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ПЕРСПЕКТИВИ ОБЛІКУ  
ТА АНАЛІЗУ ВЕНЧУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

У статті обґрунтовано значення ефективної організації бухгалтерського обліку венчурної діяль-
ності підприємств, відображення на рахунках бухгалтерського обліку венчурних інвестицій та фор-
мування фінансової звітності з урахуванням таких вкладень. Розкрито економічне значення основи 
венчурного бізнесу та особливостей вкладення венчурного капіталу. Висвітлено особливості діяль-
ності компаній з управління активами, їхні завдання та цілі. Проаналізовано діяльність трьох най-
більших інвестиційних компаній на ринку венчурного капіталу в Україні, стан їхнього власного капі-
талу, зобов’язань, обсягу чистого прибутку (збитку). Зазначено основні перспективні напрями обліку 
й аналізу венчурної діяльності підприємств в Україні, що дасть змогу ефективно і швидко приймати 
управлінські рішення щодо розміщення венчурних інвестицій.

Ключові слова: венчурна діяльність, бухгалтерський облік, контроль, фінансова звітність, управ-
ління капіталом, аналіз. 

Постановка проблеми. Активізація процесів вен-
чурного фінансування в Україні може дійсно забез-
печити позитивний вплив на розвиток інноваційної 
діяльності за умови переорієнтування венчурних фон-
дів із фінансування традиційних процесів на фінансу-
вання інноваційних. Вітчизняні венчурні фонди мають 
доступ до фінансових ресурсів, які можуть бути спря-
мовані на розбудову фінансового забезпечення саме 
інноваційних процесів.

Процес розроблення та впровадження ризикового 
інноваційного проєкту складається з низки послідов-
них стадій, тобто це ланцюг послідовних складників. 
Але не всі складники проєкту відбуваються на венчур-
ному підприємстві, тому бухгалтерський облік ризико-
вого інноваційного проєкту виходить за межі одного 
підприємства. Основним інформаційним джерелом 
стосовно ризикового інноваційного проєкту є дані бух-

галтерського обліку. Це означає, що першочерговими 
завданнями системи бухгалтерського обліку є надання 
інформації щодо кожного складника ланцюга процесу 
розроблення та впровадження ризикового іннова-
ційного проєкту. Проте треба зауважити, що не існує 
єдиної системи облікових реєстрів і бухгалтерських 
рахунків для відображення витрат, доходів і результа-
тів венчурної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мий внесок у дослідження питань венчурної діяль-
ності підприємств в Україні зробили: І.П. Бачевська, 
Д. Захарчук, В.Г. Семенова, О.В. Усатенко, О.В. Фоміна, 
Г.Ю. Хоменко, С.В. Черкасова, Г.Ю. Яковець та ін. 
Треба зауважити, що, незважаючи на існуючі дослі-
дження вчених-економістів, є потреба в подальшому 
науковому дослідженні функціонування системи орга-
нізації обліку венчурної діяльності, розкриття необхід-



61

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

ної інформації на рахунках бухгалтерського обліку та у 
фінансовій звітності венчурних компаній.

Формулювання цілей статті. Метою дослідження 
є знаходження оптимальної організації обліку венчур-
ної діяльності, обґрунтування її принципів та аналіз 
діяльності венчурних компаній в Україні.

Виклад основного матеріалу. В умовах інтеграції 
України до світового ринку зростає інтерес до ство-
рення системи контролю за всіма етапами венчурної 
діяльності. Інструментом налагодження цієї системи 
повинен стати бухгалтерський облік венчурної діяль-
ності суб’єкта господарювання [6].

Бухгалтерський облік є основним способом забез-
печення інформацією процесу прийняття управлін-
ських рішень щодо ризикового інноваційного проєкту 
на венчурному підприємстві.

Метою венчурного бізнесу є отримання прибутку 
від вкладених коштів [1]. На відміну від простого інвес-
тування венчурне є найбільш ризикованою формою 
вкладення капіталу. Проте якщо проєкт буде успішним, 
венчурне інвестування є найбільш прибутковим.

Венчурне інвестування є, з одного боку, спосо-
бом фінансування інноваційного вектора економіки, з 
іншого – інноваційною формою підприємництва. Голо-
вна мета венчурного фінансування полягає у тому, що 
грошові капітали одних підприємців та інтелектуальні 
можливості інших (оригінальні ідеї або технології) 
об'єднуються в реальному секторі економіки для того, 
щоб у новій компанії обом видам підприємництва при-
нести прибуток [6].

