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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ДИРЕКТОРА 
ДЕПАРТАМЕНТУ ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН, 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ТА 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ДЕНИСА ДЕНИЩЕНКА

Стартапи - це основа розвитку інноваційних екосистем передових економік світу, до
яких Україна, а саме й Луганська область має за мету долучитися.

Сьогодні в Україні приблизно 2000 стартапів, і це число постійно зростає. У 2016 році
в Україні було укладено 87 інвестиційних угод з українськими інноваційними
компаніями, що на 32% більше за показник 2015 року. Загалом за останні 5 років
українським стартапам вдалося залучити понад $400 млн.

Ми у Департаменті впевнені, що держава має підтримувати розвиток інновацій. Для
цього нами розроблено INVESTORS BOOK, до якого включено провідних та найбільш
активних учасників ринку інвестицій та інновацій.

Ми прагнемо висвітлювати ринок, надаючи майбутнім підприємцям, нещодавно
створеним компаніям та засобам масової інформації найновіші матеріали про
можливості збору коштів.

Реалізація цієї ініціативи забезпечить нашим стартаперам більш якісні умови для
втілення своїх ідей в життя.

Ми рекомендуємо розглянути поточну книгу як початок проекту, і звернутися до нас,
якщо у Вас будуть пропозиції по доповненню та вдосконаленню INVESTORS BOOK.

Ми з нетерпінням чекаємо на підтримку цього продукту, тож починаймо втілювати у
практику передовий досвід ринку та разом доводити, що варто ІНВЕСТУВАТИ В
УКРАЇНУ!

Бажаємо успіхів!
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АСОЦІАЦІЯ ПРИВАТНИХ ІНВЕСТОРІВ 
УКРАЇНИ (АПІУ) 

• Перша некомерційна організація, яка об'єднує приватних і
корпоративних інвесторів у всіх регіонах України;

• Робота Асоціації побудована за принципом Асоціації
регіональних об'єднань інвесторів;

• Базується на міжнародному досвіді та сучасних підходах
до організації інвестиційних проектів;

• Повноправний член European Business Angel Network
(EBAN). У EBAN входить більше 60 мереж приватних
інвесторів, які об'єднують близько 10 тисяч активних
інвесторів в 22 країнах Європи.

• Дізнатися більше - https://www.uaban.org/

https://www.uaban.org/


ПЛАТФОРМА 
STARTUP. NETWORK 

• Допомагає початківцям і досвідченим підприємцям
знайти фінансування для інвестиційних проектів та діючих
бізнесів, а саме:

ЗНАЙТИ ІНВЕСТИЦІЇ

ОТРИМАТИ КРЕДИТ

ПРОДАТИ БІЗНЕС

• Надає доступ інвесторам до інформації:

КАТАЛОГИ «СТАРТАПИ ТА ІНВЕСТПРОЕКТИ»

КРЕДИТИ БІЗНЕСУ

БІЗНЕСИ НА ПРОДАЖ

• Цікаві новини та заходи

 Серія битв стартапів, які проводяться в містах України та
за кордоном

• Дізнатися більше - https://startup.network/ua/

https://startup.network/ua/


УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВЕНЧУРНОГО 
ТА ПРИВАТНОГО КАПІТАЛУ UVCA

• Мета організації - поширення інформації про можливості
інвестування в Україні та багатовекторної підтримки
інвесторів у всіх аспектах діяльності – починаючи з
інформаційної підтримки до встановлення міжнародних
контактів та зв’язку з урядом.

• Напрямки роботи:

Поширення інформації та створення нетворкінг-
можливостей

Проведення досліджень

Інформування та освітня діяльність

Лобіювання законопроектів та захист інтересів інвесторів

• Дізнатися більше - http://www.uvca.eu/ua/about

http://www.uvca.eu/ua/about


INVENTURE INVESTMENT
GROUP

• Мета організації - вирішення питань, пов'язаних з
продажем бізнесу, залученням фінансування в
інвестиційні проекти, побудовою і реалізацією стратегії
інвестування та управління приватним капіталом.

