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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасній економіці, відомій як "економіка

знань", важливого значення набуває не тільки їх про)
дукування та фінансування, але й перетворення в
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ефективний інструмент діяльності. Економічний роз)
виток і підтримка реального сектору економіки, як і
структурні реформи в різних країнах світу, засвід)
чують актуальність використання нових механізмів
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формування та здійснення інвестицій, які за сприят)
ливих умов, цілком можуть слугувати ефективними
інструментами економічного розвитку. До числа та)
ких відносять венчурне фінансування. Активність
держав у даній сфері пов'язана із розумінням важ)
ливих функцій, які венчурний бізнес ефективно ви)
конує в економіці. Адже зрозуміло, що держава,
підтримуючи розвиток венчурного підприємництва,
отримує вигоди для всього суспільства. Інноваційні
проекти сприяють створенню робочих місць, нових
технологій та галузей, які мають важливе стратегіч)
не значення для довготривалого зростання еконо)
міки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями дослідження джерел фінансування інно)
ваційних проектів займалися такі вчені, як Абрютіна А.,
Дамянова Л., Льовочкін С., Опарін В., Скляр І., Федо)
сов В., Шатило О. та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Питання переходу національної економіки до інно)

ваційного типу розвитку залишається недостатньо об)
грунтованим, а спосіб досягнення цього через венчур)
не підприємництво потребує подальшого розгляду,
особливо за посередництва держави та з урахуванням
національних особливостей України, що і є метою цієї
статті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Зацікавленість держави у появі та розвитку вен)
чурного інвестування зумовлена тим, що венчурна
діяльність ефективно підтримує малий інноваційний
сектор, який може висувати зі своїх рядів підприєм)
ства рівня Microsoft, Oracle, Intel, Google, які свого
часу перетворилися у масштабних суб'єктів ринку
завдяки своєчасному впливу венчурного капіталу.
Завдяки венчурному бізнесу полегшується впровад)
ження нових технологій у виробничий процес, вирі)
шується завдання переходу до економіки, заснова)
ної на знаннях та інтелектуальному капіталі, яке є
пріоритетним на сьогодні [2].

Держава має всі можливості здійснювати фінан)
сове стимулювання і тим самим впливати на фінан)
совий стан економічних суб'єктів венчурного під)
приємництва. Вона прямо або опосередковано
сприяє покращенню фінансового стану учасників
венчурної угоди, підвищенню запасу фінансової
міцності та створенню резервів для покриття мож)
ливих збитків. Пряма фінансова державна підтрим)
ка включає такі основні методи [1]:

— безпосереднє інвестування бюджетних коштів
у венчурні фірми;

— акумулювання бюджетних коштів у венчурних
фондах із подальшим розподілом за перспективни)
ми проектами.

Непряма фінансова підтримка держави (фінан)
сові пільги) здійснюється через фінансові та юри)
дичні механізми, що розширюють ринкові канали
ресурсів для нових інноваційних підприємств:

— надання податкових стимулів (зниження по)
датку на прибуток чи на операції з цінними папера)
ми тощо);

— створення сприятливих фінансових режимів
(зниження податків);

— забезпечення фінансових державних гарантій
інвесторам тощо.

Наприклад, з 1981 року у Голландії запровадже)
но гарантування активів, що дозволяє відшкодову)
вати близько 50% втрат венчурних інвесторів від
участі в новостворених компаніях у випадку їх банк)
рутства. Подібні механізми запроваджено в Австрії,
Данії та Фінляндії [4].

За допомогою нефінансових методів формуєть)
ся сприятливе економічне середовище для функціо)
нування венчурного капіталу. Вони значно скорочу)
ють ризики, не впливаючи на фінансовий стан
суб'єктів венчурної індустрії. До них відносять: ство)
рення спеціалізованих бірж для торгівлі цінними па)
перами нових компаній, які не мають доступу на тра)
диційні фондові біржі; запровадження ефективного
захисту інтелектуальної власності — часто єдиного
капіталу на ранніх стадіях; сприяння підготовці та
підвищенню кваліфікації спеціалістів; формування
нормативно)правового поля [1].

