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Тема: РОЛЬ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ІННОВАЦІЙНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Мета: зрозуміти сутність венчурного бізнесу та його вплив на розвиток 

інновацій 

Назва "венчурний" походить від англійського "venture" - "ризиковане 

підприємство або починання". Сам термін "ризиковий" передбачає, що у 

взаєминах капіталіста - інвестора і підприємця, що претендує на одержання від 

нього грошей, присутній елемент авантюризму. І це насправді так. Ризикове 

(венчурне) інвестування, як правило, здійснюється в малі і середні приватні або 

приватизовані підприємства без надання ними будь-якої застави на відмінність, 

наприклад, від банківського кредитування. Венчурні фонди або компанії воліють 

вкладати капітал у фірми, чиї акції не обертаються у вільному продажу на 

фондовому ринку, а цілком розподілені між акціонерами - фізичними або 

юридичними особами (unquoted або unlisted companies).  

Інвестиції направляються або в акціонерний капітал (equity investment або 

financing) закритих або відкритих акціонерних товариств в обмін на частку або 

пакет акцій, або надаються у формі інвестиційного кредиту (debt financing), як 

правило, середньострокового по західних мірках, на термін від 3 до 7 років. 

Процентна ставка по таких кредитах або не встановлюється, або складає LIBOR 

+ 2 - 4% (LIBOR - London Interbank Offered Rate, буквально - лондонська 

міжбанківська ставка пропозиції - середня ставка відсотка, по якій банки в 

Лондоні надають позики проти розміщення в них депозитів. Інформація про її 

коливання публікується "Financial Times", виходячи із середньозваженої ставки 

по 3 - х і 6 - і місячним доларовим депозитам розміром у $10 млн. на 11 годину 

ранку кожного ділового дня, що враховується п'ятьма банками: National 

Westminster Bank, Bank of Tokyo, Deutsche Bank, Bank Nacional de Paris і Morgan 

Guarantee Trust of New York).  
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На практиці, однак, найбільше часто зустрічається комбінована форма 

венчурного інвестування, при якій частина коштів вноситься в акціонерний 

капітал, а інша - надається у формі інвестиційного кредиту.  

Венчурний інвестор, як правило, не прагне придбати контрольний пакет 

акцій компанії (у всякому разі, при первинному інвестуванні). І в цьому - його 

корінна відмінність від "стратегічного інвестора" або "партнера". Останній 

найчастіше споконвічно бажає установити контроль над компанією, що цікавить 

його за тих або інших причин.  

Ціль венчурного капіталіста інша. Здобуваючи пакет акцій або частку, 

меншу, ніж контрольний пакет (minority position або stake), інвестор розраховує, 

що менеджмент компанії буде використовувати його гроші як фінансовий важіль 

(financial leverage) для того, щоб забезпечити більш швидкий ріст і розвиток 

свого бізнесу. Ні інвестор, ні його представники не беруть на себе ніякого іншого 

ризику (технічного, ринкового, управлінського, цінового тощо), за винятком 

фінансового. Усі перераховані ризики несе на собі компанія і її менеджери. При 

цьому, ще одною перевагою венчурного інвестора є приналежність 

контрольного пакета менеджерам компанії. Маючи в себе контрольний пакет, 

вони зберігають усі стимули для активної участі в розвитку бізнесу. Якщо 

компанія, у період перебування в ній як співвласника і партнера венчурного 

інвестора домагається успіху, тобто якщо її вартість протягом 5 - 7 років 

збільшується в кілька разів у порівнянні з первісною, до інвестицій (pre - money 

evaluation), ризики обох сторін виявляються виправданими й усі одержують 

відповідну винагороду.  

Якщо ж компанія не виправдує очікування венчурного капіталіста, то він 

може цілком втратити свої гроші (у тому випадку, коли компанія оголошує себе 

банкрутом), або, у кращому випадку - повернути вкладені кошти, не одержавши 

ніякого прибутку. І другий і третій варіанти вважаються невдалими. Прибуток 

(capital gains) венчурного капіталіста виникає лише тоді, коли через 5 - 7 років 

після інвестування він зуміє продати приналежний йому пакет акцій за ціною, 

що у кілька разів перевищує первісне вкладення.  
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Тому венчурні інвестори не зацікавлені в розподілі прибутку у вигляді 

дивідендів, а бажають весь отриманий прибуток реінвестувати в бізнес.  