• Напрямки роботи:

Перше і найбільше в Україні спеціалізоване медіа
видання, присвячене ринку прямих і венчурних
інвестицій;

Повний супровід угод M&A і залучення інвестицій у
венчурні проекти;

Стратегічне і бізнес планування, консалтинг в області
venture capital та private equity;

Залучення капіталу, спільне фінансування і управління
венчурними проектами

• Дізнатися більше - http://inventure.ua/

http://inventure.ua/


ПЛАТФОРМА KICKSTARTER

• Kickstarter - сайт для залучення грошових коштів на
реалізацію творчих, наукових і виробничих проектів за
схемою краудфандінга (тобто добровільних
пожертвувань).

• Kickstarter полегшує збір коштів, створивши модель, яка
може бути краще традиційних способів інвестування. Той,
хто хоче отримати фінансування, повинен зареєструватися
і розмістити опис проекту на Kickstarter.

• 15 категорій: мистецтво, fun-проекти, ремесло (вироби),
танці, музика, театр, дизайн, мода, кіно і відео, їжа, ігри,
журналістика, фотографія, видавництво і технології.

• Власник проекту повинен вказати термін і мінімальну
кількість коштів, які необхідно зібрати. Якщо проект не
зібрав потрібну кількість коштів до певного терміну, то
гроші повертаються спонсорам.

• Дізнатися більше - https://www.kickstarter.com/

https://www.kickstarter.com/


ПЛАТФОРМА INDIEGOGO

• Indiegogo - це краудфандінговая платформа, заснована на
принципах відкритості, прозорості, свободи вибору і дій.

• Призначена для фінансування абсолютно будь-яких
проектів і у зв'язку з цим має ряд переваг у порівнянні зі
своїм основним конкурентом - Kickstarter.

• На Indiegogo не існує обмежень по типу проектів. Вони
можуть бути як технологічними (в тому числі без
прототипу), розважальними, освітніми, так і
благодійними.

• Також помітною відмінністю є можливість запускати
кампанії на основі гнучкої моделі фінансування, а також
бути відкритими для користувачів з будь-якої точки світу.

• Творці платформи Indiegogo невпинно нагадують, що
кінцевий результат залежить виключно від власної
активності, яка виражається в просуванні кампанії в першу
чергу по соціальних каналах.

• Дізнатися більше - https://www.indiegogo.com/

https://www.indiegogo.com/


ПЛАТФОРМА ANGELLIST

• Найвідоміший з сайтів, які об'єднують на одному
майданчику стартапи, які шукають фінансування та
інвесторів.

• Породив безліч клонів в багатьох країнах світу. З моменту
запуску проекту в 2010 році 3 500 «випускників» AngelList
змогли залучити в цілому $ 2,2 млрд. По суті це величезна
база людей і компаній, пов'язаних із ринком венчурного
інвестування.

• Зокрема, сервіс дозволяє набрати співробітників в
команду проекту або, навпаки, створити резюме в надії,
що воно когось зацікавить.

• Дізнатися більше - https://angel.co/

https://angel.co/


СПІЛЬНОКОШТ –
КРАУДФАНДИНГ В УКРАЇНІ

• Спільнокошт пропонує взятися людям за здійснення
власних проектів, розраховуючи на матеріальну
підтримку друзів, колег та товариств, зацікавлених у
позитивних змінах.

• Механізм Спільноти захищає доброчинні наміри, діючі за
принципом «все або нічого» тільки той проект, що зібрав
100% потрібного бюджету до завершення зазначеного
терміну, отримає кошти на здійснення.

• Якщо проект не зміг вчасно зібрати потрібну суму, всі
кошти повертаються доброчинникам.

• Спільнокошт – це вклад в розвиток сильного і відкритого
суспільства, де можливо зібрати гроші на проект, знайти
стартовий капітал для соціального бізнесу, гроші на
розробку винаходу, зйомку фільму та інше.

• Дізнатися більше - https://biggggidea.com/projects/

https://biggggidea.com/projects/


ПЛАТФОРМА StartUp
MARANI 

• Платформа StartUp Marani націлена на створення зв’язку
між підприємцями, інвесторами та об’єднанням їх у
єдиному полі.

• З одного боку ця платформа допоможе отримати
підприємцям необхідні фінансові ресурси, а інвестори
вкладуть кошти у бізнес з інноваційними ідеями.

• Будь-які ідеї з будь-якої області прийнятні.

