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Зражевець Є. Є. Оцінка ефективності венчурних інвестицій
Метою статті є дослідження методів оцінки венчурних проектів, що вперше отримують стартовий капітал для фінансування інноваційних 
розробок, а також визначення кінцевого ефекту від впровадження венчурних інвестицій. Ефективний розвиток економіки України неможливий 
без сучасних трансформацій фінансових відносин, що виникають в учасників інвестиційних процесів. Особливістю венчурних інвестицій є те, що 
заради зменшення ризику венчурний інвестор не тільки вкладає грошові кошти, але й безпосередньо займається управлінням підприємством, 
маркетинговими дослідженнями, інформаційною політикою та розвитком каналів збуту. Вивчені основні фактори, що впливають на інновацій-
ний ризик. Обґрунтована актуальність застосування сучасних методів оцінки інвестиційних проектів. Запропоновано чинники, що впливають на 
успішність реалізації венчурних проектів. Надано визначення венчурних інвестицій та венчурного ефекту. Перспективою подальших досліджень у 
цій сфері є вдосконалення методів оцінки венчурних проектів, а також формування економічного підґрунтя для обчислення венчурного ефекту.
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Зражевец Е. Е. Оценка эффективности венчурных инвестиций

Целью статьи является исследование методов оценки венчурных 
проектов, которые впервые получают стартовый капитал для фи-
нансирования инновационных разработок, а также определение ко-
нечного эффекта от осуществления венчурных инвестиций. Эффек-
тивное развитие экономики Украины невозможно без современных 
трансформаций финансовых отношений, возникающих у участников 
инвестиционных процессов. Особенностью венчурных инвестиций 
является то, что ради уменьшения риска венчурный инвестор не 
только вкладывает денежные средства, но и непосредственно зани-
мается управлением предприятием, маркетинговыми исследования-
ми, информационной политикой и развитием каналов сбыта. Изуче-
ны основные факторы, влияющие на инновационный риск. Обоснована 
актуальность применения современных методов оценки инвестици-
онных проектов. Предложены факторы, влияющие на успешность 
реализации венчурных проектов. Даны определения венчурных инве-
стиций и венчурного эффекта. Перспективой дальнейших исследова-
ний в данной сфере является усовершенствование методов оценки 
венчурных проектов, а также формирование экономической основы 
для вычисления венчурного эффекта.
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Zrazhevets Ie. I. Evaluation of the Effectiveness  

of Venture Capital Investments
The aim of the article is to study the methods of evaluation of venture projects, 
which receive start-up capital for the first time to finance development of inno-
vations, as well as the definition of the final effect of venture investments. Effec-
tive development of economy of Ukraine is impossible without modern trans-
formation of financial relations that occur with the participants of investment 
processes. Feature of venture capital investment is the fact that for the sake of 
reducing the risk a venture capitalist not only invests money but is also directly 
involved in enterprise management, market research, information policy and 
the development of distribution channels. The main factors affecting the in-
novation risk were studied. The urgency of the application of modern methods 
of evaluation of investment projects was reasoned. The factors affecting the 
success of the venture projects were suggested. The definitions of venture capi-
tal investment and venture effect were given. Prospects for further research in 
this area are to improve methods for assessing venture projects, as well as the 
formation of the economic basis for the calculation of the venture effect.
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Ефективність інноваційних процесів формується на 
основі організації фінансових відносин між інве-
стором та інноваційним підприємцем. Традиційні 

форми надання коштів у вигляді позик або кредитів не 
відповідають потребам учасників процесу венчурних 
інвестицій, тому що початковий підприємець не може 

надати достатнє забезпечення запозичених коштів. Іс-
нує думка, що з десяти інноваційних проектів успішний 
лише один. Тому для інвесторів, що вкладають свої ко-
шти в інновації, є особлива мотивація. Звичайно, окрім 
стимулювання розвитку науки та зміни звичайної струк-
тури споживання у суспільстві, інвестор прагне обмі-
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няти надвисокі ризики на надвисокі прибутки. З метою 
зменшення ризику венчурний інвестор не тільки вкладає 
грошові кошти, а й безпосередньо займається управлін-
ням підприємством, маркетинговими дослідженнями, 
інформаційною політикою та розвитком каналів збуту. 

