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ВСТУП
Перед економікою України постала актуальна пробле-

ма пошуку джерел капіталу для фінансування інновацій-
ного розвитку господарства, в тому числі галузі машино-
будування, яка згідно Концепції проекту Загальнодержав-
ної цільової економічної програми розвитку промисловості
на період до 2017 року визнана пріоритетною [1]. Активну
роль у вирішенні цього питання може відіграти венчурний
бізнес, оскільки механізми венчурного фінансування за-
родились і забезпечили перші успіхи саме в галузі маши-
нобудування. Останні десятиліття переконливо показують:
для ефективної роботи економіки будь-якої країни необх-
ідна наявність злагодженого ланцюжка: "наука — техно-
логія — виробництво — ринок". Досягти цього без вико-
ристання індустрії венчурного бізнесу, тобто без створен-
ня інвестиційних компаній, діяльність яких підтримується
державними і суспільними фондами, практично неможли-
во. Венчурні компанії максимально сприяють реалізації
унікальних ідей, котрі мають відчутний ринковий потенці-
ал[2].

Існує безліч визначень венчурного інвестування. По-
няття "венчур" (venture) у перекладі з англійської означає
"ризик", "ризиковане починання", "ризикове підприєм-
ство". В словнику В.К.Мюллєра воно перекладається як
"ризикове підприємство", "спекуляція", "сума, яка підля-
гає ризику" .

Венчурний бізнес виник в США в 70-ті роки ХХ сто-
ліття, коли спостерігався значний попит на інвестиції се-
ред малих підприємств, що виникали внаслідок технологі-
чної революції в мікроелектроніці. Перші венчурні проек-
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ти стосувались машино- та приладобудівних підприємств,
а саме:

— компанія "Spectra-Physics" на чолі з венчурним ка-
піталістом Томом Перкінсом — розробка лазерного прин-
тера;

— компанія "Fairchild Semiconductors" , основополож-
ниця напівпровідникових компаній Силіконової долини на
чолі з венчурним капіталістом Артуром Роком, — розроб-
лення кремнієвого транзистора;

— компанія "Cisco Systems", світовий лідер з розроб-
лення телекомунікаційного обладнання, очолювана Доном
Валентайном, — розроблення мережевих маршрутиза-
торів та удосконалення телекомунікаційного обладнан-
ня[2].

Артур Рок, Дрепери, Франклін (Пітч) Джонсон, Том
Перкинс — основоположники венчурного капіталу і його
легенда. Том Перкинс стверджував: "Гроші, які ми роби-
ли, насправді були побічним продуктом ... нами рухало
бажання створювати успішні компанії, що знаходяться на
вістрі удару, розвивають дивовижні нові технології, яким
належало перевернути світ" [3].

Безсумнівний успіх венчурного бізнесу в 60-ті роки і
його динамічний розвиток залучили до нього значний інте-
рес фінансових і управлінських кіл які зажадали створен-
ня його інфраструктури й удосконалювання взаємозв'язків
у галузі прямих інвестицій у цілому [4].

Велика кількість публікацій та досліджень присвячені
венчурним інвестиціям, що розглядають ризикове вкла-
дення активів як життєво важливий елемент існування інно-
ваційної діяльності. Сюди належить ряд робіт зарубіжних
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і вітчизняних економістів, таких
як С. Архієреєва, Ф. Аугусто, В.
Бочарова, А. Лобанова, С. Май-
єрса, С. Москвіна, , М. Портера,
М. Хучека, Й. Шумпетера, А.
Гальчинського, О. Романішина,
Т. Цихан та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Вивчити роль і функції вен-

чурного бізнесу як джерела
фінансування інноваційної
діяльності машинобудівних
підприємств, дослідити особли-
вості створення і функціонуван-
ня венчурного бізнесу в Україні,
виявити чинники, що стримують
його становлення, та визначити
проблеми, які зможуть розв'язува-
ти машинобудівні підприємства
завдяки венчурному фінансуван-
ню у порівнянні з іншими видами
фінансування.

