
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара  

Міністерство освіти і науки України 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченко  

Міністерство освіти і науки України 

 

Кваліфікаційна наукова праця  

на правах рукопису 

 

АПАЛЬКОВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ 

 

УДК: 339.13.012 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

РОЗВИТОК СВІТОВОГО РИНКУ АЛЬТЕРНАТИВНОГО 

ФІНАНСУВАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

 

Спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні 

відносини 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 
результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 
_______________________С.С. Апальков 

 

Науковий керівник: Джусов Олексій Анатолійович,  
доктор економічних наук, доцент 
 
 

 
Дніпро – 2018  



2 
 

АНОТАЦІЯ 

Апальков С.С. Розвиток світового ринку альтернативного 

фінансування в умовах цифрової економіки. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні 

відносини (економічні науки). – Дніпровський національний університет імені 

Олеся Гончара, Дніпро, 2018. Київський національний університет імені 
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Дисертація спрямована на поглиблення теоретико-методичних засад 

формування світового ринку альтернативного фінансування, виявлення 

причин і характеру його трансформацій в умовах цифрової економіки та 

обґрунтування перспективних напрямів удосконалення організаційно-

економічних основ розвитку альтернативного фінансування. 

Теоретично обґрунтовано передумови формування світового ринку 

альтернативного фінансування в умовах цифрової економіки, надано 

визначення основних дефініцій категорійно-понятійного змісту: 

«альтернативне фінансування» «світовий ринок альтернативного 

фінансування», уточнено «краудфандинг». На основі аналізу наукових 

підходів сформульовано авторське визначення поняття світового ринку 

альтернативного фінансування як системи відносин попиту і пропозиції 

капіталу, що функціонує на базі онлайн-платформ із фінансового 

посередництва і використовує колективний процес прийняття рішень для 

фінансування проектів.  

Теоретичний базис формування світового ринку альтернативного 

фінансування ґрунтується на теоріях, які здатні пояснити структуру капіталу 

за певних умов (теорія компромісу структури капіталу, теорія агентства, теорія 

ієрархії вибору джерел фінансування) та теоріях, що пояснюють причинно-

наслідковий зв'язок між інноваційними фінансовими системами 

(інструментами, моделями) та фінансовими кризами.  
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Сформовано ґенезу розвитку провідних національних ринків 

альтернативного фінансування, досліджено хронологію розвитку 

інструментарію світового ринку альтернативного фінансування в країнах 

поширення; виділено три етапи еволюції цифрових платформ: перший – 

застосовуються неінвестиційні краудфандингові платформи; другий - 

насичення ринку інвестиційними платформами, які «витісняють» 

неінвестиційні платформи; третій – формування модифікованих і гібридних 

платформ за участю професійних інвесторів та платформ, які самостійно 

здійснюють реінвестування в проекти. 

На основі аналізу формування регіональних та національних ринків, як 

структурних складових світового ринку альтернативного фінансування, 

обґрунтовано, що зарегульовані і неефективні процедури «традиційного» 

кредитування банків дали старт інноваційному сектору альтернативних 

фінансів, в якому головну роль грає сектор рівноправного кредитування (Р2Р 

Lending), що користується перевагами спрощених механізмів, швидким 

прийняттям рішень, а також більш вигідними і прозорими процентними 

ставками для позичальників і кредиторів. 

Доведено, що під впливом цифрових технологій на сучасному етапі 

розвитку світового ринку країнами-лідерами альтернативного фінансування є 

Китай, Великобританія та США і відповідно три найбільші регіональні ринки: 

Азіатсько-Тихоокеанський, Американський та Європейський. Встановлено 

локальні відмінності регіонів: на американського ринку значне панування 

інституційних інвесторів; на європейському ринку спостерігається тенденція 

зростання платформ транскордонного фінансування; на азіатсько-

тихоокеанському ринку мають місце шахрайські схеми і короткострокові 

нестійкі платформи; позитивні зміни спостерігаються на африканському 

ринку, який почав формуватися. 

Виділено два кластери країн з різним ступенем сформованого 

спеціального законодавства у сфері альтернативного фінансування. Виявлено, 

що країни першого кластера мають спеціальні норми регулювання і після їх 
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введення розвиток платформ спільного інвестування зміщується «вліво» - у 

бік модифікованих інвестиційних та гібридних моделей альтернативного 

фінансування (наприклад, США, Великобританія). В країнах другого кластера, 

які не сформували жорстких норм регулювання, спостерігається негативна 

тенденція щодо інвестиційної стійкості моделей альтернативного 

фінансування (наприклад, Китай).  

Доведено, що формування світового ринку альтернативного 

фінансування в умовах посткризової обмеженості традиційних фінансових 

ресурсів стало об’єктивною реальністю для розвитку інноваційного 

підприємництва в цифровій економіці. 

Вперше розроблено Індекс розвитку ринку альтернативного 

фінансування країни (AFDI), застосування якого дозволяє кількісно оцінити 

ступінь розвитку національнииих ринків альтернативного фінансування в 

глобальному і віднести до чотирьох основних типів: 1) нерозвинутий ринок,  

2) активне формування ринку; 3) розвинутий ринок та 4) зрілий ринок. 

Розроблено поетапний алгоритм оцінювання ймовірності прийняття 

рішень щодо інвестування різної якості проектів через застосування 

математичного моделювання впливу інформаційних каскадів на ринку 

альтернативного фінансування. На основі апробації алгоритму було доведено, 

що у середовищі, де інформація недосконала, кожен інвестор прагне імітувати 

поведінку інших інвесторів, не враховуючи власну експертизу. Це призводить 

до поганої якості інформації, а також високого ризику фінансування збиткових 

проектів або відмови від прибуткових проектів. Обгрунтовано, що ризик 

інформаційного каскаду безпосередньо не пов'язаний із методом 

краудфандингу, а зумовлений однаковою ставкою доходності для усіх 

інвесторів. Зміна ставки в залежності від отриманих сигналів про якість 

проекту забезпечить справедливішу систему оплати винагородження для 

інвесторів та менший ризик інформаційного каскаду. Крім того, об'єднання 

інформації від всіх учасників змушує ініціаторів проектів з високим рівнем 
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ризику збільшувати процентну ставку і, навпаки, дозволяє підприємцям з 

якісними проектами залучати капітал під мінімальний відсоток. 

Теоретично обґрунтовано (шляхом аналітичного огляду прогнозів 

міжнародних інституцій) певні тренди розвитку світового ринку: збільшиться 

конкуренція між інституційними інвесторами та новими фінансовими 

платформами за лідерство на світовому ринку альтернативного фінансування; 

очікується посилення ролі американських компаній на світовому ринку 

альтернативного фінансування, які мають вже досвід понад 10 років у сфері 

розробки фінансових технологій; будуть формуватися нові конкурентні 

стратегії просування фінансового посередництва на інші локальні ринки та 

нові методи хеджування ризиків, притаманних альтернативному 

фінансуванню; розширятимуться сфери альтернативного кредитування для 

молоді та людей з низькими доходами. 

Отримані теоретико-методичні результати, пропозиції та рекомендації 

можуть бути використані, по-перше, суб’єктами світового ринку 

альтернативного фінансування для підвищення їх конкурентних позицій в 

умовах цифрової економіки, по-друге, державними органами влади у процесі 

вдосконалення регуляторного середовища, по-третє, міжнародними 

організаціями у контексті розробки міжнародних стандартів у сфері 

функціонування світового ринку альтернативного фінансування в умовах 

цифрової економіки.  

Ключові слова: світовий ринок, альтернативне фінансування, цифрова 

економіка, краудфаундинг, краудінвестинг, спільне кредитування, 

інформаційні каскади. 



6 
 

SUMMARY 

Apalkov S. The development of the world market of alternative finance in the 

conditions of the digital economy. - Qualification scientific paper as a manuscript. 

Dissertation of obtaining a scientific degree of candidate of economic 

sciences, specialty 08.00.02 – World Economy And International Economic 

Relations. – Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, 2018. Taras 

Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 2018. 

The dissertation aims to deep the theoretical and methodological basis for 

formation of the world market of alternative finance, identify the reasons and 

character of its transformations in the conditions of digital economy and justify the 

perspective directions of improvement of organizational and economic bases of 

development of alternative finance. 

