на основі 

передбачення майбутньої економічної ситуації основні економічні тенденції і 

спрогнозувати більш-менш точно витрати на реалізацію ризикових 

інноваційних проектів. 

Інновації є вирішальним чинником прогресу суспільства та підвищення 

конкурентоспроможності економіки будь-якої держави, а отже запорукою 

раціонального розподілу доходу та кращого задоволення людських потреб. 

Разом з тим, розробка й освоєння інновацій вимагають належного 

інвестиційного забезпечення. За недоступності внутрішніх традиційних 

джерел фінансових ресурсів інноваційної сфери (державного фінансування та 

банківського кредитування), насамперед, через надвисокі ризики, що їй 

притаманні, ця сфера потребує пошуку інших перспективних джерел 

інвестування, одним з яких є венчурне. Світовий досвід високорозвинених 

країн свідчить, що саме збільшення обсягів венчурних інвестицій та 

формування системи венчурного інвестування в масштабах національної 

інноваційної системи й економіки в цілому виступає одним із найбільш дієвих 

механізмів інтенсифікації інноваційного розвитку. Проте на шляху створення 

моделі венчурного інвестування інноваційної діяльності в Україні 

зустрічається чимало проблем. Неабиякою перешкодою є відсутність 

апробованих вітчизняною практикою організаційно-правових основ взаємодії 

бізнесу, держави і науки; низький рівень фінансування науки та інноваційних 

процесів; низька інноваційна активність підприємств; нерозвиненість 

внутрішнього ринку науково-технологічної та інноваційної продукції; 

недостатня діяльність щодо комерціалізації результатів наукових розробок і 

трансферт технологій тощо. 

Моделюванню соціально-економічних систем та процесів присвячені 

праці таких науковців, як О.І. Черняка, О.В. Комашко, А.В. Ставицького, 

О.В. Баженова [151; 152], В. М. Вовка, Н. А. Кізіма, В. М. Порохня, 
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Т. С. Клебанова, В. В. Вітлінського, В. А. Небукіна [24] та ін., а теоретичні 

аспекти венчурного інвестування інноваційної діяльності висвітлювались у 

роботах О.В. Бражко [15], О.Д. Рожко [128], В. І. Захарченко, Н. М. Корсікова, 

М. М. Меркулов [45], В.Д. Базилевича [6], В.Л. Осецького [105] та інших 

дослідників. Однак наразі у вітчизняній науці практично відсутні критичні 

дослідження механізму побудови моделі венчурного інвестування 

інноваційної діяльності. 

Метою даного підрозділу дисертаційної роботи є розробка 

економетричних моделей венчурного інвестування інноваційної діяльності, 

які в сукупності дозволять з максимальною точністю здійснювати 

прогнозування можливих обсягів венчурного інвестування в Україні. 

За допомогою економетричних моделей можна здійснити ефективне 

прогнозування модельованого явища, маючи значення незалежних змінних 

моделі на прогнозний період. До основних переваг економетричних моделей 

слід віднести їх виключну пристосованість для практичного застосування. 

Також економетричні моделі чітко висвітлюють зв’язок та характер впливу 

факторів (незалежних змінних) на залежну змінну моделі – тобто явище, що 

моделюється. З цією метою також використовують еластичність незалежних 

змінних, яка буде обрахована далі. 

Для ґрунтовнішого дослідження факторів, які так чи інакше впливають 

на обсяги венчурного інвестування, здійснимо економетричне моделювання 

основних показників, досліджених у підрозділі 2.1, а саме таких як: 

 кількість венчурних фондів; 

 вартість чистих активів усіх венчурних фондів; 

 вартість чистих активів одного венчурного фонду. 

Підбір найефективнішої моделі здійснювався за допомогою 

прикладного програмного забезпечення «R» та шляхом відбору з довільно 

побудованих, різних за виглядом, адекватних моделей відсоткової ставки та їх 

порівняння за такими критеріями, як: 

 значущість незалежних змінних; 
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 значення 
2R ; 

 значення P-value; 

 наявність автокореляції; 

 наявність гетероскедастичності; 

 наявність мультиколінеарності. 

Отже, здійснимо моделювання кількості венчурних фондів. 

Значення показників, на основі яких здійснювалися розрахунки, а саме 

регресори моделі (інфляція, споживчі ціни, депозитна відсоткова ставка, 

реальна ставка відсотка), які впливають на модельовану змінну (кількість 

венчурних фондів), значення кількості венчурних фондів (як фактичні, так і 

вже пораховані за моделлю (2.10)) занесено у табл. 2.12. 

 

Таблиця 2.12 

Значення незалежних змінних та фактичне значення кількості венчурних 

фондів, а також кількість венчурних фондів, обчислених за моделлю (2.10)* 

 
Інфляція, споживчі 

ціни (%) 

Депозитна 

відсоткова 

ставка (%) 

Реальна 

ставка 

відсотка 

(%) 

Реальна 

кількість 

венчурних 

фондів в Україні 

Значення 

розраховані 

за моделлю 

(2.10) 

2008 25,20 9,90 -8,60 636,00 635,84 

2009 15,90 13,80 6,90 690,00 690,03 

2010 9,40 10,60 1,90 755,00 755,51 

2011 8,00 7,90 1,40 772,00 771,85 

2012 0,60 13,00 9,60 817,00 816,76 

*  Джерела: розраховано автором на основі [107; 141] 

 

Розглянувши різні моделі, що відрізняються за факторами та виглядом, 

було обрано найефективнішу модель кількості венчурних фондів, яка 

характерна для економіки України. Цю економетричну модель побудовано за 

даними табл. 2.12. Вона має такий вигляд: 

851,9711 8,4019 infl 1, 4604 dir 1, 2053kvf rir       ,              (2.10) 

де:  



107 

kvf – кількість венчурних фондів в Україні; 

infl  – інфляція, споживчі ціни; 

dir  – депозитна ставка відсотка; 

rir  – реальна ставка відсотка. 

Побудована модель є адекватною, оскільки p-value достатньо мале  

(p-value = 0,005418). F-статистика практична ( 18410prF  ) значно більша за її 

теоретичне значення ( (0.99,3,2) 99,17teorF  ). 

Згідно з критерієм Дурібна-Уотсона автокореляція відсутня. 

За критерієм Уайта гетероскедастичність відсутня. 

Графічну інтерпретацію побудованої моделі проілюструємо на графіку 

(рис. 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Графічна інтерпретація характерної для економіки України 

економетричної моделі кількості венчурних фондів (2.10) та їх фактичні 

значення 

 

Для представленої моделі (2.10) 
2 0.9999R  , що означає, що вона майже 

із 100-відсотковою точністю описує кількість венчурних фондів України через 

незалежні змінні. Це також видно з графіка (рис. 2.1), оскільки лінія реальних 

значень кількості венчурних фондів України практично співпадає зі 

630

680

730

780

830

2008 2009 2010 2011 2012

К
іл

ь
к

іс
т
ь

, 
о
д

.

Роки
Кількість венчурних фондів модель (2.10)



108 

значеннями, отриманими за допомогою моделі (2.10). 

Отже, кількість венчурних фондів в Україні на 99,9% залежить від 

значення реальної відсоткової ставки, депозитної відсоткової ставки, індексу 

споживчих цін. 

Далі за формулою (2.11) визначимо коефіцієнти еластичності факторів, 

які впливають на кількість венчурних фондів України [152]: 

ˆ
x j

E
j j y

 , 1,5j     ,                                                        (2.11) 

де: j — коефіцієнт біля відповідної змінної моделі (2.10); 

jx — середнє значення незалежної змінної; 

y — середнє значення залежної змінної. 

Коефіцієнти еластичності показують, наскільки відсотків зміниться 

модельована змінна, при зміні котрогось із факторів, що знаходяться у правій 

частині моделі, на 1%. Результати розрахунків коефіцієнтів еластичності 

незалежних змінних моделі, таких як індекс споживчих цін, депозитна 

відсоткова ставка та реальна ставка відсотка, занесено до табл. 2.13. 

 

Таблиця 2.13 

Коефіцієнти еластичності незалежних змінних моделі (2.10)* 

Інфляція, споживчі ціни Депозитна відсоткова ставка Реальна ставка відсотка 

-0,135071300 -0,002029369 -0,003670059 

*  Джерела: розраховано автором на основі [107, 141] 

 

Варто зауважити, що між кількістю венчурних фондів та регресорами 

(факторами) моделі існує обернений зв'язок. 

Таким чином, при збільшенні рівня інфляції споживчих цін на 1% 

кількість венчурних фондів зменшується на 0,135 відсотка, що може бути 

пов’язано із збільшенням потенційних фінансових ризиків. 

При збільшенні депозитної відсоткової ставки на 1% кількість 

венчурних фондів зменшується на 0,002 відсотка, що може бути пов’язано з 

тим, що деякі венчурні інвестори притримують свій капітал. 
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При збільшенні реальної ставки відсотка на 1% кількість венчурних 

фондів зменшується на 0,004 відсотка, що може бути пов’язано з більш 

інтенсивнішою реакцією потенційних венчурних інвесторів. 

Отже модель (2.10) має ґрунтовний економічний сенс і тому може бути 

використана на практиці. 

Здійснимо моделювання вартості чистих активів усіх венчурних 

фондів, що функціонували в Україні у період із 2008 по 2012 рік. Значення 

показників, на основі яких здійснювалися розрахунки, а саме регресори моделі 

(дефлятор ВВП, відсоткова ставка спред, квазі гроші), які впливають на 

модельовану змінну (вартість чистих активів венчурних фондів) (як фактична 

вартість, так і вже обчислена за моделлю (2.12)) занесено у табл. 2.14. 

 

Таблиця 2.14 

Значення незалежних змінних та фактичне значення вартості чистих 

активів венчурних фондів України, а також вартість чистих активів венчурних 

фондів, обчислених за моделлю (2.12)* 

 
Дефлятор 

ВВП  

Відсоткова ставка 

спред (ставка 

кредитування мінус 

депозитна ставка) (%) 

Кількість квазі 

грошей   

(у грн.) 

Вартість чистих 

активів усіх 

венчурних 

фондів 

Значення 

розраховані 

за моделлю 

(2.12) 

2008 260,10 7,50 255597069184,90 66662,00 66696,71 

2009 294,10 7,10 212106963609,50 76028,00 75852,25 

2010 334,50 5,30 266412419944,80 99236,00 99397,30 

2011 382,40 8,00 322556443684,00 103657,00 103747,71 

2012 413,00 5,40 393000343334,60 129498,00 129385,84 

*  Джерела: розраховано автором на основі [107, 141] 

 

Розглянувши різні моделі, що відрізняються за факторами та виглядом, 

було обрано найефективнішу модель вартості чистих активів венчурних 

фондів, яка характерна для економіки України. Дану економетричну модель 

побудовано за даними табл. 2.14. Вона має такий вигляд: 

4 3 81,154 10 288 4,744 10 6,277 10vvf defGdp irs qm          ,      (2.12) 

де:  
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vvf – вартість чистих активів усіх венчурних фондів; 

defGdp  – дефлятор ВВП; 

irs  – ставка відсотку спред; 

qm  – кількість квазі грошей. 

Побудована модель є адекватною, оскільки p-value достатньо мале  

(p-value = 0,007232). F-статистика практична ( 10330prF  ) значно більша за її 

теоретичне значення ( (0.99,3,2) 99,17teorF  ). 

Згідно з критерієм Дурібна-Уотсона автокореляція відсутня. 

За критерієм Уайта гетероскедастичність відсутня. 

Графічну інтерпретацію побудованої моделі проілюструємо на графіку 

(рис. 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Графічна інтерпретація характерної для економіки України 

економетричної моделі вартості чистих активів венчурних фондів (2.12) та їх 

фактичні значення  

 

Для представленої моделі (2.12) 
2 0.9999R  , що означає, що модель 

майже ідеально описує вартість чистих активів венчурних фондів України 

через незалежні змінні. Це також помітно із графіка (рис. 2.2), так як лінія 
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фактичних значень вартості чистих активів венчурних фондів практично 

співпадає зі значеннями, отриманими за допомогою моделі (2.12). 

Отже, вартість чистих активів венчурних фондів в Україні на 99,9 % 

залежить від значення дефлятора ВВП, відсоткової ставки спред (ставка 

кредитування мінус депозитна ставка) та кількості квазі грошей. 

Далі за формулою (2.11) було обраховано коефіцієнти еластичності 

факторів, які впливають на вартість чистих активів венчурних фондів України. 

Значення цих коефіцієнтів занесено у табл. 2.15. 

 

Таблиця 2.15 

Коефіцієнти еластичності незалежних змінних моделі (2.12)* 

Дефлятор ВВП  

Відсоткова ставка спред 

(ставка кредитування мінус 

депозитна ставка)  

Кількість квазі грошей   

(у грн.) 

1,0208210 -0,3339073 0,1915073 

*  Джерела: розраховано автором на основі [107, 141] 

 

Таким чином, при збільшенні значення дефлятора ВВП на 1% вартість 

чистих активів венчурних фондів збільшується на 1,021 відсотка, що 

спричинено зниженням ціни споживчого кошика потенційних ресурсних 

придатків. 

При збільшенні відсоткової ставки спред на 1% вартість чистих активів 

венчурних фондів зменшується на 0,334 відсотка, що пов’язано із зростанням 

невизначеності результатів. 

При збільшенні кількості квазігрошей на 1% вартість чистих активів 

венчурних фондів збільшується на 0,192 відсотка. Така залежність спричинена 

тим, що саме квазігроші є основним компонентом грошової маси, саме вони є 

високоліквідними фінансовими активами, що використовуються переважно як 

засіб нагромадження, проте їх можна легко перевести у грошову готівку або 

чекові рахунки без ризику фінансових втрат. У США частка квазігрошей в 

грошовій масі – 46,1 %, а в Україні – 27,0 % [37]. 
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І саме присутність різноманітних складників квазігрошей свідчить про 

розвиненість грошового ринку, його можливості забезпечувати потреби 

національного ринку в гнучких грошових інструментах, які поєднують 

функції платежу та нагромадження. 

Отже модель (2.12) має ґрунтовний економічний сенс і тому може бути 

використана на практиці. 

Здійснимо моделювання вартості чистих активів у розрахунку на 

один венчурний фонд за період із 2008 по 2012 рік. Значення показників, на 

основі яких здійснювалися розрахунки, а саме регресори моделі (дефлятор 

ВВП, відсоткова ставка спред, квазі гроші), які впливають на модельовану 

змінну, у якості якої виступає вартість чистих активів у розрахунку на один 

венчурний фонд (як фактична вартість, так і вже обчислена за моделлю (2.13)) 

занесено у табл. 2.16. 

 

Таблиця 2.16 

Значення незалежних змінних та фактичне значення вартості чистих 

активів у розрахунку на один венчурний фонд, а також вартість чистих активів 

у розрахунку на один венчурний, обчислених за моделлю (2.13)* 

 
Дефлятор 

ВВП 

Відсоткова ставка 

спред (ставка 

кредитування мінус 

депозитна ставка) 

(%) 

Кількість квазі 

грошей   

(у грн.) 

Вартість 

чистих активів 

одного 

венчурного 

фонду 

Значення 

розраховані 

за моделлю 

2008 260,10 7,50 255597069184,90 104,80 104,81 

2009 294,10 7,10 212106963609,50 110,20 110,11 

2010 334,50 5,30 266412419944,80 131,40 131,46 

2011 382,40 8,00 322556443684,00 134,30 134,33 

2012 413,00 5,40 393000343334,60 158,80 158,73 

*  Джерела: розраховано автором на основі [107, 141] 

 

Розглянувши різні моделі, що відрізняються за факторами та виглядом, 

було обрано найкращу модель вартості чистих активів у розрахунку на один 

венчурний фонд, яка характерна для економіки України. Дану економетричну 

модель побудовано за даними табл. 2.16. Вона має такий вигляд: 
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111 60,96 0,2112 4,472 8,864 10vvf defGdp irs qm        ,          (2.13) 

де: 

vvf – вартість чистих активів у розрахунку на один венчурний фонд; 

defGdp  – дефлятор ВВП; 

irs  – ставка відсотку спред; 

qm  – квазі гроші. 

Побудована модель є адекватною, оскільки p-value достатньо мале  

(p-value = 0.003928). F-статистика практична ( 35030prF   ) значно більша за її 

теоретичне значення: 

(0.99,3,2) 99,17teorF  . 

Згідно з критерієм Дурібна-Уотсона автокореляція відсутня. 

За критерієм Уайта гетероскедастичність відсутня. 

Графічну інтерпретацію побудованої моделі проілюструємо на графіку 

(рис. 2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 – Графічна інтерпретація характерної для економіки 

України економетричної моделі вартості чистих активів у розрахунку на 

один венчурний фонд (2.13) та їх фактичні значення 
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Для представленої моделі (2.13) 
2 0.9999R  , що означає, що модель 

майже на 100% описує вартість чистих активів одного венчурного фонду 

України через незалежні змінні. Це також помітно із графіка (рис. 2.3), так як 

лінія фактичних значень вартості чистих активів одного венчурного фонду 

практично співпадає зі значеннями, отриманими за допомогою моделі (2.13). 

Отже, вартість чистих активів у розрахунку на один венчурний фонд в 

Україні, як і вартість чистих активів усіх венчурних фондів, на 99,9 % залежить 

від значення дефлятора ВВП, відсоткової ставки спред (ставка кредитування 

мінус депозитна ставка) та кількості квазі грошей. 

Нами обраховано коефіцієнти еластичності факторів, які впливають на 

вартість чистих активів одного венчурного фонду, за формулою (2.11). 

Значення цих коефіцієнтів занесено у табл. 2.17. 

 

Таблиця 2.17 

Коефіцієнти еластичності незалежних змінних моделі (2.13)* 

дефлятор ВВП Ставка відсотку спред Квазі гроші 

0,556155 -0,233845 0,200913 

*  Джерела: розраховано автором на основі [107, 141] 

 

Так, як моделі (2.12) та (2.13) мають ті ж самі незалежні змінні, та 

описують одне і теж економічне явище (вартості чистих активів), коефіцієнти 

еластичності регресорів мають ту ж природу, що описана після таблиці 2.15, 

для моделі (2.12). 

