
МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМУ КРАУДФАНДИНГУ 

В МІСЦЕВОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ 

 

Аналітична записка 

Здійснено огляд механізму краудфандингу. Проведено аналіз світового досвіду 

використання краудфандингу та найбільших краудфандингових платформ. Розглянуто 

стан українського ринку краудфандингу та проблеми його функціонування. Запропоновано 

практичні рекомендації для впровадження краудфандингу у місті Києві. 

 

Ідентифікація проблеми 

В умовах реформи місцевого самоврядування, що супроводжується 

соціально-економічними ризиками та загрозами, місцева влада постала перед 

необхідністю пошуку оптимальних рішень стосовно розв’язання складних 

проблем і задоволення потреб територіальної громади. Через політичну та 

економічну нестабільність, війну на сході України, високу вартість кредитних 

ресурсів, поширення пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та її негативні наслідки, 

відчувається гостра нестача інвестиційних ресурсів. Без застосування новітніх 

інструментів фінансово-інвестиційної системи неможливими є як покращення 

стану підприємницької активності, так і реалізація інноваційних, соціальних 

та бізнес-проєктів. 

Завдяки розвитку інформаційно-комп’ютерних технологій виникли 

соціальні мережі та нові інструменти залучення фінансування, що базуються 

на громадській участі. Одним із таких інноваційних фінансових інструментів 

є краудфандинг. 

 

Аналіз проблеми 

Краудфандинг – добровільний збір коштів громадою однодумців для 

фінансової підтримки реалізації ідеї, проєкту чи стартапу в онлайн-режимі 

через краудфандингові платформи. Це може бути підтримка політичних 

кампаній та акцій, фінансування стартапів, малого бізнесу чи виробництва 

новітнього продукту, матеріальна чи нематеріальна допомога фізичним 

особам, проведення культурних заходів тощо. Інакше кажучи, краудфандинг 

– це форма альтернативного фінансування, що дозволяє підприємцям, митцям, 

творчим особистостям, акторам, співакам, спортсменам, режисерам, 

громадським активістам залучати кошти від великої кількості людей, 

здебільшого незнайомих, для втілення власних ідей та винаходів.  

Краудфандингові платформи – це спеціалізовані інтернет-сайти, де 

представлено різні проєкти з метою залучення людей, які добровільно 

об’єднують свої гроші або інші ресурси, для фінансування цих проєктів та їх 

підтримки. Ці платформи є гарантами, що кошти будуть використані за 

призначенням. Учасники – як автори, так і вкладники – повинні бути 

зацікавленими у фінансовій підтримці та реалізації власних проєктів або ідей.  



У світі краудфандинг не є новим інструментом фінансування. 

Краудфандинг виник у США і був спрямований на підтримку некомерційних 

мистецьких і благодійних проєктів, які для реалізації потребували фінансової 

підтримки. З розвитком комп’ютерно-інформаційних технологій 

краудфандинг набував більшої популярності, стартапери почали його 

використовувати як інструмент залучення коштів для фінансування своїх 

проєктів, розширювалися сфери його застосування.  

Першим прикладом інтернет-краудфандингу був збір коштів на 

організацію гастрольного туру рок-гурту Marillion. У 1997 році його 

шанувальники організували та провели інтернет-кампанію зі збору коштів для 

фінансування музичного туру гурту територією США. Їм вдалося зібрати 

60 тис. дол. США. Пізніше група використала цей метод для запису і 

просування кількох своїх альбомів. Саме відтоді краудфандинг набув широкої 

популяризації та поширення і в інших сферах суспільства та бізнесу. 

Найбільш популярними напрямами застосування цього інструменту є 

соціальні проєкти, кіно- та відео-індустрія, музика, видавництво, технології, 

дизайн, мистецтво, винаходи. 

Краудфандинг як інструмент фінансування не набув значного поширення 

у сфері місцевого економічного розвитку. В основному це пов’язано з 

нерозумінням того, що таке краудфандинг, як його можна використовувати в 

контексті місцевого самоврядування та як зважити свої ризики та вигоди. 