The prerequisites for the formation of the global alternative financing market 

in the digital economy are theoretically substantiated, the basic definitions of the 

categorical and conceptual content are defined: "alternative finance", "global 

alternative finance market", "crowdfunding". On the basis of critical analysis of 

scientific approaches, the author defines the notion of the global alternative finance 

market as a system of capital supply and demand relations, which operates on the 

basis of online platforms for financial intermediation and uses the collective 

decision-making process to finance projects. In the research, there were revealed the 

background, genesis and institutional foundations of alternative finance market as 

well as local specifics of its regulation. 

The global alternative finance market is actively developing, creating the 

ground for adoption of specific legislation that, on the one hand, aims to protect non-

professional investors from fraud risks and, on the other, remove barriers to the 

development of national crowdfunding markets. However, it is appropriate to 

mention that it is in a poorly controlled global environment that we are witnessing a 

period of rapid development of alternative financing. 
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The theoretical basis for the formation of a global alternative financing market 

is based on theories that can explain the structure of capital and the cause-and-effect 

relationship between innovative financial systems and financial crises (trade-off 

theory, agency theory, hierarchy theory). 

The genesis of the development of the leading national alternative financing 

markets has been formed, the chronology of the development of the global 

alternative financing market instruments in the countries of distribution has been 

investigated; Three stages of the evolution of digital platforms are identified: the 

first is non-investment crowdfunding platforms; the second is the saturation of the 

market with investment platforms that "crowd out" non-investment platforms; the 

third is the creation of modified and hybrid platforms with the participation of 

professional investors and self-re-investing platforms. 

Based on the analysis of the formation of regional and national markets, as a 

structural component of the global alternative financing market, it is substantiated 

that regulated and inefficient procedures of "traditional" bank lending have started 

the innovative alternative finance sector, with the main role being played by the peer-

to-peer lending sector (P2P lending). enjoys the benefits of simplified mechanisms, 

faster decision-making, and more advantageous and transparent interest rates for 

borrowers and lenders. 

It is proved that under the influence of digital technologies at the present stage 

of development of the world market, the leading countries of alternative financing 

are China, Great Britain and the USA and accordingly the three largest regional 

markets: Asia-Pacific, American and European. Local differences of regions are 

established: in the American market considerable domination of institutional 

investors; the European market has a tendency to increase cross-border financing 

platforms; in the Asia-Pacific market there are fraudulent schemes and short-term 

unstable platforms; positive changes are being seen in the emerging African market. 

Depending on the area of activity of small and medium businesses (SMEs), a 

matrix of the most used sources of alternative finance by region (Asia, America, 

Europe) has been formed, which showed that the greatest opportunities for 
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alternative finance exist for SMEs working in the technological sphere, in the retail 

and wholesale trade, as well as in construction. Current forms of alternative 

financing that can be used in small business to build fixed and working capital 

include: equal lending, crowdsourcing, reward and charity crowdfunding, invoice 

trading. 

The author proposes a criterion-based approach to assessing the maturity 

phase of the local alternative finance market based on integrated indicator – 

Alternative Finance Development Index (AFDI). It is calculated for each country on 

an aggregate basis which includes its capacity and growth dynamics, the available 

range of alternative finance platforms, the existence of specific legislation and 

special forms of alternative finance for entrepreneurs.  

In the research, it is proposed a step-by-step algorithm for estimating the 

probability of information cascades in the crowdfunding market based on 

mathematical modeling of the decision-making process by platform investors. By 

testing the algorithm, it is revealed that in an environment where information is 

flawed, every investor seeks to imitate the behavior of other investors without 

considering their own expertise. This leads to poor quality of information, as well as 

a high risk of financing of loss-making projects or abandoning of profitable projects. 

It is justified that the risk of the information cascade is not directly related to the 

crowdfunding method and caused by the same rate of return for all investors. 

Changing the rate based on the project quality signals received will provide a fairer 

investor pay system and less risk of an information cascade.  

It is proved that in Ukraine there is a problem with the availability and high 

cost of financial resources for small and medium-sized businesses, so the 

development of alternative financing can become an important component of its 

solution. 

Key words: world market, alternative finance, digital economy, 

crowdfunding, crowdinvesting, P2P lending, information cascades. 
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ВСТУП 

 

Світовий ринок альтернативного фінансування розвивається швидкими 

темпами в умовах зростаючого попиту компаній в доступних джерелах 

фінансових ресурсів під тиском жорсткого регулювання традиційних секторів 

міжнародного ринку. У глобальному цифровому просторі стрімко 

формуються нові бізнес-моделі рівноправного споживчого кредитування та 

краудфандингу, які засновані на хмарних платформах з широким залученням 

великої кількості приватних інвесторів. Інтенсивне зростання обсягів 

світового ринку альтернативного фінансування в просторі і часі є об’єктивною 

умовою трансформації міжнародних економічних відносин на засадах 

цифрової економіки. 

Теоретичні основи інноваційних перетворень на глобальних фінансових 

ринках висвітлено українськими вченими серед яких: І. Бураковський,                           

В. Вергун, С. Волосович, О. Джусов, Р. Заблоцька, О. Каніщенко,                                      

Л. Кістерський, З. Луцишин, В. Мазуренко, Ю. Орловська, І. Пузанов,                           

Н. Резнікова, О. Рогач, А. Румянцев, Я. Столярчук, Н. Стукало, С. Циганов,               

О. Шнирков та ін.  

Проблеми регулювання ринку альтернативного фінансування з різним 

ступенем дослідження глибини питання, висвітлені в роботах таких науковців, 

як С. Вісмара, Дж. Хопкінс, К. Манханда, Д. Фрідман та М. Наттінг, Г. Душинскі, 

А. Аграваль та ін. Проблематику альтернативного фінансування активно вивчає 

Кембриджський центр альтернативного фінансування при Кембриджському 

університеті у Великобританії і публікує щорічні звіти про стан розвитку цих 

ринків щодо усіх регіонів світу. Питаннями розвитку краудфандингу в України 

займаються такі дослідники, як Г. Отливаньска, І. Васильчук, Н. Ценклер, М. 

Панько, В. Огородник, В. Макарович, А. Киевич, А. Койп, Д. Болдарук, К. 

Аккерман та ін. 

В той же час, у зв'язку з високим темпом трансформаційних процесів, 

властивих сьогоднішньому світу, багато аспектів впливу цифрової економіки 
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на міжнародні економічні відносини суб’єктів ринку залишаються не 

вивченими. Розвиток цифрової економіки на сучасних інформаційних 

технологіях, розширився за рахунок створення нових форм організації 

корпорацій, підприємств і фінансових інститутів (банків), зокрема з ви-

користанням оборотних фондів, виражених у цифровій формі, і так званих 

«віртуальних компаній»; наданням електронних фінансових послуг, у тому 

числі у сферах кредитування та страхування; операцій з нерухомістю; 

банківської діяльності тощо. 

Певні теоретичні та науково-практичні проблеми, пов’язані з розвитком 

світового ринку альтернативного фінансування для умов міжнародної 

практики використання фінансових ресурсів з урахуванням ступеня ризику, є 

недостатньо розробленими. Потребує уточнення методичне забезпечення 

оцінки впливу інформаційних каскадів на прийняття інвестиційних рішень 

щодо умов вибору проектів фінансування. Наукова та практична актуальність 

зазначених питань зумовили вибір теми дисертації й мету та завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до напряму держбюджетної науково-

дослідної роботи кафедри менеджменту та туристичного бізнесу 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Міністерства 

освіти і науки України за темами «Диверсифікація форм та методів 

комерціалізації науково-технічних розробок в умовах глобальної 

технологічної інтеграції» (номер державної реєстрації 0112U000201), де 

особисто автором виявлено, і «Розвиток корпоративного менеджменту в 

умовах транснаціоналізації світової економіки» (номер державної реєстрації 

0113U003044), де особисто автором виявлено. Внесок автора у дослідження 

зазначеної теми полягає в теоретичному обґрунтуванні впливу регулювання 

міжнародних економічних відносин між суб’єктами на розвиток 

альтернативного фінансування на локальних ринках світової економіки.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

дослідження розвитку світового ринку альтернативного фінансування, 
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виявлення причин і характеру його трансформацій в умовах цифрової 

економіки та обґрунтування перспективних напрямів удосконалення 

організаційно-економічних засад розвитку краудфандингу в Україні. 

