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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Повноцінне фінансове забезпечення інноваційної

діяльності є необхідною умовою розвитку інтелектуаль)

ного капіталу підприємства.

Для вирішення цієї задачі підприємство може ско)

ристуватися власними коштами чи залучити їх зі сторо)

ни.
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CROWDFUNDING — А MODERN FINANCING INSTRUMENT FOR DEVELOPMENT
OF THE INTELLECTUAL CAPITAL

У вступній частині статті вказується на необхідність інтенсивної інноваційної діяльності підприємства

як основного напряму розвитку інтелектуального капіталу з метою підтримки своєї конкурентоспромож!

ності. Перераховуються наявні в Україні джерела її фінансування та проблеми з їх використанням. Вка!

зується на альтернативне джерело інвестицій !краудфандинг та його висвітлення у наукових працях.

В основному розділі роботі здійснено детальний огляд структурних елементів механізму роботи кра!

удфандингу, проведено аналіз світового ринку краудфандингу та найбільших компаній цієї галузі. Розг!

лянуто стан українського ринку краудфандингу та проблеми його функціонування.

Зроблено висновки, що у сучасній світовій економіці краудфандинг став доволі ефективним інстру!

ментом інвестування. Він є простим, доступним та дієвим як для підприємств, так і для потенційних інсве!

сторів із числа пересічних громадян. Більшість краудфандингових проектів у розвинутих країнах направ!

лені на фінансування інноваційних проектів. Вітчизняний ринок краудфандингу знаходиться лише на стадії

зародження й значно відстає від зарубіжних аналогів. Розвиток краудфандингової інфраструктури в Ук!

раїні є нагальною потребою для розвитку бізнесу різної величини, розробки та впровадження на вироб!

ництві інновацій.

In the introductory part of the article points to the need for innovation intensive enterprises as the main direction

of development of intellectual capital in order to maintain its competitiveness. Listed the available sources of

funding and problems with their use in Ukraine. Points to an alternative source of investment — crowdfunding

and its coverage in the scientific literature.

In the main part of the work made a detailed review of the structural elements of the mechanism of

crowdfunding, analyzes the global market of crowdfunding and largest companies of this industry. Also it

describes the ukrainian market of crowdfunding and problems of its functioning.

The conclusion is that in today's global economy crowdfunding has become quite an effective investment

tool. It is simple and effective for both companies and for potential insvestors from among ordinary citizens.

Most crowdfunding projects in developed countries finance innovative projects. The domestic market of

crowdfunding is only at infancy and lags far behind foreign counterparts. The development of crowdfunding

infrastructure in Ukraine is imperative for business of different sizes and implementation in production innovation.

Ключові слова: краудфандинг, інтелектуальний капітал, інновації, конкурентоспроможність, інвестиції.
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Сучасна нестабільна економічна ситуація в Україні

не дозволяє більшості компаній виділяти власні кошти

для цих потреб. Таким чином, підприємства мають вда)

ватися до залучення коштів від сторонніх осіб.

Найпоширенішеми способами залучення інвестицій

є продаж пайових фінансових інструментів, венчурне

фінансування, внески співвласників, комерційні креди)
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ти, продаж облігацій та інших боргових цінних паперів.

Слабка розвинутість вітчизняного фондового рин)

ку не дозволяє повноцінно користуватися його можли)

востями й інструментами. Як наслідок, майже не мож)

ливо залучити кошти юридичних та, особливо, фізич)

них осіб.

Серйозною перешкодою також є те, що для більшої

частини населення України процес інвестування коштів

у певні інструменти фондового ринку є доволі незрозу)

мілим, складним й не викликає довіри.

Комерційні кредити тягнуть за собою надто великі

витрати на погашення відсотків за користування ними,

що робить їх використання недоцільним. Треба заува)

жити й те, що банки неохоче дають кредити під нова)

торські проекти, бо вважають їх занадто ризикованими

та ненадійними.

Венчурні фонди України внаслідок слабкої інфра)

структури фондового ринку, нерозвинутої бази націо)

нального законодавства в цій сфері, слабкого кадро)

вого забезпечення не виконують свої функції з фінан)

сування інноваційних проектів [3, с. 24].

У структурі активів вітчизняних венчурних фондів

переважають вкладення у нефондові інструменти та не)

інноваційні підприємства [1, с. 28]. В той час, коли, на)

приклад, у США та Західній Європі переважає венчур)

не фінансування інноваційних проектів [3, с. 25].

Держава та місцеві органи самоврядування також

не дуже допомагають коштами активізації інноваційної

діяльності. Лише 1,9% загального обсягу фінансуван)

ня інноваційної діяльності в Україні здійснено з держав)

ного та місцевих бюджетів [12, с. 72].