• Ключова ідея MARANI – об'єднання різних галузей і
глобальне мислення для створення інноваційної ідеї.
Кожен учасник має право надавати, обробляти і готувати
ідею для презентації.

• StartUp Marani стане власником 10% -ої частки стартапу,
яка отримає фінансування від інвесторів.

• Дізнатись більше - https://startupmarani.ge/en/

https://startupmarani.ge/en/


1991 OPEN DATA 
INCUBATOR

• 1991 — перший в Україні некомерційний інкубатор, який
допомагає перетворити тонни відкритих державних даних
на реальні стартапи, що надають сервіси українським
громадянам, підприємствам та державним органам.

• Інкубаційні програми розраховані на інтердисциплінарні
команди, що хочуть отримати дані від
державного/корпоративного сектору та побудувати
стартап на їх основі.

• 4 КОМПОНЕНТИ ІНКУБАТОРА

галузеві рішення для інфраструктури, аграрного сектору,
енергетики;

електронні послуги для населення, в т.ч. на умовах ДПП;

аналітичні системи для міністерств і органів влади;

smart-city рішення для місцевих адміністрацій.

• Дізнатися більше - http://1991.vc/about/

http://1991.vc/about/


CHERNOVETSYI 
INVESTMENT GROUP

• Chernovetskyi Investment Group інвестує в проекти на
різних стадіях реалізації.

• Компанії цікаві як стартапи, які мають тільки потенціал,
так і працюючі проекти, які генерують грошовий потік.

• Головною метою є пошук найталановитіших, креативних
майбутніх партнерів, які будуть готові перевести свій
бізнес проект на наступний рівень.

• Запрошуються до співпраці компанії і бізнесмени з метою
спільного розвитку інвестиційних проектів.

• Деталі на - http://cig.vc

http://cig.vc/


ПЛАТФОРМА FISON

• FISON - це проекти з інноваційною ідеєю, які
фінансуються за рахунок залучення венчурного капіталу і
включають у себе два основних напрямки:

 портфельні інвестиції з найменшими ризиками;

 інвестиції в стартап проекти.

• Планована прибутковість проектів FISON - від 20% річних

• Детальніше - fison.org

fison.org


ПЛАТФОРМА IMPERIOUS 
GROUP

• Фокус роботи - інвестування в зростання сильних,
цікавих стартапів в таких сферах, як:

реклама (AdTech),

e-commerce,

 SaaS,

mobile-продукти,

онлайн-освіта,

big data,

фінансові сервіси.

• Також розглядаються продукти, орієнтовані на
корпоративний сектор (B2B), а також широкий масовий
ринок (B2C) в нішах, в яких команди мають досвід.

• Обсяг інвестицій: від $ 50 до $ 500 тис. (в середньому), $
1M + (раунд A)

• Детальніше на http://ig.vc

http://ig.vc/


ПЛАТФОРМА INTEGRUM 
VENTURES

• НАПРЯМКИ ІНВЕСТУВАННЯ:

Нафтогазова галузь,

переробка полімерних матеріалів,

страхування та фінанси,

а також інформаційні технології є пріоритетними
галузями інвестування фонду

• Засновано у 2013 році на 49 років групою українських та
іноземних приватних інвесторів для фінансування малого
та середнього бізнесу в Україні.

• З моменту заснування інвестори вклали у фонд понад 50
млн. гривень.

• Завдяки успішним фінансово-економічним результатам
компаній, в які інвестує фонд, вартість чистих активів на
одну акцію зросла на 200%.

• Деталі на http://integrumventures.com

http://integrumventures.com/


ПЛАТФОРМА INTEL CAPITAL

• Акцент: створення технологічних екосистем.

• Працюють з компаніями практично будь-якого розміру з
широкого спектру технологій.

• Інвестують в розробки і постачальників обладнання,
програмного забезпечення, мобільних технологій, бази
даних, спорт і здоров'я і т.д.

• Деталі на http://www.intelcapital.com

http://www.intelcapital.com/


ПЛАТФОРМА 
NOOSPHERE VENTURE 
PARTNERS
• Інвестують в те, що знають, і де можливо додати цінність.
• Інвестують в команди і компанії з інкубації за рахунок

зростання насіння до зростаючого зростання, а також
забезпечують потужне поєднання капіталу та
альтернативних ресурсів.