Відповідно до поставленої мети визначено основні завдання: 

- проаналізувати науково-теоретичні основи дослідження 

передумов розвитку світового ринку альтернативного фінансування; 

- дослідити генезу розвитку інструментів світового ринку 

альтернативного фінансування в цифровому середовищі;  

- розробити методичні основи дослідження розвитку ринку 

альтернативного фінансування;  

- проаналізувати регіональні особливості розвитку світового ринку 

альтернативного фінансування;  

- дослідити інституціональні основи розвитку світового ринку 

альтернативного фінансування; 

- обґрунтувати вплив альтернативного фінансування на розвиток 

малого та середнього бізнесу; 

- розробити критерії оцінювання розвитку світового ринку 

альтернативного фінансування;  

- здійснити моделювання поведінки інвесторів на ринку 

альтернативного фінансування;  

- дослідити перспективи використання ринку альтернативного 

фінансування інституційними інвесторами.  

Об’єктом дослідження є процес розвитку світового ринку 

альтернативного фінансування в умовах цифрової економіки. 

Предметом дослідження є механізм, структура, детермінанти розвитку 

світового ринку альтернативного фінансування в цифровому середовищі. 

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою 

дослідження є концептуальні положення економічної теорії, праці вітчизняних і 

зарубіжних науковців з проблем розвитку світового ринку альтернативного 

фінансування в умовах цифрової економіки. Для досягнення мети і вирішення 
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завдань дисертаційної роботи застосовано загальнонаукові та спеціальні методи 

дослідження, зокрема, метод аналізу і синтезу, а також індукції та дедукції – для 

дослідження сутності поняття світового ринку альтернативного фінансування та 

його механізму функціонування (п. 1.1, 1.2), системно-структурний аналіз 

економічних процесів та явищ − при характеристиці платформ світового ринку 

альтернативного фінансування (п. 2.1); статистично-аналітичний метод − при 

оцінці тенденцій розвитку та обсягів світового ринку альтернативного 

фінансування (п. 2.1); метод логічного узагальнення – при ідентифікації 

детермінантів розвитку світового ринку альтернативного фінансування (п. 2.1), 

систематизації рівня регулювання локальних ринків альтернативного 

фінансування в умовах цифрової економіки (п. 2.2) та обґрунтуванні 

організаційно-економічних засад розвитку платформ альтернативного 

фінансування в регіонах світу (п. 2.2); порівняльний метод - при визначенні 

методичних підходів до визначення поняття краудфандингу (п. 1.1); метод 

періодизації – при оцінці розвитку засад альтернативного фінансування в країнах 

світу, (п. 3.1, 3.3); математичних методів при моделюванні впливу світового ринку 

альтернативного фінансування на розвиток малого і середнього бізнесу, 

інформаційних каскадів на прийняття інвестиційних рішень щодо якості проектів, 

а також розробки критеріїв оцінювання розвитку ринку альтернативного 

фінансовування (п. 2.3, 3.1, 3.2). 

Інформаційною базою дослідження є матеріали науково-практичних 

конференцій, монографії та наукові статті вітчизняних та зарубіжних вчених, 

періодичні видання та аналітичні звіти національних та міжнародних 

фінансових організацій: Кембриджського центру альтернативних фінансів, 

Європейського Союзу, Світового банку, Організації економічного 

співробітництва та розвитку, публікації міжнародних консалтингових 

компаній, зокрема МакКінзі та Бостонської Консалтингової Групи, інтернет-

ресурси, експертні опитування та інші інформаційні видання.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в узагальненні 

особливостей механізму функціонування світового ринку альтернативного 
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фінансування, визначенні детермінант його розвитку в умовах цифрової 

економіки, а також розробленні методичних підходів до прогнозування 

потенціалу його зростання. Зокрема у дисертаційній роботі: 

вперше: 

- запропоновано критеріальний підхід до оцінювання ступеня 

насиченості локального ринку альтернативного фінансування, який полягає в 

розробленні інтегрованого індикатора – Індексу розвитку ринку 

альтернативного фінансування в країні, що розраховується на основі 

сукупності показників, які характеризують його місткість та динаміку 

приросту, асортимент представлених онлайн-платформ, наявність 

спеціального законодавства, а також кількість спеціальних форм фінансування 

для підприємців;  

удосконалено: 

- концептуальні основи дослідження глобального фінансового ринку в 

частині визначення сутності поняття «світовий ринок альтернативного 

фінансування» як системи відносин попиту і пропозиції капіталу, що 

функціонує на базі онлайн-платформ із фінансового посередництва і 

використовує колективний процес прийняття рішень для фінансування 

проектів; 

- теоретичні основи формування світового ринку альтернативного 

фінансування в частині систематизації основних етапів розвитку його 

моделей, які наглядно демонструють еволюцію цілей залучення коштів від 

благодійних до інвестиційних, а також поступове розширення кола учасників 

платформ за рахунок представників бізнесу та інституційних інвесторів; 

- науково-методичні основи дослідження впливу альтернативного 

фінансування на розвиток малого та середнього бізнесу через застосування 

математичного інструментарію; доведено пряму кореляційну залежність між 

розвитком краудфандингових платформ і причинами припинення бізнесу 

(проблемами із фінансами на ранній стадії функціонування підприємств, 

високим рівнем банківської бюрократії тощо); виявлено неоднорідність 
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розвитку світового ринку альтернативного фінансування: за галузевим 

розподілом краудфандингових платформ, ступенем взаємодії з традиційним 

фінансовим сектором; 

- інституційні основи розвитку локальних ринків альтернативного 

фінансування через кластеризацію країн за ступенем сформованого 

спеціального законодавства у сфері альтернативного фінансування. Країни 

першого кластера мають спеціальні норми регулювання, і після їх 

запровадження розвиток платформ спільного інвестування зміщується у бік 

модифікованих інвестиційних і гібридних моделей альтернативного 

фінансування (наприклад, США, Великобританія). В країнах другого кластера, 

де жорсткі норми регулювання не сформовано, спостерігається негативна 

тенденція щодо інвестиційної стійкості моделей альтернативного 

фінансування (наприклад, Китай); 

- теоретичні засади дослідження інвестиційних ризиків у частині  

розроблення та апробації поетапного алгоритму оцінювання ймовірності 

виникнення інформаційних каскадів на ринку краудфандингу на основі 

математичного моделювання процесу прийняття рішень інвесторами 

платформ. Обґрунтовано, що ризик інформаційного каскаду безпосередньо не 

пов'язаний із методом краудфандингу, а зумовлений однаковою ставкою 

доходності для усіх інвесторів. Доведено, що при зміні правил, а саме ставки 

доходу для інвесторів, яка змінюється з часом в залежності від отриманих 

сигналів ринку про якість проекту, система винагороди буде більш 

справедливою і ризик інформаційного каскаду зменшуватиметься; 

набули подальшого розвитку: 

- характеристика стану розвитку світового ринку альтернативного 

фінансування через ідентифікацію регіональних особливостей: для 

американського ринку характерним є значне панування інституційних 

інвесторів (в моделях альтернативних фінансів у США традиційно домінують 

великі інвестиційні компанії, що значною мірю обумовлено специфікою 

регулювання, яке обмежує через процедуру акредитації участь в інвестиціях 
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неакредитованих інвесторів); на європейському ринку спостерігається 

тенденція зростання платформ транскордонного фінансування; на азіатсько-

тихоокеанському – значне зростання, проте хаотичне, з використанням 

шахрайських схем і короткострокових нестійких платформ; позитивні зміни 

спостерігаються на локальних ринках Африки, які почали формуватися;  

- теоретичні основи розвитку форм міжнародного інвестування шляхом 

застосування краудінвестингу та інших платформ альтернативного 

фінансування, спрямованих на підтримку стартапів, малого та середнього 

бізнесу, що сприятиме диверсифікації інвестиційних портфелів інституційних 

інвесторів та зниженню несистемних ризиків; 

- методично-аналітичний інструментарій аналізу розвитку світового 

ринку альтернативного фінансування в частині розроблення структурно-

логічної схеми його дослідження в умовах цифрової економіки, що включає 

три послідовні етапи (теоретичний, аналітичний, моделювання та 

прогнозування) із застосуванням методів кластеризації та систематизації, 

теорії ймовірностей (формули Байеса) для прогнозування поведінки 

потенційних інвесторів при прийнятті рішень. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені науково-