Отже, за даної ситуації підприємству вельми не про)

сто знайти кошти для інвестування в інновації. А по)

тенційні інвестори, якими у більшості можуть бути пе)

ресічні громадяни, просто утримуються від інвестуван)

ня через брак коштів, складність та ризиковість проце)

су інвестування.

АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
Виходячи з вищевикладеного, можемо дійти виснов)

ку, що у подібній ситуації потрібен новий простий ме)

ханізм взаємодії між виробничою компанією, яка потре)

бує інвестицій та населенням. Подібний механізм було

винайдено в розвинутих країнах. Він дістав назву "кра)

удфандинг", що дослівно перекладається як публічне

інвестування. Саме тому дослідження роботи механіз)

му краудфандингу є вельми актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженнями краудфандингу займався ряд вче)

них, серед яких: Рогова А.В. [10], Огородник В.О. [5],

Петрушенко Ю.М. та Дудкін О.В. [9], Васильчук І. П. [2],

Макарович В. К. [4], Химич І. [11] та інші. Але їхні праці

висвітлюють лише окремі питання роботи краудфандин)

гу. Відсутні праці, які б мали узагальнюючий характер

та показали б місце краудфандингових компаній у су)

часній світовій та вітчизняній економіці.

МЕТА РОБОТИ
Метою дослідження є здійснення детального огля)

ду структурних елементів механізму роботи краудфан)

дингу, проведення аналізу світового ринку краудфан)

дингу та найбільших компаній цієї галузі; розгляд стану

українського ринку краудфандингу та проблеми його

функціонування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Краудфандінг — це механізм залучення фінансуван)

ня від широких мас з метою реалізації проекту. Проек)

ти можуть бути культурні, соціальні, комерційні, полі)

тичні, екологічні, особисті. У своїй більшості, фінансу)

вання спирається на невеликі внески, здійснені великою

масою людей. При цьому дуже активно використовуєть)

ся мережа Інтернет та відсутні стандартні фінансові по)

середники. Роль посередника відіграє краудфандинго)

ва компанія, яка здійснює усі необхідні організаційно)

контрольні функції.

Краудфандинг доволі новий механізм залучення

коштів, який з'явився менше десяти років тому і вико)

ристовувався поодинокими особами для збору коштів

через Інтернет на реалізацію культурних проектів. Перші

професійні краудфандингові компанії Kickstarter і

IndieGoGo були створені тільки в 2008—2009 роках.

Тепер таких компаній вже десятки. За даними жу)

ралу "Forbs" [13] та європейського інтернет)ресурсу

"Сrowdsourcingweek" [7] до найбільш відомих та роз)

винутих краудфандингових платформ у світі можна

віднести наступні (табл. 1).

Світовий ринок краудфандингу активно розвиваєть)

ся, особливо, починаючи з 2013 року. Якщо ще у 2012

році його об'єм становив 2.7 млрд долл. США, то вже в

наступному році він виріс майже у 2.3 рази й досяг

відмітки у 6.1 млрд долл. США. В 2015 році обсяг ринку

склав вже 34.4 млрд долл. США [14].

За прогнозами Світового банку до 2025 року обсяг

ринку краудфандинга у світі досягне 96 млрд долл. США

[8]. Але загальна тенденція свідчить про те, що це ста)

неться набагато раніше. Крім того, за даними Світово)

го банку лише третина проектів, що фінансується за

допомогою краудфандинга носить некомерційний ха)

рактер. Це свідчить про те, що "публічне інвестування"

дійсно стало дієвим засобом фінансування бізнес)про)

ектів, серед яких серйозну частку займають саме інно)

ваційні проекти.

Розподіл об'ємів залучених через краудфандинг

коштів у 2015 році по регіонам світу наведена у таблиці

2 [14].

З цієї таблиці добре видно, що найбільш активними

регіонами у сфері краудфандингу є Північна Америка

(48%), Азія (29%) та Європа (18%).

Стисло механізм роботи краудфандинга можемо

змалювати наступним чином (рис. 1).

Компанія чи окрема людина звертається до крауд)

фандингової компанії з певною ідеєю. Краудфандинго)

ва компанія проводить перевірку ідеї на правомірність,

актуальність, реалізуємість. Прораховує усі можливі

ризики. Після схвалення ідеї на базі краудфандингової

платформи створюється проект та оголошується сума,

яку необхідно зібрати для його реалізації, і строки збо)

ру.

