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З розвитком економіки відбуваються структурні змінив підприємницькій сфері, 
пов’язані з глобалізацією і такими факторами як розвиток інформаційних технологій та 
скасування багатьох обмежень на міжнародний рух капіталу, лібералізація національних 
ринків. Тому у сучасних умовах актуальною проблемою є формування оптимальної 
структури.  

Загострення конкуренції між підприємствами стає основним чинником консолідації та 
об'єднання різних фінансових бізнесів, бо саме це є одним із поширених шляхів підвищення 
конкурентоспроможності, що в свою чергу приводить до підвищення рівня ринкової 
концентрації та зростанню ефективності інноваційної діяльності. Можливість виникнення 
монополій в підприємстві, як результату процесу взаємодії та суперництва, обґрунтовує 
важливість та актуальність дослідження концентрації та централізації.  
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АЛЬТЕРНАТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ  
STARTUP-КОМПАНІЙ ТА СУБ'ЄКТІВ МСБ 

 
Анотація. Розглядаються альтернативні інструменти: фінансування проектів startup-

компаній та суб'єктів МСБ (зокрема, «громадське» («колективне») фінансування - 
краудфандінг і краудінвестінг); підтримки суб’єктів підприємництва (факторинг і 
форфейтинг); методи проведення фандрейзингу. 

 
Дослідження альтернативних інструментів фінансування проектів startup-компаній та 

суб'єктів  малого та середнього бізнесу (МСБ) актуалізується в сучасних умовах ускладнення 
доступу до позикових коштів, який не є рівнозначним для великих та малих підприємств, й 
особливо - startup-компаній. 

Відмінності між фінансуванням інноваційній діяльності на великих та малих і середніх 
підприємствах (МСП) полягають у такому: 

 з одного боку, - великі підприємства найчастіше є фінансово спроможними 
взяти на себе ризики з виконання кількох інноваційних проектів одночасно за повним 
циклом, починаючи від наукових досліджень і закінчуючи серійним випуском продукції; 

 з іншого боку, ризики суб'єктів МСБ та startup-підприємств, пов’язані з 
фінансуванням інновацій, є вищими, що створює труднощі в доступі до фінансування і 
спричинює підвищену його вартість. Інноваційні підприємства МСБ не спроможні на 
початкових етапах інноваційній діяльності генерувати грошові потоки, достатні для 
обслуговування боргу. Природнім стає виникнення проблеми високої вартості капіталу, яка 
частково нівелюється пропозицією з боку венчурних фондів. Вищевикладене обумовлює 
недофінансування інноваційній діяльності таких підприємств [2, с. 11].  
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Аналіз інноваційних форм залучення позикових ресурсів (інвестиційного банківського 
кредитування; емісії кредитних деривативів, мезонінного, бридж-, ECA- та LBO-
фінансування) та орієнтацію вказаних інструментів на врахування особливостей суб'єкта 
господарювання, проведений у [3], показав, що попри наявність вагомих переваг їх 
застосування в сучасний період «зберігаються численні перешкоди для їхнього активного 
поширення у вітчизняній практиці». Серед найвагоміших чинників, які стримують 
впровадження інноваційних форм залучення позикових ресурсів вітчизняними 
підприємствами визначено: нерозвиненість як самого фінансового ринку, так і його 
інфраструктури; відсутність належного правового впорядкування; несприятливий 
інвестиційний клімат; високий рівень недовіри вітчизняного суспільства до фінансових 
інститутів, слабкий розвиток культури фінансового інвестування; загальний високий рівень 
вартості кредитних ресурсів та інші. Крім цього, вивчення інноваційних форм залучення 
позикового капіталу засвідчило, що «вони переважно доступні великим компаніям зі стійким 
фінансовим станом та значними обсягами активів». Дослідники [3, с.55] формують висновок 
стосовно необхідності розвитку мікрокредитування, головними проблемами якого в 
сучасних умовах визначають нестачу довіри між кредиторами і потенційними 
позичальниками; низьку рентабельність кредитування; високі трансакційні витрати; 
підвищений рівень ризику тощо. З метою активізації мікрокредитування доцільним 
видається: впровадження податкових преференцій для інституцій, які спеціалізуються на 
кредитуванні малого бізнесу; формування правових передумов для розвитку банківськими 
установами дочірніх мікрофінансових організацій; формування сприятливих умов для 
залучення довгострокових фінансових ресурсів для потреб мікрокредитування, в т. ч.  
шляхом залучення коштів міжнародних фондів і спеціалізованих фінансових організацій. 

