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Постановка проблеми. Нині в Україні спостерігається 
складна ситуація й у сфері венчурної діяльності, й у сфері захи-
сту прав на інтелектуальну власність. Проблемним залишається 
і питання гармонізації українського законодавства у сфері інно-
ваційної діяльності з нормативно-правовою базою ЄС. Імпле-
ментація стимулюючих норм навіть у наявні закони в Україні 
не завжди проходить легко, оскільки існує багато сил, що нама-
гаються використати пільги для наукових та інноваційних орга-
нізацій у власних цілях [1, с. 12]. Думки науковців і практиків 
щодо стану вітчизняної венчурної діяльності одностайні, а саме:

- в Україні ще не вироблено економічної політики, спря-
мованої на світовий ринок, і політики інтеграції у міжнародну 
спільноту;

- в Україні тільки народжується повноцінна індустрія вен-
чурного капіталу [2];

- ринок венчурного капіталу в Україні на сьогодні все ще 
знаходиться у стані формування [3, с. 5].

Отже, організаційно-економічне забезпечення венчурної 
діяльності потребує вдосконалення й уваги з боку держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню 
окремих особливостей венчурної діяльності присвячено низку 
праць таких учених, як В.В. Кобринчук [1], Н.В. Краснокутська 
[2], Н.М. Іларіонова [3] та ін. Аналізу принципів венчурної діяль-
ності присвячено роботи таких науковців, як: В.Ф. Савченко і 
Д.В. Шатирко [4], А.А. Садеков [5] – у частині організації вен-
чурного фінансування; Р.Ю. Кризська [6] – у частині державного 
сприяння розвитку венчурного підприємництва; О.Ю. Новодон 
[7] – у частині інноваційного розвитку підприємств на базі прин-
ципів економіки знань; В.С. Локшин [8] – у частині урахування 
специфічних функцій, цілей і завдань різних суб’єктів венчурної 
діяльності; С.М. Ілляшенко – у частині систематизації принци-
пів інноваційної діяльності підприємства [9].

Але організаційно-економічні основи венчурної діяльності 
вітчизняних промислових підприємств залишаються, на нашу 
думку, недостатньо систематизованими і потребують ґрунтов-
ного наукового дослідження. 

Мета статті полягає у дослідженні та систематизації орга-
нізаційно-економічних основ венчурної діяльності вітчизняних 
промислових підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Держава може 
підтримувати венчурне підприємництво шляхом застосування 
традиційних підходів: надання прямих інвестицій, кредитів 
із низькими пільговими ставками; надання фінансових пільг 
суб’єктам венчурної діяльності; вдосконалення норм, що рег-
ламентують венчурну діяльність. Науковці зазначають, що пра-
вове забезпечення венчурного підприємництва та гарантії його 
здійснення практично відсутні [1; 6 та ін.].

Сучасна нормативно-правова база України (211 355 доку-
ментів станом на 13.01.2016 та 217 912 документiв станом на 
13.12.2016) налічує лише вісім документів, які містять термін 
«венчурний фонд» (і всі вони стосуються цінних паперів) [10].

Спеціалізованих нормативно-правовових документів, що 
регламентують венчурну діяльність у частині її інноваційного, 
інвестиційного, науково-технічного, інтелектуального склад-
ників у базі налічується близько 200 документів, які потребу-
ють удосконалення, оскільки мають низьку результативність 
впливу на розвиток цієї діяльності в Україні. Основні з них 
систематизовані у хронологічному порядку за підрозділами, 
які визначають загальні характеристики венчурної діяльності 
(інноваційний, інвестиційний (у т. ч. фінансовий), науково-тех-
нічний, інтелектуальний складники) і наведені узагальнено на 
рис. 1.

Надзвичайно важливим є організаційний аспект діяльності, 
але окремо його виділити не вдалося, оскільки в норматив-
но-правових документах він розпорошений. Також важливими 
є фінансові аспекти, які також виокремити не вдалося (вони 
включені до розділу «Інвестиційна діяльність»).

Така систематизація основних документів нормативно-пра-
вової бази, що регламентують венчурну діяльність у частині її 
інноваційного, інвестиційного, науково-технічного та інтелек-
туального складників, дає змогу визначити слабкі місця в базі 
та сформулювати пропозиції щодо її вдосконалення. 

Окрім того, в Україні створена нормативно-правова база, 
що регламентує організаційні та процедурні питання специфіч-
них відносин, що виникають у процесі венчурної діяльності. 

Стратегічною метою модернізації вітчизняної законодавчої 
бази є, з одного боку, її розбудова в бік гармонізації з європей-
ськими нормами і стандартами, а з іншого – створення право-
вих підстав для нової моделі взаємовідносин між наукою і сус-
пільством, бізнесом і державою, що в цілому стане базою для 
успішної венчурної діяльності.