Від того, наскільки успішно функціонує венчур-
ний механізм, сьогодні багато в чому залежить швид-
кість комерціалізації нових перспективних наукових 
ідей і технологічних розробок, а отже, і конкуренто-
спроможність різних галузей національної економіки.  
Розуміння ролі венчурного інвестування в інновацій-
ному секторі сприяє широкій підтримці венчурної 
індустрії з боку держави, що дає змогу ефективно осво-
ювати цю форму інвестицій та стимулювати розвиток 
інновацій в економіці країни [6]. Тому державні органи 
багатьох провідних промислово розвинених країн роз-
глядають венчурний механізм як важливу складову час-
тину національних систем нововведень і прагнуть до 
його більш широкого застосування в економіці. Визна-
чення національних пріоритетів науково-технічного 
розвитку є рівною мірою політичним, економічним та 
науковим завданням. Одним із найважливіших його 
завдань є створення ефективної системи венчурного 
фінансування. Від цього залежатиме успішна робота 
механізму інновацій, відповідального за перетворення 
результатів наукових досліджень на комерційно вигід-
ний, тобто затребуваний ринком, продукт [8].

Суб’єктами венчурної діяльності є венчурні фонди, 
венчурні підприємства та компанії з управління акти-
вами венчурних фондів [1]. 

Венчурними підприємствами переважно є невеликі 
підприємства, які займаються прикладними науковими 
дослідженнями і розробками, упровадженням тех-

нічних нововведень у галузях виробництва, таких як 
біохімія, електроніка, біоінженерія та ін. Вони зазви-
чай спеціалізуються у сферах наукових досліджень, 
розробок, упровадження інновацій, організація яких 
пов’язана з підвищеним ризиком.

Фінансування венчурного підприємництва здійсню-
ється на принципах пайової участі, а кошти фірм венчур-
ного капіталу функціонують як акціонерний капітал [8].

Природа венчурного капіталу як особливого різно-
виду фінансового ресурсу зумовлена сучасним етапом 
науково-технічного прогресу. Венчурний капітал най-
більш пристосований для інвестиційного забезпечення 
виробництва інновацій, пов’язаних із великою кількістю 
ризиків [9]. Категорія венчурного капіталу відображає 
систему відносин між суб’єктами венчурного підпри-
ємництва, що забезпечує акумуляцію вільних коштів і 
вкладання їх в інноваційні проєкти з метою дослідження, 
освоєння та комерціалізації нововведень [9]. 

Венчурний капітал за своєю природою є капіталом 
суспільним. Він формується і перерозподіляється за 
активної участі й підтримки держави та є продуктом 
перенакопичення. Венчурне фінансування має такі 
особливості: вкладники капіталу вимушені очікувати у 
середньому від трьох до п’яти років, щоб переконатися 
в перспективності вкладень, і до десяти років, щоб 
отримати прибуток на вкладений капітал; інвестори 
ризикового капіталу прагнуть отримати не підприєм-
ницький, а засновницький дохід, який почне прино-
сити підопічна фірма; повернення вкладених коштів 
венчурним фінансистом здійснюється в момент виходу 
цінних паперів фірми на відкритий ринок і залежно від 
частки участі в наданні коштів [8].

Компаніями з управління активами (КУА) є юри-
дичні особи, які здійснюють діяльність з управління 
активами на підставі відповідної ліцензії на прова-
дження такої діяльності [1]. 

Компанія з управління активами є самостійною 
компанією (юридична особа, що може бути утворена 
у формі акціонерного товариства чи товариства з 
обмеженою відповідальністю), діяльність якої безпо-
середньо пов’язана з управлінням активами інститутів 
спільного інвестування на договірних умовах. Діяль-
ність КУА здійснюється за умови обов’язкової наяв-
ності ліцензії НКЦПФР [1].

Компанія з управління активами як господарюючий 
суб’єкт повинна організувати таку систему бухгалтер-
ського обліку зобов’язань, яка швидко та якісно фіксу-
вала б дані та створювала інформаційний простір щодо 
наявності та руху зобов’язань. Раціональна організація 
бухгалтерського обліку зобов’язань компаній з управ-
ління активами допоможе не лише у поліпшенні фінан-
сового стану, а й у розробленні стратегії управління 
зобов’язаннями, що сприятиме формуванню репутації 
надійного і відповідального партнера, що дуже важ-
ливо для управителя активами [7].