Сталий розвиток економіки України буде забез-
печуватися за допомогою реалізації високори-
зикових, інноваційних проектів, фінансування 

яких не відповідає вимогам традиційних джерел: банків, 
кредитних союзів, фондів та ін. Саме венчурні інвестиції 
є новим підходом для організації фінансових відносин 
між інвестором і підприємцем, який може забезпечити 
стрімке зростання інноваційного розвитку. Необхід-
ність організації інститутів венчурного інвестування 
обумовлює, з одного боку, суспільні потреби в нових 
технологіях та інноваціях, а з іншого боку,– наявність 
підприємців, які здатні організувати венчурне підпри-
ємство та задовольнити такі потреби за умови отриман-
ня від інвестора необхідних ресурсів [10].

Тому автор пропонує надати таке визначення вен-
чурних інвестицій – це довгострокові прямі фінансові 
інвестиції в акціонерний капітал інноваційних підпри-
ємств, в управлінні якими беруть участь безпосередньо 
інвестори з метою отримання прибутку від зростання 
вартості акціонерного капіталу таких підприємств. Учас-
никами процесу венчурних інвестицій є, з одного боку, 
венчурні фірми, а з іншого боку,– венчурні інвестори. 

В Україні ринок венчурних інвестицій представле-
ний такими суб’єктами інвестування: «бізнес-янголами» 
(приватними інвесторами), венчурними інститутами 
спільного інвестування (спеціальними фондами, що 
створюються згідно із Законом України «Про інститути 
спільного інвестування» та мають певні пільги щодо роз-
міщення своїх активів у цінні папери, які не допущені до 
фондових торгів) та іншими інвестиційними фондами, 
що створюються за допомогою іноземних інвесторів. 

Як було відмічено, венчурні інвестиції безпосе-
редньо пов’язані з інноваційної діяльністю, тому вони 
також будуть супроводжуватись усім спектром іннова-
ційних ризиків. Проведемо класифікацію таких ризиків, 
наведених Ковалишиним П. В. [7], які можна поділити 
на три групи:
 ризики венчурного підприємства (внутрішні ри-

зики; ризик недостатності науково-технічного 
потенціалу; ризик невідповідності економічних 
прогнозів; ризик невдачі намічених програм; 
ризик недостатності фінансування);

 ризики венчурного ринка (ринковий ризик; ри-
зики зменшення (відсутності) попиту та над-
лишку пропозиції; ризик підрядного партнер-
ства; ризик стабільного постачання);

 ризики венчурної інфраструктури (зовнішній 
ризик; ризик зміни податкової політики; бан-
ківський ризик; ризик зміни бюджетних відра-
хувань; ризик росту інфляції).

Відбір венчурного проекту має проходити через 
такі основні стадії:

1. Формування венчурної концепції, що включає в 
себе з’ясування мотиваційних чинників, можливостей 

венчурних підприємців, визначення профілю венчурно-
го підприємства, прогнозування цільових ринків та по-
тенційних клієнтів та аналіз альтернативних варіантів.

2. Оцінка інвестиційної привабливості на основі 
унікальності венчурного проекту з розрахунками май-
бутнього прибутку (збитку) від участі у такому проекті.

3. Оцінка проекту за шкалою суб’єктивних чинників 
щодо вірогідності успішної реалізації венчурного проекту.

4. Заключна оцінка ймовірності реалізації венчур-
ного проекту й порівняння з існуючими альтернативами. 

Під час першого етапу відбору венчурного проек-
ту потрібно визначити умови, що необхідні для 
формування венчурної концепції та здійснення 

венчурних інвестицій:
1. Об’єктом інвестицій має бути інноваційна ідея, 

успішна реалізації якої дозволить інвестору та підпри-
ємцю отримати надприбуток.

