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ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:  

ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Венчурне фінансування є досить відомим у всьому світі джерелом фінансування інноваційної 

діяльності, яке порівняно з традиційними формами фінансування пов’язане з високим або відносно 

високим ступенем ризику та прибутковістю вище середнього рівня. Венчурний капітал переважно 

орієнтується на інноваційні підприємства та використовується інвесторами для здійснення фінансування 

нових, зростаючих підприємств, що орієнтовані на розробку та виробництво наукомістких продуктів. 

Проте, пріоритетними для венчурного фінансування вважаються галузі, які мають експортний потенціал 

та продукція яких не залежить від імпорту й має достатній внутрішній ринок збуту. 

Венчурне інвестування інноваційної діяльності в Україні тільки починає свій розвиток, оскільки 

українські банки під час кредитування у більшій мірі цікавить забезпечення, а не бізнес-план чи 

перспективна ідея. Єдиною заставою для венчурного інвестора може бути спеціально обумовлена частка 

акцій у вже існуючій або лише створюваній фірмі. 

Інноваційна діяльність передбачає високий рівень невизначеності та ризику. У випадку фінансування 

інноваційно спрямованого підприємства важко передбачити його подальший розвиток та успіх 

нововведення на ринку. Для зменшення ризику інноваційної діяльності варто створювати страховий 

фонд на випадок впливу несприятливих умов чи незапланованих витрат на діяльність інноваційного 

підприємства. 

Існують різні джерела фінансування інноваційної діяльності підприємства (рис. 1). 
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Рис. 1. Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємства 

Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційної діяльності підприємства може передбачати 

випуск акцій або облігацій підприємства реципієнта. Акції у даному випадку для підприємства 

реципієнта передбачають втрату частки власного капіталу, й відповідно – контролю над управлінням 

підприємством. Облігації, у свою чергу, є більш вигідними як для інвестора, так і для підприємства-

реципієнта, оскільки існує можливість їх дострокового погашення та є обов’язковим дотримання 

принципу платності. Позиковий капітал у фінансуванні інноваційної діяльності передбачає отримання 

банківських або комерційних кредитів, лізинг тощо. Державне фінансування посідає важливе місце у 

фінансуванні інноваційної діяльності підприємства і передбачає отримання підприємством засобів 

урядових регіональних фондів та програм, а саме: кошти міжнародних фондів, фонду фундаментальних 

досліджень і науково-технічних програм тощо. Самофінансування включає в себе прибуток 

підприємства, статутний капітал, резервний капітал, амортизаційні відрахування. 

Таким чином, венчурні фірми відіграють важливу роль у фінансуванні інноваційної діяльності 

українських підприємств, які за сучасних умов розвитку країни суттєво потребують залучення вільних 

фінансових ресурсів для створення й розвитку нових інноваційних продуктів. У сучасних мовах 

венчурний капітал фінансує приблизно 2/3 усіх винаходів та нововведень у всьому світі і є основним 

джерелом інвестицій для прискореного розвитку інноваційної діяльності як у світі, так і в Україні. 
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