


КРАУДФАНДИНГ (Сrowdfunding) – збір коштів на 
реалізацію певного проекту від великої кількості людей, в 

сучасних умовах, як правило, за допомогою Інтернет.  
У відповідь люди отримують подяку, подарунок або товар чи послугу.  

Прогноз Світового банку: 
до 2025 року щорічні інвестиції 
через краудфандингові платформи  
зростуть до 93 млрд.дол!  
(forbes.net.ua, 2014р) 
 
 



CROWDFUNDING is a way of raising money to finance projects 
and businesses. It enables fundraisers to collect money from a large 
number of people via online platforms.  

Crowdfunding is an emerging source of financing involving open calls to the public, 
generally via the internet, to finance projects through donations, monetary 
contributions in exchange for a reward, product pre-ordering, lending, or investment. 

https://ec.europa.eu 



Is it a new instrument? 



«Однією з найбільших 
краудфандингових 
кампаній можна вважати 
Ейфелеву вежу. Кошти на 
її будівництво збиралися 
по підписці. А на 
чотирьох сторонах 
парапету вигравірувані 
імена людей, які зробили 
особливий внесок у 
створення вежі. » 



«Виборча кампанія 
президента США Барака 
Обами була повністю 
профінансована за 
допомогою 
краудфандингу.  
Внески рідко 
перевищували  200$,  
але зібрали 750 млн.» 



Бекер - той, хто робить грошовий внесок 
у проект. 

Реворд 
(бонус) 

 

те, що отримує Бекер за свій 
внесок (як правило, продукт, який 

ви випускаєте на ринок або 
послугу). 

Короткий словник 

Краудфандингові 
платформи 

 

Спеціальні сайти для збирання 
коштів на реалізацію бізнес, 

соціальних чи особистих проектів 
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				Europe		Americas		Asia-Pacific

		2013		1.13		3.24		4.13

		2014		2.83		9.65		20.29

		2015		5.43		33.58		94.61

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.









• Фіксований (fixed) - дає можливість забрати кошти тільки 
при досягненні мети. Даний тип збору коштів 
використовується як в Kickstarter, так і в Indiegogo. 
•Гнучкий (flexible) - дозволяє забрати кошти, навіть якщо 
мета не була досягнута.  Даний вид збору коштів є тільки у 
Indiegogo.  
• система попередніх замовлень - InDemand. ісля 
закінчення терміну збору коштів залишається можливість 
замовити продукт. Наприклад, український проект Ecozy 
зібрав за час кампанії $ 30 000, і вже після її закінчення - ще 
$ 10 000. 



3 типи винагороди 
спонсорам 

•   
Причетність до ідеї 
Люди хочуть допомогти, 
докласти руку до  успіху 
проекту. Їм сподобалася 
ідея і вони готові 
підтримати ідею 
грошима. 

Меркантильність 
(матеріальна вигода) 
Дешевша ціна на продукт, 
вигідні умови придбання. 

Бажання слави 
Бажання відчути себе 

важливим. 
Ім'я в титрах, фотографія в 
книзі - все це приваблює 

людей. 



Ohhio 

$ 169 долар США + доставка по всьому світу 
• Braid Болл   
• Це 80 метрів (87 ярдів) тасьми для Вас! 
• Колекція відео-підручник  
• Набір для шиття 

 



Active 
Weekend 

•-це одноденний фестиваль 
для  активного відпочинку.  
•Ми - сучасні підлітки - хочемо 
довести, що вміємо не 
лишень сидіти у своїх 
ґаджетах, а й можемо робити 
корисні речі, щоб змінювати 
цей світ на краще.   
• 30 спікерів з різних міст 
України, що проведуть   
тренінги, майстер-класи та 
розкажуть історії успіху.   
•ігри, музика, розважальна 
програма   
 

biggggidea.com 



ПОДАРУНКИ 
• ВНЕСОК ВІД 50 ГРН    Щира подяка від команди Active Weekend на 

електронну скриньку, що зігріє монітор вашого гаджета;) 
• ВНЕСОК ВІД 100 ГРН   Кольорова листівка з подякою від команди 

Active Weekend, що подарує вам помішку і спогад про добрі справи 
• ВНЕСОК ВІД 100 ГРН  Оригінальна ручка з логотипом Active 

Weekend для ваших найшаленіших та найгеніальніших ідей 
• ВНЕСОК ВІД 200 ГРН  Браслет ручної роботи, виготовлений з 

