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Краудфандінг - популярний інструмент серед технологічних стартапів, 

особливо за кордоном. Оскільки вони можуть перевірити, наскільки 

затребуваний їх продукт і наскільки сильні засновники бізнесу. Також збір 

коштів через міжнародні краудфандінговие платформи дозволяє вийти на нові 

ринки.  

Сама суть краудфандінгу полягає в тому, що у вас є гарна ідея, але для її 

реалізації потрібні гроші. Для цього вам потрібні інвестори, але в данному 

випадку інвесторами є звичайні люди (бекери). Вони готові фіннсувати ваші 

проекти за певну винагороду у вигляді примірників продукції, отримання 

знижки на товар. 

Краудфандинг широко використовують у міжнародній економіці, проте 

найбільш врегульовано цей процес у США. Діяльність краудплатформ в США 

регулюється Комісією з цінних паперів і бірж (SEC). У 2012 році був 

розроблений закон JOBS Act (Jumpstart Our Business Startups Act) який остаточно 

набув чинності лише в 2016 році. В рамках закону дозволяється залучати до 1 

млн дол. США онлайн при максимально можливій кількості в 2 тис. інвесторів. 

Інвестор отримує акції підприємства, дивіденди, право голосування на загальних 

зборах акціонерів і т.д. 

Встановлено ліміт інвестицій для непрофесійних інвесторів протягом року в 

розмірі до 5% від величини його річного чистого, якщо річний чистий дохід 

інвестора становить менше 100 тис. дол. США (максимум 2 тис. дол. США), і до 

10% - якщо чистий дохід понад 100 тис. дол. США (максимум 100 тис. дол. 

США). [1] 

Варто зазначити, що першими, все ж таки, регулювання краудфандингових 

платформ  почали у Франції. Вони прийняли спеціальне законодавство для 

цього. У жовтні 2014 року набув чинності законопроект, що полегшує роботу 

краудфандінгових платформ. Інвестиційні портали і посередницькі ресурси були 

поділені на 3 категорії: платформи для позик під відсотки або без оних (IFP), 

ресурси по реалізації акцій (CIP) і ресурси з надання інвестиційних послуг (PSI). 

Всі три види платформ повинні пройти реєстрацію в асоціації для сертифікації 

посередників в страхуванні, банківській справі та фінансах (ORIAS). PSI є 
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найбільш професійну краудінвестінговую платформу, клієнти якої повинні мати 

певний мінімальний капітал. Закон встановлює максимальний розмір 

фінансування в розмірі 1 млн. Євро і обмежує максимальний розмір інвестицій, 

він становить 1 тис. євро. обмеження зроблено для захисту інвесторів від занадто 

великих втрат.  

 З огляду на те, що малі та середні підприємства є основними рушійними 

силами розвитку економіки розвинутих країн, то можна сказати, що 

забезпечення їх розвитку в Україні є стратегічною метою для забезпечення 

стійкого економічного зростання. В умовах недофінансування означеного 

сектору підприємництва, обмежених можливостей залучення додаткових 

фінансових ресурсів, зокрема інвестування та кредитування, необхідний пошук 

інноваційних джерел залучення фінансових ресурсів, зокрема краудфандинг. [2] 

Краудфандінг в Україні сьогодні входить в фазу стрімкого розвитку разом з 

поширенням Інтернету, користувачі мають змогу знайомитися з новими 

можливостями, які відкриває Інтернет-простір. Українські краудфандінгові 

платформи скоріш направлені на гуманітарні, соціальні, екологічні, культурні 

проекти, вартість яких порівняно невелика. краудфандинг є 

високотехнологічним і досить зручним інструментом для фінансування малих та 

середніх підприємств на ринку капіталу. Він має низку незаперечних переваг, 

являє собою цікаву та перспективну технологію фінансування та інвестування.  