2. Венчурне підприємство має знаходитись на пев-
ному етапі розвитку, перехід з якого неможливий за від-
сутністю додаткового фінансування. Найпопулярніши-
ми є стадія розвитку, стадія виходу на ринок або стадія 
розширення виробництва.

3. Венчурне підприємство має бути забезпечене 
необхідним менеджментом, що буде відповідальним за 
успішність реалізації проекту;

4. Венчурний інвестор має отримати частку у вен-
чурному підприємстві, тому що грошові кошти нада-
ються на безповоротній основі. Тому венчурні підпри-
ємства – це приватні акціонерні підприємства.

5. Венчурний інвестор згодом може продати свою 
частку у венчурному підприємстві на фондовому ринку.

6. Венчурний інвестор бере безпосередню участь в 
управлінні підприємством.

7. Венчурне підприємство не може залучати до-
даткове фінансування без згоди венчурного інвестора 
та зменшувати його долю в статутному капіталі.

Під час другого етапу відбору – оцінки інвести-
ційної привабливості – можна застосовувати не всі ме-
тоди. Взагалі методи оцінки інвестиційних (у тому числі 
венчурних) проектів основані на прогнозованих обсягах 
капітальних, виробничих, поточних, фінансових та адмі-
ністративних витрат, а також обсягах реалізації товарів 
та послуг по певним цінам за установлений відрізок часу. 
Але практична реалізація венчурних проектів передбачає 
наявність елементів невизначеності, тому, окрім фінансо-
вого аналізу, слід проводити експертний аналіз проектів.

Новітніми методами аналізу інвестиційних про-
ектів, що найбільш підходять до венчурних проектів, 
є квантово-економічний аналіз та стратегія «Блакитних 
океанів». 

Квантово-економічний аналіз – це сучасний метод 
прогнозування, що дозволяє робити аргументовані пе-
редбачення на основі визначення ефективних сполучень 
компаній, товарів та ринків. Ця методика використову-
ється для виявлення успішних і приречених проектів,  
а також причин, з яких проекти не можуть досягти успіху. 

Основною відмінністю квантово-економічного ана-
лізу від інших методів аналізу венчурних проектів є те, 
що останні, в основному, базують свої прогнози за допо-
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могою стандартних фінансових показників (ліквідності, 
рентабельності, використання активів) на основі бухгал-
терського обліку або аудиторського аналізу [2].

Як було відмічено, теорія квантового економічно-
го аналізу ґрунтується на розгляді поєднань різних ста-
дій розвитку життєвих циклів компаній, товарів і рин-
ків. Наприклад, життєвий цикл компаній складається з 
трьох розділених стадій, товару – з чотирьох, ринку –  
з п’яти. Тобто, аналіз передбачує існування 60 різно-
видів комбінацій. Але ж з них успішними будуть усього 
15 – коли компанія, товар і ринок еволюційно відповіда-
ють один одному, інші 45 – приречені на невдачу та не 
відповідають запитам інвесторів [3].

Основним параметром, що характеризує еволю-
цію компаній, є їх доступ до капіталу. Компанії 
першого рівня мають доступ, як правило, до 

нетрадиційних джерел, наприклад, венчурного капі-
талу через «бізнес-янголів» або спеціалізовані венчур-
ні фонди. Компанії другого та третього рівнів мають у 
своєму розпорядженні акціонерний капітал і спроможні 
надати надійне забезпечення для залучення банківських 
кредитів та інших джерел фінансування. Також компа-
нії на різних рівнях розвитку відрізняє стиль прийнят-
тя управлінських рішень. На першому рівні управління 
здійснюється ситуаційно на основі підприємницьких 
здібностей першого керівника. На другому рівні управ-
ління здійснюється командою професійних менеджерів. 
А на третьому рівні корпоративна культура компанії 
має відповідати стандартам галузі. 