Таким чином, при збільшенні значення дефлятора ВВП на 1% вартість 

активів одного венчурного фонду збільшується на 0,556 відсотка. 

При збільшенні відсоткової ставки спред на 1% вартість чистих активів 

одного венчурного фонду зменшується на 0,234 відсотка. 

При збільшенні кількості квазігрошей на 1% вартість активів одного 

венчурного фонду збільшується на 0,201 відсотка. 

Тому модель (2.13) теж має ґрунтовний економічний сенс і тому може 

бути використана на практиці. 
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Отже, розроблені економетричні моделі допомагають визначити 

фактори, які чинять найбільший вплив на розвиток венчурних фондів та 

вартість чистих активів як усіх венчурних фондів, так і окремо взятого 

венчурного фонду. Такими факторами є індекс споживчих цін, депозитна та 

реальна відсоткова ставка, дефлятор ВВП, ставка відсотку спред, кількість 

квазігрошей. Розроблені економетричні моделі дозволяють також виявити 

конкретний вплив перерахованих вище факторів на значення модельованих 

змінних. Вплив цих факторів на значення модельованих змінних полягає в 

тому, що зміна котроїсь із незалежних змінних (регресорів) в правій частині 

моделей (1, 3, 4) призводить до трансформації модельованої змінної 

відповідно до значення еластичності цієї змінної. Це дає змогу передбачати 

можливі обсяги венчурного інвестування в Україні за умови, що залежність, 

яка враховується в моделях, зберігатиметься у майбутньому. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Проведений аналіз емпіричних даних та літературних джерел, 

присвячених механізму реалізації венчурного інвестування інноваційної 

діяльності та особливостям венчурного інвестування національної економіки 

України дозволив виявити основні фактори, що активізують процес 

венчурного інвестування та окреслити головні проблеми, які йому 

перешкоджають, що негативно позначається на його розвитку та розвитку 

венчурного підприємництва загалом: 

1. Обґрунтовано, що механізм венчурного інвестування являє собою 

послідовний ланцюжок етапів та умов, за яких венчурний капіталіст виділяє 

новоствореному чи діючому підприємству необхідні фінансові ресурси для 

впровадження ризикового інноваційного проекту з подальшим розподілом 

активів і управлінських повноважень між інвестором та підприємцем, котрі 

разом зорієнтовані на ресурсне забезпечення реалізації ідей з високим рівнем 

ризику. Механізм венчурного інвестування передбачає здійснення прямих та 

зворотних зв’язків між основними економічними агентами, які забезпечують 
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впровадження та реалізацію на ринок інноваційної продукції. Ефективність 

механізму венчурного інвестування залежить передусім від взаємодії 

основних учасників інноваційного проекту та досягнутого між ними 

компромісу на всіх стадіях венчурного інвестування, а також від забезпечення 

безперервності інноваційного процесу, ключову роль у якому відіграє 

венчурний капітал. 

2. Визначено, що обсяги венчурного інвестування та реалізованої 

інноваційної продукції, на відмінну від загальних витрат на інноваційну 

діяльність, залежать не лише від кількості венчурних і невенчурних фондів; 

вартості чистих активів, що належать відповідним венчурним фондам; 

середньої вартості чистих активів одного венчурного фонду; обсягів 

реалізованої інноваційної продукції; обсягів загальних витрат на інноваційну 

діяльність, але й від багатьох факторів та випадкових процесів, які впливають 

на розвиток венчурного підприємництва. 

3. Проведене автором дослідження дозволило оцінити рівень впливу 

факторів, що впливають на розвиток венчурного інвестування в Україні та 

проранжувати їх за ступенем впливу на венчурний процес. Це дало змогу 

виокремити коло факторів, які в найбільшій мірі стимулюють, та навпаки, 

обмежують розвиток венчурного інвестування в Україні. На основі цього стає 

можливою розробка заходів щодо посилення/послаблення їх дії органами 

законодавчої та виконавчої влади. Зокрема, владні структури повинні 

звернути увагу на висловлені думки експертів та розробити систему  

заходів, аби стимулювати розвиток венчурного інвестування та загалом 

венчурного підприємництва, як важливого чинника розвитку  

інноваційного процесу в Україні, підвищення ефективності використання 

кадрового потенціалу, зниження відтоку кваліфікованих кадрів за кордон 

тощо, що врешті-решт дозволить нашій країні ввійти у коло інноваційних 

країн світу. 

4. Для ґрунтовнішого дослідження факторів, які так чи інакше 

впливають на обсяги венчурного інвестування, автор здійснив економетричне 

моделювання основних показників ефективності венчурного інвестування 
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інноваційного процесу, а саме – кількості венчурних фондів, вартості чистих 

активів усіх венчурних фондів, вартості чистих активів одного венчурного 

фонду. 

5. На основі розробленої авторської методики моделювання венчурного 

інвестування інноваційного процесу виявлено, що: 

 кількість венчурних фондів в Україні на 99,9% залежить від значення 

реальної відсоткової ставки, депозитної відсоткової ставки, інфляції 

споживчих цін;  

 вартість чистих активів усіх венчурних фондів та вартість чистих 

активів у розрахунку на один венчурний фонд в Україні на 99,9 % 

залежить від значення дефлятора ВВП, відсоткової ставки спред 

(ставка кредитування мінус депозитна ставка) та кількості квазі 

грошей. 

6. Розроблені автором три економетричні моделі, зокрема: модель 

кількості венчурних фондів, модель вартості чистих активів венчурних фондів 

та модель вартості чистих активів у розрахунку на один венчурний фонд 

дозволили здійснити прогнозування обсягів венчурного інвестування 

інноваційної діяльності, тобто допомогли визначити фактори, які чинять 

найбільший вплив на розвиток венчурних фондів, та вартість чистих активів 

як усіх венчурних фондів так і окремо взятого венчурного фонду, а також 

виявити вплив цих факторів на значення модельованих змінних. Такими 

факторами є індекс споживчих цін, депозитна та реальна відсоткова ставка, 

дефлятор ВВП, ставка відсотку спред, кількість квазі грошей. Вплив цих 

факторів на значення модельованих змінних полягає в тому, що зміна котроїсь 

із незалежних змінних (регресорів) в правій частині моделей (1, 3, 4) 

призводить до трансформації модельованої змінної відповідно до значення 

еластичності цієї змінної. Це дає змогу передбачати можливі обсяги 

венчурного інвестування в Україні за умови, що залежність, яка враховується 

в моделях, зберігатиметься у майбутньому. 

7. Отримані висновки знайшли відображення у працях автора [50; 51; 

61]. 
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РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ІНСТИТУЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 

 

3.1. Прогнозування венчурного інвестування в економіці України 

 

В умовах ринкових відносин суб’єкти господарювання часто змушені 

приймати рішення не маючи достатньої для цього початкової інформації. У 

таких випадках особливої актуальності набуває розробка прогнозів.  

Науково-технічне (технологічне) прогнозування забезпечує 

інформацією про можливості науки і техніки щодо створення інновацій у 

певний момент часу, про нові технології тощо. Воно дозволяє знизити рівень 

невизначеності та ризику, а отже підвищити достовірність прийняття 

управлінських рішень. 

При прогнозуванні економічних явищ та процесів науковці широко 

використовують різноманітні економіко-математичні та статистичні методи 

дослідження. Зокрема, при визначенні факторів, що впливають на розвиток 

венчурного підприємництва в Україні, у підрозділі 2.2 (розділ 2) нами були 

використані евристичні методи – методи експертиз та експертних оцінок. Для 

прогнозування тенденції розвитку венчурних фондів доцільно, на наш погляд, 

використати методи екстраполяції тенденції. 

Екстраполяція тенденції реалізується низкою методів і, зокрема, 

передбачає дослідження динамічних рядів з метою виявлення основної 

тенденції та закономірності зміни рівнів ряду у «передісторії», тобто у 

передпрогнозованому періоді [48]. 

Методи екстраполяції тенденції ґрунтуються на припущенні, що 

тенденції і закономірності, котрі склалися у минулому («передісторії»), будуть 

незмінно або з невеликими відхиленнями діяти у прогнозованому періоді. 

Тобто методи екстраполяції тенденції ґрунтуються на інерційності 

економічних процесів (явищ) [49]. 
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Теоретико-методологічні аспекти екстраполяції тенденції достатньо 

ґрунтовно розглядаються в наукових працях як вітчизняних, так  і 

зарубіжних авторів, зокрема, І. В. Бестужева-Лади [10], В. М. Геєця, 

Т. С. Клебанової,О. І. Черняка [26], А. П. Ермілова [40], Г. С. Кільдешева [74], 

Ю. П. Лукашина [90], К. Д. Льюіса [92], А. А. Френкеля [147],  

Е. М. Четиркіна [153] та ін. У них досліджено сутність методів екстраполяції 

тенденцій різних процесів, здійснено їх систематизацію, обґрунтовано 

необхідність використання та сфери застосування. Проте недостатньо уваги 

приділено вибору найоптимальнішого методу для визначення, оцінювання та 

прогнозування факторів впливу на ефективність інноваційної діяльності 

суб’єктів господарювання. 

У цьому підрозділі дисертаційної праці на основі виявлення тенденцій 

та закономірностей розвитку венчурних фондів в Україні та чистих активів, 

що належать цим фондам, побудуємо прогноз досліджуваних показників на 

п’ять років, пов’язавши теоретико-методологічні положення з практичними 

потребами управління національним господарством, та запропонуємо 

методику вибору оптимального рівняння, яке найкраще описує природу змін 

досліджуваних показників венчурних фондів. На цій основі буде здійснено 

порівняльний аналіз зростання кількості венчурних фондів та змін обсягу 

реалізованої інноваційної продукції і витрат на інноваційну діяльність. 

Враховуючи, що венчурні фонди орієнтовані на створення інновацій, їх 

розвиток має вкрай важливе значення для національного господарства. 

Прогнозування показників венчурних фондів необхідне перш за все для 

складання стратегічних планів інноваційного розвитку, як основної функції 

стратегічного управління. Однак, в умовах ринкової економіки розробка 

підприємствами єдиного плану може призвести до небажаних результатів, 

оскільки наявність одного-єдиного варіанта плану позбавляє їх можливості 

гнучкого управління. Хоча процес прийняття рішення й передбачає вибір 

лише одного курсу дій із сукупності, які можуть бути здійснені [98], проте в 

результаті цього будь-яка зміна ситуації може застати керівництво 
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підприємства зненацька і, як наслідок, призвести до певної розгубленості. 

Саме тому в провідних фірмах світу практикується багатоваріантність 

планування, що водночас зумовлює велику кількість варіантів і критеріїв 

прогнозування. 

Наявність альтернативних варіантів прогнозу дозволяє накопичити 

достатньо інформації для проведення стратегічного аналізу венчурного 

інвестування. Такий аналіз уможливлює усесторонній та обґрунтований вибір 

того чи іншого шляху розвитку, прийняття оптимальних планових рішень. 

Зокрема, користуючись альтернативними прогнозами, підприємства в 

сучасних умовах розробляють не один «жорсткий» варіант плану, а як мінімум 

три: мінімальний, оптимальний і максимальний. Мінімальний план визначає 

діяльність підприємства за несприятливого розвитку подій; оптимальний за 

нормального; максимальний за найсприятливішого. Для кожного варіанта 

плану розробляється програма заходів – як діяти в тих чи інших умовах. 

Актуальність здійснення економічного аналізу і прогнозування розвитку 

інвестиційних фондів, зокрема венчурних, виявлення тенденції та специфіки 

формування венчурних і невенчурних інвестицій для нашої країни полягає в 

тому, що в період трансформації вітчизняної економічної системи обсяг 

інвестицій, здійснених іноземними та вітчизняними інвесторами, все ж 

створив певне підґрунтя для розвитку національного господарства, яке слугує 

каталізатором інноваційного розвитку. А з огляду на місткий внутрішній 

ринок, наявність кваліфікованої й водночас дешевої праці, значний науково-

технічний потенціал, великі природні ресурси та існування (хоч і не надто 

розвиненої) інноваційної інфраструктури можна стверджувати, що Україна 

потенційно має всі можливості стати провідною країною за залученням 

прямих та портфельних іноземних інвестицій для сприяння розвитку 

новаторських технологічних компаній. 

Глибокий аналіз старих і запропонованих тенденцій розвитку 

венчурного інвестування дозволить не лише формально спроектувати минуле 

на майбутнє, але й краще зрозуміти, які існують обмеження свободи вибору 
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цілей економічного розвитку у майбутньому [53]. Іншими словами, прогноз 

дасть інформацію для обґрунтування планових управлінських рішень і вибору 

оптимальних напрямів господарської діяльності. 

Отже, використовуючи статистичні (аналітичні) характеристики 

динамічних рядів, часовий тренд та інші методичні прийоми екстраполяції 

тенденції, здійснимо прогнозування показників, які характеризують тенденції 

і закономірності розвитку венчурних фондів в Україні та чистих активів, що 

належать цим фондам й кожному з них. Для цього використаємо результати 

дослідження динаміки зміни показників, що характеризують розвиток 

венчурних фондів в Україні та вартості їх чистих активів, які наведені в 

таблиці 2.2 розділу 2. 

Для екстраполяції тенденції (побудови прогнозу) серед статистичних 

характеристик динамічного ряду використовуються переважно середній 

абсолютний приріст ( y ),середній коефіцієнт росту (
pK ), та середній темп 

росту (
pT ). Формули цих показників містяться у таблиці 2.1 розділу 2. 

Екстраполяцію на основі середнього абсолютного приросту ( y ) 

доцільно здійснювати лише у тому випадку, коли загальна тенденція розвитку 

явища (процесу, об’єкта) у часі є лінійною або абсолютний приріст 

зберігається відносно постійним у рядах динаміки [49]. 

Прогнозування на основі середнього темпу (коефіцієнта, 
pK ) зростання 

доцільне за умови, коли загальна тенденція зміни рівнів динамічного ряду 

описується геометричною прогресією або показниковою (експоненціальною) 

кривою. 

Прогнозування показників на основі середніх рівнів динамічного ряду 

здійснюється за такими формулами: 

 використовуючи середній абсолютний приріст: 

ˆ̂
n Ò ny y y T    , (3.1) 

де ny  — рівень ряду, прийнятий за базу (за базисний період зазвичай 

приймається останній рівень «предісторії»); 
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     y  — середній абсолютний приріст (формула розрахунку наведена в 

табл. 2.1); 

     T  — період випередження або кількість періодів (роки, квартали 

тощо) на які складається прогноз (T  1; 2; 3; …; T ). 

 використовуючи середній коефіцієнт росту: 

ˆ̂
Tn n pKy y  

,
 (3.2) 

де 
pK  — середній коефіцієнт росту (формулу розрахунку 

pK  див. у 

табл. 2.1). 

Результати прогнозування показників, які характеризують тенденції і 

закономірності розвитку венчурних фондів в Україні та чистих активів, що їм 

належать, за первинними даними, на основі статистичних характеристик 

динамічних рядів на 2014–2018 роки, наведені в табл. В.1 [див.: додаток В]. 

Аналіз даних табл. В.1 [див.: додаток В] свідчить, що прогнозні значення 

досліджуваних показників, розраховані на основі середнього коефіцієнта 

росту, вищі у порівнянні з величинами, розрахованими на основі середнього 

абсолютного приросту. Так, передбачено такі зміни відповідних показників у 

2018 році у порівнянні з базисним 2013 роком: 

 зростання кількості венчурних фондів – на основі середнього 

абсолютного приросту на 55,7 %, на основі середнього коефіцієнта 

росту на 76,5 %; 

 збільшення вартості чистих активів венчурних фондів – на основі 

середнього абсолютного приросту на 55,5 %, на основі середнього 

коефіцієнта росту – на 75,3 %; 

 збільшення середньої вартості чистих активів одного венчурного 

фонду — на основі середнього абсолютного приросту на 27,9 %, на 

основі середнього коефіцієнта росту – на 50,6 %. 

Подальші висновки щодо прийнятності певного варіанту прогнозу 

будуть зроблені після порівняння результатів прогнозування, отриманих за 

іншими методами – за допомогою трендової моделі. 
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Дослідження на основі рівняння часового тренда. 

У процесі дослідження динамічних рядів важливе значення надається 

виявленню основної тенденції та закономірності зміни рівнів ряду. При всіх 

перевагах, результати розрахунків на основі статистичних характеристик 

динамічного ряду не дозволяють в достатній мірі оцінити тенденції та 

закономірності, що склалися у минулому. Ці методи дослідження дозволяють 

встановити лише наявність тенденцій та закономірностей, однак для їх 

формалізації, описання за допомогою рівняння (моделі) апарату дослідження 

на основі значень середнього абсолютного росту та середнього коефіцієнта 

росту динамічного ряду недостатньо. 

Процес дослідження основної тенденції (закономірності) реалізується 

переважно шляхом побудови і аналізу часового тренда. 

Часовий тренд – це рівняння, яке відображає тенденцію зміни явища 

(процесу, об’єкта) в часі. Трендова модель у загальному вигляді описується 

таким рівнянням: 

 y f t   , (3.3) 

де y — досліджуваний показник; 

 f t — детермінована, невипадкова компонента явища; 

 — стохастична компонента явища, яка включає сезонну і випадкову 

частини ряду динаміки; 

t — послідовний натуральний ряд чисел, який відповідає кожному 

рівню динамічного ряду. 

Тренд описує фактичну усереднену для «передісторії» тенденцію 

досліджуваного явища (процесу, об’єкта) у часі, його зовнішні прояви. 

Результат при цьому пов’язується виключно з плином часу. 