Таким чином, класичне венчурне фінансування відрізняється наступними 

характеристиками: 

- здійснюється безпосередньо в акціонерний капітал компаній; 

- має на увазі високий ризик; 

- припускає довгострокову відсутність ліквідності; 

- повернення по інвестиціях здійснюється за рахунок продажу акцій 

(частки в акціонерному капіталі) компаній. 

Сам процес продажу у венчурному бізнесі також має свою назву - "exit" - 

"вихід". Період перебування венчурного інвестора в компанії носить 

найменування "спільного проживання" - "living with company".  

Поділ спільних ризиків між венчурним інвестором і підприємцем, тривалий 

період "спільного проживання" і відкрите декларування обома сторонами своїх 

цілей на самому початковому етапі загальної роботи - складові цілком 

ймовірного, але не автоматичного успіху. Однак, саме такий підхід представляє 

собою основну відмінність венчурного інвестування від банківського 

кредитування або стратегічного партнерства.  

Суб'єктами венчурного бізнесу є: 

- фінансові акцептори - венчурні компанії й починаючі підприємці; 

- фінансові донори - приватні особи, компанії й спеціалізовані фонди; 

- фінансові й інформаційні посередники, що забезпечують зв'язок між 

представниками перших двох груп. 

Фінансові акцептори. У венчурному бізнесі прийнята наступна класифікація 

компаній, що претендують на одержання інвестицій, залежно від стадії розвитку, 

на якій вони перебувають. 

За своїм характером вкладення венчурні компанії можна підрозділити на 

наступні види:  

1. Фінансування на ранній стадії розвитку ($25 тис. - $250 тис.)  
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- Посівний капітал (seed capital) виділяється, головним чином, на етапі, 

коли компанія - це команда ентузіастів і ще нематеріалізована ідея. 

- Стартовий капітал (start-up capital) - фінансування перед виводом товару 

на ринок. Кошти направляють на розробку товару і первинний маркетинг, а 

також на підготовку компанії до виробництва в комерційних масштабах.  

2. Фінансування на стадії розширення ($500 тис. - $5 млн.)  

- на першій стадії кошти виділяються на те, щоб компанія розпочала 

повномасштабне виробництво і комерційні продажі  

- на другій стадії метою фінансування є підтримка діяльності компанії, що 

має потребу в значному оборотному капіталі.  

- третя стадія (називається також "mezzanine financing") - виділення коштів 

на масштабне розширення діяльності і розробку нових продуктів, компанія 

наблизилася до точки беззбитковості.  

- четверта стадія (називана також "bridge financing") - кошти на розширення 

компанії, що відкриває їй шлях до IPO у найближчі 6-12 місяців. Ціль - 

поліпшити стан балансу компанії, залучити в її раду директорів авторитетного 

інвестора (присутність якого дозволить збільшити вартість компанії на 

публічних ринках) або підстрахуватися на випадок провалу при IPO. Часто 

"bridge financing" - "швидка фінансова допомога" для компанії, що стикнулася з 

труднощами, і якої потрібно час, щоб одержати доступ до більш масштабного 

фінансування. 

3. Фінансування придбання або викупу ($3 млн. - $20 млн.)  

- Фінансування придбання (acquisition financing) - кошти виділяються на 

поглинання іншої компанії. Для цієї мети можуть бути також використані 

високоприбуткові ("сміттєві") облігації або банківські кредити.  

- Фінансування викупу (leveraged buyout financing) - кошти надаються групі 

менеджерів на придбання бізнесу публічної або приватної компанії через викуп 

її акцій.  
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Отже, вищенаведене свідчить про те, що можливість використання 

венчурного капіталу підприємцем залежить від життєвого циклу його компанії 

(бізнесу),  як наведено на рис. 1. 

Прибуток 
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Рис. 1. Стадії розвитку підприємництва, що потребує капіталовкладень 

 

Капіталісти. На кожному з етапів розвитку компанії від стадій Seed й Start-

up і до виходу на фондовий ринок підключатися до фінансування її проекту 

можуть різні інвестори - від приватних осіб до великих транснаціональних 

фондів. При цьому частка самих засновників фірми може зменшитися (іноді з 

50% до 10-15%), хоча її ринкова вартість разом з ростом компанії помітно (іноді 

експоненціально) збільшується. 

Неформальний сектор. Фінансуванням проектів на ранніх стадіях їхньої 

розробки займаються, як правило, приватні особи - «ангели» (Angel Capital), - які 
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вкладають «посівний капітал» (seed finance). Розмір інвестицій бізнес - ангелів 

перебуває в межах від 10 тис. до декількох мільйонів доларів і звичайно 

становить 5-20% наявних у них коштів. Бізнес-ангели найчастіше проводять 

кілька інвестицій, тим самим розподіляючи свої вкладення й знижуючи ризики. 

