
Дисципліна Венчурний бізнес 

Рівень ВО бакалавр 

Курс 4  

Обсяг 5 кредитів 

Мова викладання  українська 

Кафедра Економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Вимоги до початку 

вивчення 

Венчурний бізнес розглядається як індикатор стану розвитку та захисту 

прав інтелектуальної власності в країні. Реформування економіки 

України та її орієнтація на входження у європейську спільноту неможливі 

без пошуку нових джерел фінансування для модернізації наявної 

виробничої та посилення потенційної інноваційної діяльності.  

Венчурний бізнес (БВ) – сфера підприємницької діяльності, пов’язана з 

реалізацією ризикових проектів, ризикових інвестицій насамперед у 

сфері науково-технічних нововведень. Фінансування здійснюють банки, 

інвестиційні компанії, спеціалізовані венчурні фірми або самостійні 

організації, зазвичай у формі ТОВ. Цей вид бізнесу пов’язаний із 

ризиками, тому його часто називають ризиковим. Ризиків надзвичайно 

багато, вони мають внутрішній і зовнішній характер. Велике значення 

мають ризики, пов’язані з правами на об’єкт інтелектуальної власності. 

Що буде вивчатися  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.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Особливості венчурного фінансування зумовлені специфічними рисами 

взаємодії венчурного інвестора та підприємства-інноватора. Венчурний 

капіталіст у процесі венчурного фінансування може надавати 

підприємству-реципієнту додаткові фінансові ресурси у вигляді оплати 

частки в статутному капіталі (придбання акцій), оплати боргу (боргові 

цінні папери, переважно облігації), може виступати як поручитель його 

зобов’язань, надавати інформаційні послуги в різних юридичних та 

управлінських питаннях, сприяти генерації стратегічних ідей 

підприємства-інноватора. Крім того, венчурний капіталіст для 

розширення діяльності підприємства-реципієнта використовує власні 

зв’язки та інформацію про ринок, надає нові ідеї щодо подальшого 

розвитку такого підприємства. Можна навчитися підвищувати 

ефективність виробництва на засадах використання підприємницького 

потенціалу малих інноваційних фірм. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

- Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і 

біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в 

професійних цілях (ПРН1).  

- Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та 

вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності (ПРН2).  

- Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні 

технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої 

інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

(ПРН4).  



- Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку 

інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ПРН5).  

- Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної 

взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей (ПРН6).  

- Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної 

діяльності та брати відповідальність за результати (ПРН7).  

- Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної і правової держави (ПРН9).  

- Демонструвати базові й структуровані знання у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого 

використання на практиці (ПРН11).  

- Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових 

відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та 

біржових структур (ПРН13).  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Після опанування дисицпліни "Венчурний бізнес" студенти 

набудуть компетентностей щодо 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, а саме: 

- розуміння фундаментальних засад, принципів, форм та особливостей 

венчурного інвестування; 

- володіння методами та навичками дослідження діяльності венчурних 

інвесторів; 

- розуміння принципів функціонування венчурних фондів, 

корпоративних венчурних фондів, бізнес-ангелів, венчурних фондів за 

участі держави; 

- визначення чинників систематичного і специфічного ризиків, що 

впливають на прийняття фінансових рішень; 

- оцінювання ефективності проектів та розробка альтернативних 

управлінських рішень і обґрунтування їх вибору на основі критеріїв 

соціально-економічної ефективності. 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК1).  

- здатність застосовувати отримані знання у практичних ситуаціях (ЗК 2). 

- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК3).   

- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

(ЗК5).   

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

(ЗК6).  

- здатність працювати в команді (ЗК7).  

- здатність виявляти ініціативу та підприємливість (ЗК8).  

- здатність діяти відповідально та свідомо (ЗК10).  
Інформаційне 

забезпечення 

Конспект лекцій. 

Роздатковий ілюстративний матеріал до лекцій. 

Презентаційний матеріал до занять. 

Методичні вказівки для семінарських занять. 

Методичні вказівки для виконання практичних занять. 

Форма проведення 

занять 

Очний  

Заочний (дистанційний)  - курс без очної складової(online). 

Викладання курсу передбачає поєднання традиційних форм аудиторного 

навчання з елементами електронного навчання, в якому 

використовуються спеціальні інформаційні технології, такі як 

комп’ютерна графіка, аудіо та відео, інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 



 

Семестровий 

контроль 

Залік  

 