Окрім організаційного регламентування венчурної діяльно-
сті, важливою є система економічних відносин, які врегульову-
ють різні її аспекти (фінансові, інвестиційні тощо). На мікро-
економічному рівні венчурна діяльність підпорядковується 
певним принципам організації і впровадження. Розглянемо їх. 

Принципи організації венчурного фінансування були 
закладені на початку становлення венчурного капіталу засно-
вниками цього бізнесу, а саме Т. Перкінсом, Ю. Клейнером,  
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Ф. Кофілдом, Б. Байерсом та ін. У 1950–1960-ті роки вони роз-
робили основоположні концепції організації фінансування: 
створення партнерств у вигляді венчурних фондів, збирання 
грошей у партнерів з обмеженою відповідальністю й установ-
лення правил захисту їх інтересів, застосування статусу гене-
рального партнера [5].

В.С. Локшин уважає, що для різних суб’єктів венчурної 
інвестиційної діяльності використовуються різні принципи 
(табл. 1). Такий розподіл випливає з особли-
востей венчурної діяльності та специфічних 
функцій, цілей і завдань, що повинні викону-
вати обидві сторони процесу [8, с. 7–8].

На думку В.Ф. Савченко, Д.В. Шатирко 
[4] та А.А. Садєкова [5], принципи організації 
процесу венчурного фінансування доцільно 
поділяти на чотири групи: принципи органі-
зації венчурних фондів; принципи організа-
ції відносин між венчурним капіталістом та 
інвестором; принципи організації процесу 
венчурного фінансування та принципи орга-
нізації діяльності щодо обмеження ризиків. 
Тобто ці автори приділяють увагу фінан-
суванню, організації та ризикам, з одного 
боку, та венчурним капіталістам, інвесторам, 
венчурним фондам і венчурним компаніям –  
з іншого. Отже, основні акценти розставлено 
на встановленні та підтримці вигідних для 
інвесторів відносин.

На нашу думку, принципи організації 
венчурної діяльності необхідно розглядати не 
тільки з позицій фінансування та ризиків, а й 
з позицій маркетингу (від проведення дослі-
джень до просування і реалізації), виробни-
цтва (науково-технічного рівня венчурних 
ідей), менеджменту (специфіки організацій-
ного та управлінського процесів) та іннова-
цій (усіх аспектів затребуваності результатів 
конкретного венчуру).

Інноваційна діяльність підприємства, на 
думку С.М. Ілляшенко [9, с. 44–45], повинна 
здійснюватися за такими принципами:

- адаптивності – прагнення до під-
тримання певного балансу зовнішніх і вну-
трішніх можливостей розвитку (внутрішніх 
спонукальних мотивів діяльності суб’єкта 
господарювання і зовнішніх, що генеруються 
ринковим середовищем); 
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Рис. 1. Складники венчурної діяльності, відображені в законах України

Таблиця 1
Принципи діяльності учасників венчурного процесу

Принципи венчурної діяльності інвестора Принципи венчурної діяльності підприємця
Динамізм Комплексний і системний характер управлінських рішень
Інтегрованість з об'єктом інвестування Сталість і корелятивність із загальною системою управління
Комплексний і системний характер управлінських рішень Головний принцип побудови системи управління – проектний підхід
Концентрація ресурсів і зусиль Організаційно-управлінська забезпеченість

Варіативність Орієнтація на новизну й інноваційність технології, продукту, ринку, 
управлінської технології тощо

Закінченість Споживча орієнтація
Орієнтація на нарощування потенціалу підприємства Цільова орієнтація – нарощування потенціалу підприємства 
Стратегічна орієнтація цілей, рішень і дій Самостійність та ініціативність

- динамічності – динамічне приведення у відповідність 
цілей і спонукальних мотивів (стимулів) діяльності підприємства 
(зокрема, його власників, менеджерів, фахівців, працівників); 

- самоорганізації – самостійне забезпечення умов функ-
ціонування, тобто самопідтримка обміну ресурсами (інфор-
маційними, матеріальними, фінансовими) між елементами 
виробничо-збутової системи підприємства, а також між підпри-
ємством і зовнішнім середовищем; 
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- саморегуляції – коригування системи управління 
виробничо-збутовою діяльністю підприємства відповідно до 
змін умов функціонування; 

- саморозвитку – самостійне забезпечення умов трива-
лого виживання і розвитку підприємства (відповідно до його 
місії й ухваленої мотивації діяльності).

Це класичні принципи інноваційної діяльності, які не 
потребують доповнення.

Враховуючи стрімкий розвиток НТП і прискорення еконо-
мічних процесів, уважаємо за необхідне розглянути інформа-
ційно-інтелектуальний аспект, який стає все більш важливим в 
«економіці знань». Так, О.Ю. Новодон [7] пропонує класифіка-
цію принципів інноваційного розвитку на базі економіки знань, 
яка включає три групи: принципи, що визначають необхідні 
характеристики системи (включають перелік С.М. Ілляшенко); 
принципи, що відображають особливості економіки знань; 
принципи організації дій. 