Вони можуть робити інвестиції від свого імені або через свої компанії, що може 

бути пов'язано з оподатковуванням або іншими причинами. Звичайно бізнес-

ангели не афішують свою діяльність і віддають перевагу анонімності, тому 

оцінити реальний розмір ринку неформальних інвестицій неможливо. Однак за 

існуючим даними кількість активних бізнес-ангелів у Європі оцінюється в 

125000, а кількість здійснених ними інвестицій в 30-40 разів перевищує такі 

інвестиції венчурних фондів. Кількість же потенційних бізнес-ангелів перевищує 

таких же активних в 10 разів. У США бізнес-ангели здійснюють більше 80% 

Інвестицій на початкових стадіях і відіграють неоціненну роль у розвитку малого 

бізнесу. За оцінками експертів, тільки в США в 2000 р. вони уклали 50000 угод 

на загальну суму 40 млрд дол. У Європейському Союзі інвестиційний пул, 

принаймні, одного мільйона потенційних бізнес-ангелів становить 10-20 млрд 

євро. У середньому щорічно вони фінансують в 30-40 разів більше починаючих 

компаній у порівнянні з інституціональними венчурними інвесторами 

Участь бізнес-ангелів у керуванні компанією може бути різною й 

обговорюється з її власниками в кожному конкретному випадку. Деякі з них 

можуть бути залучені в повсякденне керування компанією або просто бути 

пасивними інвесторами. В 80% випадків бізнес-ангели беруть активну участь у 

керуванні проінвентованими компаніями. Середній же час, проведений 

Інвесторами на робочому місці в компаніях, становить 3-8 год. у тиждень. 

Приватний інвестор може обійняти посаду фінансового директора фірми, що 

створюється, на неповний робочий день, тобто фактично контролювати 

використання власних коштів, найняти для цих цілей кваліфікований 

управлінський персонал або надати можливість керування засновникам 

компанії. 
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Формальний сектор. На більш пізніх стадіях розпитку фінансованих 

компаній суми значно більші. У США звичайно мова йде про величини, що 

становлять від 250 тис. до 20 млн дол. на одне «коло» фінансування. Займаються 

цим найчастіше спеціальні Інститути. Організаційна структура типового 

венчурного інституту виглядає в такий спосіб. Він може бути утворений  або  як  

самостійна  компанія  (фонд),  або  як  обмежене партнерство. У деяких країнах 

під венчурною компанією (фондом) розуміють асоціацію партнерів, а не 

компанію як таку. Директори й управлінський персонал можуть бути найняті як 

самим фондом, так й окремою керуючою компанією або керуючим, що надає 

свої послуги фонду. Венчурний капіталіст, що стоїть на чолі фонду або компанії 

(або керуюча компанія), не вкладає власні кошти в компанії, акції яких він 

отримує. 

Венчурний капіталіст - це посередник між синдикованими (колективними) 

інвесторами й підприємцем. В цьому полягає одна і з самих принципових 

особливостей цього типу інвестування. З одного боку, венчурний капіталіст 

самостійно ухвалює рішення щодо вибору того або іншого об'єкта для внесення 

інвестицій, бере участь у роботі ради директорів і всіляко сприяє росту й 

розширенню бізнесу цієї компанії. З іншого боку - остаточне рішення про 

здійснення інвестицій приймає інвестиційний комітет, що представляє інтереси 

інвесторів. В остаточному підсумку одержуваний венчурним інвестором 

прибуток належить тільки інвесторам, а не йому особисто. Він має право 

розраховувати тільки на її частину. Крім того, управляюча компанія  або  

приватні  особи, співробітники управлінського штату, так само як і генеральний 

партнер, можуть розраховувати на відсоток від прибутку фонду, що звичайно 

досягає 20%. 

Основними передумовами виникнення венчурного бізнесу є бажання 

підприємця одержати додатковий капітал. Ефект впливу венчурного капіталу в 

12 західно-європейських країнах, підприємцями, що одержали венчурный 

капітал, відзначався в ряді переваг, але близько 80% управляючих 
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проінвестованих компаній були упевнені, що їх компанії припинили б існування 

або розвивалися б не настільки швидко, якби не венчурний капітал.  