Аналітичне вирівнювання тренда — це досить поширений метод 

прогнозування, що дозволяє будувати прогнози з урахуванням 

закономірностей, що склалися в «передісторії». Таким чином, вважається, що 

дані мають всю необхідну інформацію для того, щоб передбачити їх зміну у 

майбутньому – дані «говорять за себе самі». Певним недоліком подібного 
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підходу є неврахування нових неочікуваних майбутніх факторів, що 

впливатимуть в прогнозованих періодах на досліджуване явище. Проте, такий 

підхід все ж є досить ефективним за умови збереження тенденцій змін ринку 

та зовнішніх факторів економічного середовища України. 

Варто мати на увазі, що екстраполяція тренда може бути застосована 

лише тоді, коли розвиток явища достатньо добре описується побудованим 

рівнянням і умови, які визначають тенденцію розвитку у минулому, не 

зазнають значних змін у майбутньому. При дотриманні цих умов 

екстраполяція здійснюється шляхом підстановки у рівняння тренда 

незалежної змінної t , яка відповідає величині горизонту прогнозування ( T ): 

(ˆ )ˆ
Tn t nf ty   . (3.4) 

Першим і одним із найважливіших етапів дослідження на основі 

рівняння тренда є вибір виду рівняння, яке найкраще описує тенденцію 

досліджуваного процесу (явища, об’єкта). Найпростішим є двоетапний вибір 

виду рівняння [29]. На першому етапі емпіричні (фактичні) дані динамічного 

ряду наносяться на графік. З урахуванням сутності досліджуваного явища і 

виду графіку [31] встановлюється тип функції і, як показує досвід, достатньо 

прийнятно. На другому етапі шляхом порівняння статистичних характеристик 

рівняння здійснюється остаточний вибір найкращої, з погляду дослідника, 

функції. 

Дотримуючись зазначеної вище процедури, для подальших досліджень 

відібрані такі рівняння: 

лінійне                                                 0 1ŷ a a t  ;                                  (3.5) 

квадратичне                                   2

0 1 2ŷ a a t a t   ;                               (3.6) 

показникове                                        
2

0 1 2
ˆ t ty a a a ;                                   (3.7) 

степенево-експоненціальне               1 2

0
ˆ a a t
y a t e .                                  (3.8) 

Найвагомішими статистичними характеристиками будь-якого рівняння 

є такі: 

 тіснота зв’язку між досліджуваним показником ( y ) і фактором ( t ); 
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 середнє абсолютне і середнє відносне відхилення між фактичними 

значеннями досліджуваного показника ( y ) і розрахованими на 

основі рівнянням тренда ( ŷ ). 

Показниками тісноти зв’язку є такі: 

 для парного лінійного рівняння (3.5) – парний лінійний коефіцієнт 

кореляції ( r ): 

2 2 2

2

t t t t

t t y y

ty t y
r

n n



     
     
       




    

   ; (3.9) 

 для нелінійних рівнянь (3.6-3.8) – парне кореляційне 

відношення ( ): 

 

 

2

2

ˆ

1 ,
i

i

i

i

y y

y y









 (3.10) 

де ŷ  — розрахований на основі рівняння рівень досліджуваного 

показника; 

      y  — середній рівень досліджуваного показника. 

Середнє абсолютне відхилення між фактичними значеннями 

досліджуваного показника ( y ) та розрахованими на основі рівняння тренда  

( y ) обчислюється за формулою: 

 
1

ˆ .
1 n

i

i

абс y y
n

y


   (3.11) 

Середнє відносне відхилення між фактичними значеннями 

досліджуваного показника ( y ) та розрахованими на основі рівняння ( y ) 

(середня помилка апроксимації) обчислюється за формулою: 

 

1

ˆ
100%,

1 n
i

i i

відн

y y

yn
y 




    (3.12) 

де   – середня помилка апроксимації, що аналогічно середньому 

відносному відхиленню. 
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Рівняння тренда вважається прийнятним, якщо ( ) 0,7r   ; 10%  . 

У табл. В.2 [див.: додаток В] наведені рівняння тренда (3.5)–(3.8), їх 

параметри ( 0a , 1a , 2a ) та статистичні характеристики ( ,r , ,абсy  ) для 

досліджуваних показників, які характеризують тенденції та закономірності 

розвитку венчурних фондів в Україні та чистих активів, що їм належать. 

Побудовані рівняння тренда, як свідчать дані табл. В.2 

[див.: додаток В], вирізняються високими і надійними статистичними 

характеристиками. Так, показники тісноти зв’язку 0,915 ; середня помилка 

апроксимації   не перевищує 4,79 % за допустимої межі, як зазначалося 

раніше – 10,0 %. 

У табл. 3.1 наведені результати прогнозування показників, що 

характеризують тенденції і закономірності розвитку венчурних фондів в 

Україні та чистих активів, що їм належать, на основі наведених вище рівнянь 

(моделей). Зокрема, у табл. 3.1 наведено чотири варіанти прогнозу, що, 

природно, створює проблему вибору кращого варіанту рівняння тренда, вибір 

якого здійснюється за заздалегідь визначеним критерієм. Однозначних, чітко 

обґрунтованих рекомендацій щодо вибору певного критерію не існує. Проте, 

особа, що здійснює прогнозування, обирає найкращий на її погляд метод 

прогнозування, базуючись на значеннях статистичних характеристик, а також 

на основі певних суб’єктивних критеріїв, інтуїції та досвіду. 

Динаміку розвитку венчурних фондів в Україні та величини їх чистих 

активів на 2014–2018 роки, отриману на основі рівнянь часового тренда 

зображено на рис. 3.1. 

Формально прийнято вибирати той варіант прогнозу, який побудований 

на основі рівняння, що вирізняється максимальним значенням коефіцієнта 

парної лінійної кореляції ( r ), або парного кореляційного відношення ( ) і 

мінімальним значенням середньої помилки апроксимації ( ), причому деяка 

перевага надається останній. 

Якщо дотримуватися зазначеного правила, то найкращим чином 
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тенденцію зміни кількості венчурних фондів описує квадратичне рівняння 

2

0 1 2y a a t a t   . Однак, прогнозне значення, отримане на основі цього 

рівняння, як і на основі показникового рівняння 
2

0 1 2

t ty a a a , характеристики 

якого мало чим поступаються квадратичному, після певного зростання 

залежної змінної має тенденцію до падіння, а не росту, що неприйнятно. 

 

Таблиця 3.1 

Прогноз тенденції розвитку венчурних фондів в Україні та величини їх 

чистих активів на 2014–2018 роки, отриманий на основі рівнянь часового 

тренда* 

Показники 

роки 

Види рівнянь: 

0 1
y a a t   2

0 1 2y a a t a t    
2

0 1 2

t ty a a a  
1 2

0

a a t
y a t e  

     1. Кількість венчурних 

фондів, шт. 
    

2014 1168 1088 1018 1089 

2015 1278 1128 970 1147 

2016 1387 1152 880 1199 

2017 1497 1158 759 1246 

2018 1606 1147 623 1289 

     2. Вартість чистих 

активів, млн. грн. 
    

2014 162259 173184 174046 175220 

2015 178860 199149 201809 204895 

2016 195460 227456 233144 239484 

2017 212061 258105 268359 279809 

2018 228661 291095 307763 326827 

     3. Середня вартість 

чистих активів одного 

венчурного фонду, млн. 

грн. (р.2 : р.1) 

    

2014 166,0 152,5 151,1 161,9 

2015 176,0 151,0 147,3 169,8 

2016 186,1 146,6 140,0 177,6 

2017 196,1 139,3 129,6 185,5 

2018 206,2 129,1 117,0 193,5 

* Джерела: розраховано автором на основі [34, 141] 
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1 – лінійна модель; 2 – квадратична модель; 3 – показникова модель;  

4 – степенево-експоненціальна модель  
 

Рисунок 3.1 – Динаміка розвитку венчурних фондів в Україні та їх 

чистих активів на основі рівнянь часового тренду 

Джерело: складено автором 

 

Разом з тим, економічна наука повинна сприймати будь-які результати 

математичних розрахунків критично, опираючись насамперед на аналіз 

змісту, природи та сутності досліджуваних процесів (явищ, об’єктів). Так, 

періодичне падіння кількості венчурних фондів теоретично цілком можливе, 

однак в реальних умовах такий процес малоймовірний. У такому випадку 

доцільно використати результати прогнозування, отримані на основі лінійного 

рівняння 0 1 .y a a t   Зазначимо, що для досліджуваного показника досить 

прийнятними є і результати прогнозування, отримані на основі степенево-

експоненціального рівняння 1 2
0 .

a a t
y a t e  

Методики прогнозування, що ґрунтуються на використанні середнього 

абсолютного приросту та середнього коефіцієнта росту (див. табл. 2.1), мають 
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суттєвий недолік: значення названих середніх показників динамічного ряду 

залежать цілком лише від величини крайніх рівнів ( ny ; 0y ). Таким чином, 

проміжні рівні ряду зовсім не впливають на середні показники динаміки, а 

отже і на прогнозні значення досліджуваних показників, що не зовсім 

прийнятно. 

З метою усунення зазначених вище недоліків для визначення середнього 

абсолютного приросту та середнього коефіцієнта росту рекомендується 

використовувати не первинні дані рядів динаміки, а вторинні, отриманні як 

вирівняні на основі певного рівняння (моделі) тренда. Крайні значення 

динамічних рядів ( ˆny ; 0ŷ ) при такій процедурі розрахунку вже залежать від усіх 

без винятку рівнів вирівняного ряду динаміки. 

З огляду на вищевикладене, модифіковані формули (середнього 

абсолютного приросту та середнього коефіцієнта росту) набувають такого 

вигляду: 

*ˆ̂ ˆ ˆnn Òy y y Ò     (3.13) 

**ˆ ˆˆ ˆ T

pnn Òy y K   , (3.14) 

де ˆny  — останній рівень динамічного ряду, вирівняний на основі за 

даними рівняння тренда; 

ŷ ; ˆ
pK — відповідно середній абсолютний приріст і середній 

коефіцієнт росту, які розраховані на основі вирівняних рівнів ряду. 

У табл. 3.2 наведені результати прогнозування показників, які 

характеризують тенденції та закономірності розвитку венчурних фондів в 

Україні та чистих активів, що їм належать, на основі середніх значень 

статистичних характеристик динамічного ряду, рівні яких розраховані на 

підставі реалізації певних моделей. 
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Таблиця 3.2 

Прогноз тенденції розвитку венчурних фондів в Україні та величини їх 

чистих активів, отриманий на основі вирівняних даних динамічного ряду.* 

Р
о
к
и

 

Кількість венчурних  

фондів 
Вартість чистих активів 

Середня вартість чистих 

активів одного венчурного 

фонду 

ŷ  ˆ
pK  ŷ  ˆ

pK  ŷ  ˆ
pK   

0 1y a a t   

2014 1168 1225 162273 172489 166,0 168,6 

2015 1278 1417 178853 204193 176,0 182,2 

2016 1387 1640 195480 241764 186,1 197,0 

2017 1497 1897 212047 286249 196,1 212,9 

2018 1606 2195 228645 338918 206,2 230,2 

2

0 1 2y a a t a t    

2014 1140 1199 166174 175911 161,2 163,8 

2015 1249 1395 182754 206837 171,2 177,6 

2016 1358 1624 199351 243241 181,3 192,5 

2017 1468 1891 215949 286051 191,3 208,7 

2018 1577 2201 232546 336396 201,4 226,2 
2

0 1 2

t ty a a a  

2014 1124 1182 166217 176054 160,8 163,3 

2015 1231 1173 182847 207181 170,6 176,7 

2016 1339 1595 199493 243852 180,4 191,2 

2017 1446 1854 216140 287014 190,2 206,9 

2018 1553 2154 232786 337816 200,1 223,8 

1 2
0

a a t
y a t e  

2014 1135 1198 166467 176285 164,1 166,8 

2015 1247 1401 183149 207454 174,4 180,8 

2016 1358 1639 199848 244174 184,6 196,0 

2017 1470 1918 216547 287392 194,9 220,5 

2018 1581 2244 233246 338261 205,1 230,3 

* Джерела: розраховано автором на основі [34, 141] 

 

Варто підкреслити, що прогнозування середньої вартості чистих активів 

одного венчурного фонду здійснювалось як для окремо взятого, самостійного 

показника. Цей показник розрахований як частка від ділення вартості чистих 

активів на кількість венчурних фондів. 
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Таблиця 3.3 

Оцінка результатів прогнозування середньої вартості чистих активів 

одного венчурного фонду* 

Назва методів та 

розрахункові 

формули 

Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 

Прості методи екстраполяції тенденції: 

ˆ̂y y y Ònn Ò    
  168,5 177,4 185,5 192,9 199,7 

ˆ̂ T
y y Kn pn Ò    175,9 194,8 216,1 239,7 265,9 

Екстраполяція трендів: 

0 1
ˆ̂y a a t   162,6 171,4 179,6 187,0 193,5 

2

0 1 2
ˆ̂y a a t a t    177,6 201,5 230,1 263,5 303,5 

2

0 1 2
ˆ̂ t t
y a a a  178,6 205,7 239,5 281,9 340,7 

1 2
0

ˆ̂ a a t
y a t e  176,4 198,9 224,7 254,2 287,5 

Прості методи екстраполяції тенденції, реалізовані на основі вирівняних даних 

наступних моделей тренда: 

0 1ŷ a a t   

ˆ̂ ˆ ˆy y y Ònn Ò    
  162,6 171,6 179,8 187,2 194,0 

ˆ ˆˆ ˆ
T

y y Kn pn Ò    169,8 189,2 209,9 233,4 259,6 

2

0 1 2ŷ a a t a t    

ˆ̂ ˆ ˆy y y Ò
n Ò n

   


 166,9 175,7 183,7 191,0 197,7 

ˆ ˆˆ ˆ
T

y y Kn pn Ò    174,1 192,8 213,7 236,9 262,6 

2

0 1 2
ˆ

t t
y a a a  

ˆ̂ ˆ ˆy y y Ònn Ò    
  166,7 175,6 183,6 190,9 197,7 

ˆ ˆˆ ˆ
T

y y Kn pn Ò    173,9 192,6 213,4 236,6 262,3 

1 2
0

ˆ
a a t

y a t e  

ˆ̂ ˆ ˆy y y Ònn Ò    
  166,4 175,3 183,0 190,2 196,7 

ˆ ˆˆ ˆ
T

y y Kn pn Ò    173,5 192,0 212,6 235,4 260,6 

* Джерела: розраховано автором на основі [34, 141] 

 

На основі проведеного нами дослідження у табл. 3.3 наведено 
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14 варіантів прогнозу для кожного досліджуваного показника: 2 варіанти 

прогнозу здійснено на основі простих методів екстраполяції тенденції; 

4 варіанти прогнозу здійснено на основі моделей екстраполяції трендів; 

8 варіантів прогнозу здійснено на основі простих методів екстраполяції 

тенденції, реалізованих на основі вирівняних даних різних моделей тренда. 

Наявність альтернативних варіантів прогнозів дозволяє розробити і 

альтернативні варіанти планів і, як зазначалося, акцентувати основну увагу на 

виробленні трьох варіантів управлінських рішень: мінімальному, 

оптимальному і максимальному. 

Нарешті, для зручності проведення аналізу, зіставлення і порівняння 

різних варіантів прогнозів, у табл. В.3 [див.: додаток В] наведені результати 

прогнозування показників, які характеризують тенденції та закономірності 

розвитку венчурних фондів в Україні та чистих активів, що їм належать, за 

всіма методами за винятком розрахунків, наведених в табл. 3.3. 

На основі даних, що містяться у табл. В.3 [див.: додаток В], можна 

стверджувати: 

 для показників «кількість венчурних фондів» та «вартість чистих 

активів» наведено 14 альтернативних варіантів прогнозів; 

 для показника «середня вартість чистих активів одного венчурного 

фонду» — вдвічі більше (табл. 3.3 і табл. В.3 [див.: додаток В]). 

Ретельний аналіз результатів прогнозування досліджуваних показників 

дозволяє зробити певні висновки. 

Так, результати прогнозування, складені на основі середнього 

абсолютного приросту (за двома модифікаціями) та лінійного рівняння тренда, 

відповідно для кожного досліджуваного показника близькі за своїми 

значеннями. Особливо це характерно для кількості венчурних фондів та 

середньої вартості чистих активів одного венчурного фонду. 

Результати прогнозування досліджуваних показників, за винятком 

показника «кількість венчурних фондів», на основі нелінійних рівнянь значно 

перевищують за величиною результати прогнозування на основі методів, 
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наведених вище. 

Максимальні значення результатів прогнозування досягнуті переважно 

на основі середнього коефіцієнта росту. 

Значних відхилень результатів прогнозування середньої вартості чистих 

активів одного венчурного фонду, отриманих як для самостійного показника 

(табл. 3.3), так і для розрахованих як частка від ділення вартості чистих активів 

на кількість венчурних фондів (табл. В.3 [див.: додаток В]), не спостерігається. 

Отже, наведені вище результати прогнозування свідчать про існування 

тенденції зростання кількості венчурних фондів в Україні, вартості чистих 

активів, що належать цим фондам, та середньої вартості чистих активів одного 

венчурного фонду. Результати прогнозування цих показників можуть бути 

використані для складання альтернативних варіантів планів і прийняття на їх 

основі кінцевих управлінських рішень. Зокрема, результати проведеного вище 

аналізу дозволяють виділити три варіанти прогнозів для вироблення трьох 

варіантів управлінських рішень: мінімального, оптимального й 

максимального. Враховуючи складність вибору альтернативних 

управлінських рішень і високу відповідальність за результати їх 

впровадження, доцільно, на нашу думку, залучати до цієї процедури 

досвідчених і висококваліфікованих експертів. 

У табл. В.4 [див.: додаток В] наведені результати прогнозування 

кількості різних видів інвестиційних фондів в Україні, які розраховані за 

формулами (3.1) та (3.2) на основі первинних даних та статистичних 

характеристик динамічних рядів, що містяться у табл. В.1 [див.: додаток В]. 

