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Розробка та впровадження високотехнологічних систем супроводжується 
значним ризиком, через рівень якого банки часто відмовляють у наданні 
кредитів. Тому підприємства змушені шукати нових джерел фінансування 
інноваційного розвитку, одним з яких є венчурне фінансування. 

Переважна більшість дослідників відзначає розвиток венчурного бізнесу 
в Україні як незадовільний, а індустрія венчурного капіталу знаходиться взагалі 
лише на початковій стадії. Сприяти підвищенню ефективності венчурного 
фінансування потенційно мали б великі банки, однак, в нашій країні вони 
більше занепокоєні не стільки фінансуванням ризикованих інноваційних 
проектів, скільки отриманням гарантії повернення кредитів. 

Одним з основних чинників, що стримують розвиток вітчизняного 
венчурного фінансування полягає є те, що існуючі венчурні фонди надають 
перевагу низько- та середньоризикованим короткотривалим операціям з 
фінансовими активами та нерухомістю і практично не зорієнтовані на "хай-тек" 
технології. Аналізуючи декларації управління активами венчурних фондів, 
можна виділити основні сфери українського венчурного інвестування: 
будівництво, торгівля, готельний і туристичний бізнес, переробка 
сільськогосподарської продукції, страхування, інформатизація тощо.  

Іншим негативним чинником розвитку венчурного бізнесу є те, що 
насправді він венчурним є лише формально, адже відсутні головні 
характеристики венчурного інвестування – інноваційна компонента, 
ризикованість та класична орієнтація на інноваційні проекти, співпраця з 
технопарками, бізнес-інкубаторами тощо. 

До чинників, які обмежують розвиток венчурного бізнесу в нашій країні 
треба віднести також недосконалість законодавчої бази, відсутність чіткої 
політики стимулювання його розвитку, економічної заінтересованості 
більшості господарських суб’єктів у реалізації принципово нових розробок, 
нерозвиненість ринку цінних паперів, високий рівень податку, який не враховує 
конкурентоспроможність і новизну виробів, недостатню кількість проектів з 
високим економічним потенціалом, привабливих для венчурних інвесторів. 

До чинників, які можуть сприяти розвитку підприємницьких структур 
венчурного капіталу,слід віднести наявність дешевої і висококваліфікованої 
творчої робочої сили, великі запаси сировинних ресурсів, а також коштів, що 
осідають в іноземних банках, зручне географічне розташування країни тощо. 

Отже, на розвиток вітчизняного венчурного бізнесу впливає цілий ряд 
чинників, але перш за все необхідно вдосконалити українське законодавство, 
яке створює певні обмеження для створення і розвитку венчурного 
інвестування, а також вдосконалити політику стимулювання його розвитку. 


