
Ринкова ніша венчурного капіталу заповнює розрив між основними 

джерелами фінансування інновацій, такими як власні кошти, державне 

інвестування, банківське кредитування, кошти великих корпорацій, і 

більш дешевими його формами, що надаються фондовим ринком. 

Впровадження механізмів венчурного фінансування дасть змогу вирішити ряд 

завдань, що сприятиме успішному функціонуванню кластерних структур: 

акумулювання і направлення коштів для інвестування інноваційних кластерних 

проектів; стимулювання розвитку ринку капіталу в цілому і активізація 

створення та розвитку великих інституційних інвесторів; укріплення, зростання 

професіоналізму і вдосконалення корпоративного менеджменту. 

<…> Важливою умовою створення сприятливого середовища для 

розвитку українського венчурного бізнесу має стати встановлення тісних 

партнерських взаємовідносин між венчурною індустрією і державним 

сектором. Венчурне фінансування має стимулюватися з боку держави не тільки 

шляхом розробки програм розвитку інноваційної діяльності і зміцнення 

інвестиційної інфраструктури, держава разом з приватним бізнесом повинна 

брати активну участь у створенні і розвитку венчурних фондів на засадах 

державно-приватного партнерства. Світова практика венчурного фінансування 

показує, що ефективність функціонування венчурного фонду значно зростає за 

умови участі в ньому держави, яка висуває жорсткі вимоги до процесу 

інвестування, прозорості, контролю і можливості впливати на інвестиційний 

процес, підвищує упевненість приватного інвестора в надійності того або 

іншого кластерного проекту. Фінансування інноваційних процесів на засадах 

державно-приватного партнерства є ефективною формою кооперації 

державного сектору і приватного бізнесу із залучення довгострокових 

інвестицій, спрямованих на розвиток регіональних кластерних груп. 

Особливого значення за таких умов набувають регіональні фондові ринки. 

<…> Пропонуємо створення державно-приватних регіональних 

венчурних фондів (ДПРВФ) як основних венчурних інвестиційних структур 

фінансування інноваційних кластерних процесів. Метою створення державно-

приватного регіонального венчурного фонду є зміцнення інноваційного 

потенціалу регіону, удосконалення системи підтримки малого інноваційного 

бізнесу, впровадження передових виробничих технологій на підприємствах і в 

організаціях кластеру. 

Фонд має стати центральною ланкою системи взаємодії органів 

державної влади регіону і учасників кластера при фінансуванні інноваційних 

проектів. Управління ДПРВФ має взяти на себе відібрана на конкурсній основі 

регіональна професійна венчурна компанія з управління активами. Термін 

функціонування фонду має бути обмежений п’ятьма-сімома роками, після 

закінчення яких інвестовані кошти перенаправляються на створення наступного 

регіонального венчурного фонду. Такий механізм фінансування, визнаний 



світовою практикою функціонування венчурних фондів, активізуватиме появу і 

підтримку на перших стадіях становлення і розвитку інноваційно-орієнтованих 

компаній й організацій кластеру, та стимулюватиме в майбутньому перехід 

його інноваційних підприємств до процесу самофінансування. 

<…> Використання інструментів механізму венчурного фінансування на 

засадах державно-приватного партнерства сприятиме активізації і поширенню 

кластерних інноваційних проектів, стане важливим джерелом акумуляції і 

перерозподілу фінансових ресурсів на їх впровадження, збільшить інвестиційні 

можливості організацій, що входять до складу кластеру, прискорить процеси 

комерціалізації інновацій, стимулюватиме встановлення тісних контактів між 

державою і бізнес-середовищем, формуватиме сприятливий інвестиційний 

клімат (Кублікова Т., Ступак С. Фінансування інноваційних процесів в 

кластері // Наука й економіка. – 2012. – № 1. – С. 50–52). 

 