Слід погодитися, що розв'язання вищевикладених  проблем вимагає подальших 
грунтовних наукових досліджень. 

Наслідком ускладнення оформлення та високої вартості боргового фінансування стала 
активізація використання альтернативних механізмів фінансування проектів суб'єктів  МСБ, 
зокрема, startup-компаній. Серед таких слід окремо відзначити інструменти колективного 
фінансування й інвестування. 

Чинники виникнення «громадського фінансування» («колективного», «соціальних 
фінансів») автор праці [1, с.59] визначила такі:  
1) стрімкий розвиток нових інформаційно-комунікаційних технологій; 
2) пошук нових шляхів для творчої самореалізації та можливостей отримання фінансових 
вигод від своїх ідей;  
3) зміна суспільної свідомості та формування нового фінансового ландшафту 
постіндустріальної економіки в розвинених країнах; 
4) зростаюча небайдужість членів світової спільноти до розв’язання нагальних проблем 
сьогодення, активна участь у розробці й фінансуванні креативних проектів; 
5) об’єктивна потреба в нових формах фінансування стартапів. 

Фінансовими інноваціями, які репрезентують цей напрям фінансів, є такі інструменти 
колективного фінансування й інвестування, як краудфандінг та краудінвестінг. 

Краудфандінг (англ. Crowdfunding, crowd — «громада, гурт, юрба», funding — 
«фінансування») [1; 4] визначають як: 

колективне фінансування або колективне співробітництво людей, які добровільно 
об’єднують свої фінансові або інші ресурси для підтримки інших людей або організацій;  

відкритий конкурс, переважно - через Інтернет, для забезпечення фінансовими 
ресурсами або у формі пожертвування, або в обмін на майбутній продукт, або іншій формі 
винагороди для підтримки ініціатив для специфічних (конкретних) цілей; 

процес фінансування однієї сторони шляхом запиту й отримання невеликих внесків від 
значної кількості сторін в обмін на певну форму вартості для цих сторін; 

потенціальний пул для формування акціонерного капіталу startup - проектів. 
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Слід погодитися, що у загальному контексті краудфандінг є колективним 
фінансуванням невеликими сумами за допомогою використання можливостей новітніх 
інформаційно-комунікаційних технологій [1, с. 59]. 

Суб’єктами краудфандінгу виступають, з одного боку, інвестори (спонсори, або 
фандери (англ. Funders), або «донори»), з другого - пошукувачі, або реципієнти капіталу - 
фаундери (англ. Founders) - ініціатори краудфандінгового проекту; а також - посередники - 
власники (організатори) краудфандінгової платформи, банки й інші провайдери платежів. 

Поява краудфандінгу як народного колективного фінансування є наслідком певного 
зниження ролі банків як посередників на фінансовому ринку, а також завдяки поширенню 
інформаційно-комунікаційних технологій. Натомість слід відзначити певні ризики  цього 
альтернативного банкам сервісу: високий рівень шахрайства, властивий соціальним мережам 
та юридична незахищеність суб’єктів краудфандінгу. Тому завданням для НКЦПФР є 
становлення організованого і цивілізованого ринку краудфандінгових послуг в Україні, що 
потребує його регулювання й унормування [1, с.67] 

Краудінвестінг є окремим випадком краудфандінгу, що передбачає інвестування в 
проект коштів у формі колективного фінансування, з розрахунком на отримання фінансової 
вигоди інвестором. Відмінними рисами краудінвестінгу слід відзначити: 1) здійснення 
інвестицій невеликими сумами 2) спрощена процедура 3) розрахунок на фінансову вигоду.  
Краудінвестінг стає альтернативою традиційному інвестуванню й має значний потенціал 
щодо фінансування проектів суб'єктів  МСБ та startup-компаній 

Процес  залучення (пошуку) грошових та інших (людських, матеріальних, 
інформаційних та ін.) ресурсів, які суб’єкт підприємництва не може забезпечити самостійно, 
та які є необхідними для реалізації певного проекту  та (або) підтримання своєї діяльності в 
цілому, має назву Фандрейзингу (англ. Fundraising). Фандрейзинг є також процесом  
успішного переконання інших у тому, що діяльність організації заслуговує на увагу й 
підтримку [4]. Методи проведення фандрейзингу фандрейзерами (менеджерами з 
фандрейзингу) з метою досягнення цілей акумуляції ресурсів є такі: використання ресурсів 
Інтернет - пошук потенційних донорів, розміщення власних Web-сторінок з описом цілей і 
програм тощо; краудфандинг і краудінвестинг, зміст яких описано вище; участь у спільних 
проектах із отриманням цільового фінансування за програмами міжнародних організацій та у 
фінансованих державою; організація спеціальних заходів щодо збору коштів (благодійних 
вечорів, аукціонів, концертів, спортивних змагань тощо); залучення волонтерів , особисті 
зустрічі, реклама, інші методи. 

