
Консорціум лідерів інноваційної екосистеми України запускає платформу, 

присвячену екосистемі стартапів та венчурного капіталу 

 

Dealroom.co, найбільша платформа даних IT-індустрії в Європі, у партнерстві з Консорціумом 

провідних гравців екосистеми України запустили платформу, присвячену екосистемі стартапів та 

венчурного капіталу України. Консорціум складається з ключових гравців ІТ-екосистеми України 

під проводом ICU Ventures - венчурного фонду групи ICU, який інвестує в технологічні компанії з 

українським та східноєвропейським корінням.. Іншими партнерами є Українська асоціація 

венчурного капіталу та приватного капіталу (UVCA, яка об’єднує більше 50 інвестиційних фондів 

України та світу), Western NIS Enterprise Fund (регіональний фонд з капіталом 150 мільйонів 

доларів США), Horizon Capital (з активами понад 850 мільйонів доларів США під управлінням), 

TechUkraine (національна платформа, що об’єднує технологічних стейкхолдерів для розвитку 

екосистеми) та AVentures Capital (інвестор на стадії seed). Консорціум також став партнером з 

AIN.ua, провідним інтернет-ресурсом в Україні, що має понад 1 мільйон відвідувачів щомісяця.  

Платформа відображає інформацію про українські стартапи, скейлапи та інвестиції в розрізі 

галузей, тощо. Ознайомитися із платформою можна за посиланням: 
https://ukraine.dealroom.co/home 

«Dealroom дуже раді можливості співпрацювати з Консорціумом провідних гравців 

екосистеми України, адже ми розуміємо важливість представлення даних екосистеми 

України. Надаючи потужний та доступний у всьому світі інструмент та інформацію про 

досягнення української IT сфери, особливо стартапів та венчурних інвесторів, ми 

сподіваємося привернути більше світової уваги до одного з найшвидше зростаючих хабів 

Європи», - говорить Йорам Уінгаарде, СЕО та засновник Dealroom.со. 

«UVCA розповсюджує інформацію про досягнення України в межах країни та закордоном, та 

ми віримо, що є багато досягнень, якими можна пишатися. Інвестори часто звертаються до 

Асоціації, щоб знайти українські стартапи – саме тому ми підтримуємо формування 

консолідованої онлайн бази даних. Ми раді бути партнерами Dealroom в Україні разом з 

нашими членами», - повідомила Ольга Афанасьєва, СЕО UVCA.  

«Україна багата на талановитих ІТ-підприємців та розробників. Чого нам не вистачає, так 

це екосистеми, яка б дозволила їм рости та розвиватися. Як один з лідерів українського 

фінансового сектору, ІСU ставить за мету допомогти українським стартапам стати 

успішними та вийти на міжнародний рівень. Тому ICU Ventures не тільки інвестує у стартапи, 

але й підтримує такі проекти, як створення української платформи Dealroom. Це буде 

універсальний ресурс для венчурних інвесторів, які шукають інформацію про українські 

компанії. Відкритість даних щодо ринку допоможе нарощувати інвестиції, що критично 

важливо для зростання стартапів», - говорить Роман Нікітов, директор ICU Ventures. 

Чому Україна? 

-  Останні 5 років стали поворотними для української економіки в цілому та її технологічної 

екосистеми. Країна переживає захоплюючі часи – і вже є чим пишатися. Особливо в сферах 

SaaS та штучного інтелекту (AI). 

- Український інвестиційний ринок неухильно росте: загальний об’єм венчурних інвестицій в 

українські ІТ компанії досяг 544 млн. дол. США та вперше перевершив рівень півмільярду; 

-  В Україні 185 тисяч спеціалістів в сфері технологій з потужними знаннями в сфері штучного 

інтелекту та математиці: близько 50% з них - у Києві (крім того, 17% у Харкові та 13% у Львові). 

-  Більше 20 нових фондів венчурного капіталу відкрили свої офіси в Україні за останні декілька 

років. 

https://ukraine.dealroom.co/home


-  Київ має одну з найбільш динамічних стартап-екосистем  у Східній Європі та є прекрасним 

місцем для розвитку нових компаній та креативних ідей. 

- Два наступні великі виклики для технологічної екосистеми України – це залучення більшого 

об’єму венчурного капіталу до Києва та побудова міцних взаємозв’язків зі світовими 

ринками. 

Як ви можете долучитися? 

Будь-хто може долучитися до розвитку онлайн-платформи шляхом внесення або оновлення 

даних про стартапи та технологічні компанії. Разом ми зможемо сформувати цілісну картину 

української технологічної екосистеми, яка буде служити та інформувати місцевих та 

міжнародних гравців. 