Наявна практика краудфандингу грунтується переважно на трьох видах:  

– краудфандинг у вигляді добровільних вкладів – залучення людей, які 

вкладають кошти в певний проєкт або ідею і не очікують їх повернення. Цей 

вид краудфандингу споріднений з благодійністю. Онлайн-платформи – 

Kickstarter, Indiegogo, Spacehive, Crowdfunder та інші; 

– краудфандингове інвестування – залучення капітальних інвестицій 

поряд з венчурним фінансуванням і фондами прямих інвестицій. Онлайн-

платформи – Crowdcube, Seedrs, Syndicate Room та інші; 

– безпосереднє кредитування – спосіб фінансування, що зводить 

позичальника безпосередньо з особою або організацією, яка бере гроші в борг, 

оминаючи банк. Онлайн-платформи – Funding Circle, Ratesetter, Thincats, Zopa та 

інші. 

Сьогодні значне місце відводиться краудфандингу в підприємницькій, 

креативній, науковій і інноваційній сферах завдяки можливості швидко 

збирати гроші, не вдаючись до традиційних інструментів залучення 

фінансування.  

За останні десятиліття високорозвинені країни значно активізували 

інноваційний процес, який увесь час удосконалюється, прискорюється, стає 

масштабнішим. Інноваційна спрямованість підприємницької діяльності 

забезпечує суб’єктам господарювання конкурентні переваги, допомагає 

зміцненню їх ринкових позицій і сприяє економічному піднесенню та 

процвітанню тих держав, які підтримують розвиток інноваційного 

підприємництва. Це є досить актуальним для нашої держави, що обумовлено 



переходом на нові політичні й економічні відносини з країнами Європейського 

Союзу. 

Нині в місті Києві спостерігається активізація суспільства в площині 

інноваційної діяльності, розвитку технологій, генерації креативних ідей, 

розробленні стартап-проєктів, спрямована на поліпшення соціально-

економічних процесів.  

У 2019 році питома вага підприємств у місті Києві, що впроваджували 

інновації, становила 16,1%. На розвиток інноваційної діяльності було 

спрямовано 3684,1 млн грн, з яких 3611,7 млн грн – власні кошти підприємств, 

5,5 млн грн – кошти вітчизняних інвесторів, 66,9 млн грн – інші джерела 

фінансування. Кількість упроваджених нових технологічних процесів 

становила 1021 од., у тому числі маловідходних, ресурсозберігаючих – 424 од.; 

кількість найменувань упроваджених інноваційних видів продукції – 174 од., 

з яких 43 од. – нові види машин, устаткування, прилади та апарати. 

Інноваційна діяльність промислових підприємств міста Києва наведена на 

рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Інноваційна діяльність промислових підприємств міста Києва  

 

Для проєктів інноваційного розвитку та новостворених підприємств 

процес отримання фінансових ресурсів із традиційних джерел фінансування 

(наприклад, кредити банків та інших фінансових установ) є складним і 

обтяжуючим. Отже, актуальним постає питання використання краудфандингу. 

Розвиток краудфандингової інфраструктури в Україні може стати дієвим 

інструментом для розвитку малого та середнього бізнесу, розробки та 

впровадження на виробництві інноваційної продукції та нових технологічних 

процесів. 

 

Світова та вітчизняна практика 

У розвинених країнах світу краудфандинг вже зарекомендував себе як 

інноваційний високотехнологічний фінансовий інструмент для акумулювання 

коштів з метою реалізації проєктів та підтримки стартапів.  
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Згідно з даними Statista.com, у 2021 році світовий ринок краудфандингу 

оцінювався в 12,27 млрд дол. США і до 2027 року за прогнозами має 

подвоїтись із середньорічним темпом зростання (CAGR) у 11 відсотків1.  

З 2015 по 2017 рік загальний обсяг краудфандингу зріс втричі, 

досягнувши 419 млрд дол. США (рис. 2). Однак у наступні роки обсяг впав і у 

2020 році становив 114 млрд дол. США2. Це пояснюється значним падінням 

активності краудфандингу в Китаї, частка якого в 2017 році становила 85,5% 

світового ринку3.  