• Проводять угоди або синдикати з іншими якісними
інвесторами.

Соціальна мережа
Реклама і маркетинг
FinTech
Соціальні та мобільні ігри
Електронна комерція
Мобільні технології
Бази даних і аналітика
Космічні та супутникові технології
• Детальніше http://noosphereventures.com

http://noosphereventures.com/


ПЛАТФОРМА 
TA VENTURES

• TA Ventures - це міжнародний угорський VC, орієнтований
на SaaS, Marketplaces і DeepTech в FinTech, Healthcare,
Mobility та інших секторах.

• Підтримують технічні компанії з 2010 року і мають право
інвестувати в Azimo, Dreamlines, FinanzCheck, SumUp,
Wallapop та до багатьох інших успішних стартапів.

• На зараз підтримали 110 компаній і досягли 34 виходів.

• Пропонують активну підтримку, широку міжнародну
мережу й активно допомагають портфельним компаніям
і партнерам у створенні науково-дослідних центрів в
Україні і Європі.

• Детальніше на taventures.vc

taventures.vc


ПЛАТФОРМА TMT 
INVESTMENTS
• Гнучкий інвестиційний мандат в секторі технологій,

засобів масової інформації та телекомунікацій, але в
даний час фокусуються на виявленні інвестиційних
можливостей, які відповідають таким критеріям:

• Етап компанії: зростання

• Розмір інвестицій: 250 тис. $ - 3 млн. $;

• Переважаючі сегменти галузі:

Рішення для великих даних

Інструменти для бізнесу SAAS

E-Commerce

• Інвестиційний підхід

• Ретельно оцінюють можливості їх масштабованості,
потенціалу зростання і синергії з існуючими
інвестиціями.

• Детальніше на http://tmtinvestments.com

http://tmtinvestments.com/


ІНВЕСТИЦІЙНА 
КОМПАНІЯ DRAGON 
CAPITAL 

• Dragon Capital - найбільша інвестиційна компанія України,
яка надає повний спектр інвестиційно-банківських і
брокерських послуг для корпоративних та приватних
клієнтів.

• Dragon Capital здійснює брокерські операції з акціями і
борговими інструментами, супровід угод по залученню
капіталу, прямі інвестиції та управління активами.

• Детальніше на сайті http://dragon-capital.com/ru.html

http://dragon-capital.com/ru.html


ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 
HORIZON CAPITAL

• Стратегія полягає у виявленні високоякісних команд
менеджерів та ефективному використанні реальних
можливостей цільових секторів ринків, що розвиваються
найбільш швидкими темпами.

• Ключові характеристики компаній, в які прагнуть інвестувати,
як правило, включають більшість із перерахованих нижче
складових елементів:

Значні ринкові можливості, що можуть бути реалізовані;

Високий потенціал зростання доходів та прибутків;

Досвідчена управлінська команда з успішним досвідом роботи;

Прозорість фінансової діяльності та дотримання міжнародно
прийнятих принципів корпоративного управління;

Потенціал для отримання високих прибутків на інвестований
капітал;

Чіткі стратегії виходу з інвестицій для реалізації прибутків.

• Детальніше на сайті http://horizoncapital.com.ua/uk/

http://horizoncapital.com.ua/uk/


ІНВЕСТИЦІЙНА 
КОМПАНІЯ ITECH CAPITAL

• Стратегія інвестування в iTech полягає в наступних
секторах:

Інтернет-рекламні технології: онлайн-маркетингові
платформи та інструменти для просування сайту,
контекстна реклама та ціни в режимі реального часу

TMT (технологія, медіа та телекомунікації): програмне
забезпечення, постачальники програмного забезпечення
на вимогу, електронні ігри та електронні розваги, ІТ-
аутсорсинг

Електронна комерція, електронна обробка і електронний
банкінг

Нові медіа: інтернет-портали, соціальні мережі, канали
електронної реклами

• Детальніше на сайті http://itcap.vc

http://itcap.vc/


ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 
SIGULER GUFF
• Інвестиційні продукти Siguler Guff включають в себе

фонди з декількома менеджерами, фонди прямих
інвестицій та індивідуальні облікові записи, орієнтовані
на конкретні області чарівних можливостей.