РЕЗУЛЬТАТИ
У сучасній економіці будь-яке

підприємство може успішно функ-
ціонувати лише у тому випадку,
якщо створює конкурентні перева-
ги шляхом виготовлення та впро-
вадження на ринок нових про-
дуктів та технологій [5].

Інноваційна діяльність машинобудівних підприємств у
останні роки знаходилась на досить низькому рівні, проте
вона має тенденцію до зростання. Зокрема,за даними Дер-
жавного комітету статистики України, у 2008 році кількість
промислових підприємств машинобудівної галузі, що впро-
ваджували інновації, становить 354 (30,5% від загальної
кількості промислових підприємств, що впроваджували
інновації).

Обсяг реалізованої інноваційної продукції у 2008 році
склав 45,8 млрд грн., або 5,9% від загального обсягу реа-
лізованої промислової продукції. Найбільший обсяг реал-
ізованої інноваційної продукції припадає на галузь маши-
нобудування — 17,8 млрд грн., що складає 16,8% від за-
гального обсягу реалізованої промислової продукції[8].
Проте питома вага промислових підприємств, що впровад-
жували інновації у 2008 роц,і нижча порівняно з 2007, про-
те вища, ніж у 2004—2005 роках (табл.1).

В Україні машинобудування є великою комплексною
галуззю промисловості, що об'єднує понад 30 великих га-
лузей та 30 підгалузей з виробництва різноманітних машин
та устаткування, приладів та апаратури, різних видів транс-
портних засобів тощо[7].

Індекси обсягу машинобудівної продукції за 2000—
2008 роки наведено у табл. 2 [8].

Однією з основних причин низької інноваційної актив-
ності галузі машинобудування є незначні обсяги фінансу-
вання, що значно гальмує їхній розвиток та розвиток га-
лузі загалом, знижує конкурентоспроможність продукції
на зовнішніх ринках. Саме тому машинобудівні підприєм-
ства намагаються використовувати всі можливі джерела
фінансування інноваційної діяльності.

Поряд з такими джерелами фінансування інноваційної
діяльності машинобудівних підприємств, як власні фінан-
сові ресурси, емісія цінних паперів, кредити комерційних
банків, лізингове фінансування, іноземні інвестиції, дер-
жавне фінансування, виділяють венчурний бізнес.

Венчурний бізнес являє собою форму розширеного

відтвореного фінансового капіталу завдяки динамічному
оновленню продукції та вдосконаленню технологічної бази
виробництва, розвитку нових ринків під впливом науково-
технічного прогресу.

Венчурне фінансування докорінно відрізняється від
будь-якого іншого, у тому числі найбільш розповсю-
дженого — банківського, і має певні переваги:

— інноваційний венчурний бізнес з самого початку
припускає можливість провалу проекту, що інвестується;

— венчурне фінансування не потребує щорічних вип-
лат по відсотках, ліквідної застави;

— інвестор не вимагає страхувати свої ризики, допо-
магаючи при цьому підприємствам консультаціями, об-
міном досвідом і діловими зв'язками.

Без перебільшення можна констатувати, що венчур-
ний бізнес це:

— важливий інструмент інвестування підприємств, роз-
виток яких пов'язаний зі значним ризиком і одночасною
можливістю отримання великих прибутків;

— один з найбільш реальних й доступних джерел
фінансування малих високотехнологічних фірм, що зай-
маються розробкою й впровадженням нових прогресив-
них технологій;

— надійна й дієва альтернатива позиковому фінансу-
ванню, яка орієнтована не на існуючі, а на майбутні активи
компанії, що розвивається;

— можливість здійснення якісного "стрибка" від ранніх
безприбуткових етапів розвитку нової високотехнологіч-
ної компанії до рентабельних стадій її життєвого циклу[9].

Отже, венчурний бізнес — досить-таки привабливий
вид діяльності з перспективою отримання значних при-
бутків, проте потрібно враховувати також і високий ступінь
ризиковості.

На жаль, розвиток венчурного фінансування в Україні
не можна назвати задовільним.