 
Рисунок 2. Загальні обсяги краудфандингу у всьому світі у 2015–2020 роках, 

млрд дол. США 

 

Загалом у світі у 2019 році було запущено майже 6,5 млн 

краудфандингових кампаній, 22,4% яких стали успішними. У середньому одна 

успішна кампанія збирала близько 28,6 тис. дол. США та залучала майже 

300 інвесторів4.  

У 2020 році краудфандингові платформи в Сполучених Штатах зібрали 

73,6 млрд дол. США, що забезпечило лідерство країні за обсягами 

альтернативного фінансування. Друге місце посіла Великобританія – 

12,6 млрд дол. США5.   

В квітні 2012 року у США був прийнятий закон JOBS Act (Jump start Our 

Business Startups Act), що дозволив стартап-компаніям збирати до 1 млн 

дол. США за допомогою краудфандингу без подання паперів та реєстрації на 

продаж акцій, як практикувалося раніше.  

Вартість європейського ринку альтернативних фінансів (включаючи 

Великобританію) значно зросла між 2013 і 2020 роками. Ринок виріс з 

                                                           
1 Market size of crowdfunding worldwide in 2020 with a forecast for 2027. Aug 27, 2021. URL: 

https://www.statista.com/statistics/1078273/global-crowdfunding-market-size (дата звернення: 02.12.2021). 
2 Total crowdfunding volume worldwide (in billion U.S. dollars) URL: 

https://www.statista.com/statistics/620952/total-crowdfunding-volume-worldwide/ (дата звернення: 16.12.2021). 
3 URL: https://p2pmarketdata.com/blog/crowdfunding-statistics-worldwide/ (дата звернення: 17.12.2021). 
4 Crowdfunding Statistics: Market Size and Growth. Fandera. URL: 

https://www.fundera.com/resources/crowdfunding-statistics (дата звернення: 02.12.2021). 
5 Crowdfunding volume worldwide in 2020, by country. URL: https://www.statista.com/statistics/1078229/global-

crowdfunding-volume-worldwide-by-country (дата звернення: 03.12.2021). 
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1,5 млрд дол. США в 2013 році до 22,6 млрд дол. США в 2020 році6. 

Великобританія була найбільшим ринком альтернативного фінансування в 

Європі, на яку припадало у 2020 році майже 60% усіх транзакцій.   

Краудфандингова платформа Kickstarter (https://www.kickstarter.com/), 

яка була запущена в 2009 році у Сполучених Штатах, нині є однією з 

найпопулярніших у світі. Kickstarter – це платформа для фінансування творчих 

проєктів – від фільмів, ігор і музики до мистецтва, дизайну та технологій. Цей 

сайт збирає комісію в розмірі 5% від залучених коштів. Сервіс працює за 

принципом «все або нічого»: якщо проєкт не зібрав 100% від запланованої на 

його реалізацію суми, то всі зібрані кошти повертаються, а проєкт 

оголошується нереалізованим. Станом на грудень 2021 року кількість 

запущених проєктів на Kickstarter становила 544,3 тис. (39,37% з яких є 

успішними)7, загальна сума фінансування, закладена на проєкти – понад 

6,29 млрд дол. США.  

Жителі України можуть зареєструвати проєкт на Kickstarter через 

посередника – резидента однієї з дозволених країн, який відкриє рахунок у 

банку, куди будуть надходити кошти, сплачуватиме податки й комісії, а в разі 

невдачі – відповідатиме перед тими, хто перерахував гроші. 

До найбільш відомих та розвинутих краудфандингових платформ у світі 

також можна віднести Indiegogo та GoFundMe. Indiegogo працює і за 

принципом «все або нічого», і за принципом «залишається все» (у цьому 

випадку комісія платформи вища). За статистикою платформи, вірогідність 

того, що будь-яка кампанія досягне своєї мети, подвоюється після отримання 

першого внеску, вчетверо зростає, коли кампанія досягає 10% своєї мети, і 

більш ніж учетверо, якщо зібрано понад 25% заявленої суми8. Особливістю 

ресурсу GoFundMe є те, що на ньому можна залучати кошти не лише для 

повноцінних проєктів, а і для особистих справ та подій. 