Еволюція товару проходить через чотири рівня на 
основі потенціалу до зростання. Так, на першому рівні – 
це принципово новий товар зі значним потенціалом. На 
другому рівні – товар отримує основні характеристики, 
що поліпшуються пропорційно вкладанням у його роз-
виток. На третьому рівні товар досягає максимуму сво-
го розвитку та існує до тих пір, поки на ринок не вийде 
аналогічний товар першого рівня. На четвертому рівні 
товар набуває тільки тих властивостей, які необхідні в 
даний час, і займає певний сегмент ринку, де все більшо-
го значення набуває ціна на товар. 

Еволюційна класифікація ринків здійснюється на 
основі такого критерію, як розподіл споживачів між 
новим ринком і вже існуючими ринками. Ринки за ево-
люційним розвитком розділяються на п’ять груп. Ну-
льовий рівень – коли споживання інноваційного товару 
досягається за рахунок реалізації професійного інтересу 
дослідників і винахідників. Перший рівень – з наявністю 
покупців, які також можуть задовольнити свої потреби 
на нульовому ринку. Другий рівень – це масовий пере-
хід покупців з попередніх ринків. Третій рівень – це той 
рівень споживання, коли динаміка приросту населення 
в певній державі буде відповідати динаміці кількості по-
купців. Четвертий рівень – це спад ринку, коли наявна 
пропозиція не задовольняє потреби покупців, і вони пе-
реходять до нової.

Процес квантово-економічного аналізу можна ло-
гічно поділити на такі етапи [3]:

І (аналіз) – відбувається оцінка технічних переваг 
інноваційного продукту, управлінської команди, моти-

ваційних чинників колективу і внутрішніх ресурсів ком-
панії, розміру певного сегмента ринку з його прогно-
зованою динамікою, а також визначається еволюційна 
стадія розвитку кожного з цих компонентів;

II (порівняння з найкращім варіантом) – припус-
тиме поєднання еволюційних рівнів розвитку компанії, 
товару і ринку потрібно порівняти з переліком дозволе-
них поєднань;

III (отримання кінцевого результату) – якщо ви-
брана комбінація потрапила в перелік дозволених, то 
проект може стати успішним; а в інших випадках проект 
не має шансів на успіх.

Таким чином, квантово-економічний аналіз до-
цільно використовувати на етапі отримання 
стартового капіталу для венчурного проекту, 

коли треба визначити ті проекти, які з високою долею 
вірогідності можуть бути успішними. Найбільш «вен-
чурними» будуть сполучення компаній, товарів і ринків 
першого і другого рівнів, тому що вони мають найбіль-
ший інноваційний потенціал. Наступним етапом аналізу 
є застосування всіх стандартних інструментів фінансо-
вого аналізу до тих проектів, які пройшли відбір під час 
квантово-економічного аналізу. 

Останнього часу все більше практичного значення 
набуває стратегія «Блакитних океанів». Автором цієї 
стратегії є Ким Вичан – професор стратегії і міжнародно-
го менеджменту бізнес-школи «Insead» у Франції. Стра-
тегія «Блакитних океанів» – це сучасний підхід, засно-
ваний на теорії реконструкції, що за допомогою аналізу 
альтернативних індустрій відкриває засоби створення 
нових можливостей розвитку та нових ринків [11]. 

Як і у квантово-економічному аналізі, у стратегії 
«Блакитних океанів» значна роль приділяється аналі-
зу минулого. Ця стратегія і виникла як результат цього 
аналізу: «Аналізуючи дані, дослідники знайшли деяку 
послідовність стратегічного мислення, яке передувало 
створенню нового ринку або індустрії. Це і було названо 
стратегією блакитного океану». У статті [13] наводиться 
такий порівняльний аналіз стратегій блакитного та чер-
воного океанів (табл. 1).

