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Целью статьи является изучение факторов отбора венчурных проектов и ранжирования их важности в рамках принятия решений отечественными инвесторами о венчурном финансировании. Проведено
комплексное исследование, посвященное изучению принятия инвестиционных решений о финансировании венчурных проектов, анкетирован 31 инвестор, в том числе относительно факторов селекционного
отбора. Респонденты в рамках опроса определили факторы, влияющие на инвестиционный выбор, а затем оценили их в соответствии с
их важностью. Результаты исследования подтвердили и подчеркнули
верховенство команды проекта в сознании отечественных венчурных
инвесторов. При отборе венчурных проектов инвесторы рассматривают команду менеджмента как более важный фактор, чем связанные с бизнесом характеристики, такие как бизнес-модель, продукт,
технология. Однако значение фактора бизнес-модели возрастает
для инвесторов на поздних стадиях финансирования. Кроме этого,
результаты исследования указывают на то, что на поздних этапах
инвесторы заботятся скорее об инвестиционной оценке, нежели о
способности добавить ценности проекту.
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В

енчурні інвестори – це професіонали, які залучають капітал від інституційних інвесторів
та інвестують ці кошти в перспективні молоді
компанії [11]. Традиційно компанії, які ще не відповідають вимогам лістингу на біржі або вимогам для
отримання банківських кредитів [7], розглядають
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венчурних інвесторів як постачальників фінансової підтримки та послуг з доданою вартістю. Однак
з роками роль інвесторів у венчурні проекти стала
більш складною. Вони спираються на нові бізнес-ідеї,
які можуть протистояти конкурентному середовищу [12]. Через природу невизначеності середовища
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З

адля вивчення вищенаведених питань автором
статті було проведене комплексне дослідження,
присвячене вивченню прийняття інвестиційних рішень при фінансуванні венчурних проектів, та
опитано 31 інвестора у венчурні проекти, у тому числі
щодо чинників селекційного відбору.
Респонденти в рамках опитування визначили
фактори, які керують інвестиційним вибором, а потім
оцінили їх відповідно до їх важливості. Результати
дослідження наведено на рис. 1. Нижня панель рис. 1
повідомляє про відсоток респондентів, які відзначили відповідні фактори селекційного відбору венчурних проектів як важливі. На верхній панелі вказано
відсоток респондентів, які визначили дані фактори як
найважливіші.
Рис. 1 ілюструє, що команда управління є найбільш часто згадуваним фактором на думку 100% респондентів, і 93,5% респондентів вказали цей фактор
як найважливіший.
Бізнес-фактори також часто згадуються як важливі: бізнес-модель (58%), продукт (74,2%), ринок
(74,2%) і галузь (25,8%). Проте були оцінені як найбільш важливі значно меншою кількістю респондентів: бізнес-модель (29%), продукт (35,5%), ринок
(38,7%) і галузь – (3,2%) відповідно.
Оцінка компанії та здатність інвесторів додати
цінності проектам – кожен з цих факторів згадувався
38,7% та 38,5% інвесторами відповідно, дані фактори
вважають найбільш важливими лише 9,7% та 12,9%
респондентів відповідно. Відповідність інвестиційним цілям фонду та персональним вподобанням не
мала особливого значення. Приблизно лише п’ята
частина (19,4%) інвесторів-респондентів назвали цей
фактор важливим, і лише 6% – найважливішим.
Отже, згідно з результатами опитування, команда менеджерів є найбільш важливим фактором
для всіх груп інвесторів у інвестиційному відборі.
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Р