Незважаючи на те, що для місцевих органів влади за кордоном 

краудфандинг також залишається мало апробованим, є успішні приклади 

краудфандингових ініціатив, реалізованих муніципалітетами. Окремі місцеві 

органи влади в країнах ЄС, США, Канаді, Австралії мають досвід 

використання платформ прямого кредитування. Так, деякі муніципалітети 

використовують свої фонди економічного розвитку як засіб кредитування 

місцевого малого бізнесу, інші використовують кошти місцевого бюджету для 

інвестування і отримання доходу. У першому випадку муніципалітети 

використовують платформи безпосередньо для кредитування малого бізнесу у 

                                                           
6 Alternative finance market size in Europe 2013–2020, Jul 26, 2021. URL: 

https://www.statista.com/statistics/412255/europe-market-size-alternative-finance/ (дата звернення: 06.12.2021). 
7 Key crowdfunding projects and dollars overview of Kickstarter 2021, Dec 13, 2021 URL: 

https://www.statista.com/statistics/251727/projects-and-dollars-overview-on-crowdfunding-platform-kickstarter/ 

(дата звернення: 16.12.2021). 
8 Фінансування креативних індустрій. Аналітичний звіт – Львів., 2020. URL: 

https://ppv.net.ua/uploads/work_attachments/Finance_for_Creative_Industries_PPV_2020__UA.pdf (дата звернення: 03.12.2021). 



своєму місті. У другому випадку кошти можуть інвестуватись через онлайн-

платформи автоматично, відповідно до визначених критеріїв інвестування9.  

У зарубіжній практиці краудфандинг використовується для залучення 

коштів місцевими благодійними організаціями та збору коштів на різноманітні 

соціальні проєкти, а також для збільшення доходу від вкладення заощаджень 

коштів муніципалітету, покриття потреб у фінансуванні певних публічних 

послуг, що надаються в муніципалітеті, та підтримки розвитку місцевих 

підприємств. 

Прикладом реалізації місцевими громадами ініціатив за допомогою 

краудфандингу є європейська платформа Spacehive, яка спеціалізується на 

пошуку фінансування громадських проєктів. Мешканці, підприємства та ради 

можуть внести пожертвування на ідеї, розміщені на сайті. Громадськість бере 

участь у реалізації проєктів, зменшуючи навантаження на місцеву владу. Так, 

краудфандингова програма мера Лондона запрошує місцеві громади 

пропонувати ідеї щодо покращення якості життя, дозвілля та ведення бізнесу, 

використовуючи Spacehive. Мер виділяє частину коштів на вибрані проєкти в 

залежності від важності ідеї та потужності місцевої підтримки. Crowdfund 

London – це перша у світі загальноміська програма краудфандингу, яка 

продовжує розвиватися. Наразі мерія підтримала загалом 134 проєкти на суму 

4,4 млн фунтів стерлінгів – разом із 16000 інших спонсорів. Crowdfund London 

виступає як плацдарм для громадянської творчості, об’єднує людей, компанії 

та державні органи10.  

Центральні уряди деяких країн також використовують краудфандингові 

платформи для фінансування малого бізнесу. Так, у Великобританії 

державний банк British Business Bank (BBB) кредитує малий бізнес на 

мільйони фунтів, використовуючи такі платформи, як Funding Circle, 

MarketInvoice і Ratesetter. Це дає змогу уряду кредитувати тисячі малих 

підприємств по всій країні, а також отримувати прийнятний дохід. 

До започаткування вітчизняних платформ українці використовували 

міжнародні краудфандингові платформи, такі як Kickstarter, Indiegogo та 

GoFundMe, і надалі продовжують їх використовувати. Міжнародні платформи 

вигідні українським ініціативам, оскільки сприяють охопленню української 

діаспори, залученню ширшої міжнародної спільноти до благодійності, та 

допомагають українському бізнесу вийти на зовнішні ринки. 