любов'ю від команди Active Weekend, що доповнять будь-який 
образ 

biggggidea.com 



Краудфандингова платформа 
INDIEGOGO 

Більше 1 млрд 
дол США 

Зібрано коштів 

Більше 650 
тис 

проектів 
223 країни 

Найбільше перевищення 
фінансової цілі – 17 разів 



Краудфандингова платформа 
INDIEGOGO 

• сайт «дозволить кожному зібрати гроші для будь-якої ідеї». 
• Структура сайту дозволяє користувачам створити сторінку для фінансування 

своєї кампанії, налаштувати обліковий запис PayPal, скласти список "пільг" 
для різних інвесторів, поширювати інформацію у соціальних мережах та 
багато додаткових функцій..  



 ONLY MEN bracelet 

$64,005 USD  
1272% від цілі 
  2016 Україна 

www.indiegogo.com 



INDIEGOGO 
Витрати на кампанію 

• Сайт стягує 5% комісії з успішних кампаній  
•  платежі за розрахункові операції   3-5% з кожного платежу.  
• Якщо стартап не має рахунків в американських банках – додатково оплата 

послуг банків. 
• Для кампаній, що не змогли зібрати свою цільову суму, користувачі мають 

можливість безкоштовного повернення грошей вкладникам, або можуть 
забрати всі зібрані гроші, але з комісією у 9%. 

• На відміну від аналогічних сайтів, таких як Kickstarter, Indiegogo виплачує 
кошти негайно, як тільки внески збираються на PayPal рахунку користувача.  





Kickstarter 
• сайт фінансування  різноманітних проектів, у 13-ти категоріях: 

мистецтво, комікс, танець, дизайн, мода, фільми і відео, їжа, 
відеоігри, музика, фотографія, видавництво, технологія, театр[ 

• Власник проекту повинен вказати останній термін (макс. 90 
днів) і мінімальну суму коштів, яку необхідно зібрати.  

• Якщо проект не зібрав потрібну суму до кінця терміну, то гроші 
повертаються спонсорам.  

• Гроші збираються за допомогою Amazon Payments 
• Ініціатор має мати рахунок в американському банку. 
• Kickstarter бере 5% від залучених коштів; Amazon стягує 

додаткові 3-5%[ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Kickstarter
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Amazon_Payments&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Kickstarter


https://www.kickstarter.com/help/han
dbook/ 



• Ulule, Франція ( перша дала можливість збирати гроші двома 
способами: встановлена фіксована сума для реалізації проекту, 
або  попередній продаж товару. 

• Crowdculture, Швеція (може залучати гроші з державного фонду) 
• Goteo, Іспанія (суспільно значущі проекти, два тури: зібрати суму 

для запуску та суму грошей для удосконалення проекту. 
• Derev, Італія (впровадження соціальних інновацій,  підписи для 

петицій, замовлення телеефіру для трансляції звернень або 
інтерв'ю). 

• Wemakeit, Швейцарія (для творчої індустрії. Також підтримує 
також некомерційні організації).  
 

https://www.ulule.com/
http://www.crowdculture.se/en
http://www.goteo.org/
https://www.derev.com/it/
https://wemakeit.com/
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 Start-ups - creative 
projects, including 

social ones 

Create new jobs by funding 
entrepreneurs! 

Educational projects for 
development "XXI Century" 

skills among pupils  

Crowdfunding 
platform to support 

SMEs  
(the initiator - the 

employment service,  
help for unemployed to 

start their own 
business) 

Ukrainian Charity exchange 
Social infrastructure of online 

charity 

Socially important ideas 

kub.pb.ua/ 

Ukrainian 
crowdfunding  

platforms 



Українська платформа 
 «Na-Starte» 



 Не більше 100 днів 
Фіксований строк та сума 
 

Автор  отримує зібрані  Внески тільки у разі, 
якщо Проект зібрав за допомогою  повну 
суму грошових коштів за встановлений 
період 

10 відсотків комісія,  

http://biggggidea.com/
http://biggggidea.com/


UA start-ups go to  abroad: 
 international crowdfunding platform  

 $570 K 

 $40 K 

 $343 K 

 $410 K 

Jollylook 
 $302 K 

 $377 K 

 $370 K 
 $156 K 



 UA Startups look for Business Angels, Venture 
Investment funds, Incubators and Accelerators  in 

the Europe and US 

  

