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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

На сьогодні економічний аналіз відіграє важливу роль в управлінні підприємством, ґрунтуючись на 

бухгалтерських даних та звітності, він забезпечує надання інформації управлінському персоналу у вигляді 

аналітичних висновків. 

Венчурне фінансування як перспективне джерело вкладення та залучення вільних ресурсів втілює в собі багато 

інститутів розвитку інноваційного підприємництва. В цілому, венчурна діяльність – це достатньо специфічний та 

ризиковий бізнес. Тому особливості венчурної діяльності обумовлюють значний вплив на процес здійснення аналізу 

та оцінки венчурних інвестицій, що, в свою чергу, проявляється у формуванні інформації в системі бухгалтерського 

обліку про венчурні інвестиції у формі групування даних за напрямами венчурної інвестиційної діяльності, стадій, 

форм фінансування, етапів. Різноманітність форм венчурного фінансування, залежність їх залучення та 

використання від господарської діяльності підприємств зумовлює особливість організації економічного аналізу на 

підприємстві, що, базуючись на принципах оперативності та достовірності, повинна забезпечити надання актуальної 

інформації щодо стану венчурного фінансування управлінському персоналу.  

Ступінь ефективності використання венчурного фінансування суб’єкта господарювання, багато в чому залежить 

від обґрунтованості застосування відповідних систем показників. Об’єктивна інформація про кількісну та якісну 

оцінку ефективності наявності та ефективності використання венчурного фінансування дозволяє адекватно керувати 

ним на всіх стадіях його формування та використання.  

Підприємство на власний розсуд розробляє стратегію формування та використання венчурного фінансування, 

від якої залежить ефективність функціонування підприємства. Існуючі підходи економічного аналізу венчурного 

фінансування передбачають аналіз ефективного управління інвестиційними проектами зокрема.  

Визначення особливостей венчурного фінансування – це перший крок до виявлення та систематизації способів і 

заходів з мінімізації, уникнення та запобігання ризиків, які виникають під час здійснення діяльності з виробництва 

нових знань та новітніх технологій. 

Одним із способів мінімізації ризиків венчурної діяльності є поетапне фінансування інвестиційного проекту. На 

кожному з таких етапів може надаватися така сума інвестицій, яка необхідна для виконання певного переліку 

завдань або дій. За умов періодичної переоцінки перспективності інвестиційного проекту венчурний фонд або 

інвестор може прийняти рішення про припинення фінансування даного підприємства, тим самим знизивши рівень 

ризику венчурних інвестицій і створивши певний механізми щодо стимулювання ефективної діяльності 

підприємства-реципієнта. 

Крім того, варто зазначити, що серед методів мінімізації ризиків венчурного фінансування є страхування 

ризиків, розподіл ризиків (розподіл може відбуватися між учасниками проекту або шляхом диверсифікації 

портфелю фінансових інвестицій), а також резервування коштів на форс-мажорні обставини. 

Отже, можемо зробити висновок, що у процесі здійснення венчурної діяльності існує гостра потреба в 

ефективному управлінні ризиками венчурного фінансування. Для того, щоб таке управління було максимально 

ефективне необхідним є формування повної інформаційної бази щодо венчурних інвестицій та можливих ризиків у 

системі бухгалтерського обліку підприємства. У першу чергу, нами було з’ясовано особливості здійснення 

венчурної діяльності та роль управління ризиками венчурного фінансування у процесі провадження такої діяльності. 

Було зосереджено увагу на методах аналізу та оцінки ризиків інноваційного проекту, серед яких: методи експертних 

оцінок, ймовірнісний аналіз, метод аналогії в управлінні ризиком, аналіз показника граничного рівня, аналіз 

чутливості проекту, аналіз сценаріїв розвитку метод побудови дерева рішень проекту, імітаційні методи. Всі ці 

методи дозволяють оперативно проаналізувати всі можливі ризики проекту та своєчасно прийняти ефективні 

управлінські рішення щодо подальшої реалізації такого проекту. 

Управління інноваційним підприємством здійснюється в умовах ризику та невизначеності економіки, тому 

загальна оцінка діяльності інноваційного підприємства, а згодом поглиблений аналіз ефективності використання 

венчурного фінансування, покращать управління залученими венчурними інвестиціями і нададуть можливість 

прийняти ґрунтовні рішення щодо напрямів використання та необхідності додаткового залучення венчурного 

фінансування. 

 


