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Проблема забезпечення фінансовими ресурсами є найбільш важливим 
питанням розвитку будь-якого підприємства. Незважаючи на значну палітру 
можливостей, вибір внутрішніх та зовнішніх джерел фінансування розвитку 
підприємства є відповідальним і ризиковим завданням. Виходячи з проблеми 
недостатності джерел внутрішнього фінансування для розвитку підприємства, 
необхідно вирішувати питання мобілізації фінансових ресурсів за рахунок 
залучення зовнішніх джерел, у тому числі венчурного фінансування [1, С.319]. 

Венчурне фінансування є різновидом пайового і боргового ресурсу в 
суспільному відтворенні, що стимулює розвиток науково технічної та 
інноваційної діяльності, характерними рисами якої є високий ризик і 
невизначеність в кінцевому результаті, а також надвисока прибутковість 
вкладених коштів у підприємства які розвиваються [2, С. 249]. Вирішення 
проблем венчурного фінансування вітчизняних підприємств повинно бути 
одним із пріоритетних напрямків економічної політики, що сприятиме 
активізації розвитку інноваційної діяльності підприємств та підвищенню 
конкурентоспроможності як самих підприємств, так і економіки країни. 

Метою дослідження є розгляд засобів венчурного фінансування 
вітчизняних підприємств та визначення сучасних умов їх реалізації. 

Венчурне фінансування підприємств в усіх розвинених країнах є одним з 
найбільш дієвих інструментів промислового освоєння нової техніки і 
технологій, посилення конкурентоспроможності на внутрішніх та зовнішніх 
ринках. Необхідно зазначити, що активним учасником венчурного 
фінансування в розвинутих країнах виступає також і держава. При цьому, 
венчурне фінансування здійснюється через державні венчурні фонди, або через 
приватні венчурні фонди, або поєднуючи попередні варіанти. 
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Найбільш характерними засобами практичної реалізації венчурного 
фінансування є: корпораційні венчурні, внутрішня приватизація та зовнішня 
приватизація. Корпораційні венчури являють собою спосіб фінансування 
підприємництва в процесі диверсифікації сфер діяльності підприємств. Фахівці 
виділяють такі способи формування корпораційних венчурів: «spin offs» і «spin 
outs». Перший реалізується шляхом фінансування великим підприємством діючих 
стартапів на початкових фазах науково-виробничого циклу. Другий являє собою 
інвестування коштів в нові підприємства, що утворилися на основі головного.  

Внутрішня приватизація – це продаж акцій малого підприємства великому 
підприємству. Основною перевагою внутрішньої приватизації є відносно 
низький ступінь ризику порівняно з інвестиціями в наукомісткі стартапи.  

Зовнішня приватизація – відрізняється від внутрішньої приватизації тим, 
що їй притаманний більш високий рівень ризику, оскільки її здійсненням 
займаються підприємства, які приймають участь у керівництві підприємством і 
тому мають можливість впливати на стратегію партнерства. 

Досвід зарубіжних країн показує, що для розвитку венчурного фінансування 
є необхідним ряд найважливіших умов: 1) відповідний рівень розвитку 
виробництва, який здатен генерувати і поширювати інновації; 2) активне 
інноваційна інфраструктура та конкурентне середовище, які здатні генерувати 
нові ідеї та стимулювати створення інновацій; 3) сприятливі політичні та 
законодавчі умови, які є запорукою безпеки і прибутковості венчурних вкладень. 
Однак, подібні умови для розвитку венчурного фінансування в Україні ще не 
створені. Незважаючи на значущість венчурних інвестицій для вітчизняної 
економіки, їх надходженню заважає цілий комплекс факторів. По-перше, загальна 
економічна та політична ситуація створює широкі можливості для здійснення 
короткострокових спекулятивних операцій, що робить довгострокові інвестиції за 
допомогою венчурного фінансування непривабливими. По-друге, негативно 
впливає на розвиток венчурного фінансування високий ступінь недовіри 
потенційних інвесторів до фінансових посередників і керівників підприємств. По-
третє, венчурне фінансування є практично малозрозумілим для переважної 
більшості підприємців терміном. Його плутають з банківським кредитуванням, 
оскільки держава не приділяє достатньо уваги інформаційному забезпеченню  
питань венчурного фінансування [3, С.193]. 

Таким чином, необхідно приділити максимум уваги вирішенню питань 
які стосуються законодавчого та інформаційного врегулювання аспектів 
венчурного фінансування. В свою чергу це буде сприятиме спрямуванню 
венчурних інвестицій на підтримку перспективних інноваційних стартапів, 
стимулювати  залучення до фінансування венчурного бізнесу банків, дозволить 
різним інституціональним структурам інвестувати у венчурні фонди та буде 
сприяти захисту прав венчурних інвесторів та зниженню їх ризиків. В 
результаті підприємство отримає необхідні для розвитку фінансові ресурси, а 
економіка - підвищення конкурентоспроможності. 
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Сьогодні інноваційні підприємства відіграють життєво важливу роль у 

економічному розвитку розвинутих країн світу та Європи, пропонуючи більш 
ефективне використання притоку капіталу для створення та розвитку  
інновацій, високої мобільності та гнучкості, створення робочих місць.  

Проте, інноваційні підприємства можуть розвинути свій потенціал тільки 
за умови доступу до фінансування, необхідного для початку і розвитку бізнесу.  

Мета: визначення та аналіз інструментів фінансової підтримки 
інноваційних підприємств, враховуючи особливості етапів їх розвитку. 

На сьогодні існує три фази розвитку інноваційних підприємств. 
Важливою особливістю інноваційних підприємств є те, що кожна фаза їх 
розвитку та зростання може мати різні джерела фінансування. На першому 
етапі розвитку, нематеріальні активи, які мають конкурентні переваги від нових 
технологій та продуктів є вкрай ризикованими для фінансування. 

На другому етапі розвитку розмір підприємства залишається не великим, щоб 
залучити венчурний капітал, а бізнес-ангели можуть заповнювати розрив між 
власними коштами підприємства та венчурними фондами та вкладати кошти. 

На послідуючих етапах венчурні та стратегічні партнери інноваційних 
підприємств можуть застосовувати мезонінне фінансування, що є особливим 
фінансовим  інструментом, який дає право конвертувати борг в акції, якщо кредит 
не повертається та  провадити публічне розміщення акцій на фондовому ринку. 

Аналіз міжнародного досвіду використання інструментів фінансової 
підтримки розвитку інноваційних підприємств дозволив  виділити їх переваги 
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