Як і слід було очікувати, прогнозні значення на основі середнього 

коефіцієнта росту вищі порівняно з отриманими величинами на основі 

середнього абсолютного приросту. Так, з 2014 по 2018 роки кількість 

венчурних інвестиційних фондів за прогнозом, здійсненного на основі 

середнього абсолютного приросту, зросте на 40,05 % (з 1146 до 1605), а за 

прогнозом, здійсненого на основі середнього коефіцієнта росту – на 125,55 %. 

(з 1264 до 2851). За цей же період кількість невенчурних інвестиційних фондів 
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за прогнозом, здійсненного на основі середнього абсолютного приросту, 

зросте на 33,05 % (з 239 до 318), а за прогнозом, здійсненого на основі 

середнього коефіцієнта росту – на 82,35 %. (з 255 до 465). Це пояснюється 

природою зазначених показників, про що зазначалося вище. Але, як бачимо з 

табл. В.4 [див.: додаток В], згідно з розрахунків, реалізованих на основі 

середнього абсолютного приросту кількість венчурних фондів передбачається 

збільшити за п’ятиріччя (2014-2018 роки) на 8,8 %; а прогноз побудований на 

основі середнього коефіцієнта росту передбачає зростання досліджуваного 

показника за цей же період на 22,6 %. Можемо передбачити, що реальне 

зростання буде знаходитись в межах, визначених за різними методами крайніх 

значень досліджуваного показника. 

Кінцевий висновок буде зроблено після порівняння результатів 

прогнозування, отриманих за іншими методами – складними методами 

екстраполяції тенденції, які, на відміну від простих методів не висувають 

жодних умов щодо характеру змін рівнів динамічного ряду. Апарат 

дослідження базується переважно на елементах математичної статистики. 

Реальне впровадження складних методів екстраполяції тенденції потребує 

використання сучасних обчислювальних засобів та спеціального програмного 

забезпечення. 

Із числа складних методів у подальших дослідженнях використаний 

часовий тренд, який відображає тенденції змін явища (об’єкта, процесу) у часі. 

Спочатку дослідимо тенденцію зміни кількості венчурних і невенчурних 

інвестиційних фондів в Україні за період з 2008 по 2013 роки на основі 

рівняння часового тренда за формулами (3.5)–(3.12). 

У табл. 3.4 наведені статистичні характеристики рівнянь часового 

тренда, розраховані за формулами (3.5)–(3.18), що містять фактичні та 

розрахункові (вирівняні) дані про зміну кількості венчурних і невенчурних 

інвестиційних фондів в Україні за 2008–2013 рр. 
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Таблиця 3.4 

Фактичні та розрахункові значення показників венчурних і невенчурних 

інвестиційних фондів в Україні, розраховані із використанням статистичних 

моделей за 2008–2013 рр.* 

Роки 
Фактичні 

дані 

Розраховані на підставі рівнянь дані, r, η; ε 

0 1
y a a t   

r = 0,981;  

ε = 4,79% 

2

0 1 2y a a t a t    

η = 0,988; 

ε = 3,60% 

2

0 1 2

t ty a a a  

η = 0,830; 

ε = 4,01% 

1 2

0

a a t
y a t e  

η = 0,990;  

ε = 3,19% 

Венчурні інвестиційні фонди 

1 2 3 4 5 6 

2008 457 511,1 482,4 480,3 466,2 

2009 681 620,5 626,3 616,1 638,2 

2010 740 730,1 753 752,1 763,7 

2011 827 839,6 862,6 873,9 864,7 

2012 973 949,1 954,9 966,2 949,9 

2013 1031 1058,6 1029,9 1016,7 1023,6 

  

Невенчурні інвестиційні фонди 

r = 0,654; 

ε = 17,21% 

η = 0,996; 

ε = 2,04% 

η = 0,981;  

ε = 3,90% 

η = 0,995;  

ε = 1,57% 

2008 120 172 123,6 125,8 119,3 

2009 207 190,4 201 190,2 208,5 

2010 245 208,8 247,5 246,5 251 

2011 268 227,2 265,9 273,8 259,5 

2012 249 245,6 255,3 260,2 246,7 

2013 219 264 215,6 211,8 222,5 

  

Разом  

r = 0,957; 

ε = 7,06% 

η = 0,990; 

ε = 2,99% 

η = 0,982; 

ε = 3,84% 

η = 0,993; 

ε = 2,37% 

2008 577 683,1 606 606,3 985,5 

2009 888 810,9 826,3 806,1 845,4 

2010 985 938,9 1000,5 997,4 1013,6 

2011 1095 1066,8 1128,5 1148,3 1126,2 

2012 1222 1194,7 1210,1 1230,1 1199,9 

2013 1250 1322,6 1245,5 1225,9 1245,2 

* Джерела: розраховано автором на основі [34, 141] 

 

У цілому слід зазначити, що згідно значень статистичних характеристик 

(r, η, ε), наведені рівняння часового тренда досить прийнятно описують 
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тенденцію змін інвестиційних фондів. Про це свідчать рівні коефіцієнтів 

парної лінійної кореляції (r), кореляційних відношень (η), а також середньої 

помилки апроксимації (ε). Водночас, негативно вплинуло на рівень 

статистичних характеристик досліджуваних рівнянь падіння величини 

показників у 2008 р. 

Згідно з формальними правилами побудови прогнозів, для 

прогнозування досліджуваного показника вибирається модель з кращими 

статистичними характеристиками. Такою є степенево-експоненціальна 

модель, яка характеризується мінімальним рівнем середньої помилки 

апроксимації та переважно максимальним значенням показників, що 

характеризують тісноту зв'язку між досліджуваними показниками (r, η). 

Однак, порівнюючи значення статистичних характеристик 4-х моделей, 

побудованих у табл. 3.4, можна помітити, що значних відмінностей між ними 

не спостерігається. Тому доцільно порівняти результати прогнозування, 

здійсненого на основі рівнянь часового тренда (див. табл. 3.1), з результатами 

прогнозування кількості в Україні венчурних і невенчурних фондів 

за 2014-2018 рр., здійсненого на основі статистичних характеристик 

динамічних рядів (див. табл. 3.2). 

Порівняння результатів прогнозування кількості інвестиційних фондів в 

Україні на 2014-2018 рр., здійсненого на основі рівнянь часового тренда та на 

основі статистичних характеристик динамічних рядів наведено у табл. 3.5. 

 

Таблиця 3.5 

Результати прогнозування кількості інвестиційних фондів в Україні на 

2014-2018 рр.* 

Роки 

Результати прогнозування на основі: 

Рівнянь часового тренда Статистичних характеристик 

0 1
y a a t   

2

0 1 2y a a t a t    
2

0 1 2

t ty a a a  
1 2

0

a a t
y a t e  ŷ̂ = yn + ∆y̅ × T ŷ̂n+T = yn × Kp

T
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Венчурні 

2014 1168 1088 1018 1089 1145,8 1263,6 

2015 1278 1128 970 1147 1260,6 1548,6 

2016 1387 1152 880 1199 1375,4 1897,9 
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Продовження таблиці 3.5 

1 2 3 4 5 6 7 

2017 1497 1158 759 1246 1490,2 2326,0 

2018 1606 1147 623 1289 1605,0 2850,6 

 Невенчурні 

2014 282 147 148 193 238,8 254,5 

2015 301 49 88 164 258,6 295,9 

2016 319 -78 45 135 278,4 343,9 

2017 338 -234 20 110 298,2 399,7 

2018 356 -419 7 89 318,0 464,5 

 Разом 

2014 1451 1235 1137 1269 1384,6 1516,5 

2015 1578 1117 981 1275 1519,2 1839,8 

2016 1706 1074 787 1270 1653,8 2232,1 

2017 1834 924 588 1253 1788,4 2708,0 

2018 1962 728 409 1229 1923,0 3285,3 

* Джерела: розраховано автором на основі [34, 141] 

 

Оскільки побудовані моделі приблизно однаково задовольняють 

встановлені вимоги, то перевагу рекомендується надати простішим 

аналітичним виразам (моделям). Отже, найприйнятнішими є результати 

прогнозування, отримані в результаті реалізації лінійного рівняння та на 

основі статистичних характеристик динамічного ряду, хоча якість складних 

рівнянь дещо краща. 

Щоб усунути недоліки методики прогнозування, що ґрунтується на 

основі статистичних характеристик динамічного ряду (про які згадувалось 

раніше), доцільно, на нашу думку, замість фактичних значень крайніх рівнів 

динамічного ряду, наведених у табл. 3.4 та 3.5, використовувати розрахункові 

значення, отримані на основі побудованих моделей (табл. 3.4). Розрахункові 

дані формуються так, що кожен рівень статистичних характеристик 

динамічного ряду певним чином впливає на інші рівні та сам зазнає впливу від 

решти рівнів. 

У табл. 3.6 наведені результати прогнозування, отримані на основі 

вирівняних даних динамічного ряду за формулами (3.13)–(3.14), рівнянь 

статистичних характеристик динамічного ряду – формул (3.1) і (3.2) та 

розрахованих значеннях рівнів ряду (ŷ) за моделями (3.5)–(3.8). 
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Таблиця 3.6 

Прогноз кількості інвестиційних фондів в Україні, отриманий на основі 

розрахункових даних динамічних рядів різних виглядів (�̂�) за формулами 

(3.13)–(3.14)* 

Роки 

�̂� = 𝑎0 + 𝑎1𝑡 �̂� = 𝑎0 + 𝑎1𝑡 + 𝑎2𝑡2 �̂� = 𝑎0𝑎1
𝑡 𝑎2

𝑡2
 �̂� = 𝑎0𝑡𝑎1𝑒𝑎2𝑡 

�̂̂� = �̂�𝑛 + 

+∆�̅̂� × 𝑇 

�̂̂� = �̂� × 

× �̂�𝑝

𝑇

 

�̂̂� = �̂�𝑛 + 

+∆�̅̂� × 𝑇 

�̂̂� = �̂� × 

× �̂�𝑝

𝑇

 

�̂̂� = �̂�𝑛 + 

+∆�̅̂� × 𝑇 

�̂̂� = �̂� × 

× �̂�𝑝

𝑇

 

�̂̂� = �̅̂�𝑛 + 

+∆�̅̂� × 𝑇 
�̂̂� = �̅̂�𝑛 × �̂�𝑝

𝑇

 

 Венчурні інвестиційні фонди 

2014 1168 1225 1140 1199 1124 1182 1135 1198 

2015 1278 1417 1249 1395 1231 1373 1247 1401 

2016 1387 1640 1358 1624 1339 1595 1358 1639 

2017 1497 1897 1468 1891 1446 1854 1470 1918 

2018 1606 2195 1577 2001 1553 2154 1581 2244 

         

 Невенчурні інвестиційні фонди 

2014 282 288 234 241 229 235 243 352 

2015 301 313 252 269 246 261 264 386 

2016 319 341 271 301 264 290 284 323 

2017 338 371 289 337 281 322 305 367 

2018 356 404 308 377 298 357 326 415 

         

 Разом 

2014 1451 1509 1374 1439 1350 1411 1377 1448 

2015 1578 1722 1501 1662 1474 1624 1509 1684 

2016 1706 1965 1629 1919 1598 1869 1641 1959 

2017 1834 2242 1757 2217 1722 2152 1743 2278 

2018 1962 2558 1885 2560 1845 2476 1905 2649 

* Джерела: розраховано автором на основі [34, 141] 

 

Вирівнювання рівнів ряду на основі використаних моделей сприяло 

зближенню значень прогнозованих показників. Принаймні, значних 

відхилень, як це мало місце при реалізації моделей на основі первинних 

звітних даних, у табл. 3.6 не спостерігається. 

У процесі прогнозування органам управління слід надати альтернативні 

варіанти прогнозів, кращий із яких може бути відібраний експертним шляхом. 

Адже, як ми уже зазначали, надання дослідниками лише одного варіанту 

прогнозу позбавляє керівництво підприємства можливості розробити 
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альтернативні варіанти поточного та стратегічного планів, що практикується 

у передових компаніях світу [40; 97]. 

При використанні результатів прогнозування в управлінні 

виробництвом варто звернути увагу, що цінність прогнозу визначається не 

тільки його достовірністю, але і його корисністю для спеціаліста при 

прийнятті правильних і своєчасних рішень [98]. 

Отже, з динаміки показників венчурних інвестиційних фондів в Україні 

можна зробити висновок, що їх кількість має стійку тенденцію до збільшення, 

яка напевне збережеться і надалі, про що свідчить побудований нами прогноз 

на 2014-2018 роки. 

З метою поглиблення дослідження проблем венчурного інвестування 

здійснимо прогнозування показників, що характеризують динаміку 

реалізованої інноваційної продукції та загальних витрат на інноваційну 

діяльність на 2014–2018 роки на основі статистичних характеристик 

динамічного ряду за формулами (3.1)–(3.2). Результати прогнозування 

наведені у табл. 3.7. 

 

Таблиця 3.7 

Прогноз динаміки реалізованої інноваційної продукції та загальних 

витрат на інноваційну діяльність на 2014–2018 роки, отриманий на основі 

статистичних характеристик динамічного ряду* 

Роки 

Обсяг реалізованої інноваційної 

продукції, млн. грн. 

Загальний обсяг витрат на інноваційну 

діяльність, млн. грн. 

ŷ̂n+T = yn + ∆y × T ŷ̂n+T = yn × Kp

T
 ŷ̂n+T = yn + ∆y × T ŷ̂n+T = yn × Kp

T
 

2014 12554,79 13565,65 10107,96 10616,51 

2015 13328,48 15620,51 10653,32 11793,24 

2016 14102,17 17986,64 11198,68 13096,69 

2017 14875,86 20711,18 11744,04 14544,21 

2018 15649,55 23848,41 12289,40 16151,71 

* Джерела: розраховано автором на основі [34, 141] 

 

З даних табл. 3.7 видно, що з 2014 по 2018 роки обсяг реалізованої 

інноваційної продукції за прогнозом, здійсненного на основі середнього 



140 

абсолютного приросту, зросте на 24,65 % (з 12554,79 до 15649,55), а за 

прогнозом, здійсненого на основі середнього коефіцієнта росту – на 75,80 %. 

(з 13565,65 до 23848,41). За цей же період обсяг витрат на інноваційну 

діяльність за прогнозом, здійсненного на основі середнього абсолютного 

приросту, зросте на 21,58 % (з 10107,96 до 12289,40), а за прогнозом, 

здійсненого на основі середнього коефіцієнта росту – на 52,14 %.  

(з 10616,51 до 16151,71). До 2018 року зберігатиметься тенденція хоча й 

невеликого, та все ж випереджаючого зростання в Україні загальних витрат на 

інноваційну діяльність порівняно з обсягом реалізованої інноваційної 

продукції: за прогнозом, здійсненим на основі середнього абсолютного 

приросту – на 5,7 %, а за прогнозом, здійсненим на основі середнього 

коефіцієнта росту – на 15,1 %. 

Для побудови прогнозу показників, що характеризують динаміку 

реалізованої інноваційної продукції та загальних витрат на інноваційну 

діяльність, з використанням трендових моделей, розрахуємо параметри і 

характеристики рівнянь часового тренда за формулами (3.5)–(3.8), отримані на 

основі використання первинних даних досліджуваних показників. Результати 

зроблених розрахунків занесемо до табл. 3.8. 

 

Таблиця 3.8 

Параметри і характеристики рівнянь часового тренда для прогнозування 

динаміки реалізованої інноваційної продукції та загальних витрат на 

інноваційну діяльність* 

Показники 
Моделі (рівняння) 

0 1ŷ a a t   2

0 1 2ŷ a a t a t    
2

0 1 2
ˆ t ty a a a  1 2

0
ˆ a a t
y a t e  

1 2 3 4 5 

1. Обсяг реалізованої 

інноваційної продукції 

Параметри рівняння: 

    

a0 7624,7 7762,8 7795,7 7814,0 

a1 699,7 596,1 1,076 -0,0216 

a2 - 14,7993 0,9995 0,0773 
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Продовження таблиці 3.8 

1 2 3 4 5 

Характеристики 

рівняння: 
    

r(η) 0,9870 0,9874 0,9873 0,9878 

ε 1,745 1,717 1,717 1,731 

2. Загальний обсяг 

витрат на інноваційну 

діяльність 

Параметри рівняння: 

    

a0 10088,4 9892,4 10109,5 9369,2 

a1 135,0233 281,9800 0,9900 -0,4075 

a2 - -20,9911 1,0037 1,1553 

Характеристики 

рівняння: 
    

r(η) 0,1010 0,1036 0,0792 0,1866 

ε 20,3 20,9 19,8 17,9 

* Джерела: розраховано автором на основі [34, 141] 

 

Аналіз статистичних характеристик, наведених у табл. 3.8, дозволяє 

зробити такі висновки. 

Тенденція зміни обсягу реалізованої інноваційної продукції адекватно 

описується всіма використаними рівняннями. Формально найкращими є 

показникові та степенево-експоненціальні рівняння, а тому саме вони повинні 

бути використані для побудови прогнозу. 

Що ж стосується моделювання в часі загального обсягу витрат на 

інноваційну діяльність, то за прийнятого рівня парного лінійного коефіцієнта 

кореляції (кореляційного відношення), дещо завищений рівень середньої 

помилки апроксимації. Це пояснюється, як зазначалось раніше, значним 

скороченням рівня досліджуваного показника у 2009–2010 роках. 