Про Dealroom.co 

Заснована в 2013 році, Dealroom – це інформаційна програмна платформа, яка базується в Амстердамі та 

надає інформацію про стартапи, інновації та венчурні інвестиції урядам, фондам та приватним особам в 

глобальному масштабі. Комплексна база даних технологічних екосистем Dealroom використовується 

представниками влади, стартап-хабами, венчурними капіталістами та всією технологічною індустрією для 

того, щоб досліджувати, аналізувати та демонструвати показники діяльності інноваційних компаній, в 

основному стартапів та скейлапів у Європі та всьому світі. Її звіти стали орієнтиром серед стартапів у 

Європі, а також публікуються у The Economist, Financial Times, BBC, The New York Times та Washington Post. 

Більш детальну інформацією ви можете дізнатись на www.Dealroom.co. 

Про UVCA 

Українська асоціація венчурного та приватного капіталу (UVCA) була заснована в 2014 році за моделлю 

Invest Europe та наразі об’єднує понад 50 компаній-членів – венчурних фондів, фондів прямого 

інвестування, акселераторів, інкубаторів та навчальних закладів, які роблять вагомий внесок у розвиток 

українського інвестиційного ринку. Асоціація поширює інформацію щодо можливостей інвестування в 

Україні, досліджує ринок, просуває зміни в законодавстві для покращення інвестиційного та бізнес 

клімату. 

Про ICU Ventures 

ICU Ventures - венчурний фонд з центральним офісом в Києві, який інвестує в технологічні компанії з 
українським та східноєвропейським корінням. Фокусуючись на допомозі амбітним засновникам в 
побудові глобального бізнесу, ICU Ventures інвестує на пізньому посівному етапі та раунді "А". 
  
ICU Ventures є частиною ICU Group, незалежної фінансової групи з управління активами, заснованої у 2006 
році фахівцями з ING. ICU є однією з найбільших і найбільш диверсифікованих компаній, що керують 
активами в Центральній і Східній Європі, та інвестує в різні стратегії, включаючи венчурні та 
інфраструктурні напрямки, а також проблемну заборгованість. 
 

Про Horizon Capital 

Horizon Capital є провідною інвестиційною компанією в Україні та Молдові, яка управляє чотирма 

фондами прямих інвестицій (більше 40 інституціональних інвесторів) з активами понад 850 мільйонів 

доларів та більше 25р. інвестиційного досвіду в регіоні. Horizon Capital є активним інвестором та підтримує 

підприємців - візіонерів, які трансформують бізнес середовище в Україні та регіоні. Інвестиційна стратегія 

фокусується на експорто-орієнтованих компаніях та окремих лідерах внутрішнього ринку у 

швидкозростаючих секторах економіки, включаючи ІТ, легку та харчову промисловість, сільське 

господарство, електронну комерцію та фармацевтичну промисловість. Ми відомі своєю відданістю 

принципам прозорості, корпоративного управління, сприяння зростанню вартості компаній та успішними 

виходами з інвестицій. Більше інформації на сайті www.horizoncapital.com.ua 

Про Western NIS Enterprise Fund 

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – перший в Україні та Молдові регіональний фонд прямих інвестицій 

з капіталом 150 млн доларів США, заснований за фінансування уряду США через Агентство США з 

http://www.dealroom.co./
http://www.horizoncapital.com.ua/
http://www.horizoncapital.com.ua/


міжнародного розвитку (USAID). Фонд має понад 25 років досвіду успішного інвестування у підприємства 

малого та середнього бізнесу. Загалом, фонд інвестував 186 млн. доларів США у 130 компаній із 26 000 

працівників та зробив можливим залучення 1,85 млрд доларів в компанії України та Молдови. 

Про AVentures Capital 

Команда AVentures Capital підтримує українських підприємців з інноваційними ідеями, глобальним 

мисленням та професійними навичками. Фонд інвестує в стартапи на ранніх стадіях розвитку, а також 

консультує ІТ-компанії на всіх стадіях розвитку. Фонд здійснює діяльність між Києвом і Сан-Франциско, 

інвестуючи в ті компанії, які виходять на глобальні ринки та мають українські R&D команди як 

конкурентної переваги. Інвестиційний фокус фонду поширюється на компанії, які розробляють програмне 

забезпечення, зокрема в таких сферах як машинне навчання, великі дані, AR, VR, SaaS, хмарні технології, 

зберігання даних, ПО для корпорацій, web, mobile, IoT та інше. 

Про AIN.ua 

Найпопулярніший український інтернет-ресурс, який відвідує більше 1 мільйона людей за місяць. Кожного 

місяця вони обирають найважливіші новини та готують власні історії, які читають більше 2 мільйонів 

людей. Вони є прибічниками професійної журналістики та перевірених фактів. AIN.ua також цінує свободу 

розповсюдження інформації та публікує персональну точку зору у відповідному розділі. 

Про TechUkraine 

TechUkraine - національна платформа, яка базується на прагненні посилити українську технологічну 

екосистему та вивести Україну у лідери технологічних країн світу. TechUkraine фокусується на підтримці 

швидкозростаючої технологічної екосистеми України завдяки співпраці лідерів екосистем, державних 

інституцій, бізнес партнерів та донорів для подальшої підтримки українських технологій та поширення їх 

на глобальному ринку. 

 