теоретичні положення, методичні підходи, наукові результати, висновки, 

пропозиції та рекомендації можуть бути використані, по-перше, суб’єктами 

світового ринку альтернативного фінансування для підвищення їх конкурентних 

позицій в умовах цифрової економіки, по-друге, державними органами влади у 

процесі вдосконалення регуляторного середовища, по-третє, міжнародними 

організаціями у контексті вироблення міжнародних стандартів у сфері 

функціонування світового ринку альтернативного фінансування в умовах 

цифрової економіки. Методичний підхід до оцінювання інвестиційних ризиків у 

системі інституційного фінансування малого та середнього бізнесу 

застосовується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (м. Київ) (довідка № 

71/15 від 14.11. 2018 р). Результати дослідження стадій розвитку 

альтернативного фінансування в міжнародній практиці враховані і 
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використовуються Торгово-промисловою палатою України (ТПП України) 

(довідка №55/1-01/816 від 10.11.2018р.). Рекомендації щодо створення онлайн 

платформ спільного фінансування застосовуються при проведені тренінгів з 

бізнес-планування у практичній діяльності Дніпропетровської торгово-

промислової палати (довідка № 114/15 від 12.09.2018 р.). Теоретичні та практичні 

положення дисертаційного дослідження використано у науковій роботі під час 

виконання держбюджетної тематики в освітньому процесі Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки 

України при викладанні дисциплін «Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності», «Інвестиційний менеджмент», «Інноваційна діяльність міжнародних 

корпорацій», «Ринок цінних паперів» (акт про впровадження від 06.10.2018р.) та 

Київського університету ринкових відносин (акт про впровадження від 

16.10.2018р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі результати, викладені в дисертації, 

отримані здобувачем самостійно та відображені в опублікованих працях 

автора. З робіт, які опубліковані у співавторстві, використано лише ті ідеї та 

матеріали, які належать автору особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення, 

теоретичні та практичні висновки дисертаційного дослідження доповідались 

та обговорювались на засіданнях кафедри світового господарства 

міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також 

представлені автором на 7 міжнародних науково-практичних конференціях: 

Міжнародній науково-практичній конференції для студентів, аспірантів та 

молодих учених «Сучасні аспекти розвитку інформаційної економіки: 

зовнішні та внутрішні фактори впливу» (Київ, 2018 р.), Міжнародній  науково-

практичної конференції «Менеджмент, фінанси та підприємництво: стан, 

аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток» (Львів, 2018 р.), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фінанси, бухгалтерський 

облік та підприємництво: аналіз тенденцій та перспектив розвитку» (Київ, 
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2018 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Реформування 

економіки в контексті міжнародного співробітництва: механізми та стратегії» 

(Львів, 2018 р.), VIII Міжнародній науково-практичній конференції молодих 

учених і студентів  «Стратегія економічного розвитку країн в умовах 

глобалізації» (Дніпро, 2018 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та права в сучасних умовах» 

(Полтава, 2018 р.), Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції 

«Економіка і менеджмент 2019: перспективи інтеграції та інноваційного 

розвитку», (Дніпро, 2019 р.).  

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного 

дослідження опубліковано у 16 наукових працях (загальний обсяг 24,3 д. а.), у 

тому числі: підрозділ у 1 навчальному посібнику (0,86 д.а), 1 стаття у 

закордонному спеціалізованому періодичному виданні (0,41 д.а.), 6 статей у 

наукових фахових виданнях України та у виданнях, що включені до 

міжнародних наукометричних баз (3,36 д.а., з яких особисто автору належать 

2,56 д.а.), 8 тез доповідей – у матеріалах міжнародних конференцій (1,7 д.а.). 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, списку використаних джерел із 211 найменувань та додатків на 18 

сторінках. Основний зміст дисертації викладено на 171 сторінках друкованого 

тексту, у тому числі 27 рисунків на 13 сторінках, 30 таблиць на 18 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ СВІТОВОГО 

РИНКУ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УМОВАХ 

ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

1.1. Передумови розвитку світового ринку альтернативного 

фінансування 

 

В силу історичних особливостей розвитку інституту управління великим 

приватним капіталом, а саме його зародження в Англії і Швейцарії ще в 18 

столітті, дослідження в цій області проводилися переважно західними - 

європейськими і потім американськими науковими діячами та економістами. 

Серед них можна виділити: Г. Марковіца [162], Сміта і Гудзваарда [191], Р. 

Мертона [165], Д. Мод і Ф. Моліно [54], а також багатьох інших. У той же час, 

в Україні цю проблематику активно вивчав один з провідних банкірів України 

А. Александров [1]. Серед російських авторів можна виділити В. Григор'єва 

[29], А.А. Еделькіну [35] та ін. Незважаючи на те, що галузь управління 

приватним капіталом налічує вікову історію і глибоко вивчена західними 

дослідниками, на даний момент під активним впливом цифрових перетворень 

вона зазнає фундаментальних змін і вимагає нового переосмислення і підходів.  

Поняття «управління приватним капіталом» пов'язане з такими 

англійськими термінами як Private banking і Wealth management. У науковій та 

економічній літературі існує багато визначень даного поняття. Так, 

«Банківська енциклопедія» [134] говорить про те, що «управління приватним 

капіталом - це комплекс послуг, що надаються кредитними організаціями 

заможним громадянам для збереження і примноження їх капіталу. 

Один з провідних банкірів України (віце-президент Norvik Bank в 

країнах Балтії) А. Александров у своїй монографії «Private banking в Україні. 

Досвід становлення» називає його «Private banking» і визначає, як 

«привілейоване (або ексклюзивне) банківське обслуговування великого 

приватного капіталу». 
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Еделькіна А.А. [35] вважає, що для «управління приватним капіталом» 

правильніше англійська назва «Private Wealth Management» і дає досить 

докладне його визначення: «безперервне надання фінансовим інститутом 

банківських і суміжних послуг клієнтам, власникам великого приватного 

капіталу на основі побудови довірчих довгострокових відносин з 

висококваліфікованим персональним менеджером з метою збереження і 

примноження капіталу». 

Тектонічні зрушення в світовій економіці, в поєднанні зі стрімким 

розвитком нових послуг, заснованих на цифрових технологіях, безповоротно 

трансформують глобальний фінансовий ринок. Звичні традиційні бізнес-

моделі і усталені цінності в фінансовому секторі змінюються під впливом 

новаторського застосування інноваційних IT- і фінансових продуктів та 

фінансово-технологічних стартапів. Розвиток хмарних технологій, 

високошвидкісного Інтернету, систем аналізу баз даних користувача, 

штучного інтелекту, цифрових віртуальних помічників і голосової 

ідентифікації, формування принципово нових інструментів і методів 

залучення фінансування поза межами конкретного географічно-

територіального простору – все це ознаки нових напрямів трансформацій, що 

відбуваються на світовому фінансовому ринку в умовах цифрової економіки.  

В роботах науковців відзначається, що сучасному етапу розвитку 

фінансових ринків притаманна глобальна присутність міжнародних 

фінансових установ; міжнародна фінансова інтеграція та швидкий розвиток 

фінансових інновацій. На думку багатьох дослідників сучасності 

(Бураковський І.В. [22], Вергун В.А. [26], Заблоцька Р.О. [37], Каніщенко О.Л. 

[39], Луцишин З.О. [49], Пузанов І.І. [63], Резнікова Н.В. [65], Рогач О.І. [66], 

Румянцев А.П. [68], Столярчук Я.М. [71], Стукало Н.В. [72], Філіпенко А.С. 

[77], Циганов С.А. [81], Шнирков, О.І. [83] та ін.) процес глобалізації найбільш 

прогресував саме у фінансовій сфері.  

За оцінками експертів міжнародних інституцій та науковців [207, 128] 

цифрова економіка відіграє ключову роль у формуванні зовнішнього 
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середовища сучасного бізнесу. Клієнти користуються можливостями нових 

небанківських фінансових послуг, альтернативних платіжних інтернет-

платформ, які дозволяють переводити кошти між учасниками без відкриття 

персонального банківського рахунку, без посередництва банків надають 

кредитні ресурси в конкретні проекти. Нгай Ханг Чан та Хой Їнг Вонг [171], 

доводять, що на ринку пропонуються удосконалені математичні методи в 

Reviews Simulation для управління фінансовими ризиками в цифровому 

середовищі; просунуті моделі ціноутворення опціонів за межами парадигми 

Блека-Шоулза; нові моделі процентних ставок, включаючи стохастичні моделі 

волатильності моделювання поведінки суб’єктів ринку тощо.  