Залишається лише сподіватися, що сам факт інвестування сприяв підтримці 

життєздатності і потенційному росту компаній. Але більшість підприємців 

визнали, що венчурні капіталісти дають щось більше, ніж просто фінансова 

підтримка. У той час, як 12% підприємців розглядали свого венчурного інвестора 

як усього лише "керуючого фондом", 52% вважали його своїм "дійсним 

партнером". А це досить переконлива рекомендація.  

До основних очікувань підприємця від венчурного капіталіста належать: 

- капітал - що взагалі очевидно, до того ж це слово є складовою частиною 

назви.  

- довіра - з боку банків, інших фінансових установ, постачальників, 

замовників.  

- -порада - фінансова рекомендація з приводу спільної стратегії і напрямку 

діяльності.  

- виклик – щодо генерації нових ідей, а не підтримання статус-кво (завжди 

прагнути до того, щоб компанія була кращою).  

- контакти - з фінансовими установами, постачальниками, замовниками, 

додаткове управління. 

Венчурний капітал - дуже проста справа, а венчурний капіталіст здійснює: 

- збір грошей з інвесторів (зазвичай юридичних осіб);  

- пошук відповідних компанії й інвестування в них; 

- збільшує додану вартість компанії;  

- виходить з компаній;  

- повертає гроші інвесторам;  

- починає ту ж процедуру із самого початку. 

Як правило, процес залучення венчурних коштів припускає реалізацію 

наступних етапів: 

1. Визначення кола потенційних інвесторів. Виходячи з того, що виникнення 

венчурного бізнесу пов’язано з використанням новітніх технологій, вен чуні 
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капіталісти і фінансують саме прогресивні фірми, отже у Інтернеті можна знайти 

безліч баз даних, де систематизована інформація по венчурним фірмам. Тут 

необхідно зазначити, що венчурні фірми часто мають спеціалізацію, в основі якої 

може лежати географічний принцип (фінансуються компанії тільки конкретного 

регіону), галузевий принцип (фінансуються компанії, що належать до визначеної 

індустрії) або етап розвитку компанії - одержувача коштів (одні венчурні фонди 

займаються компаніями, що знаходяться на самій ранній стадії розвитку, 

надаючи їм "посівний капітал", інші фонди - більш зрілими компаніями, що вже 

довели свою життєздатність).  

Пошук венчурного інвестора можна здійснити в Інтернеті на сайтах: 

www.nvca.org, www.businessfinance.com, www.vfinance.com, 

www.businesspartners.com, www.vcaonline.com, www.piex.co.uk, 

www.ventureexchangenetwork.com, www.v-capital.com. 

Пошук "ангела": www.tcvn.org, www.angel-investors.com. 

2. Вивчення обраних венчурних фондів. Підприємцю корисно подивитися, 

які компанії входять у портфелі венчурних фондів, і за якими критеріями вони 

обиралися. Необхідно зв'язатися з цими компаніями і довідатися про можливості 

співробітництва (венчурні фонди прагнуть, коли складові їхнього портфеля 

створюють ефект синергізма), а також необхідно ознайомитися з способами 

входу у даний фонд.  

3. Установлення відносин з фірмами, що пропонують юридичні й 

аудиторські послуги, які вже працюють з даним фондом. 

4. Складання бізнес-плану і "резюме керівництва" (executive summary). У 

цих документах повинні знайти відображення відповіді на найчастіше виникаючі 

в інвесторів і аудиторів питання. Даремно розсилати у венчурні фонди повний 

бізнес-план - його навряд чи будуть читати цілком. Звичайно відправляється 

кілька сторінок "резюме керівництва" з фінансовими викладеннями і 

прогнозами.  

5. Збір рекомендацій. Венчурний фонд напевно побажає довідатися, що 

представляє собою компанія зі слів шановних і авторитетних людей, тому 
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необхідно додати список ділових партнерів, клієнтів, постачальників, 

аудиторських і юридичних фірм тощо.  

6. Перший контакт із венчурним фондом. Бажано, щоб керівників компанії 

у фонді представляла добре відома даному фонду особа. У венчурному бізнесі 

зв'язки вирішують дуже багато, тому часто зустрічається порада - "культивуйте 

корисні особисті контакти"! 

7. Привертайте до себе увагу. У компанії, щоб викликати інтерес інвестора, 

буде усього кілька хвилин. Перед нею стоїть задача переконати венчурного 

"капіталіста" у тому, що вона є вигідним об'єктом для вкладення його коштів, а 

для цього потрібно довести високу імовірність успішного виходу з угоди при 

одержані значного доходу. Причому робити це треба зрозумілою мовою, не 

бравіруючи технічними термінами. 

