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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО БІЗНЕСУ В 
УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 

 
Український венчурний бізнес знаходиться сьогодні на стадії 

якщо не зародження, то дуже раннього розвитку. На сьогодні 
український уряд має співставити зарубіжний досвід з нашими 
можливостями і зробити все, щоб венчурний бізнес в Україні, в 
класичному його розумінні, теж запрацював на всю потужність. 
Потрібно почати саме з державної підтримки і можливості 
застосування зарубіжного досвіду в цьому напрямку.  

Державну підтримку розвитку венчурного бізнесу можна 
здійснювати за допомогою використання заходів, які активно та 
успішно використовують США і країни Західної Європи, а саме: 
прямі та непрямі [1]. 

Прямі заходи підтримки венчурного капіталу включають 
конкретні механізми державної підтримки, направлені на 
збільшення пропозиції венчурного капіталу. Ці програми, перш за 
все, набули форми фінансових стимулів, але також включають 
більш ризикові державні інвестиції в акціонерний капітал і 
державні кредити. Такі інструменти можуть бути направлені на 
фонди венчурного капіталу або безпосередньо на малі й середні 
підприємства. 

Непрямі заходи передбачають розвиток конкурентних 
фондових ринків для малих фірм, що ростуть, розширення 
спектру пропонованих фінансовими інститутами продуктів, 
розвиток довгострокових джерел капіталу, спрощення процедури 
формування фондів венчурного капіталу, стимулювання взаємодії 
між великими і малими підприємствами й фінансовими 
інститутами, заохочення підприємства [2]. 

При розробці програм державної підтримки важливо 
враховувати те, на яку стадію інвестиційного процесу направлена 
державна політика. Досвід зарубіжних країн показує, що нові малі 
фірми особливо потребують підтримки на ранніх стадіях свого 
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розвитку, а пропозиція фінансування для цих стадій з боку 
приватного сектора, як правило, недостатня, особливо за межами 
США. Проте, очевидно, що без нормального розвитку стартових 
фірм неможливо розвивати підтримку пізніших стадій.  

Стимулювання венчурного інвестування повинно 
здійснюватись з використанням таких форм державних 
інструментів: 

1. Пряме надання капіталу венчурним фондам або малим 
підприємствам (капітал надається у вигляді прямих інвестицій або 
кредитів під низькі відсотки). 

2. Фінансові пільги для інвестування до венчурних фондів або 
малих підприємств:  

- податкові пільги або звільнення від оподаткування; 
- державні гарантії за кредитами венчурним фондам або 

новим малим компаніям; 
- гарантування вкладень в акціонерний капітал [3]. 
3. Правила, що визначають коло інвесторів, яким дозволяється 

вкладати кошти до венчурних фондів. 
Отже, ринок венчурного інвестування в Україні почав 

розвиватися зовсім недавно (на початку 90-х рр.). На сьогоднішній 
день розвиток венчурної індустрії в Україні стримується слабкою 
законодавчою базою, нерозвиненістю фондового ринку, 
непрозорістю фінансової діяльності компаній, відсутністю 
гарантій для інвестора. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
УКРАИНЕ 

 
Вопросом о развитии структуры малого бизнеса в Украине 

занимаются многие ученные и специалисты. Его роль в жизни 
общества трудно переоценить, так как именно малое 
предпринимательство способно наиболее эффективно решать 
злободневные экономические и социальные проблемы.  
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