езультати досліджень показують, що процес
інвестиційного відбору починається з розгляду сотень потенційних проектів, кількість яких
врешті-решт звужується до кількох інвестиційних угод
[12]. С. Каплан і П. Стромберг у своєму дослідженні розглянули інвестиційні меморандуми венчурних
інвесторів, що описують інвестиційні можливості та
ризики. Вони виявили, що венчурні інвестори при прийнятті інвестиційних рішень зосередили увагу на таких
факторах відбору, як якість управлінської команди; ринок або галузь; конкуренція; продукт або технологія та
бізнес-модель [13]. Проте інвестиційні меморандуми
не ранжують важливість різних критеріїв.
Існує багато суперечок серед вчених і практиків
щодо того, які фактори відбору є найбільш важливими. С. Каплан і П. Стромберг описують і аналізують,
як венчурні компанії здійснюють вибір інвестицій.
Вони підтвердили результати минулих досліджень:
венчурні капіталісти розглядають чинники, які включають привабливість ринку, стратегії, технології, продукт або послугу, показники сприйняття клієнтами,
конкуренція, умови угоди, якість і досвід команда
управління [13]. Професіоналізм підприємницької
команди є важливим компонентом пошуку та процесу відбору.
Дж. Берон і М. Хеннан, Т. Хеллманн і М. Пурі
фокусуються на тому, як формуються команди засновників та на їх привабливості з точки зору інвестиційних можливостей [1; 10]. П. Гомперс, А. Ковнер,
Дж. Лернер і Д. Шарфштайн показують, що минулий
успіх підприємця є важливим фактором, на якому
венчурні фірм зосереджуються при залученні потенційних інвестицій [8].
Емпіричні дані свідчать про те, що венчурні інвестори мають різний погляд на те, як обирати
проекти для інвестування. Деякі більшою мірою зосереджуються на команді управління, тоді як інші
приділяють більше уваги бізнес-факторам: продукту,
технології та бізнес-моделі [13].

У деяких більш пізніх дослідженнях вивчається
важливість інвестиційних критеріїв та вплив культурних відмінностей між країнами на процес прийняття рішень щодо венчурного інвестування [4; 5].
Іншою проблемою, що обговорюється в цих дослідженнях, є різниця між концепцією венчурного
інвестування, що практикується в країнах, що розвиваються, і традиційною концепцією інвестування
венчурного капіталу, що практикується в розвинених
країнах. Останні дослідження, однак, звертають увагу на важливість розуміння фізіологічних рис венчурних інвесторів та надмірне спрощення інвестиційних
критеріїв у процесі прийняття рішень [3; 6].
Існування вищезазначених проблем визначає
необхідність більш детального вивчення та розробки
методики врахування факторів селекційного відбору
венчурних проектів, що відповідає вимогам інвестора та враховує специфіку умов ведення венчурного
бізнесу.
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малого підприємництва венчурні інвестори дуже вибірково ставляться до своїх інвестиційних угод. Задокументовано, що венчурні інвестори спеціалізується
на фінансуванні великих обсягів капіталу в малий
бізнес, який вони вважають відносно привабливим
[14]. Таким чином, не всі малі підприємства можуть
залучити венчурні інвестиції. Досліджено, що венчурні інвестори мають досвід, щоб відокремити високоякісні фірми від маргінальних [11]. Втім, емпіричні
висновки в країнах, що розвиваються, показують, що
брак досвіду та неправильні рішення з боку венчурних інвесторів призводять до несприятливого відбору протягом тривалого часу [15].
Мета статті – дослідити, як вітчизняні інвестори у венчурні проекти приймають рішення щодо
селекційного відбору в рамках венчурного фінансування та які фактори відбору вважаються найбільш
вагомими.

125

93,5%
100,0%

Команда
38,7%

Ринок

74,2%
35,5%

Продукт/Технологія

74,2%
29,0%

Бізнес-модель

58,1%
32,3%

Зрушення/Traction

Отримання доходу

48,4%
3,2%
38,7%
9,7%

Оцінка (фінансова оцінка)

38,7%
12,9%

Здатність додати цінності проекту

Міжнародна експансія/глобальність

ЕКОНОМІКА

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

Індустрія
Відповідність персональним
або інституційним цілям (Fit)
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Рис. 1. Важливі та найбільш важливі фактори інвестиційного відбору у венчурні проекти, на думку інвесторів
Джерело: авторська розробка на основі проведеного автором опитування.

Проте серед різних груп інвесторів у венчурні
проекти існують відмінності щодо чинників селекційного відбору (табл. 1):
 для представників інкубаторів/акселераторів – це команда (80%), продукт (60%), ринок (40%), здатність додати цінності проекту
(40%);
 для представників венчурних фондів – це команда (100%), продукт (46%), зрушення (36%);

126

 для представників фондів прямого інвестування – це команда (83%), бізнес-модель
(83%), продукт (33%), ринок (33%);
 для бізнес-ангелів – це команда (100%), зрушення (67%), ринок (56%).
Існують також інші крос-секційні спостереження:
 фактор індустрії є більш вагомим для інвесторів «посівних» і ранніх стадій фінансування
(рис. 2);
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Таблиця 1
Найбільш вагомі фактори вибору інвестиційних проектів для різних груп інвесторів у венчурні проекти
Групи інвесторів
Найбільш вагомі фактори

