
Фінансування. Що ви отримуєте і 
що віддаєте за різними
фінансовими моделями?

День 3



Програма (день 3)

´ Трохи контексту (30 хв)

´ Презентація фінансових потреб? (1 година)
´ 10 хвилин на команду (6 команд)

´ 3-4 хвилини пітчінгу від команди

´ 3-4 хвилини на запитання та відповіді та фідбек від колег

´ 2-4 хвилини Q&A (питання/відповіді) від коуча

´ Фінансові моделі, плюси і мінуси (заняття 1,5 години)

´ Давайте пограємо в один із ваших проектів (вирішіть самі, який). Мета –
спланувати фандрейзинг (збір коштів). 



Трохи контексту

´ Білл Гейтс, Стів Джобс і Марк Цукерберг заснували свої компанії в 21рік 
або і раніше

´ ЗМІ приділяють молодшим підприємцям навіть більше уваги, особливо 
тим, що навчаються ще в школах

´ Багато програм насправді орієнтовані на «молодих підприємців» з 
точки зору віку підприємця, а не з точки зору підприємницької діяльності.

´ Уряди та Європейський Союз, зокрема, намагаються фінансувати та 
розширювати програми фінансування ризиків (ризиків вищих, ніж ті, які
допускають банки при наданні кредитів) для молодих підприємців

´ Як це пов’язано з підприємницькою реальністю?



Як фінансуються європейські
стартапи? 



Це певною мірою пояснює вищезгадане



Насправді
´ Середній вік починаючих підприємців 40+ (напр., за даними США та Болгарії).

´ Середній вік успішних підприємців (високий рівень росту, тривалість існування
бізнесу, багатомільйонні доходи тощо) ще вищий. 

´ Причина полягає в тому, що досвідчені люди краще розуміють існуючі
проблеми фірми і можуть запропонувати для них рішення.

´ Ці люди частково вже вирішили власні життєво важливі проблеми, такі як перші
роки іпотеки, молода сім’я, а також …

´ мають широкі соціальні зв’язки, що може допомагати у пошуку клієнтів та 
інвесторів.

´ Молоді ж люди набагато більш зацікавлені бути найманими працівниками



Пітчінг для фінансування
розкажіть про свої фінансові потреби та очікування



Життєвий цикл стартапу та типи 
інвестицій (Lasrado, 2013)

Crowdfunding – краудфандинг
(збір коштів за рахунок фінансування 
проекту великою кількістю людей)
Debt depends on guarantee – борг залежить від гарантій
Entrepreneur, family, friends, fools – підприємець, сім’я, друзі, дурні
Research grants – дослідницькі гранти
Grants (Government, City,Foundations) – гранти (від уряду, міста, 
фондів і т.п.)
Business angels/venture capitalists – бізнес-ангели, венчурні 
капіталісти
Merger, Acquisition, IPO (initial public offering) – злиття, поглинання, 
первинна публічна пропозиція
Growth (revenue/sales) – ріст (доходів/продажів)
Break-even point – самоокупність, точка беззбитковості
Early growth – ранній розвиток
Rapid Growth – швидкий розвиток
Maturity – зрілість
Decline - спад
Research & Commercial Idea – дослідження та комерційна ідея
Initial Concept – початкова концепція (ідея)
Inception & Prototype – створення і прототип
Seed – зерно
Roll out (introduction) – розкрутка
Early Stage (Start Up) – початокова стадія (стартап)
Expansion – розширення
Late – пізня стадія
IPO (initial public offering) первинна публічна пропозиція



Процес краудфандингу (Vidra, 2012)

Детальніше - див. наступний слайд



Ета
пи
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Пошук краудфандинговоі ̈
платформи 

Вибір платформи з врахуванням того, на які проекти вона націлена (спеціалізована чи багатопрофільна) і чи популярна в 
мережах. Аналізують такі характеристики платформ: обсяг фінансування, залученого платформою; кількість і відсоток 
успішних угод; відвідуваність платформи; використовувана модель краудфандингу (вид краудфандингу); спосіб 
фінансування (гнучкий чи фіксований); розмір плати з ініціатора проекту, котру знімає платформа; відповідність вимогам, 
які пред’являє платформа до своїх учасників 

Вибір категоріі ̈ проектів Цей вибір роблять на основі запропонованих краудплатформою категорій. Найчастіше зустрічаються категорії: 
благодійність, відео, їжа, ігри, кіно, музика, наука, суспільство, технології й т.ін. Якщо виникають труднощі з визначенням 
категорії, доречно проконсультуватись з менеджерами платформи. 

