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РОЛЬ ВЕНЧУРНИХ ФІРМ В РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

THE ROLE OF VENTURE FIRMS IN THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE 

ENTERPRISES 

 

РОЛЬ ВЕНЧУРНЫХ ФИРМ В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Анотація. Досліджено теоретичні та організаційні аспекти розвитку інноваційних підприємств, 

проблематику використання інноваційним підприємством венчурного капіталу. Робота містить огляд 

основних засад в сфері розвитку інноваційних підприємств за допомогою венчурного капіталу. 

Abstract. The teoretical and organizational aspects of development of innovative enterprises, problems of use of 

venture capital by an innovative enterprise are investigated. The paper provides an overview of the basic principles 

in the development to innovative enterprises with the help of venture capital. 

Аннотация. Исследованы теоретические и организационные аспекты развития инновационных 

предприятий, проблематику использования инновационным предприятием венчурного капитала. Работа 

содержит обзор основных принципов в сфере развития инновационных предприятий с помощью 

венчурного капитала. 

 

Фінансовий компонент інфраструктури сьогодні в основному використовує два 

механізми - бюджетне фінансування і банківське кредитування. Однак як показав зарубіжний 

досвід, для масового розвитку інноваційної діяльності цього недостатньо. Для фінансування 

нових технологічних компаній, які ще не мають ні застав, ні навіть імені, під яке вони могли 

б отримати гроші в банку, необхідні інші інструменти, серед яких важлива роль відводиться 

венчурному фінансуванню. Венчурний капітал виявився найбільш пристосованим для 

інвестиційного забезпечення відтворення інновацій, пов`язаного з великою різноманітністю 

ризиків. 

Однак, слід зазначити, що при всій своїй привабливості, венчурне фінансування не є 

універсальним механізмом. Воно корисно у своїй конкретній "ніші" розвитку інноваційної 

активності підприємств і не може компенсувати брак коштів з інших джерел для розвитку 

науково-технічної сфери. Недарма питома вага венчурного капіталу в загальному обсязі 

інвестицій в багатьох країнах порівняно невеликий (виняток становлять лише США і 

Великобританія) [1,]. Крім того, для ефективного венчурного 

фінансуваннянеобхіднийпевнийрівеньрозвиткунаціональноїпромисловості, здатної 

сприймати інновації, а також наявність стійкої і гнучкої кредитно-грошової системи, оскільки 

в іншому випадку підприємства, які скористалися послугами венчурного капіталу, просто 

будуть не в змозі забезпечити повернення інвестованих коштів. 

Венчурний фонд, ризикуючи великими інвестиціями, вкладеними на досить тривалий 

термін в перспективні виробництва, безпосередньо зацікавлений в швидкому розвитку цих 

виробництв. Тому представники фонду активно беруть участь в управлінні підприємствами і 

консультуванні вищого керівництва (представник фонду, як правило, входить в правління 
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компанії). Оскільки венчурні інвестиції не вимагають гарантій і застав повернення капіталу, 

єдиною гарантією для венчурних інвесторів є їх особистий досвід і кваліфікація під час 

відбору об’єктів інвестування, а також подальшу активну участь в їх управлінні [2;3]. 

Венчурний інвестор сподівається, що за цей час підприємство зможе значно збільшити свої 

обороти і дохід, ринкова вартість підприємства істотно зросте, і інвестор зможе вигідно для 

себе "вийти" з компанії. 

Для зниження ризиків і проведення комплексу зусиль щодо недопущення провалів 

необхідно використовувати нові технології в бізнесі. З огляду на те, що формування венчурних 

історій починається в основному в університетах і різних НДІ, а також інших організаціях, що 

знаходяться в рамках бізнесу, то важливою складовою взаємодії бізнесу і науки є відповідна 

інституційна інфраструктура. Однак, через величезні ризики інноваційних підприємств 

традиційні фінансисти досить стримано інвестують капітал при чому це стосується не тільки 

приватних інвесторів, а й державних фондів, що володіють відповідною підтримкою держави 

[4]. Найчастіше венчурні капіталісти є настільки компетентними в різних секторах економіки, 

що вони є основою для успішного фінансування інновацій. Адже недостатньо просто 

перевірити на життєздатність ідею, але набагато важливіше успішно вивести її на ринок. При 

цьому істотним є фактор часу, тому іноді інновація не окупається протягом тривалого 

проміжку часу. Багато досліджень показують, що через зниження фінансових обмежень 

помітно підвищується інтенсивність інновацій в нових компаніях, що в свою чергу веде до 

збільшення кількості таких підприємств з огляду на підвищення очікуваної прибутковості на 

вкладений капітал. 

Але одним з основних недоліків венчурного капіталу є те, що ви віддаєте венчурної фірмі 

акції своєї компанії в обмін на фінансування. Тому ви втрачаєте гроші, хоча технічно не 

зобов'язані повертати їх. При співпраці з венчурними капіталістами ви тримаєте їх в курсі того, 

як саме ви керуєте своїм стартапом. Вони будуть захищати свої інвестиції і при цьому їх 

погляди на різні питання можуть не збігтися з вашими, що призведе до конфліктів 

Венчурний капітал є одним з найважливіших джерел формування інноваційного 

потенціалу, підвищення підприємницької активності та отримання прибутку. Тому і масовий 

розвиток інноваційних підприємств напряму залежить від розвитку венчурної діяльності та 

венчурного капіталу. 
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