Якщо трудомістка підготовча робота принесла плоди у вигляді виявленого 

венчурним інвестором інтересу, компанія переходить на новий етап, 

наближаючись на крок до одержання заповітних грошей.  

БІЗНЕС ВЕНЧУРНИЙ - сфера підприємницької діяльності, пов'язана з 

реалізацією ризикових проектів, ризикових інвестицій, головним чином в 

області науково-технічних новинок. Фінансування приймають на себе банки, 

інвестиційні компанії, спеціалізовані венчурні фірми або юридично самостійні 

організації, звичайно у формі товариств з обмеженою відповідальністю. Галузева 

приналежність пропонованих авторами проектів технічних новинок ролі не грає. 

Цей вид бізнесу зв'язаний з великим ризиком, тому його часто називають 

ризиковим. 

Внаслідок недосконалості національних законодавств прийнятою 

практикою є реєстрація як фондів, так і керуючих компаній в офшорних зонах. 

Це   дозволяє   максимально   спростити   процедуру оформлення   й допомагає  

уникнути  складних  питань,   пов'язаних  з подвійним оподатковуванням доходів 

і прибутку. 
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Традиційні джерела формування інвестиційних фондів у більшості країн 

світу - кошти приватних інвесторів, інвестиційні інститути, пенсійні фонди, 

страхові компанії, різні урядові агентства й міжнародні організації. 

Формальний і неформальний сектори відіграють взаємодоповнюючу роль. 

Інвестиції неформального сектора особливо важливі на самих ранніх стадіях 

розвитку «стартових» фірм, коли вони мають погребу в «посівному капіталі» для 

розробки концепції продукту й дослідного зразка, у той час як формальний 

сектор більш активний на стадії швидкого росту фірми, коли потрібні кошти на 

розширення виробництва й збільшення обсягу продажів. 

У загальному вигляді венчурне фінансування - це довгострокові фінансові 

інвестиції з високим ступенем ризику в акції новостворюваних малих 

інноваційно-технологічних фірм (або венчурних підприємств, що вже добре себе 

зарекомендували), які орієнтовані на розробку і виробництво наукомістких 

продуктів, задля їх розвитку й розширення, з метою отримання прибутку від 

приросту вартості вкладених коштів. Іншими словами, венчурне фінансування 

представляє собою своєрідну позику коштів, довгостроковий кредит без 

отримання будь-яких гарантій, при цьому венчурний капіталіст вкладає кошти в 

акціонерний капітал підприємства, іншу частину якого складає інтелектуальна 

власність засновників венчурного підприємства. 

Роль посередників між потенційними інвесторами та підприємствами, які 

потребують стартового капіталу чи фінансових коштів для реалізації нової ідеї, 

виконують венчурні інституції: 

- венчурні фонди, інвестиційні компанії, 

- промислово-фінансові групи, 

- бізнес-інкубатори, 

- технопарки, 

- консорціуми та ін. 

Використання різноманітних венчурних інституцій дозволяє залучати в 

якості інвесторів великі компанії, корпорації, національні та комерційні банки, 

пенсійні фонди, страхові компанії, та навіть приватних осіб. 
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Венчурне фінансування докорінно відрізняється від будь-якого іншого, в 

тому числі найбільш розповсюдженого — банківського, і має ряд переваг (рис. 

2), що полягають у наступному:  

- венчурний бізнес з самого початку припускає можливість провалу 

проекту, що інвестується; 

- венчурне фінансування не потребує щорічних виплат по відсотках, 

ліквідної застави; 

- інвестор не вимагає страхувати свої ризики, при  цьому активно 

допомагає новій фірмі порадами, досвідом і діловими зв'язками. 

Без перебільшення можна констатувати, що венчурне фінансування це: 

- важливий інструмент інвестування підприємств, розвиток яких 

пов'язаний зі значним ризиком з одночасною можливістю отримання великих 

прибутків; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Переваги венчурного інвестування 

- одне з найбільш реальних й доступних джерел фінансування малих 

високотехнологічних  фірм,  що  займаються  розробкою  й впровадженням нових 

прогресивних технологій; 
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- надійна й дієва альтернатива позиковому фінансуванню, яка орієнтована 

не на існуючі, а на майбутні активи компанії, що розвивається; 

- можливість здійснення якісного "стрибка" від ранніх безприбуткових 

етапів розвитку нової високотехнологічної компанії до рентабельних стадій п 

життєвого циклу. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Описати еволюцію венчурного бізнесу в світі 