Слід відмітити три основні відмінності стратегії 
«Блакитних океанів»:
 фокусування – фірма повинна стати кращою 

хоча б в одному сегменті;
 відмінність – компанія повинна запропонувати 

унікальний товар або послугу, якої немає у кон-
курентів;

 фірма проводить свою діяльність під конкрет-
ним девізом, який відображає її відмінність .

Стратегія «Блакитних океанів» відображає рух у 
розвитку фірми з «червоних» до «блакитних» океанів. 
Основ на ідея полягає в тому, що фірма повинна відріз-
нятися від конкурентів, щоб ухилитися від конкурентної 
боротьби. Поки фірма знаходиться у просторі «блакит-
ного океану», треба максимально використати існуючі 
можливості. Як тільки конкуренція в цьому просторі 
посилюється, то необхідно концентруватись на пошуку 
нового «блакитного океану».
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Таким чином, на другому етапу відбору аналіз 
уні кальності венчурного проекту можна проводити 
за допомогою квантово-економічного аналізу, а також 
стратегії «Блакитних океанів». На другому етапі відбору 
також розраховується майбутній прибуток (збиток) вен-
чурного інвестора від участі в інвестиційному проекті.

Оцінку ефективності інвестування у венчурний 
проект пропонується обчислювати через аналіз грошо-
вих потоків інвестора. Таким чином, потрібно розраху-
вати «чистий поточний ефект» (ЧПЕві), що відображає 
майбутню вартість грошових потоків за мінусом інве-
стиційних витрат, за такою формулою [1]:

0 ,
(1 )

p
r

t tВІ
ві t t t

ГП
ЧПЕ І

q
 




 
де       Іt – витрати інвестора в період t;

ГПtВІ – грошові потоки венчурного інвестора в пе-
ріод t;

tр – розрахунковий рік;
tr — рік, результати і витрати якого приводяться 

до розрахункового;
q – індивідуальна ставка дисконту для венчурного 

проекту.
У разі отримання позитивного результату цього 

показника венчурний проект буде вигідним для інве-
стора. Індивідуальну ставку дисконту пропонується об-
числити за таким методом:

q = qf + b ∙ (qm – qf) + g1 + g2 + C,
де      qf – номінальна без ризикова ставка доходу за рік;

b – спеціальний коефіцієнт «бета» (міра система-
тичного ризику);

qm – середньорічна ставка доходу;
(qm – qf ) – ринкова премія за ризик;
g1 – премія для малих підприємств;
g2 – премія за ризик, характерний для даних ком-

паній;
C – ризик, визначений для певної країни.
Пропонуємо взяти значення ставки рефінансу-

вання НБУ (що встановлюється з 17.07.2014 р. у розмірі 
12,5%) як номінальну безризикову ставку доходу за рік. 
Коефіцієнт «бета» характеризує коефіцієнт, що включає 
ризики, обумовлені макроекономічними та політични-
ми процесами у країні, та розраховується рейтинговими 
агентствами. Для України середнє значення коефіцієнта 
«бета» приймаємо за 0,15. Середньорічна ставка дохо-
ду відповідає середньорічній ставці за короткострокові 
кредити – 24 %. Премія для малих підприємств дорівнює 
від 0,25 до 0,75 від номінальної без ризикової ставки до-
ходу за рік, тому в умовах політичної нестабільності 

та наслідків фінансової кризи в розрахунках врахуємо 
максимальне значення. Приймаємо значення додатко-
вої премії за ризик, характерний для даних компаній,  
у кількості 3 %. Рейтинги країн світу по рівню ризику з 
інвестування в ці країни наводиться в публікаціях і ста-
новить 8 % для України. 

Таким чином, розрахуємо дисконтну ставку, яку 
можна приймати при розрахунках показників для ви-
значення ефективності венчурних інвестицій:
q = 12,5 + 0,15 ∙ (24 – 12,5) + 0,75 × 12,5 + 3 + 8 = 34,6 %.