Окремі автори, досліджуючи розвиток засад цифрової економіки, 

узагальнюють цей процес поняттям «цифровізація», яка стає все більшим 

компонентом ВВП у багатьох країнах. Згідно досліджень Т. Сааді Седик [73] 

серед 10 провідних економік світу з найбільшим відношенням ІКТ до ВВП сім 

знаходяться в Азії: вони включають Малайзію, Таїланд і Сінгапур. Емпіричні 

дослідження демонструють, що підвищення рівня цифрової економіки Китаю 

на 1 процентний пункт пов'язано з ростом ВВП на 0,3 процентного пункту. 

Важливо відзначити, що інновації в Азії зміщені в бік цифрового сектора: 

якщо ранжувати країни відповідно до частки ІКТ в загальній кількості 

патентів, то країни Азії займуть перші п'ять місць, що додатково підкреслює 

можливості «цифровізації» для прискорення економічного зростання в 

майбутньому. 

Термін «цифрова економіка» в англійському варіанті digital economy 

досить часто фігурує у періодичних виданнях, різноманітних сайтах та навіть 

національних програмах розвитку окремих країн [127]. 

За однією із версій, концепція електронної (цифрової) економіки (digital 

economy) з'явилася в останньому десятилітті 20-го століття. Ніколас 

Негропонте в 1995 році використав метафору про перехід від руху атомів до 

руху бітів [172].  

Згідно іншої версії, термін «цифрова економіка» був вперше введений в 
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1994 році засновником та головою міжнародного аналітичного центру «New 

Paradigm» - Доном Тепскоттом [195], який у своїй книзі «The Digital Economy: 

Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence: business book» описав 

власне бачення, як уклад життя людей може і повинен змінитися під впливом 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Він зробив акцент на 

важливості розвитку зв’язків між користувачами, в першу чергу, на 

можливостях мережевої взаємодії людей з різних географічних локацій і сфер 

діяльності. Було зроблено висновок, що саме лавиноподібне зростання 

інформаційних зв'язків є основою нової економіки. 

У цифровій економіці формується єдиний світовий економічний простір, 

навіть при тому що бізнес, соціум та інституції функціонують на локальних 

ринках. Глобалізація завдяки новим технологіям надає можливість для дій у 

глобальному масштабі, а цифрові знання та навики стають ключовим 

ресурсом. Це означає, що наразі компанії стають глобальними, а не 

багатонаціональними. 

Джон Свіокла (John Sviokla, Partner, Strategy and Innovation Advisory 

Group, PwC) [149] відзначає, що Інтернет є однією з найскладніших речей, 

коли-небудь створених, який створює систему організації людства якісно 

іншого рівня. Автор доводить, що цифрова економіка, стимулює третю хвилю 

капіталізму, яка радикально змінює бізнес і уряд, а в майбутньому призведе до 

створення нового рівня цивілізації. І на відміну від перших двох хвиль, обидві 

з яких відбулися вперше на Заході, а потім на Сході, ця третя хвиля, через свою 

цифрову магістраль відбувається одночасно скрізь по всій Земній Кулі.  

Дійсно, ця нова хвиля отримує потужний імпульс від мільярдів нових 

мобільних клієнтів на ринках, що стрімко розвиваються. Як і попередні 

реінкарнації, ця третя хвиля являє собою унікальну платформу для 

колективного поглинання ризику, самоорганізації ресурсів і створення 

матеріальних благ. В цифровому середовищі компанії і приватні особи по 

всьому світу можуть брати участь в інноваційній діяльності, створенні 

матеріальних благ і соціальній взаємодії у форматі онлайн.  
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Кращий опис Інтернету маємо від Девіда Ріда, який надає технологічне 

його обґрунтування, що складається з трьох концептуальних «хмар»: хмара 

підключення - для передачі інформації; хмара ресурс - для зберігання даних; і 

соціальна хмара - для створення мереж комунікації [121]. Хмари (хмарні 

сервіси) розглядаються у вигляді віртуалізованої екосистеми, що 

використовує спільний пул обчислювальних ресурсів. Хмари можуть бути 

державними, приватними або напівприватними. Саме вони забезпечують 

віртуалізовану інфраструктуру цифрової економіки, дозволяють створювати 

нові ринки, а також забезпечують канали руху ресурсів і попиту. У 2001 році 

Томас Л. Мезенбург [166] доповнив зміст концепції розвитку цифрової 

економіки, виділивши три основні складові: підтримуюча інфраструктура, 

електронний бізнес, електронна комерція. 

Вплив цифрових технологій поширюється на всі сфери глобальної 

економіки. З одного боку, цифрова економіка як сукупність нових галузей 

являє собою швидко зростаючу частину світової економіки в її традиційному 

розумінні. З іншого - нові технології трансформують діяльність усталених 

господарюючих суб'єктів шляхом заміни старих механізмів (від засобів 

комунікації до промислових верстатів) на цифрові (або ті, що мають в собі 

цифрові елементи), а також подальшій їх модернізації (наприклад, вже 

наявного ПЗ).  

Зростання цифрової економіки супроводжується становленням нових 

ринків, безпосередньо пов'язаних з цифровими і мобільними технологіями. До 

них відносяться: онлайн-торгівля (e-commerce), фінансові послуги (наприклад, 

онлайн-банкінг, фінансово-технічні застосунки), соціальні інтернет-сервіси 

(соціальні мережі, онлайн-стрімінг, онлайн-ігри), освіта та охорона здоров'я 

(електронні амбулаторні карти, цифрові рішення для здоров’я (digital health 

solutions)), а також держпослуги (електронне врядування тощо). 

Виробництво нового знання, поєднання цифрової господарської 

діяльності з традиційною стає новою економічною реальністю, а тому вимагає 

особливого дослідження. 
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Ядром цифрової економіки є сформований технологічний сектор 

інформаційно-комунікаційних технологій (сектор ІКТ), роботу якого 

забезпечують компанії, що виробляють програмне і апаратне забезпечення, а 

також надають консалтингові та телекомунікаційні послуги. Цифрова 

економіка створює основу для розвитку нових бізнес-моделей, цифрових 

платформ і сервісів, що дозволяють вести нові види економічної діяльності. 

Оскільки цифрова економіка впливає і на традиційні галузі, це призводить до 

суттєвих змін в глобальному масштабі, викликаючи трансформації в структурі 

існуючих ринків (рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 Цифрова економіка як чинник глобальних перетворень 

Джерело: розроблено автором 
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національну цифрову інфраструктуру, починаючи від високошвидкісних 

систем до надшвидких бездротових мереж. За висновками аналітиків 

Світового банку, більш масштабне впровадження цифрових технологій - це ще 

не все [122]. Щоб максимально використовувати потенціал цифрової 

революції, країнам необхідно займатися і «аналоговими доповненнями»: 
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удосконалювати законодавство, що забезпечує конкуренцію між компаніями; 

приводити у відповідність до вимог нової економіки кваліфікацію працівників 

і забезпечувати цифрову підзвітність інституцій. 

Цифрова економіка як сучасний етап цивілізаційного розвитку є об’єктом 

досліджень західних і вітчизняних науковців та аналітиків [206, 154, 120, 38]. 

Науково-теоретичний базис цифрової економіки формується завдяки 

отриманим результатам науковців. Аналітичний огляд робіт дозволяє 

стверджувати, що, по-перше, в залежності від мети дослідження  

використовуються різні методичні підходи та інструменти вивчення 

глобальних цифрових змін, і, по-друге, в науковому сенсі не сформовано 

чіткого понятійно-категорійного базису досліджень, що підтверджується 

використанням різних тотожних понять без їх чіткого розмежування 

(«цифрова економіка», «інформаційна економіка», «інтернет економіка», 

«онлайн економіка» тощо).  

У даному дослідженні ми розглядаємо цифрову економіку як економічну 

модель постіндустріального суспільства з технологічною системою, 

заснованою на хмарних сервісах Інтернету, яка складається з ринків товарів 

та послуг, що побудовані на глобальних дистанційних інформаційних потоках 

в режимі реального часу.  

Цифрові технології змінюють всі сфери людської діяльності і викликають 

структурні зміни, в тому числі, на глобальному фінансовому ринку. Завдяки 

сектору ІКТ відбулося збільшення і оновлення світової фінансової 

інфраструктури як за якісними, так і за кількісними характеристиками. 

З’явилися нові цифрові технології, які удосконалили спосіб обслуговування 

трансакцій у будь-якій фінансовій системі з оптимальним рівнем 

продуктивності та ефективності. 