Інкубатори/акселератори, %

Венчурні
фонди, %

Фонди прямих
інвестицій, %

Бізнес-ангели, %

Команда

80,0

100,0

83,3

100,0

Бізнес модель

20,0

18,2

83,3

11,1

Продукт/Технологія

60,0

45,5

33,3

11,1

Ринок

40,0

27,3

33,3

55,6

Індустрія

20,0

0,0

0,0

0,0

Оцінка (фінансова оцінка)

0,0

18,2

0,0

11,1

Здатність додати цінності проекту

40,0

0,0

16,7

11,1

Відповідність персональним або
інституційним цілям

0,0

18,2

0,0

0,0

Зрушення (Traction)

0,0

36,4

0,0

66,7

Попередньо залучений капітал

0,0

0,0

0,0

0,0

Отримання доходу

0,0

0,0

0,0

11,1

Міжнародна експансія/ глобальність

20,0

9,1

0,0

0,0

5

11

6

9

Разом респондентів, осіб

Джерело: авторська розробка на основі проведеного автором опитування.
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Рис. 2. Індустрія як вагомий фактор відбору інвестиційного проекту
з точки зору інвесторів різних стадій фінансування
Джерело: авторська розробка на основі проведеного автором опитування.

 фактор бізнес-моделі є більш вагомим для інвесторів пізніх стадій фінансування (рис. 3);
 оцінка також є більш важливим фактором
для інвесторів на пізніх стадіях фінансування
(рис. 4);
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 здатність додати цінності проекту знижується з кожною наступною стадією інвестування
(рис. 5).
Порівнюючи дані результати, робимо висновок,
що інвестори у венчурні проекти на пізніх стадіях
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Рис. 3. Бізнес-модель проекту як вагомий фактор відбору венчурного проекту з точки зору інвесторів
різних стадій фінансування
Джерело: авторська розробка на основі проведеного автором опитування.
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Рис. 4. Інвестиційна оцінка проекту як вагомий фактор відбору інвестиційного проекту для інвесторів
різних стадій фінансування
Джерело: авторська розробка на основі проведеного автором опитування.
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Рис. 5. Здатність інвестора додати цінність проекту як вагомий фактор відбору інвестиційного проекту
на різних стадіях фінансування
Джерело: авторська розробка на основі проведеного автором опитування.

БІЗНЕСІНФОРМ № 4 ’2019
www.business-inform.net

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

ВИСНОВКИ
Венчурний капітал робить значний внесок у
розвиток технологій, економічне зростання та зайнятість. Таким чином, важливим питанням є те, як інвестори у венчурні проекти оцінюють та відбирають
інвестиційні пропозиції.
Результати проведеного автором дослідження
показують, що інвестори у венчурні проекти слідують
багатокритеріальній перспективі прийняття рішень.
Результати дослідження підтвердили та підкреслили верховенство фактора команди проекту у
свідомості венчурних інвесторів. При відборі угод інвестори у венчурні проекти розглядають команду менеджменту як більш важливий фактор, ніж пов’язані
з бізнесом характеристики, такі як бізнес-модель,
продукт чи технологія. Цей результат узгоджується з
результатами попередніх досліджень С. Бернштайна,
А. Кортевега та К. Лоуса [2]. Проте дослідження проспектів первинних розміщень (IPO) успішних венчурних інвесторів виявило, що бізнес-фактори (продукт,
технологія або бізнес-модель) є більш стабільними,
аніж управлінська команда [12]. Такий значний акцент на команді проекту як на найбільш вагомому
факторі селекційного відбору венчурних проектів є,
безперечно, матеріалом для подальших досліджень.

Результати дослідження є корисні як для венчурних інвесторів у процесі прийняття ними інвестиційних рішень, так і для підприємців у процесі залучення ними венчурного фінансування.
Дані результати допоможуть підприємцям
представити відповідну інформацію в потрібний час
і, використовуючи венчурний капітал, максимізувати
свій успіх.
Інвесторам у венчурні проекти дослідження
допоможе сконцентруватися на високорелевантних
інвестиційних критеріях, при цьому враховуючи, що
ці фактори можуть не лише вплинути на успіх інвестицій, але також допоможуть уникнути негативних
упереджень, які можуть здатися привабливими та
впливатимуть на прийняття інвестиційних рішень. 
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