Analytics for 
gamers,  
$ 2,6 m 

Smart 
Blinds,  
$1 m 

 service for 
creating a cloud 
computer, 
$3,5m  

Service for table 
booking and food 

pre-ordering in 
restaurants, 

3,35m 

Service 
for travelers
, 

 $0,5m 



Моделі краудфандингу 
Investment-based crowdfunding: Companies issue equity or debt 

instruments to crowdinvestors through a platform. (SyndicateRoom,  CrowdCube   Seedrs) 

Lending-based crowdfunding (also known as crowdlending, peer-to-peer or 
marketplace lending): Companies or individuals seek to obtain funds from the public through 
platforms in the form of a loan agreement. (lendinclub.com, zopa.com, renrendai.com) 

Invoice trading crowdfunding: a form of asset-based financing 
whereby businesses sell unpaid invoices or receivables, individually or in a bundle, to a pool of 
investors through an online platform. 

Reward-based crowdfunding: Individuals donate to a project or 
business with expectations of receiving in return a non-financial reward, such as goods or services, at 
a later stage in exchange of their contribution. (Kickstarter, Indiegogo) 

Donation-based crowdfunding: Individuals donate amounts to meet 
the larger funding aim of a specific charitable project while receiving no financial or material return. 

Hybrid models of crowdfunding:  combine elements of the other types of 
crowdfunding. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CrowdCube&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Seedrs&action=edit&redlink=1


Унікальність проекту …. або як  
«Дивні проекти»  

збирають великі гроші 



Дивні проекти на Kickstarter 

• Пошуки Амелії Ерхарт  
шанувальники зниклою безвісти американської письменниці 
Амелії Ерхарт зібрали понад  1 млн дол  на експедицію  з 

пошуку письменниці після  аварії її літального апарату в водах 
Тихого океану (аварія  - у 1937 р !!!! ). 



УПРАВЛІННЯ ТАРГАНАМИ  
(зібрано 12 339 дол  при 
плані 10 000 )  

 
• В  RoboRoach (ціна 100 дол) 

передбачається контроль 
пересування тарганів 
дистанційним способом - 
мікростимуляції.   

• на спині комахи 
встановлюється 
спеціальний пристрій з 
електродами, який зможе 
відправляти сигнал прямо 
на ваш смартфон.  

• управління  через 
мобільний додаток 
 

Дивні проекти на Kickstarter 

• Нюанс: комасі потрібна обов'язкова 
операція із застосуванням наркозу, 
яку треба додатково оплачувати.   



Дивні проекти на Kickstarter 
КАРТОПЛЯНИЙ  

САЛАТ  
Зібрано більше 

 43 тис.дол!!! Зак Браун раніше не наважувався на самостійне 
приготування цього салату,  вирішив зназбирати на 
салат за фінансової підтримки на Kickstarter. 



Книга-пам’ятка: що робити у випадку 
зомбі-апокаліпсису? 

Проект зібрав 11 тис.дол! !! 

Дивні проекти на Kickstarter 



Матеріали   даної презентації  були представлені на    
ВОРКШОПІ «Краудфандинг як новий інвестиційний інструмент зі сталим 

фокусом: досвід Європейського союзу та  можливості  для України» 
15 грудня 2017р. 

Місце проведення: Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ, вул. вул. 
Кільцева дорога, 3-А 

Організатор: Академія праці, соціальних відносин і туризму. 
Партнери заходу: Компанія «Лабораторія розвитку бізнесу», Консалтингова компанія 
«Якість гарантовано», Біржа проектів «Best.in.ua», Творча агенція «Бюро дівочих мрій», 
Українська Біржа Благодійності, Спільнокошт, Компанія «Ugears», «Науково-мистецька 

платформа "Острів",  соціальні проекти "Lustrum» та "Добре слово". 
 

Захід проводився в рамках   проекту «Фінансовий сектор ЄС як каталізатор сталого 
розвитку: європейська інтеграція, реформи,  перспективи мережевої економіки» 

(програма європейського союзу «ЕРАЗМУС+»), що має на меті підвищення 
поінформованості українського суспільства щодо розвитку фінансового сектора 

Європейського Союзу та його ролі у забезпеченні  сталого розвитку регіону, а також пошук 
можливостей використання європейського досвіду у вітчизняній практиці.  

Контактна особа : Людмила Гуляєва, тел. 050-411-48-12. 
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