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Аналіз ознак підприємств, які фінансуються венчурним капіталом, на прикладі Словаччини
У статті представлено пошукове дослідження мікро-, малих та середніх підприємств у Словаччині, які фінансуються
венчурним капіталом. Було проаналізовано їх ознаки, зокрема кількість працівників та приналежність до певної галузі, у
відповідності до потреби у технологіях та знаннях. З цією метою було перевірено дві наукові гіпотези. Перевірку гіпотез
було здійснено за допомогою точних критеріїв для вибірки дослідження, що складається з 61 малого та середнього
підприємства Словацької Республіки, що фінансуються венчурним капіталом, за період з 2001 до 2006 рр. Відповідно до
приналежності підприємств до категорії мікро-, малих та середніх підприємств у вибірці дослідження, було підтверджено
припущення про більш високий рівень фінансування венчурним капіталом мікро- та малих підприємств, ніж середніх
підприємств. Результати дослідження свідчать про те, що більшість малих та середніх підприємств, що фінансуються
венчурним капіталом, є мікропідприємствами, які представляють 60,66%, та малими підприємствами з часткою 27,87%.
Згідно з приналежністю підприємств з вибірки дослідження до певної галузі відповідно до їх потреби у технологіях чи
знаннях, припущення про більш високий рівень фінансування венчурним капіталом підприємств у високотехнологічному
секторі не було підтверджено. Можна зробити висновок про більш високий рівень фінансування венчурним капіталом
підприємств у низькотехнологічному або низькосередньотехнологічному секторі, ніж підприємств у
високотехнологічному або високосередньотехнологічному секторі. Частка підприємств у високотехнологічному секторі
була найбільш низькою (лише 3,28%) серед усіх секторів (низькотехнологічний, низькосередньотехнологічний,
високосередньотехнологічний та високотехнологічний).
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Анализ признаков предприятий, финансируемых венчурным капиталом, на примере Словакии
В статье представлено поисковое исследование микро-, малых и средних предприятий в Словакии, финансируемых
венчурным капиталом. Были проанализированы их признаки, в частности количество работников и принадлежность к
определенной отрасли, в соответствии с потребностью в технологиях и знаниях. С этой целью были проверены две
научные гипотезы. Проверка гипотез была осуществлена при помощи точных критериев для выборки исследования,
состоящей из 31 малого и среднего предприятия Словацкой Республики, финансируемых венчурным капиталом, за
период с 2001 до 2006 гг. В соответствии с принадлежностью предприятий к категории микро-, малых и средних
предприятий в выборке исследования, было подтверждено предположение о более высоком уровне финансирования
венчурным капиталом микро- и малых предприятий, чем средних предприятий. Результаты исследования
свидетельствуют о том, что большинство малых и средних предприятий, финансируемых венчурным капиталом,
являются микропредприятиями, представляющими 60,66%, и малыми предприятиями с долей 27,87%. Согласно
принадлежности предприятий из выборки исследования к определенной отрасли в соответствии с их потребностью в
технологиях или знаниях, предположение о более высоком уровне финансирования венчурным капиталом предприятий в
высокотехнологичном секторе не было подтверждено. Можно сделать вывод о более высоком уровне финансирования
венчурным капиталом предприятий в низкотехнологичном или низкосреднетехнологичном секторе, чем предприятий в
высокотехнологичном или высокосреднетехнологичном секторе. Доля предприятий в высокотехнологичном секторе
была наиболее низкой (только 3,28%) среди всех секторов (низкотехнологичный, низкосреднетехнологичный,
высокосреднетехнологичный и высокотехнологичный).
Ключевые слова: частный капитал, венчурный капитал, стартап, венчурные инвестиции, потребность в технологиях,
потребность в знаниях, техноёмкий сектор, наукоёмкий сектор
Классификация JEL: G24, M13, O34
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0
International license, что позволяет повторное использование, распространение и воспроизведение, запрещает использование материалов в
коммерческих целях и требует наличия соответственной ссылки на оригинальную версию статьи.