Представлення ідеї/проекту 
краудфандинговій платформі та 
відбір проектів краудфандинговою 
платформою 

Формулювання назви проекту, яка б відображає його суть, та цілі використання коштів. Визначення фінансової цілі і 
тривалості проекту, системи винагород. Візуалізація цільовоі ̈ аудиторії та створення відеоролика проекту. Виконання інших 
вимог краудплатформи. Краудфандингова платформа проводить відбір і відхиляє недоречні проекти. 

Створення на платформі веб-
сторінки присвяченої проекту 

На ній розміщують: відеоролик проекту; опис проекту; причина, за якою проект має бути профінансованим; список 
винагород залежно від розміру вкладу; зображення прототипу, ескізи продукту й т.ін.; фінансова ціль – сума, яку потрібно 
зібрати; термін, за який її потрібно зібрати. 
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Старт проекту. Отримання коштів 
від друзів 

На сайті відображається інформація про зібрану суму і час, що ще залишився. Завдання для розробників проекту на 
цьому етапі: викликати інтерес цільовоі ̈ аудиторії. Застосовують: розсилання особистих повідомлень друзям і знайомим, 
часті публікаціі ̈ в групі проекту і на особистих сторінках засновників, згадки про проект у схожих за тематикою групах. 
Розмір фінансування напряму залежить від встановлених у соціальних мережах зв’язків інвесторів та авторів проектів. На 
цьому етапі інвестують першочергово люди, безпосередньо пов’язані з проектом і його автором. Потік інвестицій стрімкий і 
доволі значимий, який в сумі може досягати і до половини цільової.

Завоювання аудиторіі ̈ Підтримка інтересу цільової аудиторії. Постійні публікації про проект. Тут потрібне стимулювання отримання інвестицій
шляхом мотивації включення в проект інших інвесторів через спілкування. Від проходження цієї стадії залежить, чи досягне 
проект кінцевої цілі. 

Гонка за участь Це останні дні збору коштів, тому проводиться посилений моніторинг процесу збору коштів. Зростання активності 
засновників і кількості публікацій проекту сприяє бажанню цільової аудиторії „в останні хвилини” допомогти проекту, який
зацікавив. 
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̆ Отримання коштів Отримання автором проекту коштів від платформи за наперед обумовленим варіантом: „все або нічого”, „залишити все”, 

„підписка”, „вільна ціна”, „”постійне фінансування”, „переломний момент”
Реалізація проекту Стадія передбачає створення продукту обумовленого проектом. 
Винагороди вкладникам Винагороди можуть бути: нефінансові, змішані, фінансові. 

Їх виплата чи пересилання вкладникам потребує певних витрат. 

Етапи процесу краудфандингу. Джерело: http://dspace.wunu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/33287/1/Куц%20Л.Л.%20Процес%20краудфандингу.pdf 



З чого почати фандрейзингову
кампанію? (станом на 2021 рік)



Пам’ятаєте про створення історій? 