До економічних інструментів, які використову)
ють при фінансуванні венчурної діяльності, відно)
сять субсидії, державне фінансування, податки,
кредит, страхування.  Субсидії  надаються під
найбільш перспективні та пріоритетні напрямки
розвитку. Державне фінансування й кредитуван)
ня, наприклад, у США може здійснюватись і з бю)
джету, і з фінансових фондів державних підпри)
ємств, організацій, що є учасниками венчурної
діяльності як інвестори. Свого часу у штаті Мічи)
ган при Департаменті фінансів був створений спе)
ціальний відділ венчурного капіталу, який за 4 ро)
ки інвестував 160 млн дол. США у 30 високо)
технологічних фірм і 15 фондів. Державні кредити
надаються як безвідсоткові позики або як позики з
низьким відсотком [2].

Окрім безпосереднього інвестування, пряма під)
тримка може бути здійснена через державний фонд
венчурного капіталу, яким керують чиновники
(Фінляндія, Китай), державний фонд, яким управля)
ють професійні венчурні капіталісти (Бельгія, США,
Росія), чи через свою частку у приватному венчур)
ному інвестиційному фонді (Ізраїль) [3]. Сукупність
соціально)економічних умов країни визначають
вибір конкретної форми підтримки.

За участю державних коштів виділяють такі типи
венчурних фондів:

1. Венчурні фонди із стовідсотковою часткою
держави.

2. Державні "посівні" фонди (seed funds) — на)
цілені на найризикованішу стадію бізнесу, де залу)
чити приватний капітал найважче.

3. Державно)приватні венчурні фонди — поєдну)
ють державний і приватний капітал (ініціює створен)
ня держава і обирає компанію для управління фон)
дом; ініціює — приватна компанія, співінвестор —
держава). Приватні інвестори отримують привілеї
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при отриманні доходу: мають право першими одер)
жати початкову суму плюс гарантований відсоток.
Потім право на прибуток здобуває держава, беручи
на себе роль гаранта. Також вона може запропону)
вати інвесторам викупити свою частку за пільговою
ціною.

4. Державний "фонд фондів" — призначений для
спільного інвестування в державно)приватні венчурні
фонди (частка "фонду фондів" у венчурному фонді
може становити 40—50%) [1].

Окремої уваги тут заслуговує використання
співпраці держави та приватного бізнесу у формі
державно)приватного партнерства, яке традиційно
використовується для розвитку інфраструктури за)
гального користування та надання пов'язаних по)
слуг. Проте останнім часом, такий підхід отримав
поширення і в інших сферах, у тому числі — в інно)
ваційній. В загальному державно)приватне партнер)
ство (ДПП) — це комплекс відносин, які є стабіль)
ними та тривалими і виникають між державою в
особі її центральних та регіональних органів вико)
навчої влади і місцевого самоврядування, з однієї
сторони, та представників бізнесу, інститутів гро)
мадянського суспільства і місцевих спільнот — з
іншої, з приводу перерозподілу повноважень щодо
створення інфраструктури загального користуван)
ня, виробництва товарів та надання послуг, які тра)
диційно вважались монополією держави, та врегу)
лювання між сторонами в зв'язку з цим наступних
питань: розподіл відповідальностей, ризиків, зобо)
в'язань щодо фінансового забезпечення, проекту)
вання, будівництва, утримання, експлуатації, права
власності, участі в управлінні та розподілі прибут)
ку, що базується на принципах рівності, відкритості,
недискримінації, загальності, підвищення ефектив)
ності та мінімізації ризиків і витрат [5].

Основними характеристиками ДПП виступають
наступні:

1. Наявність двох чи більше учасників, принаймні
один з яких є державним, а інший — з приватного
сектору бізнесу.

2. Уряд та компанія (консорціум) разом залучені
у процес прийняття рішень та їх реалізації.

3. Згрупування всього циклу робіт, пов'язаних з
розвитком інфраструктури загального користуван)
ня та надання пов'язаних послуг, від проектування і
будівництва до утримання, під відповідальність при)
ватного бізнесу.

4. Господарська самостійність кожного учасни)
ка в господарському обороті.

5. Існування тривалих і стабільних відносин між
учасниками.

6. Кожен з учасників приносить щось до партнер)
ства.

7. Обидві сторони залучені до спільного проце)
су для того, щоб розробити продукти, які принесуть
обопільну користь їхнім інтересам.

5. Розподіл ризиків та відповідальностей за ре)
зультати діяльності. Зокрема передбачається пере)
дача більшості ризиків від держави до приватного
сектору (рис. 1).