Враховуючи, що особливих відмінностей у рівнях статистичних 

характеристик наведених у табл. 3.8 рівнянь не спостерігається, здійснимо 

порівняння результатів прогнозування, що отримані на основі всіх 

рекомендованих моделей і їх результати занесемо у табл. 3.9. при цьому 

прогнозування показників на основі рівняння часового тренда здійснюється 

шляхом підстановки у рівняння (3.4) незалежної змінної 𝑡, яка відповідає 

величині горизонту прогнозування. 
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Таблиця 3.9 

Прогноз динаміки реалізованої інноваційної продукції та загальних 

витрат на інноваційну діяльність на 2014–2018 роки, отриманий на основі на 

основі рівнянь часового тренда* 

Показники, роки 

Види рівнянь: 

y = a0 + a1t y = a0 + a1t + a2t2 y = a0a1
t a2

t2
 y = a0ta1ea2t 

1. Обсяг реалізованої 

інноваційної продукції 
    

2014 12522,8 12660,9 12712,2 12867,3 

2015 13222,5 13479,0 13578,7 13860,8 

2016 13922,2 14326,7 14490,1 14936,1 

2017 14621,9 15204,0 15447,6 16099,2 

2018 15321,7 16110,9 16452,3 17356,5 

2. Загальний обсяг 

витрат на інноваційну 

діяльність 

    

2014 11033,5 10837,7 11279,3 12569,9 

2015 11168,5 10804,8 11798,6 13903,7 

2016 11303,6 10729,9 12432,7 15478,0 

2017 11438,6 10613,1 13197,5 17318,1 

2018 11573,6 10454,2 14112,5 19456,4 

* Джерела: розраховано автором на основі [34, 141] 

 

Порівняння результатів прогнозування досліджуваних показників, 

наведених у табл. 3.9, дає можливість зробити такі висновки. 

Прогнозовані значення обсягу реалізованої інноваційної продукції 

цілком прийнятні для всіх використаних моделей, за винятком показникової 

(y = a0a1
t a2

t2
). Для останньої характерне повільне зростання прогнозного 

показника з переходом до зниження рівня. 

Цей приклад засвідчує, що формальні правила відбору кращого рівняння 

за статистичними характеристиками для побудови прогнозу не завжди дають 

прийнятні результати. Тому цілком справедливо стверджувати, що вибір 

кращої моделі – це не лише наука, але й мистецтво [148]. 

Аналогічна картина спостерігається при аналізі результатів 

прогнозування загального обсягу витрат на інноваційну продукцію. 



143 

Як нами зазначалося у п.п. 2,1, для побудованих прогнозів на основі 

статистичних характеристик динамічного ряду характерний той недолік, що 

розраховані за первинними даними з допомогою рівнянь 

таблиці 2.1 проміжні рівні ряду ніяк не впливають на значення статистичних 

характеристик. Тому замість первинних рівнів динамічного ряду 

використаємо розрахункові, аналітично вирівняні значення, отриманні в 

результаті реалізації рівнянь тренда (�̂� = 𝑓(𝑡)). 

У табл. 3.10 наведені результати прогнозування досліджуваних 

показників, що характеризують динаміку реалізованої інноваційної продукції 

та загальних витрат на інноваційну діяльність на 2014–2018 роки, отриманих 

на основі вирівняних даних за формулами (3.13)–(3.14). 

 

Таблиця 3.10 

Прогноз динамік реалізованої інноваційної продукції та загальних 

витрат на інноваційну діяльність на 2014–2018 роки, отриманий на основі 

вирівняних даних динамічного ряду та простих методів прогнозування* 

Роки 
𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1𝑡 𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1𝑡 + 𝑎2𝑡2 

�̂̂� = 𝑦𝑛 + ∆𝑦 × 𝑇 �̂̂� = 𝑦𝑛 × 𝐾𝑝

𝑇
 �̂̂� = 𝑦𝑛 + ∆𝑦 × 𝑇 �̂̂� = 𝑦𝑛 × 𝐾𝑝

𝑇
 

1 2 3 4 5 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції 

2014 12522,8 12686,2 12572,2 12727,3 

2015 13222,5 13612,2 13271,8 13643,5 

2016 13922,2 14605,9 13971,5 14625,9 

2017 14621,9 15672,1 14671,2 15678,9 

2018 15321,6 16816,2 15370,9 16807,8 

Загальний обсяг витрат на інноваційну діяльність 

2014 11033,6 11040,3 10963,7 10969,5 

2015 11168,5 11183,7 11098,6 11111,9 

2016 11303,5 11329,1 11233,6 11256,4 

2017 11438,5 11476,4 11368,5 11402,7 

2018 11573,5 11625,6 11503,5 11551,0 

Роки 
𝑦 = 𝑎0𝑎1

𝑡 𝑎2
𝑡2

 𝑦 = 𝑎0𝑡𝑎1𝑒𝑎2𝑡 

�̂̂� = 𝑦𝑛 + ∆𝑦 × 𝑇 �̂̂� = 𝑦𝑛 × 𝐾𝑝

𝑇
 �̂̂� = 𝑦𝑛 + ∆𝑦 × 𝑇 �̂̂� = 𝑦𝑛 × 𝐾𝑝

𝑇
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Продовження таблиці 3.10 

1 2 3 4 5 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції 

2014 12590,4 12745,5 12652,2 12810,9 

2015 13291,3 13663,0 13353,9 13733,2 

2016 13992,3 14646,8 14055,6 14722,0 

2017 14693,3 15701,3 14757,3 15782,0 

2018 15394,2 16831,8 15459,1 16918,3 

Загальний обсяг витрат на інноваційну діяльність 

2014 11026,0 11036,4 11564,0 11563,2 

2015 11189,3 11212,8 11667,9 11667,2 

2016 11352,7 11392,2 11771,8 11772,2 

2017 11516,1 11574,4 11875,8 11878,1 

2018 11675,6 11759,6 11979,8 11985,0 

* Джерела: розраховано автором на основі [34, 141] 

 

Між обсягом реалізованої інноваційної продукції та обсягом витрат на 

інноваційну діяльність повинен існувати певний взаємозв’язок, для виявлення 

якого використана залежність: 

Y = F(X), (3.15) 

де Y — обсяг реалізованої інноваційної продукції; 

     X — обсяг загальних витрат на інноваційну діяльність. 

Залежність, описана формулою (3.15), реалізована на основі рівнянь, 

використаних у п.п. 2.1 для оцінювання динаміки показників, що входять до 

складу моделі. 

Статистичні характеристики моделей, які відображають взаємозв'язок 

показників, що характеризують динаміку реалізованої інноваційної продукції 

та загальних витрат на інноваційну діяльність, наведено у табл. 3.11. 

Значення коефіцієнта кореляції (кореляційного відношення) свідчить 

про досить тісний зв’язок між наведеними у табл. 3.11 показниками. 

Причини завищення середньої помилки апроксимації обґрунтовані у 

цьому підрозділі вище. 

У цілому подані моделі можуть бути використані для подальших 

економічних досліджень розвитку венчурного інвестування у національному 

господарстві. 
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Таблиця 3.11 

Статистичні характеристики моделей, що відображають взаємозв'язок 

обсягів реалізованої інноваційної продукції та загальних витрат на 

інноваційну діяльність* 

Вид моделей 
Коефіцієнт кореляції, r 

(кореляційне відношення, n) 

Середня помилка апроксимації, ε, 

% 

y = a0 + a1x 0,9870 1,745 

y = a0 + a1t + a2x2 0,9874 1,717 

y = a0a1
xa2

x2
 0,9873 1,717 

y = a0xa1ea2x 0,9868 1,731 

* Джерела: розраховано автором на основі [34, 141] 

 

При аналізі економіко-статистичних моделей важливого значення 

набуває оцінка абсолютного і відносного впливу факторів (xi) на рівень 

результативного показника (y). З цією метою використовуються, відповідно, 

гранична віддача (гранична продуктивність, додатковий продукт) та 

коефіцієнт еластичності [48]. 

Гранична віддача показує, наскільки одиниць зміниться результативний 

показник (y) зі зміною відповідного фактора (xi) на одну одиницю за 

фіксованою (незмінного) значення неврахованих факторів. 

Враховуючи, що включені у модель показники можуть бути оцінені у 

різних одиницях виміру, для зручності у дослідженнях та практичних 

розрахунках застосовується також коефіцієнт еластичності, який 

розраховується за формулою (3.16). Останній показує, наскільки відсотків 

зміниться результативний показник (y) зі зміною певного фактора (xi) на один 

відсоток за фіксованого значення неврахованих факторів. 

100%
i

y
E

x


 


,                                        (3.16) 

де E — коефіцієнт еластичності. 

Проведені дослідження засвідчили досить тісний зв'язок між обсягом 

загальних витрат на інноваційну діяльність та отриманими результатами — 

обсягом реалізованої інноваційної продукції. Формалізація цих взаємозв’язків 
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дозволяє розрахувати систему коефіцієнтів, які можуть бути використані в 

техніко-економічних розрахунках при прогнозуванні обсягів реалізованої 

інноваційної продукції і витрат на інноваційну діяльність. 

Аналіз засвідчив, що спостерігається досить стала тенденція зміни 

досліджуваних показників. Це дозволило побудувати альтернативні варіанти 

прогнозів на 2014-2018 роки. 

Вибір кінцевих варіантів прогнозів доцільно здійснити на нараді 

експертів (спеціалістів) з досліджуваних проблем спільно з керівництвом 

організацій, для яких здійснюється прогнозне дослідження. 

Успішність економічної діяльності в інноваційній сфері останнім часом 

дедалі більше залежить від обсягів залучення інвестиційних ресурсів. Таким 

чином, венчурні фонди стають одними з основних учасників інноваційного 

процесу, забезпечуючи не тільки його фінансування, а й зв'язок між усіма 

учасниками — державою, комерційними банками, науково-технічними 

установами та споживачами. Проте, існуючі механізми залучення венчурного 

інвестування в Україні не сприяють надходженню фінансових ресурсів у 

сферу інновацій. Водночас реальна поточна ситуація є такою, що 

довгострокові інвестиції, які мають бути основними підоймами стимулювання 

інноваційної діяльності суб'єктів господарювання, становлять небезпечно 

малу частку в загальному обсязі інвестиційних вкладень у національну 

економіку. І хоча, як показав проведений аналіз динаміки показників 

венчурних інвестиційних фондів в Україні, вона має стійку тенденцію до 

збільшення, причому кількість венчурних інвестиційних фондів у нашій країні 

буде зростати і надалі, про що свідчить побудований нами прогноз на 2014-

2018 роки, разом з тим, бажаним є пришвидшення цієї тенденції, що можливо 

за умов пом’якшення стримуючих чинників та сприяння розвитку венчурних 

фондів з боку держави. 

Зокрема, для повноцінного функціонування в Україні венчурних фондів 

необхідно: 

 запровадити низку організаційно-правових заходів; 
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 створити систему відповідних гарантій з боку держави, особливо під 

інвестиції венчурними фондами в малі технологічні фірми; 

 запровадити механізми податкових пільг; 

 передбачити участь у венчурних фондах страхових компаній [55]. 

Надання податкових пільг венчурним фірмам не лише збільшить їх 

фінансові можливості, але й сприятиме налагодженню партнерських взаємин 

з контролюючими податковими органами, оскільки зникне бажання платників 

податків до правопорушень. Однак, як показують дослідження проблем у 

відносинах між податковими органами та платниками податків, на сьогодні 

низка питань у сфері переорієнтації чинної податкової системи в напрямі 

гармонізації цих відносин залишаються невирішеними [69]. 

Також уряду необхідно приділяти більше уваги тому, щоб вітчизняні 

венчурні фонди виконували притаманні саме їм економічні функції, а не 

виступали інструментом фінансово-промислових груп з перерозподілу 

грошових потоків та оптимізації оподаткування, як це спостерігається з 

більшістю функціонуючих венчурних фондів у нашій країні. 

 

3.2. Інституційне забезпечення венчурного інвестування 

інноваційного процесу в національній економіці 

 

Інституційно-організаційна система регулювання венчурного 

інвестування інноваційного процесу національного господарства являє собою 

сукупність різного роду інституцій, державних правових і нормативних актів, 

а також організаційну та інноваційну інфраструктуру, які покликані 

забезпечити ефективне функціонування венчурного підприємництва. 

Інституції визначають правила, за якими функціонують ринки та 

підприємницькі структури, задають моделі економічної поведінки 

господарюючих суб'єктів, визначають основні передумови та вимоги ринкової 

поведінки. Правила ринкової взаємодії регулюють доступ до законного 

використання рідкісних і цінних ресурсів, а тому мають бути єдиними, 
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загальнообов'язковими, прозорими, передбачуваними, правовим чином 

закріпленими та регламентованими, стабільними та довільно не 

змінюваними – зазначає професор Т.В. Гайдай [25, с. 18-19]. 

На жаль, в Україні державне регулювання високоризикових наукоємних 

галузей не відповідає сучасним вимогам та викликам глобалізації, багато в 

чому є недосконалим, а тому малоефективним, не дозволяє вирішувати назрілі 

проблеми венчурного інвестування інноваційної діяльності, створювати 

сприятливий для його розвитку інвестиційний клімат. Існує необхідність у 

всебічному реформуванні як на національному, так і на місцевому рівнях 

системи органів державного регулювання з метою удосконалення розвитку 

венчурного підприємництва. 

До питань, пов’язаних з удосконаленням інституційно-організаційного 

регулювання та допомоги венчурному інвестуванню, покращенням 

інвестиційного клімату в Україні звертається багато зарубіжних і вітчизняних 

вчених, практиків і політиків, зокрема: А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк [42], 

А.А. Пересада [110], С. В. Мочерний [39], М. В. Жук [41] та ін. Та, незважаючи 

на велику кількість публікацій, багато аспектів інституційно-організаційного 

регулювання діяльності венчурних підприємств у нашій країні все ще 

залишаються недостатньо дослідженими, що негативно відображається на 

обсягах венчурного інвестування і загалом на розвитку венчурного 

підприємництва в Україні. 

Для активізації венчурного інвестування інноваційного розвитку в 

Україні потрібно вирішити низку загальнодержавних організаційних, 

економічних та правових проблем на шляху до формування національного 

ринку венчурного капіталу. Уряд має проводити ефективну державну 

політику, спрямовану на створення позитивного іміджу національної системи 

венчурного підприємництва, підвищувати інвестиційну привабливість малих 

та середніх інноваційних підприємств, створювати навколо підприємств 

високотехнологічного сектора сприятливий інвестиційний клімат, під яким, на 

нашу думку, треба розуміти не лише сукупність сприятливих політичних, 
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правових, економічних і соціальних умов, які бере до уваги чужоземний 

інвестор, приймаючи рішення про здійснення інвестицій [42; 108; 110], і які 

безпосередньо визначають масштаби, обсяги і темпи залучення 

інвестицій [41], але й комплекс екологічних, геополітичних, 

мікроекономічних [162], фінансових та культурних факторів [140], які, як 

вважають у державному агентстві України з інвестицій та розвитку, в 

кінцевому рахунку визначають ступінь ризику капіталовкладень та 

можливість їх ефективного використання [36]. 

Отже, інвестиційний клімат включає в себе сукупність об’єктивних та 

суб’єктивних умов, які сприяють (гальмують) процесу інвестування 

народного господарства (на макрорівні) та окремих підприємств, компаній, 

галузей (на мікрорівні) [39], і пов’язувати його лише зі залученням іноземних 

інвестицій не зовсім вірно, оскільки в залученні інвестицій велику роль 

відіграє також внутрішній капітал. Тому прагненням поповнити внутрішні 

ресурси силами іноземних інвесторів упускаються власні потенційні 

можливості, у результаті чого вітчизняний капітал знаходить собі більш 

вигідне застосування за кордоном. 

Основні фактори (політичні, законодавчі, економічні, демографічні 

тощо), які безпосередньо впливають на ефективність складного процесу 

залучення іноземних та вітчизняних інвестицій, нами проаналізовані у 

підрозділі 2.2 другого розділу цієї дисертаційної праці, де визначено ті з них, 

які найбільшою мірою сприяють та навпаки – обмежують розвиток 

венчурного інвестування в Україні. Виходячи з цього органи законодавчої та 

виконавчої влади повинні, зважаючи на висловлені експертами думки, 

розробити систему заходів зі стимулювання розвитку венчурного 

інвестування в нашій країні. 

Усі суспільства, з нижчим чи вищим рівнем розвитку, для того щоб мати 

змогу сприяти економічному зростанню, підвищенню життєвого рівня 

громадян, забезпечувати ефективну господарську діяльність економічних 

суб’єктів завжди потребують більше інвестицій, ніж у них насправді є. Тому 
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поряд з важливістю визначення потреби в інвестиціях винятково вагому роль 

відіграє зосередження уваги на створенні належних умов для залучення 

іноземних та українських власників до інвестування капіталу в Україну [135]. 

Що стосується проблем, з якими найчастіше стикаються в нашій країні 

іноземні інвестори, то для їх визначення  спеціальним підрозділом Державного 

агентства з інвестицій та управління національними проектами України 

InvestUkraine, за сприяння проекту USAID «Локальні інвестиції та 

національна конкурентоспроможність» (ЛІНК), у 2012 році було проведено 

опитування інвесторів, що здійснюють свою діяльність в Україні. Всього в 

опитуванні взяли участь 130 компаній, котрі здійснюють свою діяльність у 16 

регіонах України. Іноземні інвестиції компаній, що взяли участь в опитуванні, 

поступають з таких країн, як Росія, Норвегія, Сербія, Чехія, Білорусь, Литва, 

Польща, Швейцарія, Швеція, Австрія, Німеччина, Молдова, Канада, США, 

Франція, Кіпр, Туреччина, Ізраїль, Данія, Болгарія, Нідерланди, Угорщина, 

Великобританія, Бельгія, Італія, Словаччина, Голландія, Португалія [35; 168]. 

В ході опитування компаніям пропонувалось визначити основні проблемні 

питання, з якими вони стикаються у своїй роботі в Україні. Відповіді на 

поставлені запитання дозволили InvestUkraine розробити рейтинг проблем 

іноземних інвесторів в нашій країні, відповідно до якого основною такою 

проблемою є відносини з податковими органами – 22,8% респондентів. Друге 

та третє місце поділяють питання перевірок та недосконалого нормативно-

правового регулювання – 14,45% іноземних інвесторів стикаються з такими 

проблемами. Проблеми у сфері земельних питань турбують 11,8% 

респондентів, відносини з митними органами – 11,03%. Порядком здійснення 

ліцензійних та дозвільних процедур не задоволені 10,27% опитаних 

інвесторів, реєстраційними процедурами – 9,5%. Між іншим, 5,7% 

респондентів оповістили про «інші» проблеми, серед яких рейдерство, високі 

ціни на сировину, тощо. 