Третій етап відбору венчурних проектів слід від-
нести до нестандартних методів аналізу, що базу-
ються на висновках експертної групи. Для отри-

мання якісної інформації потрібно дотримуватися таких 
умов: група експертів має формуватись із спеціалістів-
практиків у цій сфері; до групи мають входити аналіти-
ки, що професійно володіють технологією організації та 
проведення експертиз; коректно оброблювати та аналі-
зувати отриману інформацію.

У процесі свого існування інвестиційний проект 
повинен забезпечувати досягнення двох головних цілей 
бізнесу: здобуття прибутку на вкладений капітал і під-
тримку стійкого фінансового стану [4]. 

Додатково при оцінці венчурного проекту слід ви-
користовувати систему суб’єктивних критеріїв відбору 
венчурних інвестиційних проектів. Вона узагальнює су-
купні значення цілого ряду чинників, таких як; стратегіч-
ний, інноваційно-науковий, екологічний, соціально-еко-
номічний і фінансовий, що враховують вплив результатів 
проекту для місцевості, де він реалізується. Наприклад, 
якщо венчурний проект у сфері сільського господарства 
реалізується у певній області, співпадає з регіональною 
програмою місцевої влади, буде сприяти підвищенню 
зайнятості населення та збільшенню надходжень до бю-
джету, то більш вірогідна успішність здійснення такого 
проекту. Це обумовлюється тим, що, окрім венчурного 
інвестора та підприємця, розвитку венчурного про-
екту буде сприяти місцева влада та місцеве населення, 
що зацікавлені в його успішності, тому що теж будуть 
отримувати певні дивіденди. Як було відмічено, систему 
суб’єктивних критеріїв можна розбити на п’ять окремих 
груп, які включають в себе такі критерії. Питома вага 
кожного буде оцінюватись за допомогою експертизи 
проекту та формування важливості для успішної реалі-
зації венчурного проекту (табл. 2). Неможливо ствер-
джувати, що питома вага цих критеріїв буде однознач-
ною для усіх проектів. Так, для проектів у сфері інфор-
маційних технологій більш значимі будуть інноваційно-

таблиця 1

порівняння стратегій «червоного» та «блакитного» океанів [13]

Стратегія «червоного океану» Стратегія «блакитного океану»

Боротьба в існуючому риночному просторі Створення вільного від конкуренції ринку

Перемога над конкурентами Можливість не боятися конкуренції

Експлуатація існуючого попиту Створення нового попиту

Компроміс вартість-витрати Руйнування компромісу вартість-витрати

Вибір між диференціацією або низькими витратами Орієнтування на одночасну диференціацію та низькі витрати
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наукові чинники, а для проектів у сфері промисловос-
ті – стратегічні та соціально-економічні чинники. Таким 
чином, запропонована система суб’єктивних чинників 
призначена для формування матриці оцінок експертної 
групи. Розрахунки повинні здійснюватися в три етапи. 
На першому етапі експерти повинні проставити оцінку 
для кожного із запропонованих чинників, на другому – 
помножити кожну оцінку на питому вагу відповідного 
чинника, на третьому – сформувати загальну оцінку, що 
характеризує успішність реалізації венчурного проекту. 

досягнутий результат у його матеріальному, грошовому, 
соціальному та опосередкованому вимірах.

У науково-методичній літературі зустрічаються 
різні точки зору щодо видів ефектів від інноваційної ді-
яльності. Так, у [12] розглядається чотири види ефектів: 
економічний, науково-технічний, соціальний та еколо-
гічний. У дослідженнях [5; 9], пропонується враховувати 
шість видів ефектів: економічний, науково-технічний, 
фінансовий, ресурсний, соціальний та екологічний.  
У роботі [8] враховуються п’ять видів ефектів іннова-
ційної діяльності: соціально-політичний, економічний, 
науково-технічний, екологічний та етнічно-культурний. 
І, нарешті, у роботі [6] розглядається можливість вра-
хування економічного, наукового, науково-технічного, 
технічного та соціального ефектів.