Аналіз основних показників діяльності венчурних 
компаній з управління активами (КУА) дав такі дані 
(табл. 1–3).
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ПрАТ «Компанія з управління активами «Кінто» у 
2020 р. порівняно з 2015 р. має збільшення своїх акти-
вів на 3 263 тис грн, власного капіталу – на 574 тис. грн. 
За 2015–2020 рр. має зростання своїх витрат і дохо-
дів. У 2020 р. відбулося збільшення зобов’язань на 
2 689 тис грн порівняно з 2015 р. У цілому компанія 
має стабільне фінансове становище і забезпечена всіма 
необхідними ресурсами для прибуткової діяльності.

ТзОВ «Компанія з управління активами «Інвести-
ційні партнери» у 2020 р. порівняно з 2015 р. має суттєве 
збільшення своїх активів – на 199 612 тис грн, власного 
капіталу – на 104 900 тис грн. За 2015–2019 рр. має 
також значне зростання своїх витрат і доходів. У 2020 р. 
збільшилися зобов’язання, на 94 712 тис грн порівняно 
з 2015 р. Треба відзначити, що компанія має стабільне 
фінансове становище і забезпечена всіма необхідними 
ресурсами для своєї прибуткової діяльності, проте 
помітне значне зменшення отриманого чистого при-
бутку в 2020 р. порівняно з попередніми роками.

ПрАТ «Компанія з управління активами «АПФ 
«АПІНВЕСТ» у 2020 р. порівняно з 2015 р. на відміну 
від інших компаній, що досліджуються, має зменшення 

своїх активів на 3 680 тис грн, а також зменшення влас-
ного капіталу компанії на 4 482 тис грн. Проте обсяг 
витрат і доходів теж зменшився. Позитивним є змен-
шення у 2020 р. зобов’язань – на 13 960 тис грн порів-
няно з 2019 р. У цілому компанія забезпечена всіма 
необхідними ресурсами для здійснення своєї діяль-
ності, проте збільшення отриманого збитку у 2020 р. 
свідчить про потребу в прийнятті термінових ефектив-
них управлінських рішень щодо поліпшення свого ста-
новища та виходу зі збитку.

Обсяг чистого прибутку в 2020 р. порівняно з 
2015 р. у ПрАТ «КУА «Кінто» збільшився на 77 тис грн, у  
ТзОВ «КУА «Інвестиційні партнери» – на 2 839 тис грн. 
Обсяг збитку у ПрАТ «КУА «АПФ «АПІНВЕСТ» збіль-
шився на 7 143 тис грн.

Обсяг чистого прибутку (збитку) досліджуваних 
венчурних компаній за 2015–2020 рр. показано на рис. 1.

У 2020 році, як видно з аналізу, складна економічна 
ситуація в Україні, пов’язана з пандемією, негативно 
вплинула на діяльність венчурних компаній.

Практика діяльності венчурних фондів виявила 
низку проблем в їх організації та забезпеченні ефек-

Таблиця 1
Основні показники діяльності ПрАТ «КУА «Кінто», тис грн

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. Відхилення 
2020 р. від 2015 р. (+,-)

Активи 70757 69601 68224 70343 71101 74020 +3263
Власний капітал 69371 68913 68106 68409 69810 69945 +574
Зобов’язання і забезпечення 1386 688 118 1934 1291 4075 +2689
Витрати 6793 11119 7467 8639 7119 9069 +2276
Доходи 6735 10661 6654 9254 8580 9204 +2469
Чистий прибуток (збиток) (58) (458) (813) 615 1461 135 +77

Джерело: складено за даними [3]

Таблиця 2
Основні показники діяльності ТзОВ «КУА «Інвестиційні партнери», тис грн

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. Відхилення 
2020 р. від 2015 р. (+,-)

Активи 30786 57414 53209 72315 117653 230398 +199612
Власний капітал 14533 28716 34318 55155 110808 119433 +104900
Зобов’язання і забезпечення 16253 28698 18891 17160 6845 110965 +94712
Витрати 29748 78991 126510 149088 436318 447844 +418096
Доходи 36289 91535 133407 170094 416144 459283 +422994
Чистий прибуток (збиток) 6541 12544 6897 21006 20174 9380 +2839

Джерело: складено за даними [2]

Таблиця 3
Основні показники діяльності ПрАТ «КУА «АПФ «АПІНВЕСТ», тис грн

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. Відхилення 2020 р. 
від 2015 р. (+,-)

Активи 22245 23622 24007 19565 33913 18565 -3680
Власний капітал 21752 23354 23346 19024 18658 17270 -4482
Зобов’язання і забезпечення 493 268 661 541 15255 1295 +802
Витрати 27855 55189 42212 52484 54358 26730 -1125
Доходи 33516 56791 42238 48162 53992 25248 -8268
Чистий прибуток (збиток) 5661 1602 26 (4322) (366) (1482) -7143

Джерело: складено за даними [4]
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тивного функціонування, а саме: в оцінці інвестицій-
ної привабливості окремих проєктів, виборі джерел 
фінансування та плануванні діяльності фонду [10].