Для більш легко сприйняття значущість (рейтинг) кожної із згаданих 

вище проблем зображено на рис. 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Рейтинг найбільш розповсюджених проблем іноземних 

інвесторів в Україні  

 

У той же час, учасниками опитування були відзначені і позитивні 

аспекти інвестиційної діяльності в Україні. Так, найбільше іноземні компанії 

в Україні цінують наявність кваліфікованої та доступної робочої сили, 

високий потенціал та перспективність ринку. Серед інших переваг України 

відзначались: 

 зручне географічне та логістичне розташування України; 

 наявність доступу до сировини; 

 допомога з боку національних та регіональних органів влади. 

Згідно з [159, с. 272] можна виокремити такі етапи щодо сприяння 

залученню іноземних інвестицій: 

 дослідження інвестиційного потенціалу країни; 

 вибір пріоритетних галузей та технологій; 

 розробка способів залучення інвестицій; 

 реалізація розробленої політики та контроль за її виконанням. 

На жаль, у зв’язку з війною на Сході нашої країни тенденція до 

збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій в Україну у 2014 році була 

перервана. Так, за повідомленням Держкомстату на 1 жовтня 2014 року в 
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країну було залучено іноземних інвестицій на суму $48,52 млрд.,  

що на 16,57% менше обсягів надходжень, які були зафіксовані станом на 31 

грудня 2013 року, коли прямі іноземні інвестиції становили $58,16 млрд. 

Станом на 01.04.2014 року найбільшими країнами – інвесторами для України 

(у % загального обсягу) були Кіпр – 31,7%., Німеччина – 11,6%, Нідерланди – 

10,6%, Російська Федерація – 6,8%, А  встрія 5,5%, Велика Британія 4,6%, 

Вiрґiнськi Острови (Брит.) 4,3%, Франція 3,4%, [34]. Більшість інвестицій 

спрямовується у переробну промисловість, фінансову та страхову діяльність 

та гуртову торгівлю, і, на жаль, лише невелика їх сума йде на підтримку 

наукової та інноваційної діяльності. Тоді як без сумніву саме інвестиції в 

інновації є найефективнішим способом досягнення економічних і соціальних 

висот. Однією з причин такого становища є те, що розробка та впровадження 

нових чи модернізація і реконструкція виробничих процесів, необхідних для 

виготовлення інноваційної продукції, є завданням наукоємним та дорогим, 

реалізувати яке власними ресурсами вітчизняних підприємств практично 

неможливо. 

Особливо гостро потреба залучення інвестицій відчувається малими 

підприємствами та командами амбітних людей з радикальними, а отже і 

високо ризиковими комерційними проектами. Для них залучення венчурного 

капіталу з метою цільового інвестування інноваційних розробок може стати 

каталізатором запровадження інноваційних технологій. Для заохочення 

розвитку  малих венчурних фірм потрібно розробити законодавство, в якому 

чітко визначити їх юридичний статус та передбачити певні державні гарантії 

та стимули їх функціонування. Зокрема, створити для малих та середніх 

венчурних фірм механізми, які забезпечать можливості застосування до них 

податкових канікул. 

Однак, якщо у провідних країнах світу сьогодні венчурне інвестування 

є одним з найперспективніших джерел фінансування інноваційної діяльності 

малих та середніх підприємств і найбільше сприяє освоєнню нових провідних 

науково-технічних розробок для виробництва конкурентоспроможних 
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високотехнологічних продуктів і технологій та створює нові робочі місця, 

знижуючи безробіття й підвищуючи рівень добробуту в суспільстві, що має 

стратегічне значення для довгострокового зростання національної економіки 

[160], то в Україні переважна більшість венчурних фондів інвестують свої 

кошти у галузі, де інноваційна діяльність зовсім чи майже відсутня.  

Отже, можна констатувати, що структура застосування венчурних 

інвестицій в нашій країні, більшість з яких є іноземними [7], відрізняється від 

структури венчурних інвестицій у розвинених країнах перш за все тим, що 

вони майже не спрямовуються у високотехнологічні галузі. Все це свідчить 

про те, що венчурне підприємництво в Україні все ще знаходиться на 

початковій стадії розвитку, а нинішні вітчизняні венчурні фонди за своєю 

суттю не відповідають загальноприйнятим критеріям, що до них ставляться.  

Тому нашій державі необхідно більше уваги приділяти тому, аби 

венчурні фонди в Україні здійснювали інвестування високотехнологічних 

виробництв таких перспективних галузей, як хімічна, фармацевтична, 

машинобудівна та харчова промисловість, капітальне будівництво та 

виробництво будівельних матеріалів. Адже перераховані галузі мають стійкий 

попит на свою продукцію як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках та 

можливості для задоволення наявних потреб. Їй, зрештою, це вигідно і тому 

вона повинна формувати для цього інституційне середовище – як 

упорядкований набір інститутів чи особливого роду інститут вищого порядку 

[8]. Треба створювати належні інституційні умови: надавати державну 

допомогу, формувати венчурні фонди, вдосконалити правову базу та 

податкову систему, сприяти розвитку фінансових інститутів і ринків [61]. 

Венчурне підприємництво потребує комплексного підходу до 

вирішення назрілих проблем, першочерговою з яких є фінансова проблема. 

Забезпечити швидкий розвиток венчурного підприємництва неможливо без 

відповідного фінансового забезпечення. А зважаючи на те, що нині у нашій 

країні існує великий дефіцит коштів, використовувати їх потрібно 

цілеспрямовано, визначивши найбільш перспективні напрями використання. З 
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боку держави має бути продемонстровано бажання і здатність розділити 

ризики з комерційними інвесторами, розуміння необхідності збереження 

національних приватних капіталів на національному ринку. Своєю участю 

держава повинна стимулювати залучення коштів у високотехнологічні 

сектори економіки. Прикладом такої участі держави у венчурному 

інвестуванні можуть служити фонди, що створюються при істотній участі (до 

40%) держави. Найбільш відомими з них є такі: Сітра (Фінляндія), Фонд 

Великобританія Високі технології (Великобританія); фонди, створені за 

участю KFW (Німеччина) [175]. 

У багатьох країнах уряди створюють державні венчурні фонди, 

призначені для опосередкованого чи прямого інвестування різних 

технологічно орієнтованих підприємств, що володіють потенціалом високого 

зростання. Звичайно, що ці фонди мають управлятися професіоналами, проте 

в Україні нині дуже бракує кваліфікованих менеджерів та керуючих 

венчурними фондами. 

Ефективним способом урядового фінансування в Україні могло б стати, 

на наш погляд, надання під порівняно низькі відсотки та тривалі терміни 

повернення коштів приватним венчурним фірмам, які в свою чергу будуть 

безпосередньо здійснювати фінансування перспективних невеликих 

підприємств. У певних випадках ці кошти можуть надаватися і на 

безповоротній основі. Такий підхід був застосований у Фінляндії, де у 1994 

році був створений державний фонд «Suomen Teollisuus-Sijoitus OY», та в 

Німеччині, яка в 1995 році розробила схему під назвою «Beteiligungskapital fur 

Kleine Technologieunternehmen», в межах якої здійснювалося фінансування 

малих фірм, що виробляють інноваційні продукти чи послуги, спільно з 

компаніями приватного сектора. 

У Данії уряд для розробок технологічно-орієнтованих проектів надає 

позички невеликим фірмам. При цьому передбачено, що у разі невдачі борги 

будуть прощені. 

Приблизно така ж схема надання кредитів для технічного розвитку 
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підприємств існує в Нідерландах. Вона передбачає видачу десятирічних 

кредитів малим компаніям, які в разі технічного або комерційного провалу 

можуть не повертатися державі. 

А найбільшим акціонером є уряд Швеції, який надає позики компаніям, 

що лише започатковують свою діяльність, терміном на 6-10 років, Ці позики є 

безвідсотковими впродовж перших двох років, і не передбачають виплати 

основного боргу протягом перших чотирьох років [132]. 

Отже, досвід економічно розвинених країн засвідчує, що, як правило, у 

фінансуванні найуспішніших венчурних програм бере безпосередню участь 

держава, проте управляються такі програми професіоналами з приватного 

сектора. 

Для забезпечення венчурному підприємництву швидкого розвитку 

Кабінету Міністрів України необхідно використовувати цілеспрямоване 

державне втручання в інвестиційний процес, наслідуючи приклад таких країн, 

як [22]: 

 Голландії, де уряд гарантує покриття половини збитків, пов'язаних з 

венчурними інвестиціями; 

 Великобританії, де венчурні фонди отримують третину 

інвестиційного капіталу у пенсійних фондах з пільговим режимом 

оподатковування;  

 Ізраїлю та Фінляндії, де уряди зробили ставку на венчурний розвиток 

промисловості, створивши умови для прямих інвестицій у сміливі 

інноваційні проекти. 

Потрібно приділяти неабияку увагу забезпеченню державою пільгових 

умов для функціонування в Україні великих іноземних венчурних фондів та 

стимулювати розвиток національних. Надання податкових пільг венчурним 

фірмам не лише збільшить їх фінансові можливості, але й сприятиме 

налагодженню партнерських взаємин з контролюючими податковими 

органами, оскільки зменшить бажання платників податків до правопорушень. 

Однак, як показують дослідження проблем у відносинах між податковими 
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органами та платниками податків [69], на сьогодні низка питань у сфері 

переорієнтації чинної податкової системи в напрямі гармонізації цих відносин 

залишаються невирішеними. Зокрема, існує низький рівень податкової 

культури та відсутність моральної відповідальності за ухилення від сплати 

податків у вітчизняних платників, котрий зумовлений насамперед постійними 

та численними змінами в податковому законодавстві – з одного боку, і 

відсутністю завчасної поінформованості платників про очікувані податкові 

зміни – з іншого. Статистика свідчить, що велика кількість зареєстрованих 

правопорушень у сфері оподаткування була вчинена не з корисливих мотивів 

та з метою ухилення від сплати податків, а через непоінформованість 

платників податків заздалегідь про майбутні зміни у податковому 

законодавстві [134]. 

Треба додати, що однією з причин, яка сприяє виникненню конфліктів 

між платниками податків та контролюючими органами у сфері оподаткування, 

є також мотивація роботи останніх, яку можна сформулювати у вигляді тези 

«взяти максимальні гроші сьогодні за будь-яку ціну», а ефективність їх роботи 

визначається кількістю та обсягами штрафів. Така мотивація роботи 

контролюючих органів у сфері оподаткування і відповідне оцінювання рівня 

ефективності їх роботи (кількість штрафних санкцій за результатами 

здійснених перевірок), а також процедури та правила їх діяльності не 

відповідають сучасним вимогам, а тим більше перспективам економічного 

розвитку, оскільки не тільки не сприяють налагодженню партнерських 

взаємин з платниками податків, а, навпаки, породжують і стимулюють 

численні конфлікти. 

Досвід розвинених країн світу переконливо свідчить, що витрати на 

забезпечення оптимального рівня свідомості, яка спрямована на добровільну 

сплату податкових платежів, значно нижчі від витрат на забезпечення 

примусового адміністрування податків. Так, наприклад, у Сполучених Штатах 

Америки 90 % усіх податкових надходжень сплачуються добровільно [13]. 

На сьогодні варто приділити більше уваги роботі податкових органів з 
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платниками податків у таких напрямах: 

 організація навчання платників податків і працівників податкових 

органів із питань застосування податкового законодавства; 

 інформування платників податків про податкове законодавство; 

 формування податкової культури населення та платників податків; 

 роз'яснення нормативно-правових актів про податки, збори, обов'язкові 

платежі та неоподатковувані доходи, що сплачуються до бюджетів та 

державних цільових фондів. 

У венчурному капіталі Європи до 35% всіх інвестицій припадає на 

пенсійні фонди та страхові компанії. У США венчурний капітал також 

акумулює кошти з джерел таких інститутів, як пенсійні і взаємні фонди [158], 

тоді як в Україні через зростання ризику подібне не допускається.  

Національні венчурні фонди обов’язково, на нашу думку, мають 

формуватися з часткою державного фінансування. Цим самим держава 

продемонструє свою готовність ділити разом з приватними та інституційними 

інвесторами ризики таких інвестицій. Для повноцінного функціонування в 

Україні венчурних фондів необхідно запровадити також низку організаційно-

правових заходів; створити систему відповідних гарантій з боку держави, 

особливо під інвестиції венчурними фондами малого бізнесу в малі 

технологічні фірми; передбачити участь у венчурних фондах страхових 

компаній. [55]. 

Потрібно вдосконалити нормативно-правову базу венчурного 

інвестування та пов’язані з цим економічні механізми, що забезпечують 

розвиток інноваційних підприємств, оскільки економічний розвиток будь-якої 

країни безпосередньо залежить від інноваційної активності останніх. 

Потребує внесення змін та доповнень Закон України «Про інноваційну 

діяльність» у частині забезпечення регулювання і контролю за ринком 

венчурного капіталу [56]. Зокрема, у цьому Законі України відсутні гарантії 

діяльності інвестора чи захисту його прав у разі їх порушення. А також, на 

нашу думку, треба ввести зміни до Закону України «Про інститути спільного 
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інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)». Ці зміни мають 

закріпити можливість участі в інвестуванні перспективних проектів на етапі 

створення компанії приватним інвесторам, зокрема, бізнес-ангелам. 

Cлід на законодавчому рівні чітко визначити юридичний статус 

суб’єктів венчурного підприємництва з тим, щоб унеможливити податкову 

мінімізацію для тих інвесторів, які під видом венчурних фондів насправді 

здійснюють не венчурну діяльність. 

Згідно з національним законодавством іноземним інвесторам практично 

не надається жодних гарантій щодо забезпечення їх прав власності. Як 

правило, іноземні інвестори розраховують на повернення своїх вкладень через 

6 років при середньорічній прибутковості 38 %, але для України сьогодні це 

не реально. 

До недоліків чинних нормативних документів, що регулюють 

інвестиційну діяльність в Україні, слід віднести їх неузгодженість між собою. 

У багатьох країнах потенційні інвестори недостатньо поінформовані про 

стан та перспективи розвитку економіки України, що також є однією з причин, 

що заважає залученню іноземних інвестицій в нашу країну. 

Ще одним дуже важливим завданням інноваційної політики нашої 

держави має стати вдосконалення фондового ринку та ринку інновацій. 

Останній не може належно функціонувати без розвиненої і розгалуженої 

інноваційної інфраструктури, зокрема венчурних фірм, інноваційно-

інвестиційних фондів, банківської системи та інших організаційно-

структурних форм об'єднання зусиль науки, освіти, виробництва і фінансового 

капіталу. Залучення в українську венчурну індустрію банківського, 

пенсійного, страхового або корпоративного капіталів сприятиме підвищенню 

активності венчурного бізнесу в Україні, створенню умов для формування 

повноцінної інфраструктури венчурного інвестування, яка має включати увесь 

спектр структур та інституцій як державної, так і приватної форм власності. 

Це дасть сильний імпульс для розвитку вітчизняного малого та середнього 

бізнесу, який, у свою чергу, дасть імпульс до подальшого розвитку загалом 
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економіки України. 

Отже, треба розвивати інституції, що належать до інфраструктури 

венчурного інвестування. Це, зокрема, такі: структури та фонди підтримки 

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт усіх рівнів; 

технологічні парки; технополіси; інноваційно-технологічні центри; навчальні 

та дослідні господарства; демонстраційні майданчики; центри чи агентства 

трансферу технологій; інноваційно-активні (зокрема техніковпроваджувальні) 

економічні зони; фонди стартового і венчурного фінансування; організації, що 

входять до складу державної системи науково-технічної інформації; центри 

підготовки спеціалізованих кадрів із забезпечення інноваційної діяльності; 

спеціалізовані інвестиційні та інноваційні банки й інші фінансово-кредитні 

установи, що здійснюють інвестиційне забезпечення суб’єктів інноваційної 

діяльності; державні фонди сприяння розвитку інноваційного бізнесу; 

промислові корпорації та малі інноваційні компанії; пенсійні та пайові 

інвестиційні фонди; страхові й інжинірингові компанії; центри, що 

займаються патентуванням, ліцензуванням та комерціалізацією 

інтелектуальної власності, консалтингом, маркетингом інновацій тощо [19]. 

Зокрема, консалтингові фірми, які інформують венчурні компанії про 

перспективні проекти, що вимагають інвестицій, сприяють налагодженню 

контактів між підприємцями й інвесторами, надають послуги малим 

підприємствам у науково-технічній сфері, сприяють ретельному відбору 

учасників венчурних проектів – як з боку потенційних інвесторів, так і з боку 

підприємців, що потребують фінансових ресурсів для доведення 

технологічних розробок до стадії готових до комерціалізації, є дуже важливим 

джерелом інформації для цих венчурних компаній, і тому уряду України 

необхідно формувати розгалужену мережу таких консалтингових фірм. 

Для вирішення проблем венчурного інвестування в Україні треба 

створювати регіональні та галузеві венчурні інвестиційні інститути, а також 

інші елементи механізму венчурного фінансування.  
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Вагомим джерелом венчурного капіталу в Україні повинні стати 

комерційні банки, які сьогодні для цього найбільш підготовлені. Необхідно 

також внести необхідні зміни в українське законодавство і дозволити 

пенсійним фондам виступати у якості інвесторів венчурного капіталу. Ще 

одним джерелом венчурного капіталу в нашій країні повинні стати, як уже 

наголошувалося вище, страхові організації, для чого потрібно сприяти їх 

розвитку та об’єднанню. Участь у роботі венчурних компаній 

вищеперерахованих інституцій – банків, пенсійних фондів та страхових 

організацій, забезпечить якісне формування національного інвестиційного 

портфеля. 