Впровадження нових технологій, особливо в банківському секторі, 

змінило обличчя фінансової галузі. Розвиток сектору ІКТ сприяв 

інклюзивності банківського сектору, відкриваючи нові можливості для 

економічного зростання. Так, впровадження нових технологій покращило 
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ефективність банківської діяльності шляхом посилення зворотного та 

адміністративного процесу, а також зниження трансакційних витрат для 

клієнтів. 

Окрім сприятливих передумов, слід відзначити і негативні процеси у 

розвитку глобального фінансового ринку. Згідно висновків експертів, по-перше, 

спостерігається уповільнення зростання інвестицій як в країнах з ринком, що 

формується, так і країнах, що розвиваються, на частку яких припадає третина 

світового ВВП і близько трьох чвертей світового населення [197]. Уповільнення 

зростання інвестицій частково пов'язане з їх корекцією в порівнянні з високими 

докризовими рівнями. Проте слід брати до уваги й інші об’єктивні фактори: 

низькі ціни на нафту (для країн-експортерів нафти); уповільнення притоку 

прямих іноземних інвестицій (для країн-імпортерів біржових товарів), а також 

тягар приватної заборгованості та політичні ризики. 

По-друге, інвестори з країн з розвиненою економікою у пошуках більш 

високих ставок прибутковості і економії коштів спрямовують капітал в 

цифрові технології країн з ринком, що розвивається [121].  

Історично так склалося, що більшість компаній в країнах з розвиненою 

економікою були модернізовані завдяки реалізації внутрішньої інвестиційної 

стратегії розвитку. Вони зростали, в першу чергу, в межах національних 

кордонів, а потім вже експортували свій бізнес в інші країни.  

В умовах цифрової глобалізації ситуація змінилася. Компанії, країн з 

економікою, що розвивається, рухаються за схожою логікою, але вони мають 

доступ до глобального ринку капіталу, інтелекту та інших ресурсів. Ці 

конкурентні переваги дозволяють їм миттєво розгортатись на світовому ринку 

і успішно випереджати компанії зі «старого світу» . 

По-третє, обмеженість традиційних інвестиційних ресурсів та складність 

залучення банківських кредитів стали важливою передумовою формування 

нових альтернативних джерел фінансування розвитку інноваційного 

підприємництва. Спрощення зв'язків у цифровій глобальній системі між тими, 

хто хоче інвестувати гроші, і тими, хто їх потребує, обумовило сприятливе 
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бізнес-середовище для нового напрямку фінансового посередництва - 

«альтернативного фінансування».  

Таким чином, завдяки унікальності технологічної хмарної 

інфраструктури розвиток цифрової економіки став драйвером структурних 

змін в інвестиційній та банківській діяльності і, як наслідок, призвів до 

формування світового ринку альтернативного фінансування (рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2 Вплив цифрової економіки на глобальний фінансовий ринок 

Джерело: розроблено автором 
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інновацій від великих підприємств до стартапів стали факторами, які 

забезпечили інтерес до проблеми розвитку альтернативних моделей 

фінансування, що діють на основі інтернет-платформ [178]. В наукових 

джерелах немає єдиного авторитетного визначення терміну «альтернативне 

фінансування», його можна ідентифікувати як фінансування із зовнішніх 

нетрадиційних джерел, які не включають банки та фондові ринки. Деякі 

науковці наголошують на тому, що у фокусі цього методу - безпосередній 

зв'язок через інтернет-платформи між тими хто збирає кошти та 

фінансуючими організаціями.  

Перелік операцій, що здійснюються з використанням сучасних хмарних 

технологій, розширився за рахунок створення нових форм організації 

корпорацій, підприємств і фінансових платформ, зокрема з використанням 

оборотних фондів, виражених у цифровій формі, і так званих «віртуальних 

компаній»; надання електронних фінансових послуг, у тому числі у сферах 

кредитування та страхування; проведення комерційних досліджень та 

розповсюдження електронної реклами; державного управління; операцій з 

нерухомістю; банківської діяльності тощо. 

Стрімкий розвиток альтернативного фінансування обумовив зростання 

досліджень його економічної природи в умовах цифрової глобалізації. 

Альтернативне фінансування визначається (Аллен, 2012) [128], як «всі 

неринкові, небанківські джерела, включаючи внутрішні фінансові кошти 

(наприклад, нерозподілену суму прибутку) та альтернативні зовнішні 

фінанси» [128]. Було проведено теоретичні пошуки інших визначень 

альтернативного фінансування, щоб визначити конгруентність між науковими 

положеннями різних вчених, проте в існуючих джерелах не вистачає пояснень 

терміна «альтернативне фінансування».  

Як відомо, традиційна фінансова система складається з фінансових ринків 

та традиційних банків. В умовах цифрової глобалізації формуються нові ринки 

і це є об’єктивним чинником її трансформації в глобальну цифрову систему. 

Нові цілі ставить цифрова економіка і в сфері регулювання міжнародних 
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економічних відносин між суб’єктами світового ринку альтернативного 

фінансування. 

Равшан Соліе [64] обґрунтовує, що сучасна глобальна цифрова система 

фінансового регулювання стає централізовано-ієрархічною структурою 

(Банк міжнародних розрахунків, Європейський центральний банк), 

заснованою на лінійних, функціональних, регіональних і проектних 

підсистемах. Вона переходить до єдиних правил розкриття інформації, 

забезпечення безпеки, клірингу і розрахунків для всіх позабіржових фінансових 

транзакцій і їх кількісних обмежень (валютні зони, наприклад, євро; узгоджені 

параметри монетарної, процентної і фіскальної політики; ліміт державного 

боргу; вимоги достатності капіталу, обмеження банківського левериджу 

тощо). 

Серед науковців широко обговорюваною є тема феномену розвитку 

світового ринку альтернативного фінансування як одного з посткризових 

наслідків структурних змін фінансового ринку. Фінансова криза (2008 р) 

викликала структурні зрушення, які негативно вплинули на стабільність 

фінансових ринків провідних країн світу, що викликало збільшення 

державного боргу та обмеження економічного зростання (Маміко та Тридіко, 

2014) [160]. Більше того, процентні ставки за кредитами значно зросли. 

Першими відчули фінансову нестабільність малі та середні підприємства 

(МСП), особливо у сфері отримання фінансових ресурсів за допомогою 

традиційного банківського кредитування [111]. Згодом це негативно 

позначилось на інвестиційній діяльності фірм, що в кінцевому результаті 

призвело до спаду економічного розвитку країн, адже значення малого та 

середнього бізнесу у суспільстві виявилося значним, оскільки це стосується 

валової доданої вартості (ВВП) та зайнятості персоналу.  

У науковій літературі обґрунтовано різні причини сьогоднішніх 

банківських обмежень для МСП. Згідно з Бхердом (2013) [159], зменшення 

фінансової підтримки МСП пов'язано з підвищенням банківських норм і вимог 

до суб'єктів кредитування. Також дослідження Холтона, Лоулеса та Мак-Кана 
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[128] доводять, що банки мають тенденцію збільшувати ставки кредитування 

при послабленні стану розвитку економіки. Так, остання криза, яка мала 

негативні фінансові наслідки для МСП, показала що, це може призвести до 

втрати інвестиційних можливостей або, що ще гірше, до дефолту 

інвестиційних компаній.  Зменшення пропозицій на ринку капіталу 

призводить до ситуацій, коли інвестиційна діяльність МСП залежить 

переважно від внутрішніх фінансів фірми. Тому застосування альтернативних 

фінансів може бути вирішенням проблем фінансування для МСП, які 

отримали відмови від традиційних постачальників фінансів (банків та 

фінансових посередників). 

Розвиток світового ринку альтернативного фінансування пов'язаний зі 

зростанням попиту на його ресурси і окремі науковці пов’язують це зі зміною 

філософії управління капіталом компаній в умовах обмеженості фінансових 

ресурсів [128].  

Серед науковців обговорюється теза про те, які саме теорії здатні 

пояснити рішення про залучення позикового капіталу за певних умов (Бейкер 

і Мартін, 2011; Де Йонг, Кабір і Нгуєн, 2008; Фріденберг, Грехем і Лірі, 2011; 

Майкл, Хіттенден і Poutziouris, 1999). Домінує розуміння того, що це три 

основні теорії - теорія компромісу структури капіталу (the statistic trade-off 

theory), теорія агентства (the agency theory) та теорія ієрархії вибору джерел 

фінансування (the pecking order theory) (табл. 1.1).  

