
Предмет навчальної дисципліни «Управління венчурним бізнесом» –  процеси 

та інструменти управління венчурним бізнесом сучасного підприємства.  

Навчальна дисципліна «Управління венчурним бізнесом»  належить до циклу 

вільного вибору студентів дисциплін професійно-практичної підготовки і тісно 

пов’язана з іншими дисциплінами навчального плану, такими як: «Управління 

інноваціями», «Інноваційний менеджмент», «Інтелектуальна власність», 

«Управління інноваційними проектами», «Трансфер технологій» тощо.  

Методологічний арсенал навчальної дисципліни «Управління венчурним 

бізнесом»  включає загальнонаукові та спеціальні методи пізнання (дослідження).  

Дисципліна має блочну структуру, включає лекційні та практичні заняття, на яких 

використовується вітчизняний і зарубіжний досвід, а також вивчаються різні методики 

планування. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є доведення до студентів теоретико-прикладних 

положень щодо дослідження економічної, правової і організаційної проблем 

системи управління венчурним бізнесом в Україні та формування у студентів 

сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі 

управління венчурним підприємництвом, відповідних компетенцій на основі 

засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними 

практичними навичками, що дозволяють ефективно здійснювати цю діяльність на 

підприємстві. 

 

Завдання навчальної дисципліни обумовлює постановку та вирішення 

наступних завдань: 

 Ознайомити студентів із новітньою теорією та сучасною практикою 

венчурного бізнесу; 

  Набуття студентами навичок аналізу інвестиційних процесів на венчурних 

підприємствах; 

 Формування вмінь самостійної розробки та прийняття управлінських 

рішень, які забезпечують підвищення ефективності венчурного бізнесу 

підприємства; 

 Розвиток у студентів дослідницьких та організаторських здібностей щодо 

формування інвестиційних венчурних проектів суб’єктів господарювання ; 

 Оволодіння студентами механізмом застосування здобутих навичок щодо 

теоретико-прикладних положень у сфері управління венчурним бізнесом.  

 

Зміст навчальної дисципліни 

Розділ 1. Основні передумови та засади функціонування венчурного 

бізнесу та еволюція венчурного підприємництва 

 

Тема 1.1. Основні поняття та категорії венчурного підприємництва 

Основні складові та особливості венчурного бізнесу. Зміст визначення 

категорій: «венчурний капітал», «венчурне підприємництво», «венчурний 

капіталіст», «венчурна фірма», «венчурне фінансування», «венчурна 

інфраструктура». Місце венчурного капіталу в інноваційному процесі.  

 

Тема 1.2. Основні суб’єкти венчурного бізнесу та їх взаємодія 



Фінансові акцептори, венчурні інвестори, фінансові й інформаційні 

посередники як суб’єкти венчурного бізнесу. Венчурні фонди як інститути 

спільного інвестування. Основні елементи структури венчурного фонду. 

Особливості венчурних фондів в Україні.  

Основні форми та способи взаємодії венчурних інвесторів та венчурних 

акцепторів.  

 

Тема 1.3. Ризики венчурної інноваційної діяльності 

Сутність поняття «венчурний ризик». Ризик помилкового вибору 

інноваційного проекту. Ризик незабезпечення інноваційного підприємства 

достатнім рівнем фінансування. Ризик невиконання господарських договорів і 

контрактів. Ризик пов'язаний із забезпеченням прав власності на інноваційну 

продукцію. Модель управління ризиками у венчурному бізнесі.  

 

Тема 1.4.  Історія виникнення та становлення венчурного 

підприємництва 

Становлення венчурного капіталу в умовах бурхливого розвитку 

комп'ютерних технологій. Венчурний капітал, як альтернативне джерело 

фінансування приватного бізнесу в США. Венчурна  діяльність у Європі: досвід 

Фінляндії, Німеччини, Австрії, Франції, Данії та Нідерландів. Початок розвитку 

венчурної індустрії в Росії. Формування інститутів венчурного фінансування і 

розвиток венчурного бізнесу в Україні. 

 

Тема 1.5. Державна підтримка та стимулювання венчурного 

підприємництва 

Передумови створення механізмів залучення інвестицій, організування та 

фінансування наукових досліджень в Україні. Заходи стимулювання інноваційної 

діяльності у сфері малого бізнесу. Приклади політики стимулювання інноваційної 

діяльності, яка застосовується провідними країнами світу.  

 

Тема 1.6. Особливості державного регулювання венчурного бізнесу в 

Україні  

Система законодавчих і підзаконних актів венчурної діяльності. Діяльність 

Державного інноваційного фонду. Політика пільгового оподаткування для 

венчурного підприємництва в Україні. 

 

Тема 1.7. Діяльність національних Асоціацій венчурного капіталу 

Мета заснування та діяльності Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу 

(УАІБ). Права Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу, її членів. Органи 

управління УАІБ. Основні міжнародні партнери УАІБ. Завдання та права 

Російської Асоціації Венчурного Інвестування (РАВІ). Умови існування 

Британської Асоціації Венчурного Капіталу та Європейської асоціації Венчурного 

Капіталу. 

 

 

Розділ 2. Діяльність венчурного підприємства. Стан розвитку венчурного 

підприємництва в Україні 

 



Тема 2.1. Основні етапи життєвого циклу венчурного підприємства 

Основні етапи створення незалежного венчурного підприємства. Пошук 

потенційних проектів, як початковий етап венчурного інвестування. Процес 

вивчення перспективного проекту інвестором.  

 

Тема 2.2. Техніко-економічне обґрунтування венчурного інноваційного проекту 
Головні етапи техніко-економічного обґрунтування венчурного 

інноваційного проекту. Найбільш впливові ризики, що виявляються у процесі 

реалізації інноваційних проектів. Оцінювання комерційної привабливості проекту. 

Аналіз та оптимізація ризиків інноваційного проекту. Реалізація проекту.  

 

Тема 2.3. Управлінські аспекти у венчурному бізнесі 
Планування діяльності венчурних підприємств. Фактори створення 

успішного венчурного підприємства. Бізнес-план венчурного підприємства. 

Особливості побудови організаційних структур управління. Характеристики 

організаційних структур НДДКР. Організаційні форми малих інноваційних 

підприємств.  

 

Тема 2.4. Фінансування венчурного підприємства на етапах життєвого циклу 
Особливості венчурного фінансування. Види венчурного інвестування за 

основними етапами створення венчурного підприємства. Основні стадії венчурного 

фінансування. Організація пошуку венчурного інвестора.  

 

Тема 2.5. Досвід формування венчурних компаній у світі 
Досвід компанії «ТЕХІНВЕСТ». Основні критерії інвестування 

«ТЕХІНВЕСТ». Досвід компанії «APPLE COMPUTER». Пріоритетні технологічні 

напрямки для пошуку перспективних проектів для ТЕХІНВЕСТ. Найважливіші 

моменти історії фірми Apple Computer.  

 

Тема 2.6. Законодавчі аспекти розвитку венчурного бізнесу в Україні 

Інноваційна стратегія як передумова соціально-економічних перетворень. 

Формування та розвиток механізмів недержавного фінансування. Особливості 

діяльності венчурних фондів в Україні. Законодавча регламентація венчурної 

діяльності. 

 

Тема 2.7. Проблеми та шляхи розвитку венчурного бізнесу в Україні  

Чинники, що стримують розвиток венчурного бізнесу в Україні. Умови 

ефективного державного управління венчурним бізнесом. Аналіз сучасного стану 

венчурного бізнесу в Україні. Тенденції розвитку венчурного інвестування як 

перспективної області фінансування інноваційного процесу.  
 


