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розбалансування діяльності вітчизняної банківської системи і в цілому – економіки. Отже, 

залежність національних банків від іноземного капіталу призвела до того, що банківська 

система України стала ідеальним провідником зовнішніх шоків і проявів світової фінансової 

кризи. 

Основними заходами, здатними понизити наслідки кризисних явищ, на нашу думку, є: 

видача позичок лише на цілі структурної перебудови економіки; розробка та впровадження 

дієвої системи податкового стимулювання фінансування процесів розвитку пріоритетних 

напрямків економіки (наприклад, сільськогосподарської галузі). З урахуванням циклічного 

розвитку як світової так і фінансової банківських систем виникає необхідність розробки та 

впровадження новітніх підходів та методів нагляду і регулювання діяльності банківських 

установ та інших фінансових посередників, існуючі положення та методики необхідно 

доповнити нормативами та нормами антикризового управління фінансовими ресурсами. 

Підсумовуючи викладене, слід зауважити, що всі фінансові кризи та подолання їх 

наслідків призводять до структурних змін банківських систем, оскільки банківська сфера є 

найбільш чутливою до їх впливу. Відтак, головний урок, який має винести Україна з 

нинішньої ситуації, – це своєчасно прогнозувати як зовнішні, так і внутрішні кризові явища, 

розробляти механізми їх упередження та пом’якшення. 
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Проблеми розвитку малого та середнього бізнесу в Україні сьогодні на часі. Усі без 

винятку фундаментальні наукові дослідження щодо відновлення економічної стабільності 

переносять малий і середній бізнес із площини звичайних елементів ринкової економіки в 

основу її ефективності.  

Розвиток малого і середнього бізнесу у нашій державі потребує не лише традиційно 

вагомих джерел ресурсів (кредитні ресурси, бюджетне фінансування), але й 

капіталовкладень в основі яких є залучення фінансових ресурсів на кілька років в компанії, 

що мають шанси швидкого росту, а це означає розширення інноваційної діяльності з метою 

активізації процесів розвитку бізнесу. Високі темпи розвитку означають додаткові ризики 

для усіх суб’єктів інноваційного процесу. Саме тому високоризиковий капітал і процес його 

вкладення узагальнені єдиними підходами венчурного фінансування. 

Однозначне сприйняття ризиковості венчурного фінансування з позиції його 

економічного механізму у сучасних умовах розвитку внутрішньо господарських відносин не 

дозволяє встановити увесь комплекс можливих чинників, що можуть стати загрозою зриву 

реалізації проектів. Саме тому, ми пропонуємо розглядати ризик реалізації інноваційного 

проекту через венчурне фінансування як агреговану складову. 

Дослідження показують, що компанії з венчурною підтримкою більш підготовлені до 

засвоєння інновацій, швидше розвиваються і створюють більше робочих місць, ніж великі 

компанії [1].  
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Зважаючи на проблему фінансового забезпечення підприємств котрі реалізують 

інноваційні проекти з високим ступенем ризику, механізм венчурного інвестування 

залишається, на наш погляд, єдино прийнятним.  

Посилює доцільність застосування венчурного фінансування і стан у якому 

знаходиться вітчизняна економіка. На сьогодні – це невизначеність, що породжена 

«тривалим нехтуванням потребою здійснення суспільних перетворень, яких вимагали 

виклики сучасності, турбулентний післякризовий світ, що призвело до деградації більшості 

важливих суспільних інститутів в Україні, погіршило ситуацію із забезпечення базових прав 

і свобод людини і громадянина, поставило під загрозу суверенітет нашої держави» [3, с. 3]. 

З одного боку, інноваційні проекти у розвитку малого і середнього бізнесу в умовах 

економічної невизначеності – це вагома передумова для нарощення темпів сталого розвитку, 

а з іншого – це подвійний ризик породжений економічною сутністю механізму венчурного 

фінансування. Однак, найбільш  неприйнятною є ситуація коли попри внутрішньо системні 

ризики інноваційних процесів існують зовнішні чинники, що не лише унеможливлюють 

подальший розвиток інноваційної діяльності, але й трансформують економічні відносини 

виносячи їх за рамки прийнятної стратегії розвитку малого і середнього бізнесу (різка зміна 

«правил гри», відсутність законодавчої регламентації відносин, надмірне податкове 

навантаження, відсутність чіткої стратегії економічних реформ). 

Розглядаючи проблему венчурного фінансування в умовах невизначеності необхідно 

з’ясувати джерела виникнення невизначеності. Виділяють три взаємопов'язані чинники, що 

породжують невизначеність в економічних системах [2]: 

1. Чинник складності, обумовлений тим, що, як правило, економічна система являє 

собою "велику систему", яку повною мірою неможливо описати формально, систему з 

непостійною структурою, нетривіальною ієрархією, внутрішньою суперечливістю, 

управління якою часто відбувається з використанням нечітких критеріїв. 

2. Людський чинник, тобто участь людини в якості істотного елементу, що визначає 

поведінку економічної системи на різних рівнях і впливає на різні аспекти її функціонування. 

Прояв людського чинника полягає ще й у тому, що багато понять, характеристик і 

параметрів економічної поведінки не мають точного формального еквівалента, що створює 

суттєві, іноді непереборні труднощі при моделюванні; 

3. Чинник зовнішнього середовища, що полягає в необхідності врахування впливу на її 

поведінку інших систем (зовнішніх по відношенню до даній економічній системі і нерідко 

конфліктуючих з нею). 

Таким чином, в умовах невизначеності, що на сьогодні супроводжують розвиток усіх 

без винятку сфер економіки в Україні, ризик реалізації інноваційних проектів через механізм 

венчурного фінансування агрегується завдяки чинникам ризиковості власне венчурного 

фінансування та суттєвому впливу чинників макроекономічної невизначеності.  
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У сфері податкових відносин існують випадки, коли виникають конфлікти між 

фіскальними органами та платниками податків. Предметом таких конфліктів є рішення, дії 

та/або бездіяльність фіскального органу, які, на думку представників бізнесу, порушують їх 


