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Вступ 

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку ринкових відносин в 

Україні досить актуальним є розвиток венчурних інвестиційних фондів. 

Оскільки, впровадження інноваційних проектів в першу чергу можливе саме 

завдяки венчурному інвестуванню.  Адже, як правило, інноваційні проекти є 

ризиковими, але якщо вони стануть успішними принесуть велику вигоду як для 

автора проекту, так і для інвестора, та і для держави в цілому.  

Важливим є з’ясування процесу венчурного інвестування, виявлення 

проблем та можливих шляхів їх подолання. Дана робота може бути 

використана для подальших  досліджень у сфері венчурного інвестування. 

Також виявлені проблеми можуть допомогти в розвитку інвестування, 

вирішити ключові проблеми розвитку та зробити прогноз стосовно 

майбутнього венчурного інвестування в Україні. 

Ринок венчурного інвестування в Україні почав розвиватися зовсім 

недавно. На сучасному етапі на розвиток венчурної індустрії в Україні 

негативно впливають такі чинники, як недостатня нормативно-правова база, 

нерозвиненість фондового ринку, непрозорість фінансової діяльності компаній, 

відсутність гарантій для інвестора тощо. 

Питання венчурного інвестування в Україні висвітлювали в своїх працях 

А. А. Ситник, А. В. Антоничем, Жнакіна Е.Г., Поліщук О.Т., Поліщук О.А., Лях 

І.І., Трушкіна Н.В., Кочешкова І.М., Федорчак О.В., Усатенко О.В., Гук О.В., 

Мохонько Г.А., Руденко В.В., Лаврук В.В., Балаш В. А., Фирсова А. А., 

Чистопольская Е. В., Поляк М.М., Чужмир К., Кириленко І.В., Спіцин М.М. та 

ін.. В публікаціях українських вчених детально висвітлені основні проблеми 

венчурного інвестування.  

Головною проблемою венчурного інвестування є його висвітлення в 

науковій літературі. Адже основною інформацією для написання наукових 

робіт є законодавчо-нормативна база, яка є застарілою і давно не оновлювалась, 

та статті молодих вчених стосовно проблематики даного питання та можливих 

шляхів їх подолання.  



Об’єктом дослідження виступає діяльність венчурних інвестиційних 

фондів в Україні. 

Предметом дослідження є економічні відносини в грошовій формі, 

пов’язані з венчурним інвестуванням.  

Мета і завдання. Мата даної роботи полягає у визначені теоретичних 

особливостей формування венчурних інвестиційних фондів в Україні, та 

розробки пропозицій щодо вдосконалення проблем виявлених під час аналізу.  

Для виконання роботи були поставленні наступні завдання: 

 З’ясування сутності венчурних інвестиційних фондів; 

 Значення венчурних інвестиційних фондів для економіки країни;  

 Визначити вплив венчурних інвестиційних фондів на всі сфери 

економіки;   

 Виявлення головних тенденцій розвитку венчурних інвестиційних 

фондів; 

 Причини виявлених тенденцій; 

 Здійснити оцінку ризикованості сфери венчурного бізнесу. 

 Здійснити порівняльний аналіз діяльності венчурних інвестиційних 

фондів в Україні та світі; 

 Виявлення проблем венчурних інвестиційних фондів в Україні, їх 

наслідки та можливі шляхи подолання. 

 Дослідження можливості розвитку венчурних інвестиційних фондів в 

Україні. 

Методи дослідження. Під час написання дипломної роботи були 

використані наступні методи дослідження:  

- Для дослідження сутності та розвитку венчурного інвестування – 

історичний метод; 

- Для визначення динаміки показників – порівняльний аналіз; 

- Для зіставлення показників із попередніми періодами – горизонтальний 

аналіз; 

- Для виявлення проблем які перешкоджають розвитку венчурного 

інвестування в Україні - метод спостереження; 



- При виявленні шляхів вирішення проблем венчурних інвестиційних 

фондів на фондовому ринку – метод узагальнення.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що виявленні 

проблеми та перешкоди, які стримують приплив венчурних інвестицій в 

Україну, будуть мати нові пропозиції щодо їх вирішення, або принаймні 

мінімізації. Що в майбутньому може про стимулювати розвиток даного виду 

інвестування.  
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