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Венчурне інвестування – принципово новий різновид грошових вкладів у 

акції нових фірм чи підприємств, що здійснюють свою діяльність у сучасних 
сферах бізнесу. За останні декілька років даний вид інвестування почав активно 
проявляти себе в Україні. 

Венчурне інвестування здійснюється спеціально створеними суб’єктами 
фінансового ринку – венчурними  фондами, згідно Закону України «Про інститути 
спільного інвестування» венчурним фондом є недиверсифікований інститут 
спільного інвестування закритого типу, який здійснює виключно приватне 
(закрите) розміщення цінних паперів ІСІ серед юридичних осіб та фізичних осіб і 
активи якого можуть включати цінні папери, емітовані пов’язаними особами 
компанії з управління активами такого фонду [1].Тобто, венчурні фонди – це 
фонди приватного капіталу, які інвестують у підприємства, що знаходяться на 
ранніх стадіях свого розвитку. 

Ризик венчурного інвестування повністю лежить на інвесторові, тому 
законодавство звільнило такі фонди від численних нормативних обмежень, 
характерних для діяльності інвестиційних фондів інших типів (закритих та 
відкритих). Склад і структура активів венчурного фонду визначається тільки його 
учасниками. Немає обмежень і на кількість учасників венчурного інвестиційного 
фонду – учасником фонду може бути і одна особа. Єдине обмеження для таких 
фондів – цінні папери фонду не підлягають публічному розміщенню і 
розміщуються тільки серед юридичних осіб [2]. 

Для аналізу сучасного стану венчурного інвестування в Україні 
проаналізуємо наявну кількість венчурних інститутів спільного інвестування (ІСІ), 



Секція 1.  
Трансформаційні процеси в сучасній економіці України. Управління інноваційним розвитком 
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а також динаміку вартості чистих активів венчурних ІСІ за щоквартальними 
даними у період 2013 – 2016 років (рисунок). 

Спостерігаємо тенденцію до росту вартості активів венчурних ІСІ, 
незважаючи на зниження рівня макроекономічних показників в країні. Згідно 
статистичних даних кількість венчурних ІСІ скоротилася з 1030 шт. у 2013 р. до 
990 шт. у 2016 р., при цьому вартість їх чистих активів значною мірою 
збільшилася з 149880,8 млн. грн. до 204040,7 млн. грн. за відповідний період. 
Тенденція до скорочення кількості венчурних ІСІ пов’язана із збільшенням 
мінімальної заробітної плати, адже норматив мінімального обсягу активів для ІСІ 
становить 1250 мінімальних заробітних плат [1]. Відповідно, венчурні ІСІ були 
вимушені збільшити розмір свої активів, деякі компанії вдалися до об’єднання 
своїх активів, а деякі були вимушені припинити свою діяльність. 

 
Рисунок – Динаміка вартості чистих активів та кількості венчурних ІСІ за 

2013 – 2016 рр. 
* джерело [3] 
 
Практика українських венчурних інвестицій, яка зараз знаходиться в стані 

зародження, в своєму розвитку наштовхується на ряд проблем, головними серед 
яких є нестабільна економічна ситуація в країні, відсутність державної підтримки, 
низький рівень розвитку венчурної інфраструктури, а також низька ліквідність 
венчурних інвестицій, що пов’язано із нерозвиненістю фондового ринку. Проте, 
активізація діяльності венчурних фондів в межах країни і їх готовність робити 
фінансові вкладення в перспективні нові проекти говорить про те, що Україна має 
можливість переорієнтуватися з іноземних на вітчизняні інвестиції. Головне зараз 
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– створити всередині країни умови, при яких інвестори віддавали б перевагу 
вітчизняним проектам і компаніям, а не орієнтувалися на закордонні в пошуках 
стабільності.  
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Багато банкірів неодноразово казали, що один невеличкий мікрокредит 
(позика, що не перевищує 5-15 тисяч доларів) уже дає підприємству можливість 
створити хоча б одне робоче місце. Активне кредитування підприємств малого 
бізнесу сприяє найкращим чином поліпшує ситуацію на ринку праці. Саме ці види 
бізнесу, що в будь – якій цивілізованій країні становлять основу її валового 
виробництва (від 40 до 70% ВВП), в Україні почуваються аж надто недобре, і не 
лише протягом останніх двох воєнних років. Таке було фактично завжди. Проте 
активізація практично «мертвого» кредитування малого бізнесу не спостерігається 
вже протягом трьох років. Яким чином можна докорінно поліпшити ситуацію? 
Що для цього можуть зробити, власне, банки? 

На сьогодні фахівці виокремлюють і так званий мікробізнес, якому надають 
невеликі кредити на малі строки. Для одержання кредиту позичальник звертається 