Отже, подальший розвиток венчурного інвестування інноваційного 

процесу в Україні залежить перш за все від успішного розв'язання проблем 

економічного характеру на макрорівні – як у правовому, так й в 

організаційному аспектах. 

Створення необхідних умов для розвитку інститутів венчурного 

інвестування в Україні дозволить сформувати сприятливий інвестиційний 

клімат для розвитку «нової» високотехнологічної інноваційної економіки та 

допомоги малому підприємництву, як однієї з найважливіших передумов 

забезпечення ефективного розвитку ринкової економіки в Україні. 

 

Висновки до розділу 3 

 

На основі проведеного дослідження перспектив розвитку венчурного 

інвестування інноваційного процесу в Україні для забезпечення науково-

технічного й інноваційного розвитку можна зробити ряд важливих висновків: 

1. Досліджено тенденції зростання інвестиційних фондів в Україні, 

пов’язавши теоретико-методологічні положення з практичними потребами 

управління. Проведені дослідження засвідчили досить тісний зв'язок між 

обсягом загальних витрат на інноваційну діяльність та отриманими 

результатами — обсягом реалізованої інноваційної продукції. Формалізація 
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цих взаємозв’язків дозволяє розрахувати систему коефіцієнтів, які можуть 

бути використані в техніко-економічних розрахунках при прогнозуванні 

обсягів реалізованої інноваційної продукції і витрат на інноваційну діяльність. 

2. Запропоновано авторську методику вибору оптимального рівняння, 

яке найкращим чином описує тенденцію досліджуваного нами процесу – 

розвитку венчурних і не венчурних інвестиційних фондів, котра полягає в 

тому, що на основі реальних даних певного часового інтервалу, котрий 

розбивається на два блоки (перший береться за основу), будується прогноз на 

наступний період, фактичними даними котрого ми також володіємо (другий 

блок). Далі, порівнюючи реальні показники із прогнозними обираємо той 

метод прогнозування, який максимально точно відобразив реальну ситуацію. 

3. Здійснено порівняльний аналіз зростання кількості венчурних фондів 

та змін обсягу реалізованої інноваційної продукції і витрат на інноваційну 

діяльність. Проведений аналіз показав, що динаміка показників венчурних 

інвестиційних фондів в Україні має стійку тенденцію до збільшення, причому 

кількість венчурних інвестиційних фондів у нашій країні буде зростати і 

надалі, про що свідчить побудований нами прогноз на 2014-2018 роки. Разом 

з тим, бажаним є пришвидшення цієї тенденції, що можливо за умов 

пом’якшення стримуючих факторів та сприяння розвитку венчурних фондів з 

боку держави. 

4. Обґрунтовано, що дати поштовх до розвитку венчурного 

підприємництва в Україні має передусім держава. Для цього уряду необхідно 

створити належні інституційні умови: надавати  венчурному бізнесу державну 

допомогу, створювати венчурні фонди, регіональні та галузеві венчурні 

інвестиційні інститути, вдосконалювати правову базу та податкову систему в 

частині оподаткування венчурних підприємств, сприяти розвитку фінансових 

інститутів і ринків. Держава має продемонструвати свою готовність ділити 

разом з приватними та інституційними інвесторами їх ризики, а тому венчурні 

фонди мають обов’язково формуватися з часткою державного фінансування. 

5. Визначено, що для повноцінного функціонування венчурних фондів в 
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Україні необхідно запровадити низку організаційно-правових заходів: 

створити систему відповідних гарантій з боку держави, особливо під 

інвестиції венчурними фондами в малі технологічні фірми; передбачити 

участь у венчурних фондах страхових компаній. До Закону України «Про 

інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні 

фонди)» потрібно ввести зміни, які закріплять можливість участі в 

інвестуванні перспективних проектів на етапі створення компанії приватним 

інвесторам, зокрема, бізнес-ангелам. 

6. Отримані висновки знайшли відображення у працях автора [48; 49; 53; 

55; 56; 61; 69]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено узагальнення теоретичних засад 

венчурного інвестування інноваційного розвитку національного господарства, 

визначено особливості його реалізації з урахуванням специфіки економіки 

України та обґрунтовано практичні рекомендації щодо перспектив розвитку та 

інституційного забезпечення венчурного інвестування інноваційного процесу 

в національній економіці. Проведене дослідження дозволило сформулювати 

такі висновки: 

1. Розкрито економічний зміст категорій «венчурний капітал» і 

«венчурне інвестування». Венчурний капітал – це сукупність економічних 

відносин, що виникають з приводу використання фінансових приватних 

інвесторів (капіталістів), призначених для інвестування ризикових 

інноваційних проектів підприємств, що розвиваються чи намагаються 

завоювати місце на ринку, які вже впроваджують чи планують реалізувати 

перспективні проекти з метою одержання економічного зиску у формі 

прибутку чи різкого збільшення вартості (капіталізації) підприємства. 

Підкреслено, що венчурний капітал служить джерелом фінансування 

передусім нового бізнесу та інноваційних проектів з відносно високим 

ступенем ризику. Водночас венчурне інвестування відображає економічні 

відносини, що виникають між інвестором (венчурним капіталістом) і 

позичальником грошей (інноваційним підприємством) і є процесом 

ефективного розміщення фінансових ресурсів у перспективні та привабливі 

ризикові інноваційні проекти з метою сприяння підвищенню ефективності 

конкретного бізнесу шляхом надання визначеної суми коштів в обмін на 

частку в статутному капіталі чи конвертовані цінні папери.  

2. Виявлено, що у високорозвинених країнах капітал венчурних 

інвесторів спрямовується переважно у високотехнологічні галузі, завдяки 

чому венчурне інвестування виступає потужним рушієм сучасного 

економічного прогресу, оскільки в змозі за найкоротший час забезпечити 

стабільність економічного розвитку. Натомість, переважна більшість 
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існуючих українських венчурних фондів не відповідають загальноприйнятим 

принципам венчурного підприємництва, використовують свої фінансові 

ресурси переважно для оптимізації управління активами фінансово-

промислових холдингів та зниження податкового навантаження (звільнення 

від податку на прибуток), інвестуючи у ті галузі, які приносять швидкий 

прибуток та є майже безризиковими для інвестора.  

3. Виділено основні етапи венчурного інвестування інноваційних 

проектів, які підприємство і венчурний інвестор мають здійснювати 

узгоджено, а саме: розробка інновації; поширення нового продукту; серійне 

(масове) виробництво нового продукту; зростання виробництва нового 

продукту; вихід венчурного інвестора з конкретного бізнес-проекту. 

Охарактеризовано специфіку кожного з цих етапів та встановлено, що 

ефективність венчурного інвестування залежить перш за все від взаємодії 

основних учасників інноваційного проекту, досягнутого між ними компромісу 

на всіх стадіях венчурного інвестування та від забезпечення безперервності 

інноваційного процесу, ключову роль у якому відіграє венчурний капітал.  

4. Дослідження основних проблемних моментів інноваційного процесу 

та ролі венчурного капіталу на кожному з етапів його здійснення дозволило 

визначити основні перешкоди, з якими найчастіше зіштовхуються українські 

підприємці в пошуках джерел фінансування інноваційних проектів: 

нерозвиненість в країні венчурного підприємництва; нестабільність нинішньої 

економічної та політичної ситуації; відсутність кваліфікованих спеціалістів з 

управління венчурним капіталом, законодавче незабезпечення діяльності 

венчурних фондів. 

5. Обґрунтовано, що механізм венчурного інвестування є послідовним 

ланцюжком етапів та умов, за яких венчурний капіталіст виділяє 

новоствореному чи діючому підприємству необхідні фінансові ресурси для 

впровадження ризикового інноваційного проекту з подальшим розподілом 

активів і управлінських повноважень між інвестором та підприємцем, котрі 

разом зорієнтовані на ресурсне забезпечення та ефективну реалізацію ідеї 
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(проекту) з високим рівнем ризику. Визначено, що ефективність механізму 

венчурного інвестування залежать передусім від взаємодії основних учасників 

інноваційного проекту, досягнутого між ними компромісу на всіх етапах 

венчурного інвестування, а також від забезпечення безперервності 

інноваційного процесу, ключову роль у якому відіграє венчурний капітал. 

6. Здійснено ранжування факторів, які впливають на розвиток 

венчурного інвестування в національній економіці, за їх значущістю, що 

дозволило виокремити ті з них, які в найбільшій мірі стимулюють розвиток 

венчурного інвестування в нашій країні та навпаки, обмежують його. Зокрема, 

визначено, що зростання обсягів венчурного інвестування в Україні передусім 

залежить від ефективності державної фінансової політики сприяння розвитку 

венчурного підприємництва та державної допомоги суб’єктам 

господарювання у реалізації інноваційних проектів, а також від розвитку 

фондового ринку. Фактором, що найбільше обмежує розвиток венчурного 

інвестування в економіці України є недосконалість і нестабільність його 

нормативно-правового регулювання. За допомогою економетричних моделей 

венчурного інвестування інноваційного процесу здійснено прогнозування 

можливих обсягів венчурного інвестування в Україні та встановлено, що на це 

найбільше впливають такі показники, як реальна відсоткова ставка, депозитна 

відсоткова ставка та індекс інфляції. 

7. Здійснено прогнозування реалізованої інноваційної продукції та 

загальних витрат на інноваційну діяльність в Україні на основі моделей, які 

відображають взаємозв'язок цих показників та виявлено, що між обсягом 

загальних витрат на інноваційну діяльність та обсягом реалізованої 

інноваційної продукції, існує досить тісний взаємозв'язок, формалізація якого 

дозволяє розрахувати коефіцієнти для використання при прогнозуванні цих 

показників. Обґрунтовано, що незважаючи на існуючу позитивну динаміку 

розвитку венчурних інвестиційних фондів в Україні цей процес доцільно 

пришвидшити шляхом сприяння з боку державних органів. Зокрема, 

українській державі для підвищення конкурентоспроможності національного 
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господарства потрібно стимулювати інвесторів, які вкладають кошти у 

наукоємні, високотехнологічні виробництва методами державного 

регулювання комерціалізації наукових досліджень і розробок; розвивати 

альтернативні форми інвестування шляхом формування потужної мережі 

бізнес-ангелів та венчурних фондів для залучення інвестицій у всі види 

бізнесу. 

8. Виявлено недоліки українського законодавства щодо регулювання 

розвитку венчурних фондів, основними з яких є неузгодженість нормативних 

документів, що регулюють інвестиційну діяльність в Україні та 

незакріпленість законодавчо участь у венчурних фондах страхових компаній 

та бізнес-ангелів. Виправлення цих недоліків сприятиме формуванню в 

Україні умов для розвитку «нової» високотехнологічної інноваційної 

економіки, розвитку інноваційного підприємництва, як однієї з 

найважливіших передумов забезпечення ефективного розвитку національної 

економіки в цілому. 

9. Визначено, що основними напрямами удосконалення венчурного 

інвестування інноваційного процесу в Україні є такі: покращення 

інвестиційного клімату, створення сприятливих умов для залучення прямих 

інвестицій у перспективні інноваційні проекти; формування належного 

інституційного середовища розвитку вітчизняного венчурного 

підприємництва; створення системи відповідних гарантій з боку держави під 

інвестиції венчурними фондами малого бізнесу; передбачення участі у 

венчурних фондах страхових компаній; надання можливості участі в 

інвестуванні важливих ризикових проектів на етапі створення компанії 

приватним інвесторам, зокрема, бізнес-ангелам. 
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Додаток А 

Таблиця А.1 

Матриця рангів оцінювання факторів, що стимулюють розвиток 

венчурного інвестування в Україні 

Фактор 
Експерти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 2,50 1,00 3,00 

2 6,50 9,50 5,00 4,50 9,50 10,50 4,00 10,00 9,50 13,00 6,50 12,00 

3 10,50 13,50 12,50 9,00 5,00 7,00 7,00 14,00 9,50 13,00 6,50 12,00 

4 6,50 6,00 8,00 9,00 12,50 7,00 11,00 6,50 13,50 11,00 8,00 5,00 

5 6,50 11,50 10,50 6,00 14,00 12,50 9,00 12,50 9,50 13,00 12,00 8,00 

6 13,50 6,50 14,50 14,00 11,00 10,50 13,50 6,50 13,50 8,50 9,50 12,00 

7 6,50 6,00 12,50 9,00 12,50 14,00 7,00 6,50 6,00 8,50 4,50 12,00 

8 6,50 13,50 10,50 12,50 9,50 7,00 11,00 11,00 6,00 5,50 12,00 8,00 

9 13,50 6,00 8,00 9,00 8,00 12,50 13,50 10,00 9,50 8,50 14,00 12,00 

10 15,00 15,00 14,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

11 10,50 9,50 5,00 12,50 7,00 4,00 11,00 10,00 12,00 5,50 9,50 5,00 

12 6,50 6,00 8,00 9,00 3,00 7,00 7,00 6,50 6,00 8,50 12,00 5,00 

13 12,00 11,50 5,00 4,50 5,00 7,00 5,00 12,50 4,00 4,00 4,50 8,00 

14 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 2,00 2,00 2,50 2,00 2,50 3,00 2,00 

15 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,50 1,00 1,00   

Джерело: складено автором  

 

Таблиця А.2 

Значення коефіцієнтів конкордації при аналізі факторів, що стимулюють 

розвиток венчурного інвестування в Україні, отримані на основі послідовного 

виключення одного із експертів.  

Виключається елемент 

Значення 

Коефіцієнт конкордації (𝐾кон) 

Суттєвість коефіцієнта 

конкордації (
2

p ) 

0 0,679 114,147 

1 0,681 104,872 

2 0,694 106,940 

3 0,675 104,005 

4 0,682 105,012 

5 0,687 105,738 

6 0,679 104,571 

7 0,676 104,056 

8 0,691 106,441 

9 0,677 104,285 

10 0,682 104,953 

11 0,684 105,351 

12 0,677 104,316 

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця А.3 

Статистична оцінка порівняльної важливості факторів, що стимулюють 

розвиток венчурного інвестування в Україні 

  Фактори 

Показник 
Умовні 

позначення 
1 2 3 4 5 6 7 

1) середній бал  97,500 72,083 67,917 69,583 66,250 64,167 70,000 

2) середній ранг 𝑆�̅� 1,458 8,375 9,958 8,667 10,417 11,083 8,750 

3) частота макси-

мальних оцінок 
𝐾100𝑗 0,667 0 0 0 0 0 0 

4) коефіцієнт акти-

вності експертів 
𝐾𝑎𝑒𝑗 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

5) середня вага 

(нормативна 

оцінка) 

�̅�𝑗 0,090 0,067 0,063 0,064 0,061 0,059 0,065 

6) Розмах оцінок, в 

балах 
𝐿𝑗 10,000 25,000 15,000 20,000 20,000 25,000 20,000 

Показник 
Умовні 

позначення 

Фактори 

8 9 10 11 12 13 14 15 

1) середній бал 𝑀𝑗 69,583 66,000 37,917 70,750 92,917 74,167 87,917 92,083 

2) середній ранг 𝑆�̅� 8,833 10,375 14,958 8,458 7,042 6,917 2,750 1,958 

3) частота макси-

мальних оцінок 
𝐾100𝑗 0 0 0 0 0 0 0 0,250 

4) коефіцієнт акти-

вності експертів 
𝐾𝑎𝑒𝑗 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

5) середня вага 

(нормативна 

оцінка) 

�̅�𝑗 0,064 0,061 0,035 0,066 0,068 0,069 0,081 0,085 

6) Розмах оцінок, в 

балах 
𝐿𝑗 20,000 25,000 20,000 20,000 20,000 15,000 20,000 15,000 

Джерело: розраховано автором 

 

Таблиця А.4 

Матриця відносного значення факторів (нормована оцінка), що стимулюють 

розвиток венчурного інвестування в Україні 

фактор 
ЕКСПЕРТИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 0,093 0,093 0,095 0,097 0,090 0,091 0,093 0,091 0,083 0,088 0,094 0,080 

2 0,070 0,065 0,071 0,072 0,067 0,064 0,079 0,064 0,064 0,055 0,071 0,061 

3 0,065 0,056 0,057 0,063 0,071 0,068 0,069 0,055 0,064 0,055 0,071 0,061 

4 0,070 0,070 0,067 0,063 0,057 0,068 0,060 0,068 0,055 0,059 0,066 0,070 

5 0,070 0,060 0,062 0,068 0,052 0,059 0,065 0,059 0,064 0,055 0,057 0,066 

6 0,056 0,070 0,048 0,053 0,062 0,064 0,051 0,068 0,055 0,065 0,061 0,061 

7 0,070 0,070 0,057 0,063 0,057 0,055 0,069 0,068 0,068 0,065 0,075 0,061 
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Закінчення додатку А.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8 0,070 0,056 0,062 0,058 0,067 0,068 0,060 0,072 0,068 0,069 0,057 0,066 

9 0,056 0,070 0,067 0,063 0,069 0,059 0,051 0,064 0,064 0,065 0,047 0,061 

10 0,032 0,037 0,048 0,028 0,033 0,032 0,028 0,036 0,037 0,037 0,038 0,036 

11 0,065 0,065 0,071 0,058 0,070 0,073 0,060 0,064 0,059 0,069 0,061 0,070 

12 0,070 0,070 0,067 0,063 0,076 0,068 0,069 0,068 0,068 0,065 0,057 0,070 

13 0,060 0,060 0,071 0,072 0,071 0,068 0,074 0,059 0,073 0,073 0,075 0,066 

14 0,074 0,074 0,076 0,087 0,071 0,086 0,089 0,082 0,087 0,088 0,080 0,083 

15 0,079 0,084 0,081 0,092 0,087 0,077 0,083 0,082 0,091 0,091 0,090 0,088 

Разом 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Джерело: розраховано автором 

 

Таблиця А.5 

Ранжування факторів, що стимулюють розвиток венчурного 

інвестування в Україні 

№ 

п/п 

Фактори, які стимулюють розвиток венчурного 

інвестування в Україні 

Номер 

фактора 

згідно 

опиту-

вальної 

анкети 

(табл. 1) 

Середнє значення: 

балу 

 𝑀𝑗 

рангу 

𝑆�̅� 

ваги 

�̅�𝑗 

1 2 3 4 5 6 

1 

Ефективність політики сприяння: розвитку 

венчурного підприємництва; заінтересованості 

суб’єктів у реалізації інновацій; розвитку ринку 

цінних паперів; конкуренції та рівного доступу 

суб’єктів до ринків та ресурсів; реалізації прав 

господарської діяльності; 

1 97,500 1,458 0,090 

2 

Ефективність податкової політики: пільгове 

оподаткування суб’єктів господарювання, які 

розробляють, впроваджують та реалізують ризикові 

інноваційні проекти та випускають 

конкурентоспроможну інноваційну продукцію; 

15 92,083 1,958 0,085 

3 
Розвиненість правової бази регулювання сфери 

венчурного підприємництва; 
14 87,917 2,750 0,081 

4 
Низьковідсоткові кредити для впровадження 

інноваційних проектів; 
13 74,167 6,917 0,069 

5 
Великий вибір проектів, потенційно привабливих для 

венчурних інвесторів; 
12 72,917 7,042 0,068 

6 
Активність банків та інституційних інвесторів у 

венчурному інвестуванні; 
2 72,083 8,375 0,067 

7 Надійність механізмів захисту прав інвесторів; 11 70,750 8,458 0,068 
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Закінчення додатку А.5 

1 2 3 4 5 6 

8 

Наявність економічних стимулів для залучення 

прямих інвестицій в підприємства 

високотехнологічного сектора; 

4 69,583 8,667 0,064 

9 
Розвиненість системи комерціалізації та захисту 

інтелектуальної власності; 
7 70,000 8,750 0,065 

10 Інформаційна підтримка венчурної індустрії; 8 69,583 8,833 0,064 

11 
Формування розвиненої інфраструктури венчурного 

інвестування; 
3 67,917 9,958 0,063 

12 
Наявність висококваліфікованих фахівців, здатних 

управляти венчурними проектами; 
9 66,000 10,375 0,061 

13 
Розвиток конкуренції на внутрішньому ринку 

науково-технічної продукції; 
5 66,250 10,417 0,061 

14 Створення і розвиток кластерних утворень; 6 64,250 11,083 0,059 

15 

Реальне стимулювання та державна організаційно-

фінансова допомога венчурним підприємствам, 

створеним на базі навчальних чи науково-дослідних 

закладів. 

