
            
 

ВОРКШОП 
«Краудфандинг як новий інвестиційний інструмент зі сталим фокусом:  

досвід Європейського союзу та  можливості  для України» 
 
Дата проведення: 15 грудня 2017р. 
Час проведення: 10-00-17-30 
Місце проведення: Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ, вул. вул. Кільцева дорога, 3-А 
(Поруч знаходиться станція метро "Теремки"). 
Організатори: Центр фінансової грамотності, 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". 
Запрошуємо до участі: представників громадських організацій, освітніх та наукових закладів, бізнесу, 
соціальних підприємців, усіх, хто бажає розпочати власний бізнес, шукає фінансові ресурси для реалізації 
своїх комерційних або соціальних проектів. Вас чекають неймовірні спікери – експерти з маркетингу, бізнес-
планування, резиденти краудфандинових платформ, автори   проектів, що вже здійснили успішні 
краудфандингові кампанії!   

Тематика  воркшопу: 
 Краудфандинг  як  альтернатива традиційним формам фінансування бізнесу та соціальних проектів: як 

він працює та чим може бути корисним українцям. 
 Типи краудфандингу: crowddonating, crowdsponsoring, crowdinvesting and crowdlending, його ризики та 

переваги для учасників 
 Європейський та світовий ринки краудфандингу: тенденції,  найвідоміші європейські та міжнародні  

крудфандингові платформи, мотиваційні приклади успішних міжнародних краудфандингових кампаній 
українських проектів. 

 Особливості розвитку краудфадингу в Україні: огляд українських платформ, приклади успішних 
проектів, практичні поради щодо пошуку фінансових ресурсів. 

 Краудфандинг в дії:  поради експертів як українським командам/проектам реалізувати успішну 
краудфандингову кампанію.  

Для участі просимо зареєструватися за посиланням:https://goo.gl/forms/XOznSTlMZUAqV1g32 
Вас чекатимуть найкращі спікери – професіонали, які поділяться власним досвідом та інсайтами:  
 Людмила Гуляєва - лідер проекту «Фінансовий сектор ЄС як каталізатор сталого розвитку: 

європейська інтеграція, реформи,  перспективи мережевої економіки»», засновник Центру фінансової 
грамотності, доцент Академії праці, соціальних відносин і туризму; 

 Ксенія Шишенок  - співзасновник консалтингової  компанії «Якість гарантовано», експерт з бізнес-
планування, сертифікований оцінювач бізнесу та інтелектуальної власності; 

 Єгор Шишенок  - співзасновник консалтингової  компанії «Якість гарантовано», Біржі проектів 
«Best.in.ua», резидент стартап- інкубатора Sikorsky Challenge; 

 Ірина Горбунова – експерт з розробки маркетингових  стратегій для малого та середнього бізнесу, 
засновник консалтингової компанії «Лабораторія розвитку бізнесу»; 

 Олександр Кравчук - директор з маркетингу  всесвітньо відомого українського стартапу «Ugears»; 
 Володимир Куксін – експерт з практичного маркетинг-консалтингу на краудфандинговій платформі 

Kickstarter (понад 50 успішних краудфандингових кампаній на Kickstarter, серед яких «Ugears», 
WOODEN.CITY, RIDER1991); 

 Ольга Логвиновська, Катерина Єфремова – координатори Української краудфандинової 
платформи «Спільнокошт (Biggggidea)»;  

 Дарина Пилипчук – PR-менеджер Української Біржі Благодійності; 
 Дарина Шевченко – співзасновниця  проекту «Lustrum»,  Інститут розвитку регіональної преси; 
 Анастасія Парафенюк - представниця науково-мистецької платформи "Острів", співкоординаторка 

програми "Код Міста"; 
 Олена Тютенко – представниця проекту  «Добре слово»,  директор з розвитку МГО «Асоціація 

«Еммануїл». 
Захід проводиться в рамках соціального проекту «Фінансовий сектор ЄС як каталізатор сталого розвитку: 
європейська інтеграція, реформи,  перспективи мережевої економіки» (програма європейського союзу «ЕРАЗМУС+») 
та 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.  

https://goo.gl/forms/XOznSTlMZUAqV1g32
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ПРОГРАМА  

15 грудня 2017р. 
 

