
ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС 

 

Мета курсу – полягає у формуванні у студентів сучасних компетенцій в 
області прийняття фінансово-інвестиційних рішень, пов'язаних з 
функціонуванням венчурного бізнесу як особливого сектора інвестиційного 
ринку та джерела фінансування інноваційної діяльності, освоєння 
інструментарію аналізу ефективності та доцільності таких рішень, моделей 
функціонування венчурних фондів. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: Проектний 
аналіз, Інвестування, Фінансові ринки, Інноваційна діяльність підприємства, 
Економічна діагностика, Бізнес-планування тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність прийняття фінансово-інвестиційних рішень, 
пов'язаних з функціонуванням венчурного бізнесу як особливого сектора 
інвестиційного ринку та джерела фінансування інноваційної діяльності, 
освоєння інструментарію аналізу ефективності та доцільності таких рішень, 
моделей функціонування венчурних фондів в умовах загострення глобальної 
конкуренції.  

Програмні результати навчання: 
знати: фундаментальні засади, принципи, форми та особливості венчурного 
інвестування; методи дослідження діяльності венчурних інвесторів; принципи 
функціонування венчурних фондів, корпоративних венчурних фондів, бізнес-
ангелів, венчурних фондів за участі держави; 
вміти: визначати чинники систематичного і специфічного ризиків, що 
впливають на прийняття фінансових рішень; оцінювати ефективність проектів 
та розробку альтернативних управлінських рішень і обґрунтовувати їх вибір на 
основі критеріїв соціально-економічної ефективності;. 
володіти: методами та навичками дослідження діяльності венчурних інвесторів.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ОСНОВИ ВЕНЧУРНОГО БІЗНЕСУ. Сутність та значення венчурного 
підприємництва. Основні категорії венчурного підприємництва. Історія 
розвитку венчурного підприємництва. Об‘єкти венчурної інноваційної 
інфраструктури. Венчурні інвестори та процеси венчурного фінансування.  
Сутність та види венчурних інвесторів. Типологія, склад венчурних капіталістів 
та основні форми зустрічі з венчурними інвесторами. Венчурні фонди.  
Компанії з управління активами. Об‘єкти інноваційної інфраструктури та їхнє 
місце у формуванні науково-технологічних кластерів. Контрольні питання.  
Венчурні підприємства. Стадії розвитку інноваційних підприємств з погляду 
їхніх потреб у венчурному капітал. Класифікація видів венчурних підприємств.  
Види венчурів за способом створення та джерелами фінансування. Форми та 
види венчурного підприємництва. Етапи циклів венчурного підприємства та 



фінансування професійних венчурних капіталістів. Система державної та 
недержавної підтримки і розвитку інноваційної венчурної діяльності провідних 
країн світу. Структура та типи інноваційних систем провідних країн світу.  
Характеристика політики і систем підтримки та розвитку інноваційної 
венчурної діяльності. Діяльність національних асоціацій венчурного капіталу. 
ОСНОВИ ВЕНЧУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Венчурна організація – відкрита 
система управління. Особливості побудови систем менеджменту підприємств. 
Основні фактори впливу на венчурну організацію. Венчурний та корпоративний 
менеджмент. Внутрішній корпоративний венчуринг та схема фінансування. 
Форми внутрішнього венчурного підприємництва. Створення дочірніх 
венчурних фондів. Особливості вибору та залучення венчурних інвесторів 
менеджерами підприємств. Застосування «незалежної» схеми венчурного 
інвестування. Важливість і актуальність ретельного пошуку та вибору 
венчурних інвесторів менеджментами інноваційних підприємств. Співпраця, 
фінансова підтримка, пошук і відбір бізнесу та залучення інвесторів.  
Особливості використання венчурних фондів та компаній венчурного капіталу.  
Формування структури капіталу венчурного підприємства. Розроблення 
презентації і бізнес-плану та прогнозування майбутньої вартості цього 
підприємства. Підходи до формування структури капіталу венчурного 
підприємства. Переваги та недоліки підходів венчурного фінансування для 
венчурного підприємця і венчурних капіталістів. Альтернативні джерела 
фінансування венчурних підприємств. Розроблення презентації проекту для 
венчурних інвесторів. Формування бізнес-пропозиції та бізнес-плану проекту 
венчурних інвесторів. Використання зовнішніх схем венчурного фінансування 
та оцінювання ефективності цих проектів. Зовнішні венчури та форми їхньої 
організування. Управління венчурними стратегічними альянсами. Класифікація 
показників ефективності венчурної діяльності. Стратегія виходу інвесторів із 
венчурного бізнесу. .Види стратегій. Переваги та недоліки виходу інвесторів із 
венчурного бізнесу. Особливості реалізації виходу інвесторів із венчурного 
бізнесу через фондові біржі. Стан та перспективи розвитку венчурного бізнесу 
в світі та Україні.Історія становлення венчурного бізнесу в Україні.  
Перспективи розвитку венчурного бізнесу. Стан розвитку ринків венчурного 
капіталу в умовах глобалізації.  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 
годин, у тому числі 50 годин аудиторних занять і 70 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
 


