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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Сучасні економічні проблеми розвитку як націо!

нальних економік, так і світової спільноти вже не мож!
ливо вирішити традиційними методами і необхідно
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У статті запропоновано визначення господарського механізму венчурної діяльності, яке враховує його

особливості, дозволяє глибше розуміти сутність цього механізму та відмежовувати його від інших госпо;

дарських механізмів.

Наведено основні складові аналізованого механізму, до яких віднесено: економічний механізм (у т.ч.

фінансовий і зовнішньоекономічний), організаційний механізм (у т.ч. соціальний і правовий), мотива;

ційний механізм (у т.ч. мотивації підприємництва і науково;технічного розвитку). Надано визначення

складових господарського механізму. Деталізовано основні структурні елементи господарського механ;

ізму венчурної діяльності промислових підприємств в Україні, відповідно до виокремлених складових.

Поглиблені авторами статті методологічні засади венчурної діяльності вітчизняних промислових

підприємств дозволяють формалізувати процеси удосконалення (впровадження — для початківців) гос;

подарського механізму для підприємств;інноваторів у сучасних умовах.

Proposes the economic mechanism of venture capital definition, which takes into account its features, allows

a deeper understanding of the essence of this mechanism and distinguish it from other economic mechanisms.

Shows the basic components of the analyzed mechanism, which include: economic mechanism (including

financial and foreign economic activity), institutional mechanism (including social and legal), motivational

mechanism (including motivation of entrepreneurship and scientific;technical development). Provided by

defining components of the economic mechanism. Detailed basic structural elements of the economic mechanism

of venture activities on industrial enterprises in Ukraine, according to the distinguished components.

In;depth by the articles authors methodological principles of venture activities on domestic industrial

enterprises allow to formalize the process of improvement (introduction — for beginners) the economic mechanism

for enterprises innovators in modern conditions.
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сміливіше застосовувати нові економічні підходи,
інструменти, методи, моделі, механізми. Одним з таких
є новітній господарський механізм венчурної діяльності
промислових підприємств.

На жаль, венчурна діяльність, яка має потенціал
економічних перетворень, реалізації революційних ре!
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форм, в Україні розвивається надто повільно. Підприє!
мства потерпають від економічної кризи і не справля!
ються зі зростаючими вимогами ринку, але продовжу!
ють діяти "старими методами". Очевидно, що уп!
равлінські структури вітчизняних підприємств потре!
бують докорінних змін і оновлення. Одним із практич!
но!орієнтованих значимих кроків на цьому шляху є з'я!
сування сутності господарського механізму венчурної
діяльності вітчизняних промислових підприємств, його
складових та елементів з метою подальшої формалі!
зації процесів його удосконалення (відродження, впро!
вадження).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема визначення господарського механізму не
є новою для науковців. Узагальнено господарський ме!
ханізм досліджували: Круглова Н. Ю. [1], Круглов М.И.
[2], Пономаренко В.С. і Ястремська Є.Н. [3] та інші; ок!
ремі складові механізму (організаційні, фінансові тощо)
аналізували: Логутова Т.Г. [4], Кульман А. [5], Губарє!
ва І.О. [6], Горячева К.С. [7], Путятин Ю.А. і Пушкар А.І.
[8], Раєванєва О.В. [9] та багато інших.

Не вирішені раніше питання, які є частиною загаль!
ної проблеми. Не зважаючи на значні наукові здобут!
ки вітчизняних і закордонних дослідників щодо фор!
мування і впровадження різних механізмів, в цілому
господарський механізм венчурної діяльності вітчиз!
няних промислових підприємств обгрунтований не до!
статньо, що і обумовлює актуальність даного дослі!
дження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження структурно!логічної

сутності господарського механізму венчурної діяль!
ності вітчизняних промислових підприємств, деталіза!
ція його складових та елементів.

Відповідно до мети сформульовано комплекс на!
ступних завдань:

— запропонувати визначення господарського меха!
нізму венчурної діяльності вітчизняних промислових
підприємств;

— дослідити основні складові господарського меха!
нізму венчурної діяльності;

— деталізувати основні елементи господарського
механізму венчурної діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Під механізмом взагалі ми розуміємо систему, яка

визначає порядок певної діяльності. В ринкових умо!
вах особливо важливою є гнучкість господарського
механізму венчурних підприємств, їх спроможність
швидко і ефективно реагувати на зміни (напрямів роз!
витку науки і техніки, структури попиту, політичної
ситуації, економічної кон'юнктури тощо). Тому акту!
альними постають питання взаємозв'язків між складо!
вими господарського механізму та можливості їх
трансформації.

Науковці по!різному підходять як до визначення
самого господарського механізму, так і його складових.
Ми під "господарським механізмом" розуміємо комп!
лексний (загальний) механізм, який включає певні скла!
дові (що визначаються особливостями діяльності гос!
подарюючого суб'єкта).

На наш погляд, у цілому, господарський механізм
венчурної діяльності — це сукупність економічних,
організаційних та мотиваційних зв'язків, регламентова!
них діючими правовими, політичними, технологічними,
соціальними, ринковими та іншими суспільними норма!
ми, на основі яких здійснюється процес упровадження
венчурних проектів.