ДПП у венчурному бізнесі реалізується шляхом
формування долі держави у венчурних фондах як
безпосередньо, так і непрямим фінансуванням через
посередництво "фонду фондів". Вона також фінан)
сує підприємства на "посівній" стадії, готуючи їх для
венчурних інвестицій. Під її юрисдикцією знаходить)
ся створення венчурної інфраструктури: підготовка
інноваційних менеджерів , організація коучінг)
центрів, проведення венчурних ярмарок тощо.

В Україні можливість ДПП у сфері венчурного
фінансування формально з'явилася з моменту ство)
рення Державного інноваційного фонду, який вия)
вився недієздатним. Однією з істотних причин цьо)
го була нестача державних коштів, відсутність відпо)
відної тактики формування фонду, опрацьованого

Рис. 1.
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плану з його використання як результату постійної
зміни урядів. Сьогодні для запуску венчурної систе)
ми фінансування механізм ДПП є найбільш прийнят)
ним і актуальним.

Український венчурний бізнес знаходиться сьо)
годні на стадії якщо не зародження, то дуже раннь)
ого розвитку. Країни Північної Америки і Західної
Європи вже мають значний досвід, тому важливо оці)
нити його та зіставити з можливостями України, щоб
вітчизняний венчурний бізнес, в класичному його ро)
зумінні, також запрацював на всю потужність. У цьо)
му, в першу чергу, повинна бути зацікавлена держа)
ва. Отже, треба почати з державної підтримки і мож)
ливості застосування зарубіжного досвіду в цьому
напрямі.

Багато країн побудували ефективний меха)
нізм співпраці держави з приватним сектором
шляхом:

— створення повністю підпорядкованого дер)
жаві фонду для прямого фінансування невеликих
компаній (Фінляндія);

— створення "фонду фондів" для інвестування в
окремі венчурні фонди (так була створена у 1980 р.
інвестиційна компанія Flandria у Бельгії);

— розробки схем державного фінансування ма)
лих фірм, що роблять інноваційні продукти чи послу)
ги, разом з компаніями приватного сектора, яким га)
рантується повернення частини позики (75% вар)
тості позики, 1995 р., Німеччина).

Серед інших способів державної підтримки мож)
на виділити:

— прямі державні інвестиції в малі підприємства
(США — у кінці 1950)х років було створено інститут
SBA (Small Business Administration) та започаткова)
но програму сприяння інвестуванню у малий бізнес
SBIC (Small Business Investment Company);

— формування мережі "інститутів розвитку"
(Ізраїль — програми Magnet і Yozma, Бразилія, Ве)
ликобританія);

— співфінансування при управлінні проектами
(Фінляндія, Бельгія, Чилі, Ізраїль);

— надання податкових пільг і преференцій (Ка)
нада, Великобританія, Нідерланди, Швеція);

— держава виступає гарантом (Нідерланди); по)
зики МСП під низькі відсотки (Данія);

— інвестування у зарубіжні венчурні фонди
(Південна Корея, Сінгапур) [3; 4].

Виходячи з перспектив венчурного фінансуван)
ня та досвід розвинутих економік, держава повин)
на створити сприятливі умови і більш активно бра)
ти участь у венчурних інноваційних фондах. Зважа)
ючи на особливості економічної та політичної си)
туації в Україні, тут необхідно застосовувати зміша)
ну програму розвитку венчурної сфери, що поєдну)
вала б риси і специфіку реалізації таких програм,
як SBIR і Yozma. Тобто держава має надавати по)
зики на пільгових умовах малим фірмам на стадії
"посіву", а на стадії зростання — інвестувати у вен)
чурні фонди. Є велика кількість варіантів реалізації
такої політики: від створення фондів із 100% дер)
жавною участю до організації змішаних чи гібрид)
них фондів.

ВИСНОВКИ
Таким чином, венчурна індустрія жодної держа)

ви світу не здатна розвинутися і досягти належного
рівня тільки ринковими методами. Підтримка держа)
ви залишається необхідною, хоча варіюється в за)
лежності від умов і особливостей економік країн.
Держава не тільки створює сприятливе правове се)
редовище, але й бере безпосередню участь у різних
схемах змішаного державно)приватного фінансуван)
ня розвитку венчурного бізнесу, діючи на рівних
умовах із приватними інвесторами та визнаючи ри)
зики. Використання подібних механізмів для пере)
ходу на інноваційний тип розвитку є необхідним для
розвитку венчурної індустрії та зростання економі)
ки України.
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