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здатного долати сукупність наявних проблем юридичного, фінансового та іншого характеру 

завдяки інтеграції державних важелів управління та приватних можливостей фінансування. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ВЕНЧУРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

 

У сучасних умовах прискореного розвитку науково-технічної революції і 

великомасштабного транскордонного переміщення капіталу, глобалізації виробництва і 

ринків конкурентоспроможність товарів, підприємств і країн все більшою мірою 

визначається здатністю національної економіки генерувати і впроваджувати нові технології. 

Тому в даний час традиційна науково-технічна політика поступається місцем політиці 

інновацій, сфокусованої на практичному застосуванні і отриманні комерційної віддачі від 

нововведень, що стимулює виникнення нових типів компаній і відповідних видів їх 

фінансування, як, наприклад, венчурного. 

Венчурні підприємства - підприємства, які здійснюють наукові дослідження, 

інженерні розробки і впроваджують нововведення, зокрема на замовлення великих фірм і за 

державними контрактами. Це невеликі, але гнучкі і ефективні підприємства, які створюються 

з метою апробації, доопрацювання і введення в промислову експлуатацію ризикових 

інновацій. 

Спільними передумовами виникнення міжнародного венчурного інвестування стали 

глобальні процеси, що відбуваються в світовій економіці: лібералізація торгівлі, 

транснаціоналізація виробництва, інтелектуалізація економіки, формування 

єдиного інформаційного простору, інтернаціоналізація стандартів, формування 

світової фінансової системи, формування міжнародної фінансової інфраструктури. 

Науково-технічна революція (НТР) кардинально змінила сам процес економічного 

розвитку, що виразилося в індивідуалізації попиту, прискорення оновлення продукції, 

розширення автоматизації та інформатизації. Саме ці перетворення стали матеріальною 

основою появи і розвитку венчурного бізнесу. 

Останнім часом розвиток венчурного бізнесу в Україні дав новий поштовх до 

розробки і впровадження нових технологій, збільшення національного наукового потенціалу. 

Питання про сутність венчурного бізнесу та механізмі створення умов для його розвитку 

знаходиться в центрі уваги економічної теорії. 

Саме венчурний капітал сприяв реалізації, у другій половині минулого століття, ряду 

найбільших інновацій в області інформаційних технологій, мікроелектроніки, біотехнологій і 

в інших високотехнологічних галузях економіки цих країн. Венчурний капітал сприяв успіху 

таких відомих компаній, як Microsoft, Intel, Apple Computer, Lotus, Solectron, Brookstone, 

Genen Tech, Sports Authority, Au Bon Pain, Federal Express і багатьох інших. 

За 2019 рік відбулося більше десятка великих інвестиційних угод, в яких брали участь 

компанії з українським корінням (така специфіка ринку: не можна говорити про повністю 

українських стартапи, так як переважна більшість з них, якщо не всі, інкорпоровані в Естонії, 

Ізраїлі, США або інших юрисдикціях за межами України). 

Для ефективного здійснення венчурного інвестування необхідно мати і застосовувати 

систему процедур, правил, критеріїв, відповідно до яких здійснюється відбір об'єктів 

інвестування, управління процесом реалізації інвестиційних проектів, повернення інвестицій 
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і оцінка їх ефективності. Допомогти у вирішенні даних питань може розроблена інвестиційна 

стратегія.  

Інвестиційна стратегія являє собою систему довгострокових цілей інвестиційної 

діяльності підприємства, що визначаються загальними завданнями його розвитку та 

інвестиційної ідеологією, а також вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення. 

Наявність стратегії розвитку венчурного фінансування інноваційних проектів допомагає 

більш оперативно реагувати на зміни умов зовнішнього і внутрішнього середовища.  

В основі розробки інвестиційної стратегії організації лежать принципи нової 

управлінської парадигми - системи стратегічного управління. 

Особливості венчурного інвестування полягають в тому, що інвестиції здійснюються 

в обмін на частку акціонерного капіталу на ранніх стадіях розвитку інноваційної діяльності з 

метою забезпечення швидкого зростання капіталізації бізнесу. При цьому венчурний 

інвестор не вимагає заставного забезпечення, яке не можуть забезпечити розглядаються 

інноваційні компанії, а бере ризики на себе, використовуючи свій досвід і зв'язки в бізнесі. 

Стратегічний розвиток - це генеральна комплексна програма дій, що визначають 

пріоритетні для підприємства проблеми, його місію, головні цілі та розподіл ресурсів для їх 

досягнення. За своїм змістом стратегія є довгостроковим плановим документом, результатом 

стратегічного планування. 

При стратегічному плануванні першим, найбільш визначальним вважається вибір 

цілей тих чи інших суб'єктом господарювання. Основну мету підприємства прийнято 

називати місією. Вибір місії підприємства здійснюється з урахуванням дій факторів 

зовнішнього середовища. Виходячи із загальної місії підприємства, формуються його інші 

стратегічні цілі. Реальність і ефективність стратегії підприємства забезпечуються, якщо 

стратегічні цілі будуть: 

- конкретними і вимірюваними; 

- чітко зорієнтованими у часі (коли і якої мети потрібно досягти); 

- досяжними, збалансованими, ресурсно забезпеченими; 

- односпрямованим. 

При цьому бажано встановлювати цілі для кожного напрямку діяльності 

підприємства. 

Стратегічний розвиток венчурного підприємства - це сукупність тактичних дій для 

розвитку організації, які допомагають досягти певних бізнес-цілей. 

Стратегію компанії можна порівняти з дорожньою картою. Коли ви відправляєтеся в 

подорож, ви можете безцільно блукати і в якийсь момент виявитися там, де і хотіли. А 

можете взяти карту, прокласти маршрут з точки А в точку Б і рухатися наміченим шляхом. 

Ефективна стратегія компанії - це найбільш ефективний маршрут з точки А в точку Б, де є 

чіткий вибір цілей організації і способів досягнення мети. Ніхто не заважає піти першим 

шляхом і рухатися без конкретної мети, але в цьому випадку ніхто не може гарантувати, що 

ви опинитеся в потрібному місці. 

Однією із стратегій розвитку венчурного підприємства в Україні повинен бути 

постійний контроль за ринком. Венчурні підприємства повинні завжди пропонувати 

інноваційні ідеї і продукти, тільки в такому випадку венчурний бізнес буде розвиватися і 

з'явиться потік інвестицій. 

Стратегія компанії повинна бути, з одного боку, конкретної і зрозумілою, а з іншого, 

надихати на роботу і нові досягнення. Ніщо так не мотивує власника або топ-менеджмент 

компанії, як конкретні цілі, досяжність яких прогнозована і розрахована в фінансових 

моделях. Якісно зроблена стратегія дозволяє подивитися на розвиток бізнесу з висоти 3-5 

років. Стратегія дає можливість проаналізувати точки зростання, які можуть виникнути в 

майбутньому, і уникнути помилок, які можна зробити, якщо займатися тільки операційною 

діяльністю. Це важлива і корисна робота, яка показує зрілість власників і керівників 

компанії. 
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