Проте неможливо не погодитися з тим, що існують серйозні бар'єри для його 

використання в Україні: перш за все, це проблеми, пов'язані з відсутністю 

законодавчого забезпечення, невирішененими питаннями з оподаткування та 

державної підтримки, недостаність засобів захисту інтелектуальної власності і 

т.ін. [3] 

 Крім того, існують й інші ризики, пов'язані з авторами проектів, — це 

шахрайство; несумлінність позичальників у дотримані умов фінансування; 

низький рівень довіри — цей фактор пов'язаний з тим, що бекер незахищений 

державними органами. Наявність таких проблемних аспектів вимагає 

якнайшвидшого їх дослідження та усунення. Тому першочерговими заходами з 

боку держави з метою забезпечення сталого розвитку краудфандингу як дієвого 

фінансового інструменту залучення коштів малого та середнього бізнесу 

повинне стати:  

1. Формування законодавства і відповідного правового поля у сфері 

краудфінансування, що розширить можливості малих середніх підприємств по 

залученню ресурсів. 

2. Розроблення «дорожньої карти» здійснення краудфінансування, в якій 

буде передбачено впровадження комплексу заходів, здійснивши які можна 

створити систему, яка регулює ринок. 

3. Стимулювання приходу на ринок різних типів приватних інвесторів 

шляхом прозорості збору коштів та зручності самого переказу; розвиненої 

комунікації між розробниками проектів та інвесторами. 

4. Створення механізмів мінімізації ризиків для непрофесійних інвесторів 

шляхом диверсифікації обсягу інвестицій. 
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5. Розвиток краудфандингової інфраструктури на основі формування різних 

видів краудплатформ; спеціальних консалтингових агентств, завдання яких 

полягає у підтримці підприємницьких проектів, допомога в їх оформленні, 

консультуванні засновників, інформуванні про колективне фінансування в 

інтернеті, повне ведення проектів. 

6. Формування культури колективного фінансування на основі 

інформаційного забезпечення, обізнаності широких верств населення з метою 

створення позитивного іміджу краудфандингу, що буде багато в чому залежати 

від ефективності самих цих інвестицій через краудплатформу. 

7. Створення громадських структур для співфінансування проектів, 

відкритих на краудфандингових платформах з метою підтримати індустрії 

краудфандингу, що знаходиться на перших етапах розвитку. [4] 

На даному етапі ризик, пов’язаний із краудфандінгом, виявляється, 

передусім, у відсутності цілісного договору між сторонами (в розумінні нашого 

законодавства такі відносини можуть бути сприйняті як односторонній правочин 

– щодо передачі коштів, або як квазідоговірні відносини – у разі вимоги щодо 

надання бонусу за перераховані кошти.  

Самостійне врегулювання краудфандингу в Україні відсутнє. Попри це, 

краудфандинг повноцінно функціонує і розвивається. На практиці, проекти 

зазвичай розміщують  на спеціально створеній платформі, власному веб-сайті 

або facebook сторінці автора проекту.  

Юридичне оформлення платформи для запуску збору коштів шляхом 

краудфандингу складається з таких частин: оформлення правил платформи, що 

є публічною пропозицією; укладення договору між краудплатформою та 

автором проекту (договір про наміри на початку збору коштів та укладення 

договору про надання гранту після збору суми, а у випадку збору як ФОП – 

укладення договору про спільну діяльність); укладення договору між 

краудплатформою та користувачем; додатково може укладатися договір 

здійснення приймання платежів; укладення угоди про конфіденційність, а в разі 

спрямованості на європейський ринок.. 

Окрім закріплення договірних відносин між усіма учасниками 

краудфандингу, важливим також є охорона об’єктів права інтелектуальної 

власності, оформлення діяльності, в якій команда буде виходити на ринок та 

юридичне закріплення партнерства. 

Отже, краудфандинг стає активно використовуваним методом акумулювання 

коштів, що дозволяє реалізувати суспільно необхідні та бізнес-проекти. Велика 

кількість краудфандингових платформ дозволяє інтернаціоналізувати проекти та 

збільшити їхні шанси на успіх. Краудфандинг набуває розвитку і в Україні, проте 

українською тенденцією є реєстрування проектів наших співвітчизників на 

американських та європейських краудфандингових платформах. Задля 

акумулювання котів у розвиток української економіки необхідно розробити 

законодавчу базу для краудфантингових платформ, що буде чітко регулювати 

відносини стартапера та бекера. 
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