Дана пропозиція дозволяє глибше розуміти сутність
цього механізму та відмежовувати його від інших гос!
подарських механізмів.

На наш погляд, господарський механізм венчурної
діяльності вітчизняних промислових підприємств має
включати наступні основні складові:

— економічний механізм (в т.ч. фінансовий і зовні!
шньоекономічний),

— організаційний механізм (у т.ч. соціальний і пра!
вовий),

— мотиваційний механізм (у т.ч. мотивації підприє!
мництва і науково!технічного розвитку).

Визначення саме цих складових не випадкове і обу!
мовлене наступними аргументами. Венчурну діяльність,
в першу чергу, асоціюють з особливостями фінансуван!
ня — отже, фінансовий механізм в рамках економічно!
го має бути обов'язково. По!друге, венчурна діяльність
включає причетність до інноваційних проектів на всіх
їх етапах — отже, маємо враховувати організаційні
відмінності. І, по!третє, високий ступінь ризику венчур!
них проектів має бути підкріплений відповідною моти!
вацією.

Ці складові не є єдино можливими. Не заперечуючи
подальшу деталізацію і розширення кількості складо!
вих господарського механізму венчурної діяльності,
зазначимо, що це, на наш погляд, лише обтяжить його
(сутність залишиться незмінною, а кількість складових
збільшиться).

Проаналізуємо виокремлені складові механізму.
Узагальнено під наведеними складовими ми розуміємо
наступне:

Економічний механізм венчурної діяльності (в
т.ч. фінансовий і зовнішньоекономічний) — економ!
ічна система, яка визначає порядок отримання до!
ходів і розрахунків для всіх учасників венчурної
діяльності.

Організаційний механізм венчурної діяльності (у т.ч.
соціальний і правовий) — система управління венчур!
ною діяльністю, яка регламентована правовим та соці!
альним полем у державі.

Мотиваційний механізм венчурної діяльності (у т.ч.
мотивації підприємництва і науково!технічного розвит!
ку) — система мотиваційних інструментів впливу на всіх
учасників процесу венчурної діяльності.

Якщо структурними елементами будь!якого меха!
нізму є: суб'єкт, об'єкт, цілі, критерії, елементи, ресур!
си, методи, то структурними елементами господарсь!
кого механізму венчурної діяльності є наступні (табл.
1):

— суб'єкти — інвестори: державні структури, бан!
ки, інвестиційні компанії, страхові компанії, венчурні
фонди, пенсійні фонди, благодійні фонди, приватні інве!
стори, корпорації;

— об'єкти — підприємства: малі/середні/великі;
проекти: венчурні, інноваційні, інвестиційні;

— цілі — спільні для інвестора і підприємства стра!
тегічні, операційні й тактичні цілі;

— критерії — показники та їх еталонні значення
(визначені відповідно до цілей);

— елементи — моделі, інструменти, засоби;
— ресурси — фінансові, інформаційні, кадрові, си!

ровинні тощо;
— методи (відповідно до цілей).
Ціль венчурного бізнесу — отримання прибутку від

вкладених коштів. Особливість полягає в тім, що інвес!
тори не ставлять за мету отримати дивіденди безпосе!
редньо від підприємства, в яке інвестують, а навпаки,
зупиняють свої вимоги до моменту, коли підприємство
досягне бажаних цілей і його ціна зросте в багато разів.
На цьому етапі інвестор планує свій вихід з проекту, в
який інвестовано, попередньо продавши придбані част!
ки (гарантія інвестицій) назад власникам підприємства,
але вже за інші кошти. Якщо власники компанії не за!
хочуть викуповувати ці частки назад, то інвестори відда!
дуть їх підприємствам, які знаходяться на одному цільо!
вому ринку (є конкурентами для даної компанії) і при!
буток свій отримають [10].
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У свою чергу, підприємства від інвесторів очікують
не лише фінансової підтримки (яка є головною, першо!
черговою і пріоритетно), а й консалтингової, адмініст!
ративної та іншої управлінської допомоги з розвитку
власного венчурного бізнесу.

У розрізі складових господарського механізму вен!
чурної діяльності цілі можна деталізувати наступним
чином:

— економічні: отримання додаткового прибутку,
мінімізація витрат, мінімізація ризиків, недопущення
збитків;

— організаційні: входження інвестора в організа!
ційну структуру управління підприємством в якості ак!
ціонера, вихід на нові міжнародні ринки;

— мотиваційні: примноження власного капіталу,
підтримка / покращення бізнес!іміджу.

Відповідно, показники та їх критерії можна деталі!
зувати так:

— економічні: більший прибуток, вища ефек!
тивність, більша частка ринку, менший ступінь ризику
діяльності;

— організаційні: більший % участі в акціонерному
капіталі інвестованого підприємства, отримання конт!
рольного пакету акцій підприємства;

— мотиваційні: діяльність в перспективній для світо!
вої економіки галузі, інвестиції в високоліквідні проек!
ти.