Першою та найбільшою в Україні фандрейзинговою платформою онлайн-

благодійності стала Українська Біржа Благодійності (запущена у 2011 році), 

яку в 2020 році перейменовано на dobro.ua. На платформі представлені 

благодійні та соціальні проєкти із різних категорій зі всієї країни. Усі 100% 

зібраних пожертвуваних грошей, за вирахуванням комісій платіжних систем, 

спрямовуються безпосередньо на проєкт. Витрати на підтримку платформи 

фінансуються за рахунок грантів вітчизняних і міжнародних благодійних 
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фондів. Платформа є провідною для українських кампаній за обсягами 

зібраних коштів. За 10 років роботи платформа залучила на благодійність 

понад 395,0 млн грн, підтримала майже 6 тис. проєктів та стала переможцем 

численних національних конкурсів та рейтингів у сфері благодійності. 

Проєкти на сайті підтримало понад 1,2 млн благодійників, партнерами стали 

більше 200 компаній, серед яких потужні представники бізнесу, такі як 

Київстар, WOG, Winner, Monobank, Danon, Vodafone, Bayer, Amway, Нова 

Пошта, Кураж, Дата Груп, Coca-Cola та багато інших. Також платформа є 

лідером серед персонального фандрейзингу. За роки існування більше 150 

лідерів думок – політиків, журналістів, телеведучих, зірок, спортсменів, 

блогерів – збирали свої персональні фандрейзингові кампанії задля вирішення 

соціальних проблем11. 

Одним із найбільш ефективних майданчиків краудфандингу в Україні є 

Велика Ідея (biggggidea.com), на базі якого у 2012 році стартувала 

краудфандингова платформа Спільнокошт. Комісійний збір від зібраних 

коштів – 10%. Це платформа для проєктів розвитку громад в сфері 

урбаністики, мистецтва, медіа, прав людини, технологій та освіти. Передбачає 

можливості для проєктної та інституційної підтримки. Завдяки платформі 

десятки проєктів уже зібрали гроші на стартапи, екологічні та громадські акції, 

роботу ЗМІ, організацію фестивалів та перформансів, зйомку кліпів. Зокрема, 

проєкт «Підтримай Пласт для розвитку України» залучив 739 доброчинців, що 

зробили внески на загальну суму майже 1,3 млн грн12. Фінансування отримали 

стартапи Hromadske.tv та Громадське радіо. Прикладами цікавих проєктів є 

акція «Зробимо Україну чистою», Арт-пікнік Слави Фролової, Комікс «Троє 

проти Зла: Частина 2», Воєнна драма «Черкаси», EdCamp діє! та багато інших.  

GoFundEd – це краудфандингова платформа, яка спеціалізується на 

підтримці освітніх ініціатив (запущена у 2016 році). За 4 роки на платформі 

опубліковано понад 150 шкільних проєктів та залучено понад 4 млн грн на їх 

фінансування13. Серед успішних проєктів: «Скалодром у майбутнє» – 

передбачає встановлення скалодрому у навчальному закладі (зібрано понад 

58,0 тис. грн); «Від мрії до дії» – створення спортивно-оздоровчого 

майданчику (зібрано майже 34,0 тис. грн); «ВОРКАУТ» – оснащення 

спортивного майданчику (зібрано майже 33,0 тис. грн) та ін. 

З 2016 року успішно функціонує MO Cash – платформа для прямого 

фінансування малого бізнесу, як фізичними особами, так і будь-якими іншими 

кредиторами. Позичальники проходять перевірку за методиками ЄБРР, а 

також скоринг і верифікацію власників бізнесу, перевірку наявності активів, 

репутації тощо. Сума можливого обсягу фінансування становить від 50 до 

500 тис. грн, процентна ставка варіює від 25 до 35% річних в залежності від 

рейтингу позичальника «Рівень довіри». Підписання договорів відбувається 

безпосередньо між позичальником та інвестором з використанням 

електронного цифрового підпису. Передбачена можливість страхування 
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інвестицій. MO Cash отримує комісію від позичальника після отримання ним 

усієї суми позики. 

У 2015 році була створена краудфандингова платформа «Моє місто» 

(mycity.one) – це некомерційна платформа, де створюють, обговорюють і 

реалізовують соціальні проєкти, які допомагають покращити місто. 