Розвиток венчурного бізнесу України стримують такі
негативні чинники:

— недосконала законодавча база;
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за 2000—2008 роки
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— брак джерел фінансування інвестицій;
— погіршення ситуації в секторі генерації наукових

знань;
— брак на ринку венчурного інвестування "якісних"

проектів, які визначаються потужною маркетинговою стра-
тегією та потенційною місткістю ринку;

— відсутність фахівців у сфері венчурного менеджмен-
ту, які володіють технологіями виявлення та оцінки інно-
ваційних проектів [10].

Недосконалість чинного законодавства України з пи-
тань впровадження і розвитку венчурного бізнесу пояс-
нюється:

— відсутністю чіткого визначення юридичного стату-
су суб'єктів венчурного підприємництва;

— відсутністю законодавчих актів, які регулюють
відносини, пов'язані з використанням наукового відкриття
(патентні та авторські права не забезпечують охорону прав
вчених на фундаментальні результати наукових дослід-
жень, отриманих вперше);

— відсутністю чітко сформульованих вимог до устав-
них документів при створенні небанківських кредитно-
фінансових організацій;

— відсутністю положень, які регламентують мож-
ливість використання венчурного капіталу для фінансуван-
ня інноваційних проектів;

— відсутністю завершеної нормативно-правової бази,
яка необхідна для проведення місцевими органами влади
об'єктивного контролю та моніторингу ефективності ро-
боти інноваційних підприємств, організацій та творчих ко-
лективів винахідницької діяльності.

Проте слід зазначити, що за останні 7 років кількість
венчурних фондів зросла більш ніж у 169 разів (табл. 3 та
рис.1)[11]. Однак, таке прискорене зростання кількості
венчурних фондів порівняно з іншими ІСІ не призвело до
різкої зміни їх питомої ваги в загальній кількості ІСІ, яка у
ІІ кварталі 2009 року склала 70,33% проти 79,9% у 2008
році.

Кількісна перевага венчурних
фондів проявляється також у ди-
наміці зміни вартості чистих активів
(табл. 4 та рис. 2).

Така позитивна динаміка вен-
чурних фондів свідчить про те, що
венчурний бізнес, незважаючи на всі
негативні чинники формування в
Україні, все ж таки розвивається.

Виступаючи ефективною фор-
мою фінансування інноваційної
діяльності машинобудівних підпри-

ємств, венчурний бізнес пови-
нен сприяти здійсненню постав-
леним завданням інноваційного
розвитку економіки України
[12]:

— випуск і розповсюджен-
ня принципово нових видів тех-
ніки і технології машинобудів-
ними підприємствами;

— реалізація довгостроко-
вих науково-технічних програм
з великими строками окупності
витрат;

— фінансування фунда-
ментальних досліджень для
здійснення фундаментальних
змін у стані продуктивних сил;

— розробка і впроваджен-
ня нової, ресурсозберігаючої
технології, призначеної для

поліпшення соціального і екологічного становища.
Використання венчурного бізнесу надасть машинобу-

дівним підприємствам можливість розв'язати низку про-
блем, які постали перед ними:

— фінансові проблеми (брак власних коштів; венчур-
не фінансування не потребує щорічних виплат по відсот-
ках, ліквідної застави; подолання складності залучення
коштів із традиційних джерел фінансування);

— ринкові проблеми (економічні ризики інноваційної
діяльності; низький платоспроможний попит на інновацій-
ну продукцію);

— організаційні проблеми (відсутність кваліфіковано-
го персоналу із розробки та реалізації продукції з викори-
станням нової техніки(технології));

Для усунення проблем, які стримують розвиток вен-
чурного бізнесу як джерела фінансування інноваційного
розвитку машинобудівних підприємств в Україні, державі
потрібно, перш за все, стимулювати розвиток венчурного
бізнесу.

Тому форми і методи державного стимулювання вен-
чурного бізнесу мають передбачати:

— пряму фінансову підтримку, яка включає безпосе-
реднє кредитування перспективних наукоємних вироб-
ництв за рахунок бюджетних коштів; надання пільгових
кредитів і грандів; державне замовлення на продукцію
оборонного призначення; державні виплати науковим ус-
тановам і вченим;

— непряму фінансову допомогу, яка передбачає
пільгове оподаткування компаній, що впроваджують інно-
вації; податковий кредит і податкові пільги для навчаль-
них і наукових організацій; відстрочку митного збору та
інші.