Аналогічно деталізуємо елементи механізму. До
інструментів відносимо:

— економічні: види та форми розрахунків (акреди!
тив, передплата … ), види валют;

— організаційні: інструменти хеджування;
— мотиваційні: інструменти психологічного харак!

теру.
До моделей відносимо:
— економічні: економіко!математичні моделі вибо!

ру оптимального проекту;
— організаційні: бізнес!моделі, моделі антикризо!

вого менеджменту підприємства;
— мотиваційні: моделі фінансової мотивації учас!

ників венчурної діяльності.

До засобів відносимо:
— економічні: страхування;
— організаційні: патентування, ліцензування;
— мотиваційні: соціальний захист.
До ресурсів відносимо:
— економічні: фінансові, сировинні, технічні;
— організаційні: кадрові, технологічні;
— мотиваційні: інформаційні, інтелектуальні.
До методів відносимо:
— економічні: оцінки ефективності венчурного про!

екту (вартісні, якісні, ймовірнісні методи), оцінки ефек!
тивності інвестицій, оцінки ризиків проекту;

— організаційні: удосконалення / зміни організа!
ційної структури управління підприємством, обгрунту!
вання управлінських рішень щодо відбору венчурних
проектів, страхування, хеджування;

— мотиваційні: захисту вкладених коштів.
На жаль, сучасний мотиваційний механізм венчур!

ної діяльності не достатньо відпрацьований, але може
бути вдосконаленим. Це обумовлене протиріччями в
самих основах цієї діяльності. Так:

— з позицій підприємства — кожен власник ак!
тивів стоїть перед вибором: сумнівний високоризико!
вий інноваційна прибуток або стабільний дохід від
звичайної діяльності; зниження витрат ресурсів на
одиницю продукції або інвестиції в нову техніку і тех!
нології;

— з позицій інвестора — кожен власник капіталу
порівнює віддачу від одиниці вкладень у різні напрямки
отримання прибутку: отримання негайного ефекту від
відомої діяльності чи відтермінованого доходу від ри!
зикових проектів.

Такі діаметрально протилежні рішення учасників
венчурної діяльності мають бути підтримані потуж!
ною мотивацією, яка стосується не лише фінансової
частини (прибутків),  а й соціальної (мотивації
підприємництва, науково!технічного розвитку
тощо).

Про слабку мотивацію або її відсутність взагалі
щодо венчурної/інноваційної діяльності зазначають
багато українських вчених. Зокрема, Вишневский В. і

Таблиця 1.  Основні елементи господарського механізму венчурної діяльності
промислових підприємств в Україні
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Дементьєв В. констатують: "Відсутність мотивації або
попиту на інновації означає, що при нинішній струк!
турі витрат і переваг ведення бізнесу інвестиції в аль!
тернативні напрямки отримання доходу дають більшу
віддачу, ніж інноваційні. Яка віддача від інвестицій і,
отже, співвідношення між витратами і вигодами аль!
тернативних варіантів бізнесу — залежить від сфор!
мованого інституційного порядку. Відповідно вибір
шляху отримання економічного прибутку визначаєть!
ся системою суспільних інститутів (формальних і не!
формальних правил), що домінують у даному су!
спільстві" [11].

Як слідує зі складових господарського механізму
венчурної діяльності в Україні, його економічна скла!
дова є важливою, але не основною: організаційний і
мотиваційний механізми дозволяють значно ширше її
розглядати і глибше розуміти.

Світовий досвід свідчить, що важливу роль у
трансформації господарського механізму (а саме,
його фінансової та організаційної складових), інтен!
сивності його структурної перебудови відіграють малі
організаційні форми, як!от: венчурні (ризикові)
фірми, фірми "спін!офф" (фірми!"паростки"), інвес!
тиційні фонди (які займаються венчурним фінансуван!
ням) [12].

ВИСНОВКИ
Таким чином, за результатами проведеного дослід!

ження зазначимо:
— наведено основні складові господарського ме!

ханізму венчурної діяльності, до яких віднесено еко!
номічний механізм (в т.ч. фінансовий і зовнішньое!
кономічний), організаційний механізм (у т.ч. соціаль!
ний і правовий), мотиваційний механізм (у т.ч. моти!
вації підприємництва і науково!технічного розвит!
ку);

— деталізовано основні елементи господарського
механізму венчурної діяльності відповідно до виокрем!
лених складових;

— запропоноване визначення господарського меха!
нізму венчурної діяльності як сукупності економічних,
організаційних та мотиваційних зв'язків, регламентова!
них діючими правовими, політичними, технологічними,
соціальними, ринковими та іншими суспільними норма!
ми, на основі яких здійснюється процес впровадження
венчурних проектів, що дозволяє глибше розуміти
сутність цього механізму та відмежовувати його від
інших господарських механізмів.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Отримані результати дозволяють поглибити розу!

міння структурно!логічної сутності господарського
механізму венчурної діяльності, деталізація елементів
якого забезпечує основу для формалізації процесу його
удосконалення / впровадження для підприємств!інно!
ваторів.
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