Платформа не бере комісію. Витрати на адміністрування платформи покриває 

бізнес – соціальні інвестори та партнери. Вже зібрано понад 3,0 млн грн на 

138 проєктів14. Шість років платформа допомагає суспільно важливим 

проєктам Одеси збирати кошти на свою реалізацію. Завдяки платформі 

працюють такі проєкти, як «Перша сортувальна станція для відходів», 

«Особливі майстерні «Важливий Кожен», ресурс для прилаштування 

безпритульних тварин GladPet та багато інших не менш значущих ініціатив. 

Подібні результати показали, що платформа дійсно корисна для міста і 

потрібна не лише Одесі. Так, за підтримки соціальних інвесторів, з квітня 

2021 року платформа працює над розвитком соціальних проєктів і у Харкові. 

За короткий час завдяки платформі зібрано понад 200 тис. грн на реалізацію 

6 проєктів, один з яких за 9 днів зібрав 30,0 тис. грн для святкування Дня 

Музики15.  

Також відомими краудфандинговими платформами в Україні є:  

Na-Starte, Куб, RazomGo, StartEra, Komubook. 

Незважаючи на те, що краудфандинг набуває своєї актуальності в Україні, 

існує ряд проблем, які обумовлюють повільний розвиток цього методу 

фінансування: 

˗ загальні обсяги коштів, які залучені за допомогою краудфандингових 

платформ в Україні, є незначними;  

˗ підприємницькі технологічні проєкти затребувані, проте не знаходять 

потрібного рівня підтримки, тому українські технологічні стартапи 

фінансуються на зарубіжних краудфандингових платформах;  

˗ відсутність відповідного закону, який врегулював би діяльність 

краудфандингу; 

˗ недостатній рівень доходу громадян, що стримує їх до вкладання грошей 

на фінансування власних та інших проєктів; 

˗ низький рівень знань в сфері краудфандингу та недовіра до даного 

способу фінансування серед населення.  

Наведені вище особливості краудфандингу в Україні стримують 

активний процес залучення громадян до вирішення питань місцевого 

розвитку.   

 

Висновки та рекомендації 

На нашу думку, краудфандинг є перспективним інструментом для 

залучення фінансових ресурсів на реставрацію об’єктів культури та історії, 

створення спортивної та соціальної інфраструктури, об’єктів сфери освіти, 
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охорони здоров’я та рекреації, технічне переоснащення основних фондів 

комунальних підприємств. 

Виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) рекомендуємо: 

- вивчити можливість застосування механізму співпраці з місцевими 

інституціями підтримки бізнесу та неурядовими організаціями в напрямі 

поширення інформації про українські краудфандингові платформи й надання 

консультацій підприємцям і громадським активістам щодо залучення 

фінансових ресурсів через краудфандингові проєкти;  

- запроваджувати елементи краудфандингу для спільного фінансування 

проєктів в рамках програм громадських проєктів і бюджету участі, а також 

надавати підтримку місцевому бізнесу в рамках програм сприяння розвитку 

малого та середнього підприємництва; 

- долучитися до краудфандингової платформи «Моє місто» або створити 

аналогічну київську платформу для активізації киян підтримувати місцеві 

проєкти та покращувати умови свого життя власноруч. 

Органам самоорганізації населення, об’єднанням співвласників 

багатоквартирних будинків та іншим організаціям пропонуємо застосовувати 

механізм краудфандингу для фінансової підтримки реалізації пріоритетних, 

інноваційних міні-проєктів та окремих заходів за місцем проживання 

мешканців територіальних громад.  

Таким чином, організаційні зусилля органів місцевого самоврядування 

можуть бути направлені на використання інструментарію краудфандингу, як 

механізму залучення додаткових коштів на реалізацію проєктів місцевого 

розвитку за участю населення. 

Краудфандинг є перспективним для фінансування розвитку економіки, 

дає змогу вирішувати різноманітні проблеми регіонального та місцевого 

розвитку в короткі строки, наближає владу до суспільства та пришвидшує 

генерування інноваційних ідей.  

 

 


