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 Класичний алгоритм пошуку ресурсів 
для інвестиційних проектів

Залучення інвестора - справа яка потребує витримки та уважності. Інвестори зацікавлені у 
якісному проєкті з детально опрацьованим бизнес-планом, фінансовою моделлю, з досвідом 
впровадження та ефективною командою.  Однією з головних перепон на шляху до інвестора є 
комунікація. 

Інвестор хоче ознайомитися з інвестиційним проєктом через джерело що викликає у нього 
довіру до отриманої інформації та може надати певні гарантії щодо її перевірки достовірності.



Історія Української міжбанківської валютної біржі починається з липня 1992 року, 
коли в Україні лише закладалися основи функціонування валютного ринку. Через рік 
постановою №50 «Про Українську міжбанківську валютну біржу»  Національний банк 
визначає основні засади існування УМВБ, як біржового майданчика, на якому 
створюються умови для торгів валютними цінностями. На той час засновниками 
біржі стали 40 найбільших банків України, а згодом до числа акціонерів приєдналися 
нові учасники. зараз УМВБ об’єднує  58 фінансових структур та банків. 

Українська міжбанківська валютна біржа завжди займала і займає активну 
позицію щодо розвитку та впровадження на ринку нових фінансових інструментів, 
для чого активно співпрацює як з регулятивними органами, так і безпосередньо з 
учасниками фінансового та товарного ринків, а результатами такої співпраці мають 
стати, найближчим часом, нові інструменти торгівлі. Одним з нових інструментів 
розглядається створення разом з ICC Ukraine інструменту для залучення інвестицій у 
проекти - Біржа інвестиційних проектів.



 Розвиток біржової торгівлі у 
світі



Фондова Товарна Кріпто Валюта 
для ЗЕД

Біржа інвестиційних проектів 
- це універсальний майданчик по залученню 

вільного капіталу (інвестицій) до проектів 
компаній (юридичних та фізичних осіб) 

через інструмети біржової торгівлі

 Біржові майданчики





Мета створення Біржі інвестиційних проектів

Проектний офис 
2019 

Співробітництво: 
між власником проекту/об’єкту та власником капіталу

Шляхом: 
створення умов безпечного результативного 
спілкування 

За участі:
учасників та регіональних представників ICC Ukraine

За допомогою: використання інструментів 
біржової торгівлі - регламенти, лоти, брокери, 
страхування тощо

Із залученням:  
учасників УМВБ та міжнародних партнерів



Підготовка та 
подання 
запиту на 

отримання 
інвестиції для 

проекту

Розгляд документів 
проекту Експертною 

радою Біржі

Схвалення 
проекту та 

формування лоту 
для залучення 

інвестора

Пошук інвестора, 
проведення перемовин 

з банками тощо
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 Алгоритм розгляду запиту на отримання 
інвестиції через Біржу інвестиційних проектів

*слайд розроблено за використання матеріалів Проектного офісу ICC 
Ukraine

Негативний висновок

Підписання 
інвестиційної 

угоди

Ініціатор готує запит до Біржі за 
затвердженими зразками і додає:

- Пропозицію для інвестора щодо 
розподілу прав та капіталу

- Картку проекту за зразком 
- Інвестиційний тизер (3-10 ст)
- Інвестиційний меморандум (20-30 

ст) 
- Інформаційний слайд для 

реклами
- Необхідні підтверджуючі 

документі
- Комплект юридичних документів 

про власника та майно проекту 
для підписання угоди з Біржею

Підписання 
угоди з 
Біржею

Погодження 
учасниками 

умов надання 
інвестиції

Проведення 
торгів та 

отримання 
пропозицій 

від 
інвесторів

Повернення 
документів на 

доопрацювання



 Експертна рада Біржі



Підготовка заявки для подання проекту 

Ініціатор - власник проекту Біржа інвестиційних 
проектів

Заповнення заявки та Форм

Формування лоту

Сплата реєстраційних внесків

Участь у торгах

Співпраця з брокером

Процедури оформлення інвестиційної угоди 

Проведення необхідних процедур з 
пошуку покупців на лоти 

                  Для перевірки 
готовності інвестиційної 
пропозиції для участі у 
торгах, Біржа створює при 
собі Експертну раду яка 
періодично заслуховує 
кандидатів на публічних 
зборах. 
Експерти:

- перевіряють якість 
наданих документів

- тестують готовність 
команди проекту до 
зустрічі з інвестором

- надають пропозиції 



З чого почати ініціатору?

- Мета та завдання
- Аудит 
- Ризики 
- Бюджет та терміни
- Шляхи вирішення та критерії досягнення

              Статут проекту. 
              План комунікацій.
              Календарний план проекту
              Інформація для лоту

  
Проектний офис 

2019 

Підготувати інвестиційний тизер проекту та 
надати заяву до Біржі



 Академія бізнесу ICC Ukraine



 Форуми 
Академії 
бізнесу 

ICC Ukraine 

Майданчик для презентації 
проектів, обговорення та 
пошуку ідей, спілкування 
власників проектів з 
експертами та інвесторами



Як досягти мети?
Аудит структури, 
оргсхема роботи

Концепція, Проектний офіс 
ICC Ukraine, План робіт, 
навчання  команди та 
адаптація до реальних умов 

Старт локальних пілотних 
проектів, відпрацювання 
документації, досвід

Ефективна 
команда 
та управління

100 % 
досягнення 
успіху та мети
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01021, Україна, м. Київ, 
вул. Рейтарська 19-б
електронна пошта: 

project.office@iccua.org

http://www.iccua.org
https://uicegroup.com/ 
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