Рахунки бухгалтерського обліку акумулюють 
інформацію про витрати, понесені в ході здійснення 
венчурної інвестиційної діяльності, за місцями їх 
виникнення, центрами відповідальності та джерелами 
фінансування [10]. 

Висновки. Треба зауважити, що будь-яке підприєм-
ство не може ефективно функціонувати без чіткої орга-

нізації бухгалтерського обліку, а тому бухгалтерський 
облік венчурних інвестицій повинен бути інформацій-
ною системою, тобто сукупністю взаємопов’язаних 
елементів, що характеризують способи і методи отри-
мання та перетворення інформації про фінансовий 
стан та використання вкладень венчурних фондів, 
необхідної для прийняття ґрунтовних та ефективних 
управлінських рішень щодо шляхів використання 
та необхідності додаткового залучення венчурних  
вкладень. 

Таблиця 4
Обсяг чистого прибутку (збитку) компаній, тис грн

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. Відхилення 2020 р. 
від 2015 р. (+,-)

ПрАТ «КУА «Кінто» (58) (458) (813) 615 1461 135 +77
ПрАТ «КУА «АПФ «АПІНВЕСТ» 5661 1602 26 (4322) (366) (1482) -7143
ТзОВ «КУА «Інвестиційні партнери» 6541 12544 6897 21006 20174 9380 +2839

Джерело: складено за даними [2–4]
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Джерело: сформовано за даними табл. 4
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ПЕРСПЕКТИВЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА ВЕНЧУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье обосновано значение эффективной организации бухгалтерского учета венчурной деятельности 
предприятий, отражения на счетах бухгалтерского учета венчурных инвестиций и формирования финансовой 
отчетности с учетом таких вложений. Раскрыто экономическое значение основы венчурного бизнеса и особен-
ностей вложения венчурного капитала. Отражены особенности деятельности компаний по управлению акти-
вами, их задачи и цели. Проанализированы деятельность трех крупнейших инвестиционных компаний на рынке 
венчурного капитала в Украине, состояние их собственного капитала, обязательств, объем чистой прибыли 
(убытка). Указаны основные перспективные направления учета и анализа венчурной деятельности предприятий 
в Украине, что позволит эффективно и быстро принимать управленческие решения по размещению венчурных 
инвестиций.

Ключевые слова: венчурная деятельность, бухгалтерский учет, контроль, финансовая отчетность, управ-
ление капиталом, анализ.
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PROSPECTS OF ACCOUNTING AND ANALYSIS OF VENTURE ACTIVITIES OF ENTERPRISES

The article substantiates the importance of effective organization of accounting of venture activities of enterprises, 
reflection on the accounts of accounting of venture investments and the formation of financial statements taking into 
account such investments. The economic significance of the basis of venture business and features of venture capital 
investment are revealed. The main purpose of the venture business is to make a return on investment. Unlike simple invest-
ing, venture capital is the most risky form of capital investment. However, if the project is successful, venture capital is the 
most profitable. The subjects of venture activity are venture funds, venture enterprises and venture fund asset management 
companies. Venture capital enterprises are mainly not large enough enterprises engaged in applied research and devel-
opment, the introduction of technical innovations in industries such as biochemistry, electronics, bioengineering, and 
others. They usually specialize in the areas of research, development, innovation, the organization of which is associated 
with increased risk. Venture capital is financed on the principles of equity participation, and the funds of venture capital 
firms function as share capital. The practice of venture funds has revealed a number of problems in their organization 
and ensuring the effective functioning, especially in assessing the investment attractiveness of individual projects and the 
choice of sources of funding and planning of the fund. The peculiarities of asset management companies, their tasks and 
goals are highlighted. Asset management companies are legal entities that carry out asset management activities on the 
basis of an appropriate license to conduct such activities. An asset management company is an independent company 
whose activities are related to the asset management of mutual investment institutions on a contractual basis. The activity 
of the three largest investment companies in the venture capital market in Ukraine, the state of their equity, liabilities, net 
profit (loss) are analyzed. The main perspective directions of accounting and analysis of venture activity of enterprises 
in Ukraine are indicated, which will allow to make effective and fast managerial decisions on placement of venture  
investments.

Key words: venture capital, accounting, control, financial reporting, capital management, analysis.


