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АНОТАЦІЯ
Пилипенко Б.Г. Венчурний капітал як джерело фінансування
інноваційної діяльності. - Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит /ДВНЗ «Університет
банківської справи» - Київ, 2015.
В дисертаційному дослідженні розкритті теоретико-методологічні засади та
практичні засади венчурного капіталу як джерела фінансування інноваційної
діяльності на глобальному, міжнародному, національному та регіональному
рівнях, уточнено понятійний апарат венчурного фінансування. Виявлені основні
тенденції розвитку венчурного фінансування в розвинутих країнах та
рекомендовано використати їх досвід в малих підприємствах України. Оцінено
стан розвитку венчурного інвестування в Україні як з позиції розвитку
інституційного середовища. так і стосовно завдань, які вирішутоть венчурні
компанії.
В результаті проведення економіко - математичного моделювання
визначено системні ризики венчурного інвестування, пріоритетні напрями
венчурного інвестування в зарубіжних країнах та в Україні. Визначено фактори
впливу на розвиток інвестиційно-інноваційних процесів. Обгрунтовано новий
методичний підхід до розрахунку ефективності венчурного інвестування в
інноваційні проекти з метою вдосконалення управління ними та прискорення
комерціалізації.
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інноваційних процесів в економіці України та розвиток високотехнологічного
бізнесу. Розглянуто механізми державного впливу на залучення венчурних
інвесторів на вітчизняний фінансовий ринок та обгрунтовано шляхи розвитку
венчурного інвестування в Україні.
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