До альтернативних інструментів підтримки суб’єктів МСБ щодо фінансування слід 
віднести також факторинг і форфейтинг. При цьому факторинг (англ. Factor - посередник) є 
комплексом фінансових послуг для постачальників, що провадять торговельну діяльність на 
умовах відстрочення платежу, шляхом викупу фактором (факторинговою компанією, 
банком) у постачальника вимог - короткострокової дебіторської заборгованості, яка не 
перевищує 180 днів. Умови угоди передбачають пред'явлення рахунків-фактур (інших 
платіжних документів) постачальником фактору в міру виникнення вимог з оплати поставок 
продукції. Факторингова компанія одразу здійснює оплату клієнту 75-90% вартості вимог. 
Решту (залишок) суми факторингова компанія доплачує постачальнику після оплати всієї 
продукції покупцем, утримуючи відсоток з нього за наданий кредит і комісійні платежі за 
надані послуги. Форфейтинг ( фр. à forfait - цілком, загальною сумою) є формою 
кредитування зовнішньоторговельних операцій у вигляді викупу в експортера 
(постачальника) векселів, акцептованих імпортером (покупцем). Банк (форфейтор) 
викуповує векселі імпортера одразу після поставки товару, забезпечуючи експортеру 
негайний платіж вартості постачання за вирахуванням комісії форфейтора – дисконту при 
покупці векселів. При цьому форфейтор вимагає від імпортера надання банківської гарантії 
або приймає на себе весь ризик за додаткову плату, захищаючи експортера також від 
валютних ризиків. 
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МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ У ФІНАНСУВАННІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 
 

Анотація. У статті досліджено сутність інноваційних технологій у сфері 
ресторанного бізнесу. Доведено, що найважливішими інноваційними технологіями є 
інформаційні та комп’ютерні технології, що дозволяють значно спростити та покращити 
роботу ресторанного бізнесу. Проаналізовано переваги від застосування інноваційних 
технологій у сфері ресторанного бізнесу. 

Вступ. В даний час в розвинених країнах 70-85% приросту валового внутрішнього 
продукту припадає на частку нових знань, втілюваних у інноваційних технологіях 
виробництва і управління. Інновації збільшують доходи компаній, прискорюють ріст, є 
основою для створення конкурентної переваги, залучають інвесторів і споживачів. 

Постановка проблеми. На території України з’являється все більше закладів 
ресторанного господарства. Це викликано, насамперед, зростаючою потребою людей в 
харчуванні та проведенні дозвілля. Незважаючи на нестабільний економічний стан, заклади 
харчування користуються великим попитом серед місць дозвілля. Гнучка політика 
ресторанних підприємств дозволяє задовольнити бажання усіх людей. Але на тлі 
конкуренції, яка виникає в ресторанному бізнесі, все частіше постає питання відходу від 
традиційних методів обслуговування, кухні, розважальних заходів та очікуваного 
контингенту споживачів. Тому підприємства ресторанного бізнесу вимушені впроваджувати 
найновітніші інноваційні технології, методи та методики як на рівні управління закладом, 
так і на рівні обслуговування [2]. 

Сьогодні ресторанний бізнес є одним з найперспективніших в Україні. Проблемами, 
визначальними актуальність розглянутого питання в умовах сучасного ресторанного бізнесу, 
є:  

- практично повна відсутність досвіду розробки та реалізації інноваційних 
проектів в ресторанному бізнесі;  

- неможливість використання зарубіжного досвіду реалізації проектів подібного 
масштабу, у зв'язку з неоднаковими інституціональними умовами реалізації інноваційних 
проектів в сфері послуг[1]. 

Але, у ресторанному бізнесі відчуваються проблеми, які впливають не тільки на 
поліпшення якості життя людей, але і на грамотно вибудувані стосунки з клієнтами, 
грамотну маркетингову політику іPR-стратегію, а також облік необхідності інноваційних 
розробок. 

У зв'язку з цим, ключовим напрямом підвищення ефективності діяльності компанії 
стає розробка, планування, реалізація і контроль здійснення інноваційних рішень, - 