Згідно теорії компромісу структури капіталу [86, 96], компанія приймає 

рішення скільки коштів залучити через боргові джерела та наскільки 

використовувати власний капітал шляхом збалансування витрат та вигід. 

Логіка прийняття рішення полягає у прагненні до правильного балансу між 

боргом та капіталом, а згодом наміром скористатися податковим захистом, 

оскільки відсотки, що сплачуються за боргом, підлягають оподаткуванню, тоді 

як дохід від власного капіталу підлягає корпоративному оподаткуванню. 

Проте збільшення боргу призводить до більш високого ризику фінансового 

банкрутства, що, в свою чергу, збільшує вартість боргу. Отже, метою компанії, 
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згідно з теорією компромісу структури капіталу, є пошук оптимального 

балансу між боргом та капіталом, що призводить до найнижчої теоретичної 

середньозваженої вартості капіталу. 

Таблиця 1.1 

Теорії структури капіталу компаній 

Теорія Автори Сутність 
1. Теорія компромісу 
структури капіталу 
(the statistic trade-off 
theory). 

1) Kent Baker, Gerald S., 
Martin (2011) [96], 
2) Abe de Jong, Rezaul Kabir 
and Thuy Nguyen (2008) [86] 

Пошук оптимального балансу між 
боргом та капіталом, що 
призводить до найнижчої 
теоретичної середньозваженої 
вартості капіталу 

2.Теорія агентства 
(the agency theory) 

Daily C.M., Dalton D.R., 
Rajagopalan N. (2003) [115] 

Теорія агентства походить від 
проблем розподілу ризиків між 
принципалами та агентами. 
Витрати агентства - це витрати, які 
виникають у зв'язку з можливим 
конфліктом інтересів між 
власниками акцій (головним 
чином) та менеджерами (агентом) 

3. Теорія ієрархії 
вибору джерел 
фінансування (the 
pecking order theory) 

Nicos Michaelas, Francis 
Chittenden, Panikkos 
Poutziouris (1999) [173] 

Ця ієрархія є наслідком 
асиметричного інформаційного 
компонента, оскільки метою 
менеджера є розкриття 
максимально можливої інформації, 
якщо потрібен новий капітал 

Джерело: розроблено автором 

 

Теорія агентства ґрунтується на прийняті рішення щодо розподілу 

ризиків між принципалами та агентами (Daily et al., 2003). Теорія 

агентства [115] пояснює рішення щодо формування боргових джерел 

фінансування компанії відповідно до витрат агентства. Витрати агентства - це 

витрати, які виникають у зв'язку з можливим конфліктом інтересів між 

власниками акцій (головним чином) та менеджерами (агентом) (Graham and 

Leary, 2011)[135]. В умовах  залучення джерел рівноправного фінансування на 

ринку альтернативного фінансування низькі витрати на обслуговування боргу 

стимулюють попит для фінансування нових проектів.  

Теорія ієрархії вибору джерел фінансування (Michaelas et al., 1999) [173] 

походить від асиметричної теорії інформації та описує переваги фінансування 
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компанії відповідно до ієрархії цілей. Ця ієрархія є наслідком асиметричної 

інформаційної компоненти, оскільки при залучені капіталу важливо мати 

максимально повну інформацію щодо потенційних ризиків фінансування.  

В окремих наукових роботах відзначається, що формування попиту на 

боргові джерела фінансування для розвитку компаній різняться у різних 

країнах і залежать від масштабу компаній [86]. Згідно досліджень Дегріса та 

співавт. (2012 р.) [119] в Голландії рішення щодо структури капіталу МСП 

відповідають більшою мірою теорії ієрархії вибору джерел фінансування. 

Автори доводять, що теорія ієрархії вибору джерел фінансування та теорія 

компромісу структури капіталу найбільш актуальні для малих і середніх 

підприємств, оскільки саме ці підприємства в основному займаються 

приватною діяльністю.  

Досліджуючи теоретичні засади формування світового ринку 

альтернативного фінансування, нами було виявлено, що в роботах науковців 

інновації розглядається як важливий чинник його розвитку. При цьому 

інновації розглядаються в двох аспектах: перший (фінансові інновації) - як 

фактор формування пропозиції і другий (інноваційні проекти) - як фактор 

розвитку попиту.  

Комплексні зусилля зі структурування вивчення інновацій були зроблені 

Кастеллаччі та ін. (2005), метою яких була презентація сучасного рівня 

інноваційних досліджень та обговорення проблем та перспектив майбутніх 

досліджень. Окреме питання стосується впливу попиту на інновації. Автори 

зауважили, що існуюча література в основному вказує на інновації на стороні 

пропозиції, що є наслідком шумпетерівських теорій. Однак для цих авторів 

інновації також матимуть вплив з боку попиту, оскільки це може бути 

«важливим стимулом чи обмеженням у формуванні інноваційної діяльності, 

що здійснюється приватними фірмами, але водночас визначає коло нових 

технологічних рішень і продуктів, які можуть бути успішно виведені на 

ринок» [109].  
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Інновації в галузі фінансових послуг є важливою передумовою розвитку 

пропозиції нових продуктів на світовому ринку альтернативного 

фінансування. 

Щодо інновацій у сфері фінансових послуг, існує значна кількість 

наукових досліджень. Авгулес [94] значною мірою сприяє розумінню того, що 

таке фінансові інновації, які виникають внаслідок поєднання людських знань 

та інших творчих винаходів. Інновації можуть бути у вигляді нових 

фінансових продуктів, нових організацій та процесів, нових методів 

управління ризиками або технологічних інновацій, які використовуються для 

покращення інновацій з виробництва та технологічних процесів. Деякими 

прикладами історичного фінансового інноваційного продукту є облігації, 

торгівля акціями.  

Фінансові інновації є досить різними і сприяють зміні способу надання 

фінансових послуг, однак це не змінило основну функцію посередництва, 

притаманну фінансовим послугам. Ця ідея є досить спрощеним способом 

розгляду фінансових інновацій, оскільки це дійсно дозволило змінити вартість 

послуг та створило нову низку процесів, які змінили спосіб надання 

фінансових послуг. 

Подальший огляд літератури дозволяє визначити ще одну важливу 

функцію фінансових інновацій. Згідно досліджень виконаних Лернером і 

Туфано [150], фінансові інновації є основою нових фінансових інструментів 

та навіть технологіями створення установ та ринків. Ці нововведення можна 

розділити на два основних варіанти: продукт або процес, а також 

вдосконалення процесу. Переваги фінансових інновацій можна кваліфікувати 

з точки зору збільшення соціального добробуту порівняно з попередніми 

аналогічними варіантами вибору.  

Як фінансові інновації стосуються традиційних фінансових ринків, де 

банки беруть на себе головну роль, вивчав Такор [196]. Автор робить 

висновок, що чим більш конкурентоспроможна фінансова система, тим 

сильнішими є фінансові інноваційні стимули та більшою є сукупність 
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інновацій. «Більш інноваційні фінансові системи більше схильні до 

фінансових криз». Важливо зазначити, що ці автори посилаються на фінансові 

інноваційні продукти у формі фінансових інструментів, що підтримуються 

активами, які суттєво відрізняються від форми інновацій, згаданих у сфері 

альтернативних фінансів. 

Згідно окремих досліджень, в середовищі з низьким рівнем  конкуренції 

інновації мають менший приріст у порівнянні з тим, коли конкуренція висока. 

Таку думку також поділяє Бос та ін. [146], які вивчали розвиток банківського 

сектору США, щоб зрозуміти, як конкуренція пов'язана з інноваціями. На 

основі застосування прикладної моделі автори роблять висновок, що 

концентрація капіталу в американських банках призводить до зниження 

конкуренції, фактично знижуючи рівень інновацій. Це особливо актуально, 

оскільки на фінансових ринках спостерігається зростання концентрації 

капіталів і зменшення рівня конкуренції. У цьому сценарії інновації 

призводять до нижчих рівнів зростання, оскільки новатори, ймовірно, 

матимуть менше стимулів діяти і фірми не будуть готові інвестувати в 

інновації, що призведе до дещо меншої пропозиції. 