Для розуміння основних принципів формування відносин у 
венчурній діяльності необхідно представляти інтереси кожної 
сторони в спільному проекті, а саме:

• з боку підприємця:
- знаходження необхідної суми для інвестування;
- виведення нового товару на ринок або формування нового 

сегмента ринку для отримання прибутку;
- визначення мінімально необхідної кількості переданих 

інвестору прав власності, контролю діяльності для все-таки 
отримання необхідного інвестування;

- залишення за собою можливості впливати на розподіл 
одержуваного прибутку;

- залишатися головним керівником проекту і його техноло-
гічним виконавцем;

- за виходу проекту на стадію expansion або IPO мати 
достатньо прав для вибору стратегічного рішення й отримання 
відповідного доходу;

- мати можливість максимально використовувати зв'язки, 
досвід і ділові здібності інвестора;

• з боку інвестора:
- наявний вільний капітал (це переважно грошові кошти і 

нерухомість) повинен працювати на розширення свого відтво-
рення;

- розроблення стратегії розвитку венчурного бізнесу з чіт-
ким розумінням цілей, завдань, способів виконання кожного 
венчурного проекту, що забезпечується або власним, або спіль-
ним фінансуванням;

- переконаність у необхідності власного стратегічного 
управління інвестованим проектом (підприємством);

- обов'язковість із боку підприємця виконувати поради 
інвестора у сфері вирішення фінансових проблем, рекрутингу 
ключових співробітників, оцінки менеджменту;

- наявність переважного права:
• на вибір або отримання своєї частки або розміру вкла-

дених інвестицій – у разі продажу підприємства (проекту),
• на акції пропорційно наявному їх обсягу – під час 

покупки (у разі додаткового інвестування);
- розуміння того факту, що в центрі будь-якого венчурного 

проекту завжди знаходиться його інвестор;
- розуміння того, що інвестор є таким же підприємцем і 

в основі можливостей спільного бізнесу лежать особистісні 
відносини, при цьому спільність поглядів є чи не найголовні-
шою причиною розвитку цього бізнесу, незважаючи навіть на 
результати фінансового аналізу;

- готовність до такого результату, як утрата інтересу до вен-
чурного проекту з боку підприємця.

Отже, враховуючи вищевикладене стосовно основних 
аспектів венчурної діяльності, які регламентуються законо-
давством України (інноваційних, інвестиційних (у т. ч. фінан-
сових), науково-технічних та інтелектуальних), та принципів 
такої діяльності, узагальнених у роботах науковців (інновацій-
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Рис. 2. Класифікаця принципів венчурної діяльності підприємств [4; 5; 7; 9] 
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них, фінансових, організаційних, ризикових, інформаційних), 
пропонуємо систематизовану класифікацію принципів венчур-
ної діяльності підприємств (рис. 2). 

Дана систематизація дає змогу більш повно враховувати всі 
аспекти венчурної діяльності підприємств, а саме: 

- інформаційні (у т. ч. інтелектуальні); 
- інноваційні; 
- інвестиційні (у т.ч. фінансові); 
- обмеження ризиків; 
- організаційні; 
- системні.
Дослідивши організаційно-економічні передумови венчур-

ної діяльності вітчизняних промислових підприємств, відзна-
чимо коеволюційність характеру їх розвитку (тобто взаємо-
обумовленність змін окремих суб’єктів венчурної діяльності 
як складових елементів цілісної системи, що розвивається), 
оскільки механізми взаємообумовлених змін усіх суб’єктів вен-
чурного середовища є подібними, а в цілому вони становлять 
цілісну систему, яка розвивається.

Висновки. Таким чином, у статті:
- проаналізовано нормативно-правову базу, що регламен-

тує організаційні та процедурні питання специфічних відно-
син, які виникають у процесі інноваційної та венчурної діяль-
ності;

- систематизовано основні документи нормативно-пра-
вової бази, що регламентує венчурну діяльність у частині її 
інноваційного, інвестиційного, науково-технічного та інтелек-
туального складників;

- систематизовано класифікацію принципів венчурної 
діяльності підприємств, що дає змогу більш повно враховувати 
всі аспекти венчурної діяльності та може бути покладено в 
основу методології венчурної діяльності вітчизняних промис-
лових підприємств.

Результати даного дослідження можуть бути покладені в 
основу подальших досліджень венчурної діяльності вітчизня-
них промислових підприємств. 
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Аннотация. В статье проанализирована норматив-
но-правовая база, регламентирующая организационные 
и процедурные вопросы специфических отношений, 
возникающих в процессе инновационной и венчурной 
деятельности промышленных предприятий. Предло-
жена систематизированная классификация принципов 
венчурной деятельности предприятий по группам.
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Summary. The article analyses the legal and regulato-
ry framework governing the organizational and procedural 
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innovation and venture activities of industrial enterprises, 
offers a systematized classification of principles of a ven-
ture activity by the groups.
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