Не всі досягають успіху! 
(cтатистика від Kickstarter)

Failed - невдалі спроби
Successful - успішні спроби



Скільки ж спонсорів може мати проект? 
(Kickstarter)



Cкільки і як донатять в краудфандингу? 
(Kickstarter) 

´ Більшість проектів мають менше 23 спонсорів (людей, які надають гроші) 

´ В середньому проект має по 26 спонсорів

´ В середньому проект отримує по 45 доларів США від одного спонсора

´ Більшість проектів мають мету зібрати менше ніж 5000 доларів США

´ В середньому проекті набирають біля 1500 доларів США (більшість
набирають менш, ніж 1300)

´ Хоча в окремих випадках можна отримати і десятки тисяч

´ Джерело статистичних даних: Kickstarter projects data exploration (rstudio-pubs-
static.s3.amazonaws.com)

https://rstudio-pubs-static.s3.amazonaws.com/121859_4c9182858d7941a08244c587a54413b9.html


Категорії проектів

´ Отже, проекти, що отримують
найбільшу кількість фінансування, 
належать до таких категорій як 
музика, кіно та відео та 
видавництво





TOP CEE Funding Rounds, які
завершились в 2021



Пітчинг для фінансування долевої участі чи написання
пропозицій ?
(фінансування інноваційних проектів у Болгарії – національне фінансування)



Знайдіть співзасновника

´ Замість того, щоб шукати
фінансування, ви можете 
шукати співзасновника

´ Є т.зв. серійні
підприємці/співзасновники, 
які можуть бути близькі до 
бізнес-янголів.

´ Є люди з активами, якими
вони не користуються і 
можуть віддати на ваші
потреби.



Самофінансування!

´ Поверніться до своєї бізнес-моделі та зосередьтеся на ціннісній пропозиції.

´ Хто може отримати від цього безпосередню користь: 
´ Ваш університет/факультет/кафедра/керівник (незалежно від того, чи ви в даний 
момент навчаєтесь, чи вже закінчили навчання багато років тому).

´ НУО, яка працює над проектами у вашому секторі, наприклад, у просуванні стартапів, 
трансфері технологій, підтримці інновацій.

´ Шукайте свого першого клієнта з розумом (серед колишніх колег або друзів з 
університету). 
´ Якщо це можливо, надайте свою послугу або продукт безкоштовно, щоб його 
протестували.

´ Створіть репутацію на своєму першому клієнті та попросіть рекомендації.



Додаткові поради
´ Перетворіть свою роботу на стартап 
і навіть на інвестиційний бізнес

´ Поцікавтесь кейсом Comrade
Cooperative (Болгарія), який до того, 
як зайнявся блокчейн технологіями, 
був низькозатратним стартапом 
(витрати на зарплату) з можливістю
збільшення доходу пізніше (якщо
бізнес буде успішним) або передачі
прав інтелектуальної власності у разі
невдачі (інвестиційна частина). 



Ще кілька порад



Використовуйте програму Erasmus, 
щоб:
´ Навчатися в успішних підприємців.
´ Відвідати інкубатор, який фінансує стартапи, провести час з 
менторами та ангелами, випити кави та презентувати свою ідею.

´ Знайти свого першого клієнта за кордоном.
´ Використовувати ноу-хау та підтримку організації-посередника.
´ Спланувати успішний обмін і використати можливості Європейської
комісії як маркетингового каналу

´ Ви матимете безкоштовне професійне відео, що буде поширене
серед підприємницької та інвестиційної спільноти

´ Навіть якщо ви пенсіонер, а не студент чи людина з обмеженими
можливастями, цей ресурс доступний і для вас



Модель розподілу доходів

´ Навіть якщо ви не зацікавлені або не можете знайти інвестора для 
розвитку своєї компанії, у вас все одно є мільйони способів
фінансування своєї діяльності із зовнішніх джерел

´ Спробуйте дослідити модель розподілу доходу, при якій ви фактично
укладаєте контракт на право продавати свій продукт на певному ринку 
за угодою з кимось, хто:
´ знає цей ринок,

´ буде відповідати за маркетинг, а також

´ нести  відповідальність за ризики, пов'язані з ринком.

´ Це може призвести до створення нової компанії, але не обов’язково



3 хвилини на роздуми: а що, якщо у 
нас немає ідей? 



Більше часу на роздуми: ваша 
бізнес-модель?



Визначтесь з проектом



Пітчінг!



Практичне заняття
(розробити план фандрейзингу/фінансування)



Дякуємо!