Також оголошується винагорода, яку можуть отрима)

ти майбутні вкладники. Автор проекту разом з краудфан)

динговою компанією починає рекламу проекту через со)
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ціальні мережі, засоби масової інфор)

мації, рекламно)ознайомчі заходи і

акції, ресурси краудфандингової ком)

панії. Інвестори починають вкладати

кошти у проект. При цьому мінімаль)

ний вклад може складати, наприклад,

5 доларів США, що робить інвесту)

вання доступним для багатьох верств

населення. Гроші акумулюються на

транзитному рахунку краудфандин)

гової компанії.

Крім того, автор проекту огово)

рює з краудфандинговою компанією

за якої умови він отримує кошти. Існує

шість видів варіантів таких умов:

1) "все або нічого" — кошти пе)

реводяться на рахунок автора про)

екту лише при досягненні заявленої

у проекті суми. Якщо необхідна сума

не набирається, то гроші в повному

обсязі повертаються вкладникам;

2) "залишити все" — зібрані

кошти передаються автору проекту

у будь)якому разі;

3) "підписка" — кошти перера)

ховуються від вкладника відразу на

рахунок автора проекту. Така мо)

дель найбільш використовується у

благодійних проектах;

4) "вільна ціна" — вкладники осо)

бисто вирішують, скільки потрібно

для фінансування ідеї. Автор отримує зібрані кошти;

5) "постійне фінансування" — постійно діюча мо)

дель, при якій фінансування переходить в етап фактич)

ного фінансування діяльності, попередніх замовлень і

залучення клієнтів;

6) "переломний момент" — кошти перераховують)

ся автору проекту у разі досягнення суми, меншої за

оголошену вартість проекту, якщо автор впевнений, що

цих коштів мінімально має вистачити для реалізації ідеї.

Отже, зібрані гроші за певних умов перераховують)

ся автору проекту або повертаються вкладникам у по)

вному розмірі. Практично до кожної краудфандингової

платформи прикріплено колекторське агентство, яке

при виникненні певних проблем займається повернен)

ням коштів вкладникам.

У разі перерахування коштів автору ідеї він має ви)

нагородити вкладників. Виділяють три основні моделі

винагороди вкладників: без винагороди, нефінансова

винагорода, фінансова винагорода.

Моделі без винагороди та з нефінансовою винаго)

родою притаманні майже всім некомерційним та благо)

дійним проектам.

Нефінансова винагорода частіш за все виражаєть)

ся у виді сувеніра, листа з подякою вкладнику, подяки у

соціальній мережі, іншого символічного подарунку.

Фінансова винагорода характерна для комерційних

проектів. Має три основні варіанти винагороди:

1) вкладник стає акціонером компанії, яка висува)

ла проект для фінансування;

2) вкладник отримує частину прибутку компанії)ав)

тору проекту;

3) вкладник виступає позикодавцем. У певний строк

компанія, яка отримала гроші на реалізацію проекту,

повинна повернути вкладнику його гроші та виплатити

відсоток за користування його коштами.

Контроль за виконанням обов'язків компанії, яка

збирала кошти, та захистом інтересів вкладників, та

юридичне оформлення їх взаємовідносин здійснює

краудфандингова компанія.

По завершенню проекту з людини чи компанії, яка

провадила збір коштів, краудфандингова компанія за

свої послуги стягує певну плату. Ця плата за загальним

правилом складає відсоток від отриманої суми. У світі

цей відсоток коливається від 3% до 10%.

Краудфандинг є доволі вдалим та простим механіз)

мом фінансування для інноваційного бізнесу. Він доз)

воляє підприємцю отримати фінансування без допомо)

ги банків, біржі чи венчурних фондів. Крім життєздат)

ного проекту, компанії потрібно лише мати рахунок у

банку. Це суттєво полегшує процес фінансування. Крім

Таблиця 1. Перелік найрозвинутіших краудфандингових
компаній світу у 2013—2014 роках

   
   

1 2 3 4 
1 Kickstarter     
2 Crowdfunder  
3 Rockethub , ,   
4 Quirky
5 Fundly -
6 Razoo       
7 Peerbackers   
8 MoolaHoop   
9 Fundrazr   ,  , 

 ,   
10 Startsomegood   ,   

   
11 Gofundme -
12 Indiegogo -
13 Crowdrise -
14 Crowdcube  
15 Funding Circle  
16 OurCrowd   
17 Ulule    
18 FundedByMe  
19 MyMicroinvest  
20 Symbid  
21 KissKissBankBank     
22 Goteo  ,  , , 

,  
23 Seedrs  
24 Booomerang     
25 Derev  ,  , ,  
26 Companisto  
27 Invesdor  
28 Wemakeit.ch ,   

Таблиця 2. Обсяг ринку краудфандинга
за регіонами світу у 2015 році

  , 
 .  