Світовий досвід венчурної діяльності свідчить про
доцільність вибору, використання форм і механізмів
підтримки та стимулювання інноваційного процесу залеж-
но від рівня й особливостей економічного розвитку країни
і венчурного підприємництва. Потрібно всіляко розширю-

Таблиця 3. Динаміка розвитку венчурних фондів

у 2002—2009 роках (ІІ кв.)

Рис. 1. Динаміка розвитку венчурних фондів

у 2002—2009 роках (ІІ кв.)
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вати методи опосередкова-
ного впливу, зокрема через:
оподаткування, кредитуван-
ня, митні тарифи, цінову
політику , у тому числі вик-
лючення з доходів
підприємств, які підлягають
оподаткуванню, затрат на проведен-
ня науково-дослідні та конструк-
торські роботи; виключення з опо-
даткування коштів підприємств, що
направляються на створення ризи-
кових фондів; проведення прискоре-
ної амортизації та ін.

Перевага такої схеми підтримки
венчурних підприємств полягає в
тому, що вона базується на відраху-
ваннях від можливих податкових
надходжень і не пов'язана з прями-
ми витратами державного бюджету.

Необхідно також мінімізувати
можливості адміністративного тиску
на венчурний бізнес, що перешкод-
жає надходженню іноземних інвес-
тицій; звільнити інвестора від под-
війного оподаткування й забезпечити більш привабливі, ніж
у інших країн світу, умови інвестування.

Державна політика щодо вдосконалення організацій-
ної структури венчурного підприємництва з метою підви-
щення його інноваційної активності має проводитися ком-
плексно на всіх рівнях.

На державному рівні (перший рівень) повинна бути
розроблена концепція участі венчурного підприємництва
в реалізації науково-технічної програми країни, в якій виз-
начаються його участь в реалізації цих програм, форми і
механізми взаємодії з державними і приватними структу-
рами, джерела фінансування тощо.

На регіональному рівні (другий рівень), виходячи з
розробленої концепції, повинні формуватися регіональні
центри підтримки розвитку і функціонування венчурного
бізнесу. Основою для них можуть бути регіональні
відділення Української державної інвестиційної фінансо-
во-кредитної установи, що дозволить з мінімальними дер-
жавними витратами забезпечити вибір пріоритетних на-
прямів розвитку венчурного підприємництва в кожному
регіоні [13].

ВИСНОВКИ
Отже, на сьогоднішній день машинобудування розг-

лядається як найбільший комплекс, від діяльності якого
залежить конкурентоспроможність товарів і послуг як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. У країнах з
розвинутою ринковою економікою розвитку цієї галузі
приділяється особлива увага, адже саме галузь машино-
будування вважається основним джерелом постійних
інноваційних ініціатив. Так, наприклад, у США на його
частку припадає близько 10% ВВП. В Україні ці показни-
ки є набагато нижчими, зокрема, за останні декілька років
частка наукомісткої продукції, що випускається із вико-
ристанням передових технологій, знизилась майже вдвічі.
Однією з основних причин низької інноваційної активності
галузі машинобудування є незначні обсяги фінансуван-
ня. Венчурний бізнес може відіграти значну роль у фінан-
суванні інноваційного розвитку машинобудівних під-
приємств, але лише за активної державної підтримки та
стимулювання розвитку венчурного бізнесу. Для Украї-
ни на сьогодні важливою є проблема законодавчого вре-
гулювання ефективної діяльності венчурних фондів. З
метою її вирішення необхідно створити відповідне зако-

нодавство, яке дало б визначення суті, функцій, принципів
діяльності саме венчурних фондів і венчурних компаній,
тобто вже розроблений за розпорядженням Кабінету
Міністрів України проект Закону України "Про венчурні
фонди".
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Рис. 2. Динаміка вартості чистих активів венчурних фондів
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