На думку автора, при виявлені ефектів від інновацій-
ної діяльності, по-перше, необхідно сформулювати крите-
рії та показники, за допомогою яких можуть бути оцінені 
результати інноваційної діяльності і, по-друге, слід враху-
вати об’єктивно існуючі взаємозв’язки й ієрархічну супі-
дрядність ефектів інноваційної діяльності. Тому доцільно 
розглядати, що інноваційна діяльність супроводжується 
шістьма ефектами: економічним, науково-технічним, по-
датковим, соціальним, ресурсним, екологічним. 

Таким чином, ефекти інновацій взаємопов’язані 
між собою. Безпосередньо економічні результати 
інноваційної діяльності пов’язані з економічним, 

науково-технічним і податковим ефектами. У свою чер-
гу, соціальний, екологічний та ресурсний ефекти вини-
кають лише як наслідок науково-технічного прогресу й 
опосередковано впливають на економічний ефект інно-
ваційної діяльності.

Якщо об’єднати ці ефекти, то можна получити уза-
гальнене поняття венчурного ефекту (рис. 1). 

На думку автора, потрібно надати таке визначен-
ня венчурного ефекту – це комплексний результат вен-
чурних інвестицій, який супроводжується отриманням 
доходів венчурним підприємством і венчурним інве-
стором, досягненням науково-технічних результатів, 
покращенням екологічного стану середовища, вивіль-
ненням ресурсів на підприємстві та позитивними соці-
альними зрушеннями у суспільстві. 

ВИСНОВКИ
Отже, удосконалення методики оцінки венчурних 

проектів позитивно впливатиме на прийняття інвесто-
рами рішення щодо фінансування інновацій. У свою чер-
гу, розглянувши ефективність від венчурної діяльності 
через призму інноваційної діяльності, автор стверджує 
що розвиток венчурних інвестицій в Україні забезпечить 
відповідний підйом національної економіки, розкриття 
науково-технічного потенціалу, розбудову інфраструк-
тури, покращення екологічного стану навколишнього 
середовища та позитивні соціальні зрушення.                 
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таблиця 2

питома вага комплексних чинників, що впливають на 
успішну реалізацію проекту

чинники, що впливають на успішну 
реалізацію проекту

питома 
вага, %

1. Стратегічні чинники

1.1. Відповідність проекту основним напрям-
кам розвитку області 5

1.2. Сумісність проекту з іншими проектами, що 
реалізуються за допомогою обласних держав-
них адміністрацій та інших державних програм

15

2. Інноваційно-наукові чинники

2.1. Міра новизни продукту, що розробляється 7

2.2. Технологічний рівень використовуваної 
технології та можливість переорієнтації її на 
випуск нового продукту

8

2.3. Наявність вишів, технопарків, інноваційних 
центрів у певній території 15

3. Екологічні чинники

3.1. Присутність негативного впливу на навко-
лишню середу і населення від здійснення 
діяльності венчурним підприємством

10

3.2. Дотримання вимог чинного законодавства 
України щодо екологічної безпеки та впровад-
ження нових технологій захисту навколишньо-
го середовища. 

10

4. Соціально-економічні чинники

4.1. Підвищення рівня зайнятості та доходів на-
селення на певній території 5%

4.2. Покращення інфраструктури певної 
території 5

5. Фінансові чинники

5.1.Інвестиційний клімат території та доступ до 
міжнародних фінансових інститутів 10

5.2. Наповнення бюджету у зв’язку з успішною 
реалізацією проекту 10

Загальний коефіцієнт успішності реалізації 
венчурного проекту 100

Розглянемо ефективність від успішної реалізації 
венчурного проекту. На нашу думку, венчурний ефект 
потрібно розглядати через призму ефекту від інновацій-
ної діяльності. 

Інноваційна діяльність підприємства супроводжу-
ється різноманітними результатами (ефектами). Під 
ефектом (від лат. effectus – виконання, дія) розуміють 
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