10 37,917 14,958 0,035 

Джерело: складено автором 

 

Таблиця А.6 

Матриця переваг факторів, що стимулюють розвиток венчурного 

інвестування в Україні 

Фактори 
ФАКТОР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 - 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 9 

2 0 - 6 6 8 7 5 5 6 12 5 4 4 0 0 

3 0 2 -4 4 8 2 4 5 5 12 5 1 1 0 0 

4 0 5 6 - 8 7 3 5 6 12 5 1 4 0 0 

5 0 1 6 3 - 6 4 3 5 12 4 1 1 0 0 

6 0 3 3 2 6 - 2 2 3 11 2 1 2 0 0 

7 0 5 6 4 7 6 - 4 5 12 7 1 3 0 0 

8 0 5 6 4 5 10 6 - 8 12 3 2 2 0 0 

9 0 3 4 3 5 4 3 4 - 12 3 0 2 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 

11 0 4 6 5 8 9 5 6 8 12 - 4 5 0 0 

12 0 7 8 4 9 8 4 6 8 12 7 - 5 1 0 

13 0 6 9 7 8 10 8 8 10 12 6 6 - 0 0 

14 2 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 - 2 

15 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 - 

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця А.7 

Матриця коефіцієнтів парної рангової кореляції 

Експерти 
ЕКСПЕРТИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1,00 0,610 0,646 0,732 0,461 0,622 0,0782 0,758 0,706 0,505 0,653 0,756 

2  1,00 0,594 0,564 0,506 0,502 0,502 0,796 0,502 0,622 0,582 0,627 

3   1,00 0,799 0,718 0,771 0,739 0,517 0,659 0,704 0,629 0,783 

4    1,00 0,599 0,534 0,904 0,415 0,769 0,494 0,760 0,593 

5     1,00 0,807 0,688 0,464 0,721 0,707 0,575 0,635 

6      1,00 0,635 0,623 0,587 0,758 0,634 0,864 

7       1,00 0,478 0,825 0,533 0,860 0,591 

8        1,00 0,605 0,735 0,528 0,693 

9         1,00 0,771 0,677 0,626 

10          1,00 0,606 0,745 

11           1,00 0,529 

12            1,00 

Джерело: складено автором 
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Матриця рангів оцінювання факторів, що обмежують розвиток 

венчурного інвестування в Україні 

Фактор 
Експерти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 5,50 4,00 5,00 5,50 2,50 5,00 1,00 1,00 3,00 5,00 3,00 5,00 

2 1,00 3,00 3,00 3,00 1,00 1,00 11,50 6,00 5,00 1,00 4,50 7,00 

3 8,50 8,00 12,00 8,00 6,50 8,00 6,50 8,00 12,00 8,00 10,50 8,00 

4 11,00 9,50 6,50 13,50 10,50 10,00 13,00 9,50 10,50 10,00 12,00 9,50 

5 13,00 14,50 13,50 10,50 15,00 12,50 6,50 14,50 13,50 13,00 13,00 15,00 

6 14,50 9,50 15,00 15,00 13,50 14,00 14,00 9,50 15,00 9,00 15,00 9,50 

7 11,00 11,50 9,00 8,00 8,50 8,00 9,00 11,50 4,00 11,50 9,00 11,50 

8 11,00 5,00 11,00 12,00 12,00 11,00 9,00 4,00 8,00 5,00 7,50 2,50 

9 5,50 6,50 6,50 10,50, 10,50 5,00 4,50 6,00 10,50 5,00 6,00 5,00 

10 14,50 13,00 13,50 13,50 13,50 15,00 15,00 3,00 13,50 14,50 14,00 13,50 

11 5,50 6,50 4,00 8,00 6,50 5,00 11,50 6,00 6,00 7,00 14,50 5,00 

12 5,50 11,50 9,00 4,00 8,50 12,50 9,00 11,50 8,00 11,50 10,50 11,50 

13 8,50 14,50 9,00 5,50 5,00 8,00 4,50 14,50 8,00 14,50 7,50 13,50 

14 3,00 2,00 2,00 2,00 2,50 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 1,00 2,50 

15 2,00 1,00 1,00 1,00 4,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 

Джерело: складено автором 

 

Таблиця Б.2 

Статистична оцінка порівняльної важливості факторів, що обмежують 

розвиток венчурного інвестування в Україні 

  Фактори 

Показник 

Умовні 

позна-

чення 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1) середній бал jM  82,917 83,750 62,083 55,417 41,250 41,250 56,667 

2) середній ранг jS  3,792 3,917 8,667 10,458 12,875 12,792 9,375 

3) частота 

максимальних 

оцінок 
100 jK  0,167 0,333 0 0 0 0 0 

4) коефіцієнт 

активності 

експертів 

ea j
K  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

5) середня вага 

(нормативна 

оцінка) 
jW  0,087 0,088 0,065 0,058 0,043 0,043 0,059 
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Закінчення додатку Б.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6) Розмах 

оцінок, в балах jL  30 45 20 25 45 35 40 

Показник 

Умовні 

позна-

чення 

Фактори 

8 9 10 11 12 13 14 15 

1) середній бал jM  65,833 68,750 35,833 70,417 55,417 53,750 89,583 94,583 

2) середній ранг 
jS  8,167 6,792 13,875 6,192 9,417 9,417 2,417 1,750 

3) частота 

максимальних 

оцінок 
100 jK  0 0 0 0 0 0 0,083 0,4170 

4) коефіцієнт 

активності 

експертів 

ea j
K  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

5) середня вага 

(нормативна 

оцінка) 
jW  0,069 0,072 0,037 0,074 0,058 0,056 0,094 0,099 

6) Розмах 

оцінок, в балах jL  40 25 25 25 40 50 25 20 

Джерело: розраховано автором 
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Прогноз тенденції розвитку венчурних фондів в Україні та величини їх чистих активів на 2014–2018 рр., отриманий 

на основі статистичних характеристик динамічних рядів* 

Роки 
Кількість венчурних фондів, шт. 

Вартість чистих активів венчурних 

фондів, млн. грн. 

Середня вартість чистих активів 

одного фонду, млн. грн. 

ˆ̂
n Ò ny y y T     

ˆ̂
n Ò

Ò

n pKy y    ˆ̂
n Ò ny y y T     

ˆ̂
n Ò

Ò

n pKy y    ˆ̂
n Ò ny y y T     

ˆ̂
n Ò

Ò

n pKy y    

1 2 3 4 5 6 7 

2014 1145,8 1264 
166524,8 193533 153,5 158 

2015 1260,6 1549 
183168,6 224740 161,6 171 

2016 1375,4 1898 
199812,4 275200 169,8 186 

2017 1490,2 2326 
216456,2 336988 177,9 202 

2018 1605 2851 
233100 412650 186 219 

* Джерела: розраховано автором на основі [34, 141] 
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Таблиця В.2 

Параметри і характеристики рівнянь часового тренда для прогнозування 

розвитку венчурних фондів та величини їх чистих активів* 

Показники 
Рівняння (моделі): 

0 1
y a a t   

2

0 1 2y a a t a t    
2

0 1 2

t ty a a a  
1 2

0

a a t
y a t e  

1 2 3 4 5 

1. Кількість венчурних 

фондів, шт. 
    

Параметри рівняння     

0a  401,4711 321,0079 356,1810 471,0560 

1a  109,5268 169,8562 1,3820 0,4694 

2a  - -8,6174 0,9755 -0,0108 

Характеристики рівняння:     

( )r   0,981 0,988 0,983 0,990 

віднy ( ) 4,79 3,60 4,01 3,19 

2. Вартість чистих 

активів, млн. грн. 
    

Параметри рівняння     

0a  46055,8685 56987,6512 55739,3518 56874,1552 

1a  16600,4852 8404,1010 1,1918 0,0297 

2a  - 1170,7607 0,9982 0,1525 

Характеристики рівняння:     

( )r   0,9865 0,9917 0,9918 0,9919 

віднy ( ) 4,21 2,6 2,84 2,87 

3. Середня вартість 

чистих активів одного 

венчурного фонду, млн. 

грн. 

    

Параметри рівняння     

0a  95,6401 82,1484 87,0619 99,7819 

1a  10,0500 20,1657 1,1848 0,1487 

2a  - -1,4449 0,9871 0,0278 

Характеристики рівняння:     

( )r   0,915 0,935 0,940 0,922 

â³äíy ( ) 4,45 4,41 4,19 4,53 

* Джерела: розраховано автором на основі [34, 141] 
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Таблиця В.3 

Зведена таблиця результатів прогнозування тенденції розвитку 

венчурних фондів в Україні та величини їх чистих активів 

Досліджувані 

показники 

Методи прогнозування 

Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

КІЛЬКІСТЬ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ 

Прості методи екстраполяції тенденції: 

y y y Ònn Ò    
 1145,8 1260,6 1375,4 1490,2 1605 

T
y y Kn pn Ò  


 1264 1549 1898 2326 2851 

Екстраполяція трендів: 

0 1
ˆ̂y a a t   1168 1278 1387 1497 1606 

2

0 1 2
ˆ̂y a a t a t    1088 1128 1152 1158 1147 

2

0 1 2
ˆ̂ t ty a a a  1018 970 880 759 623 

1 2
0

ˆ̂ a a t
y a t e  1089 1147 1199 1246 1289 

Прості методи екстраполяції тенденції, реалізовані на основі вирівняних даних 

наступних моделей тренда: 

0 1ŷ a a t   

ˆ̂ ˆ ˆy y y Ònn Ò    


 1168 1278 1387 1497 1606 

ˆ ˆˆ ˆ
T

y y Kn pn Ò    1225 1417 1640 1897 2195 

2

0 1 2ŷ a a t a t    

ˆ̂ ˆ ˆy y y Ò
n Ò n

    


 1140 1249 1358 1468 1577 

ˆ ˆˆ ˆ
T

y y Kn pn Ò    1199 1395 1624 1891 2201 

2

0 1 2
ˆ t ty a a a  

ˆ̂ ˆ ˆy y y Ò
n Ò n

    


 1124 1231 1339 1446 1553 

ˆ ˆˆ ˆ
T

y y Kn pn Ò    1182 1173 1595 1854 2154 

1 2
0

ˆ
a a t

y a t e  

ˆ̂ ˆ ˆy y y Ò
n Ò n

    


 1135 1247 1358 1470 1581 

ˆ ˆˆ ˆ
T

y y Kn pn Ò    1198 1401 1639 1918 2244 

ВАРТІСТЬ ЧИСТИХ АКТИВІВ 

Прості методи екстраполяції тенденції: 

y y y Ònn Ò      166524,8 183168,6 199812,4 216456,2 233100 
T

y y Kn pn Ò  


 193533 224740 275200 336988 412650 
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Продовження додатку В.3 

1 2 3 4 5 6 

Екстраполяція трендів: 

0 1
ˆ̂y a a t   162259 178860 195460 212061 228661 

2

0 1 2
ˆ̂y a a t a t    173184 199149 227456 258105 291095 

2

0 1 2
ˆ̂ t ty a a a  174046 201809 233144 268359 307763 

1 2
0

ˆ̂ a a t
y a t e  175220 204895 239484 279809 326827 

Прості методи екстраполяції тенденції, реалізовані на основі вирівняних даних 

наступних моделей тренда: 

0 1ŷ a a t   

ˆ̂ ˆ ˆy y y Ònn Ò    


 162273 178853 195480 212047 228645 

ˆ ˆˆ ˆ
T

y y Kn pn Ò    172489 204193 241764 286249 338918 

2

0 1 2ŷ a a t a t    

ˆ̂ ˆˆy y Ò
n Ò n

y    


 166174 182754 199351 215949 232546 

ˆ ˆˆ ˆ
T

y y Kn pn Ò    175911 206837 243241 286051 336396 

2

0 1 2
ˆ t ty a a a  

ˆ̂ ˆˆy y Ò
n Ò n

y    


 166217 182847 199493 216140 232786 

ˆ ˆˆ ˆ
T

y y Kn pn Ò    176054 207181 243852 287014 337816 

1 2
0

ˆ
a a t

y a t e  

ˆ̂ ˆˆy y Ò
n Ò n

y    


 166467 183149 199848 216547 233246 

ˆ ˆˆ ˆ
T

y y Kn pn Ò    176285 207454 244174 287392 338261 

СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ЧИСТИХ АКТИВІВ ОДНОГО ВЕНЧУРНОГО ФОНДУ 

Прості методи екстраполяції тенденції: 

ˆ̂y y y Ònn Ò    


 153,5 161,6 169,8 177,9 186 

ˆ̂ T
y y Kn pn Ò    158 171 186 202 219 

Екстраполяція трендів: 

0 1
ˆ̂y a a t   166,0 176,0 186,1 196,1 206,2 

2

0 1 2
ˆ̂y a a t a t    152,5 151,0 146,6 139,3 129,1 

2

0 1 2
ˆ̂ t ty a a a  151,1 147,3 140,0 129,6 117,0 

1 2
0

ˆ̂ a a t
y a t e  161,9 169,8 177,6 185,5 193,5 
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Закінчення додатку В.3 

1 2 3 4 5 6 

Прості методи екстраполяції тенденції, реалізовані на основі вирівняних даних 

наступних моделей тренда: 

0 1ŷ a a t   

ˆ̂ ˆˆy y Ònn Ò y   


 166,0 176,0 186,1 196,1 206,2 

ˆ ˆˆ ˆ
T

y y Kn pn Ò    168,6 182,2 197,0 212,9 230,2 

2

0 1 2ŷ a a t a t    

ˆ̂ ˆˆy y Ò
n Ò n

y    


 161,2 171,2 181,3 191,3 201,4 

ˆ ˆˆ ˆ
T

y y Kn pn Ò    163,8 177,6 192,5 208,7 226,2 

2

0 1 2
ˆ t ty a a a  

ˆ̂ ˆˆy y Ò
n Ò n

y    


 160,8 170,6 180,4 190,2 200,1 

ˆ ˆˆ ˆ
T

y y Kn pn Ò    163,3 176,7 191,2 206,9 223,8 

1 2
0

ˆ
a a t

y a t e  

ˆ̂ ˆˆy y Ò
n Ò n

y    


 164,1 174,4 184,6 194,9 205,1 

ˆ ˆˆ ˆ
T

y y Kn pn Ò    166,8 180,8 196,0 220,5 230,3 

* Джерела: розраховано автором на основі [34, 141] 
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Таблиця В.4 

Прогноз кількості в Україні венчурних і невенчурних фондів на 2014-2018 рр., отриманий на основі статистичних 

характеристик динамічних рядів* 

Роки 

Види інвестиційних фондів (шт.) 

Венчурні Невенчурні Разом 

ˆ̂
n Ò ny y y T     

ˆ̂
n Ò

Ò

n pKy y    ˆ̂
n Ò ny y y T     

ˆ̂
n Ò

Ò

n pKy y    ˆ̂
n Ò ny y y T     

ˆ̂
n Ò

Ò

n pKy y    

2014 1145,8 1263,6 238,8 254,5 1384,6 1516,5 

2015 1260,6 1548,6 258,6 295,9 1519,2 1839,8 

2016 1375,4 1897,9 278,4 343,9 1653,8 2232,1 

2017 1490,2 2326,0 298,2 399,7 1788,4 2708,0 

2018 1605,0 2850,6 318,0 464,5 1923,0 3285,3 

* Джерела: розраховано автором на основі [34, 141] 