 
 

,% 
 17.5 48.08

10.635 29.22
6.48 17.80

   0.686 1.88 
 0.8574 2.36

0.2416 0.66
 36.4 100.00 
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того, компанія, яка провадить збір коштів може залучи)

ти кошти величезної маси людей на умовах, які будуть

набагато вигіднішими, ніж ті які можуть запропонувати

банки чи фонди. Важливим є і те, що підприємство за

кількістю вкладників може вельми об'єктивно провести

аналіз заінтересованості людей у результаті ідеї на яку

збирають кошти. Якщо люди голосують за щось влас)

ними коштами, то вони вважають це цікавим чи необхі)

дним. Також розміщення на краудфандинговій плат)

формі — це додаткова реклама свого підприємства чи

продукту, що дозволяє підприємцю ще раз заявити рин)

ку про себе, робить продукцію більш впізнаваємою.

Механізм краудфандинга більш відкритий і доступний

для розуміння та використання пересічними громадяна)

ми, ніж інші можливі варіанти залучення коштів. Мож)

ливість вкладати мізерні суми та простота процесу вкла)

дення істотно збільшує кількість потенційних інвесторів.

В Україні краудфандинг практично не розвинутий. Цією

діяльністю на теренах України займаються лише дві ком)

панії. У 2012 році з'явилася перша вітчизняна краудфандин)

гова платформа "Спільнокошт". За перші два роки "Спільно)

кошт" допоміг зібрати своїм користувачам 3.8 млн грн. [6].

Здебільшого на базі цієї платформи організовувалося

фінансування соціальних, культурних та екологічних про)

ектів. Тільки нещодавно ця компанія почала організовува)

ти збір коштів для реалізації технологічних новинок.

На початку 2013 року почала свою роботу друга в

Україні краудфандингова компанія "Na)Starte". За її

сприяння збираються кошти на фінансування проектів

у сфері культури, спорту, комп'ютерних ігор та новітніх

технологій. Ця платформа має більш комерційне спря)

мування, ніж "Спільнокошт". Майже 90% усіх розміще)

них на базі "Na)Starte" проектів — комерційні [6].

Загалом український ринок краудфандингу розви)

нутий вельми слабко. Його ресурсів достатньо лише для

задоволення дрібних потреб малого бізнесу та населен)

ня. Зібрати кошти на реалізацію амбіціозного високо)

технологічного проекту, стартапу з продуктом, який

буде орієнтовано на західний чи азіатський ринок на

українських платформах практично неможливо. Таким

проектам доводиться користуватися послугами євро)

пейських та американських краудфандингових ком)

паній. Але при цьому вітчизняні підприємці зустрічають)

ся з рядом труднощів, які умовно можна розділити на

територіально)організаційні та культурні. До перших,

наприклад, можемо віднести те, що більшість крауд)

фандингових компаній працюють лише з підприємця)

ми із Західної Європи, Північної Америки та Австралії.

Інші вимагають відкрити рахунок у певних американсь)

ких чи європейських банках З всесвітньо відомих лише

компанії "Kickstarter" та "Indiegogo" працюють з кори)

стувачами практично з усіх країн світу. Це певним чи)

ном обмежує можливості українського користувача у

виборі платформи та регіону світу для збору коштів.

Також виникають і культурні труднощі при викорис)

танні іноземних краудфандингових платформ. Перш за

все це мовний бар'єр. Практично всі зарубіжні платфор)

ми працюють на англійській мові. Презентацію проекту

також необхідно робити на англійській мові, щоб по)

тенційні інвестори могли ознайомитися з ідеєю. При вик)

ладенні матеріалу треба враховувати культурні особли)

вості, зацікавленість та специфіку сприйняття інформації

зарубіжної аудиторії, що доволі важко зробити українсь)

кому підприємцю через культурні розбіжності.

Але при наявності потенційно цікавого проекту, зви)

чайно, доцільно докласти зусиль для подолання зазна)

чених труднощів, бо суми коштів, що збираються про)

ектами на зарубіжних платформах непорівнянні з тими,

що можливо зібрати в Україні за наявної краудфандин)

гової інфраструктури.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, можемо дійти висновку, що у сучасній

світовій економіці краудфандинг став доволі ефективним

інструментом інвестування. Він є простим, доступним та

дієвим як для підприємств, так і для потенційних інвес)

торів із числа пересічних громадян. Більшість краудфан)

дингових проектів у розвинутих країнах направлені на

фінансування інноваційних проектів. Вітчизняний ринок

краудфандингу знаходиться лише на стадії зародження

й значно відстає від зарубіжних аналогів. Розвиток кра)

удфандингової інфраструктури в Україні є нагальною

потребою для розвитку бізнесу різної величини, розроб)

ки та впровадження на виробництві інновацій. Подальші

дослідження будуть направлені на адаптацію механізму

роботи краудфандинга до вітчизняних умов.
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