Академія праці, соціальних відносин і туризму,  
м.Київ, ул. вул. Кільцева дорога, 3-А (поряд станція м.Теремки) 

 
 

9-15-10-00 Реєстрація учасників, вітальна кава 
10-00-10-10 Вітання від організатора Академії праці, соціальних відносин і туризму 

ПАНЕЛЬ 1 «КРАУДФАНДИНГ: ЩО ЦЕ ТА ЯК ПРАЦЮЄ?   
10-10-10-30 «Європейський та світовий ринки краудфандингу:  як працюють міжнародні 

платформи колективного фінансування» 
 Людмила Гуляєва – лідер проекту «Фінансовий сектор ЄС як каталізатор сталого 

розвитку: європейська інтеграція, реформи,  перспективи мережевої економіки»», 
засновник Центру фінансової грамотності, Академія праці, соціальних відносин і туризму. 

10-30-11-00 «Розвиток краудфандингу в Україні: огляд українських платформ» 
 Ксенія Шишенок – співзасновниця консалтингової  компанії «Якість 

гарантовано», експерт з бізнес-планування, сертифікований оцінювач бізнесу та 
інтелектуальної власності. 

11-00-11-30 «Практика пошуку і роботи з інвестором - великим, малим, мікроскопічним» 
 Єгор Шишенок  – засновник Біржі проектів «Best.in.ua», консалтингової  компанії 

«Якість гарантовано», резидент стартап- інкубатора Sikorsky Challenge. 
11-30-12-00 «Соціальні мережі як надсильний ресурс: алгоритми ефективної роботи для 

фаундера» 
 Ірина Горбунова – експерт з розробки маркетингових  стратегій для малого та 

середнього бізнесу, засновниця  консалтингової компанії «Лабораторія розвитку 
бізнесу». 

12-00-12-30     Кава –брейк. 
ПАНЕЛЬ 2 «ІНСАЙТИ ВІД КРАУДФАНДИНГОВИХ ПЛАТФОРМ» 

12-30-13-30 «Як запустити свій проект на платформі Kickstarter та зібрати кошти: досвід 
українських проектів"   

 Володимир Куксін – експерт з практичного маркетинг-консалтингу на 
краудфандинговій платформі Kickstarter (понад 50 успішних краудфандингових 
кампаній на Kickstarter, серед яких «Ugears», WOODEN.CITY, RIDER1991).  

13-30-14-00 «Спільнокошт як інструмент побудови спільноти» 
 Ольга Логвиновська, Катерина Єфремова – координаторки Української 

краудфандинової платформи «Спільнокошт (Biggggidea)». 
14-00-14-30 «Ефективна благодійність в дії!» 

 Дарина Пилипчук – PR-менеджер Української Біржі Благодійності.  
14-30-15-00 Кава –брейк.  
  

https://www.facebook.com/Kickstarter/?fref=mentions


 

 

 

 

ПАНЕЛЬ 3  «ІСТОРІЇ УСПІШНИХ КРАУФАНДИНГОВИХ КАМПАНІЙ:  
MADE IN UKRAINE» 

15-00-15-30 «Ugears на Кікстартері та Індігого: креатив, хобі, спілкування та гра» 
 Олександр Кравчук –  директор з маркетингу всесвітньо відомого українського 

стартапу Ugears.  
15-30-16-00 «Краудфандинг проекту «Lustrum»: пояснювальна журналістика для свідомих 

рішень» 
 Дарина Шевченко – співзасновниця  проекту «Lustrum»,  Інститут розвитку регіональної 

преси. 
16-00-16-30 «Досвід краудфандингу на прикладі платформи "Острів" 

 Анастасія Парафенюк – представниця науково-мистецької платформи "Острів", 
співкоординаторка програми "Код Міста".  

16-30-17-00 «Краудфандингова кампанія проекту «Лінія довіри "Добре слово":  психологічні 
консультації онлайн»  

 Олена Тютенко - директор з розвитку МГО "Асоціація "Еммануїл".   
17-00-17-30 Вручення сертифікатів  учасникам 

  
 

Захід проводиться в рамках соціального проекту «Фінансовий сектор ЄС як каталізатор сталого розвитку: 
європейська інтеграція, реформи,  перспективи мережевої економіки» (програма європейського союзу «ЕРАЗМУС+») 
та 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 

Приєднуйтеся до нас у Фейсбук: 
Проект "Фінансовий сектор ЄС як рушій сталого розвитку" -  https://www.facebook.com/finsector.eu/ 
Financial Literacy Hub (Центр фінансової грамотності) - https://www.facebook.com/groups/475334435982121/ 
 

https://www.facebook.com/finsector.eu/
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