• Основні інвестиційні стратегії фірми включають
проблемні та особливі ситуації, проблемну нерухомість,
малий бізнес і ринки, що розвиваються.

• Siguler Guff - це багатосторінкова інвестиційна компанія з
приватними інвестиціями, яка разом з її афілійованими
особами має близько 13 мільярдів доларів активів під
управлінням.

• Маючи більш ніж 20-річний досвід інвестування в якості
фірми на приватних ринках, Сігулер Гуффі прагне
генерувати сильні, скориговані з урахуванням ризику
доходи, фокусуючись на ринкових нішах.

• Деталі на сайті http://sigulerguff.com

http://sigulerguff.com/


ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 
4I CAPITAL PARTNERS

• Інвестують в приватний сектор середніх підприємств з
великим потенціалом для забезпечення сталого
прибуткового зростання.

• Шукають можливості для консолідації роздрібних нішевих
ринків, заміни імпорту, розширення регіонального
масштабу або зміни промисловості за допомогою
унікальних продуктів або послуг.

• Критерії інвестицій:
Інвестування в МСП;
Партнерство;
Споживчі сектори;
Лідерство, команда;
Прозора бізнес-стратегія;
Фінансова розсудливість;
Потенціал для цільового повернення та ліквідності.

• Детальніше на сайті http://4i-cap.com

http://4i-cap.com/


ІНВЕСТИЦІЙНА 
КОМПАНІЯ A7 CAPITAL

• Компанія заснована в 2010 році і входить до A7 GROUP
• Працює на ринках СНД, ЄС, США, Канади, Китаю, ОАЕ
• Розглядає проекти від US$ 1 млн
• Досвід команди – 36 проектів
• Проводить торгівельно-інвестиційні роад-шоу в 9 країнах

світу
• Фокусується на агро, FMCG, енергетиці, IT, інфраструктурі
• ПОСЛУГИ
Залучення капіталу, пошук активів в Україні для інвесторів
Супровід угод M&A
Підготовка аналітичних звітів, фінансове консультування
Організація торгівельно-інвестиційних роад-шоу
Консультування з питань зв’язків з органами державної

влади
• Деталі на сайті http://a7cap.com/ua/

http://a7cap.com/ua/


ІНВЕСТИЦІЙНА 
КОМПАНІЯ UANGEL

• UANGEL - це група підкованих інвесторів, які хочуть
скористатися ризикованим класом активів, але роблять
все можливе, щоб зменшити цей ризик.

• Знання переваги учасників, допомагає їм у виборі
потоку операцій, поширює свої угоди з іншими
інвесторами, місцевими та міжнародними,
високопрофесійними мережами, освітніми
програмами, тренінгами та іншими перевагами.

• Деталі на сайті http://uangel.com.ua/#

http://uangel.com.ua/


ІНШІ КОРИСНІ 
ПОСИЛАННЯ

• Крім того існують ще спеціалізовані платформи,
присвячені музичним, літературним і письменницьким
проектам - PledgeMusic, Unbound і Distrify та інші.

• Для тих, хто хоче відкрити свій стартап, корисними можуть
виявитися сайти Fundable, Crowdcube та Seedrs.

• Потрібно тільки детально описати, чому саме ваш бізнес
гідний інвестування і чим він буде корисний суспільству,
як змінить світ, або як інвестиції повернуться інвесторам.

http://www.pledgemusic.com/
http://unbound.net/
https://distrify.com/
http://www.fundable.com/
http://www.crowdcube.com/
https://www.seedrs.com/


НАШІ КОНТАКТИ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН, 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Пр. Центральний, 59, м. Сєвєродонецьк, 93400 

Тел.+38 (06452) 2-30-33; +380 (06452) 2-30-35

офіційна сторінка http://loga.gov.ua/

е-mail depzz@loga.gov.ua

Наша група в Facebook -
https://www.facebook.com/groups/depzz/

наш канал у telegram – https://t.me/depzz01; 

наш канал у twitter - @depzzloda

http://loga.gov.ua/
mailto:depzz@loga.gov.ua
https://www.facebook.com/groups/depzz/
https://t.me/depzz01