Міхалопулос та ін. (2009) розробили модель, яка пояснює спільну 

еволюцію фінансових та технологічних інновацій. Вони стверджують, що 

зростання може бути результатом діяльності підприємців, які розробляють 

нові способи перевірки процедури фінансування, оскільки фінансисти беруть 

участь у моніторингу їх прогресу. Це означає, що новатори вводять нові 

процеси та продукти, оскільки їх заохочують фінансисти. Автори цього 

дослідження приходять до висновку, що з моменту, коли інновації стають 

природно застарілими, «технологічні інновації та економічне зростання в 

кінцевому підсумку припиняться, якщо фінансисти не інноваційні» 

(Michalopoulos et al., 2009 [167]). 

В окремих дослідженнях [24] відзначається, що рівень довіри є 

визначальним фактором при виборі малими і середніми підприємствами 

джерела фінансування і банківський сектор має саме в усьому перевагу над 
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альтернативним фінансуванням. Проте швидкість отримання доступу до 

бажаного капіталу згадується як, однозначно головна конкурентна перевага 

ринку альтернативного фінансування. Вартість капіталу та відсутність довіри 

розглядаються найбільшими проблемами для подолання бар’єрів залучення 

альтернативного фінансування.  

Результати досліджень також показують, що орієнтир на інноваційний 

розвиток підприємців і МСП може позитивно впливати на прийняття рішення 

щодо залучення джерел з інноваційного цифрового середовища, яким є 

інфраструктура світового ринку альтернативного фінансування. Незважаючи 

на те, що всі учасники перевантажені кількістю альтернативних фінансових 

ініціатив, вони не сприймаються як складні.  

Згідно висновків експертів [43], 5 із 6-ти учасників сприймають 

альтернативне фінансування як крайній захід в прийнятті рішення щодо 

залучення коштів. Таке сприйняття альтернативного фінансування полягає в 

тому, що організації, які працюють на альтернативних джерелах 

фінансування, обмежуються вимогами банків. Проте опитані компанії 

визнають, що бізнес-модель банківського кредитування потребує змін, щоб 

залишатися актуальною у майбутньому. 

Проблема розвитку світового ринку альтернативного фінансування, яка 

розглядається в умовах цифрової економіки, досліджується в різних аспектах. 

Дане дослідження ґрунтується на наукових результатах колективу авторів 

[206], які обґрунтували сучасний стан розвитку глобальної цифрової 

економіки як фазу зрілості. Це дослідження містить визначення шести 

драматичних зрушень, до яких компаніям потрібно підготуватись: глобальна 

цифрова економіка досягає повноліття; індустрії пройдуть цифрове 

перетворення; цифровий розрив змінюється; замовники товарів та послуг на 

ринках обіймуть центральне місце; бізнес переходить до гіпердрайву; компанії 

реорганізовуватимуться, щоб вбудуватись в цифрову економіку. 

Таким чином, ми можемо виділити глобальні передумови розвитку 

світового ринку альтернативного фінансування, які пов’язані, перш за все, із 
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зменшенням пропозиції коштів від традиційних фінансових установ внаслідок 

кризи, по-друге, із всеохоплюючою цифровою глобалізацією та, по-третє, 

розвитком інноваційного підприємництва (рис. 1.3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.3 Концептуалізація передумов розвитку світового ринку 

альтернативного фінансування  

Джерело: розроблено автором 
 

Щодо визначення поняття «світовий ринок альтернативного 

фінансування» його економічна природа досліджується. За висновками 

Уордопа, Чжана, Рау та Грей [208], альтернативні ініціативи з фінансування 

існують у бізнесу між бізнесом, між споживачами та споживачами. Згідно 

досліджень Брутона та ін. [103], послаблення економік (посткризовий стан) 

спричинило структурні зміни на фінансовому ринку і стало глобальною 

передумовою для виникнення і розвитку альтернативних джерел 

фінансування. Зокрема зазначається, що зростання альтернативних фінансів 

стимулюється обмеженнями у фінансовому забезпеченні традиційної 

фінансової системи. Крім того, зроблено висновок, що ініціативи з 

Нестабільні фінансові ринки 

Посткризові наслідки на 
фінансовому ринку 

Розвиток цифрової економіки Розвиток інноваційного 
підприємництва 

 Міжнародний ринок стартапів Четверта індустріальна 
революція 

 

Інноваційно-технологічні 
ефекти 

Драйвери та виклики 
цифрових рішень 

Соціально-економічні ефекти 

Вони можуть бути у вигляді 
нових фінансових продуктів, 
нових організацій та процесів, 
нових методів управління 
ризиками або технологічних 
інновацій, які використовуються 
для покращення інновацій з 
виробництва та технологічних 
процесів 

Структурні зміни на ринку 
кредитування 

регуляторне середовище, вищі 
споживчі очікування, зниження 
схильності до ризику як прямий 
результат кризи; еволюція 
сектору FinTech; нові безнес-
моделі та великі гравці, які 
змушують банки реагувати; 
тривалі перетворення на ринку, 
в тому числі стрімкий розвиток 
аутсорсингу 

Залежність рівня життя населення 
від ступеня інформатизації 
економіки країни, формування 
інформаційного суспільства; 
- розширення світового 
соціального простору; 
- інформаційна система планети 
стала доступною у просторі і часі; 
- збільшення попиту на 
спеціалістів у сфері цифрових 
технологій  

Глобальні передумови розвитку світового ринку альтернативного фінансування 
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альтернативних фінансів зростають, головним чином, в Інтернеті, завдяки 

чому Інтернет слід обґрунтовано вважати як платформу для інновацій [103].  

Згідно досліджень Уордопа та співавт. [208, стор. 40], в Європі за 2012-

2014 рр. обсяги транзакцій на онлайн-майданчиках альтернативного 

фінансування зросли в шість разів (з приблизно 500 млн євро до 3 млрд євро). 

За цей же період кількість підприємств, що фінансуються через платформи 

альтернативного фінансування, зросла в п'ять разів, з 75 тис. до 350 тис., 

залучивши більше мільйона інвесторів [108]. Ринок зараз залучає більше 

досвідчених інвесторів і цей фактор, швидше за все, прискорить зростання 

обсягів фінансування. 

Слід зазначити, що традиційні фінансові ринки мають певні недоліки 

порівняно із пропозиціями альтернативних фінансів. Зокрема у дослідженні 

Кейсі та О'Толя [108] відзначаються наступні із них. По-перше, використання 

традиційних фінансів часто вимагає детальної інформації про ліквідність і 

платоспроможність фірми. По-друге, умови кредитування є жорсткішими, а 

витрати на моніторинг вищі. По-третє, компанії, які мають велику залежність 

від традиційних фінансів, в умовах банківських криз більше схильні до 

банкрутства. 

За оцінками експертів [128] на відміну від традиційного фінансування, 

альтернативні форми фінансування мають потенційні вигоди для кредитора та 

позичальника. По-перше, прибуток, отриманий кредиторами (бізнес або 

споживач), є відносно високим у порівнянні з процентними ставками, які 

надають традиційні фінансові установи. Однак з точки зору ризику та 

прибутку переваги альтернативного фінансування не достатньо визначені. 

Тим не менше, інструменти альтернативних фінансів надають інвесторам та 

кредиторам (підприємствам та споживачам) додаткові можливості для 

інвестування та кредитування. По-друге, подання заявки на отримання 

капіталу у традиційних банках може бути тривалим процесом, тоді як різні 

альтернативні джерела фінансування відомі своєю швидкістю обробки заявки 

(рівноправне кредитування бізнесу). По-третє, окрім швидкості отримання 
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затребуваного капіталу, умови кредитування, як правило, вважаються 

привабливими порівняно з умовами традиційних постачальників фінансів. 

Аналітичний огляд науково-теоретичних джерел показав, що існують 

лише окремі характеристики особливостей нетрадиційного фінансування в 

глобальному цифровому середовищі і сутність світового ринку 

альтернативного фінансування як понятійної категорії не сформовано. У 

даному дослідженні, ґрунтуючись на отриманих результатах, ми сформували 

поняття таким чином. 

Світовий ринок альтернативного фінансування – це глобальна система 

відносин попиту і пропозиції капіталу, яка функціонує на базі електронних 

інтернет-платформ із фінансового посередництва і використовує колективний 

процес прийняття рішень щодо фінансування проектів.  

Світовий альтернативний фінансовий ландшафт, об’єктивно зростає і 

задовольняє потреби ринку у фінансуванні, всупереч обмеженням традиційної 

фінансової системи. Наразі можна говорити про те, що світовий ринок 

альтернативного фінансування є складовою частиною світового фінансового 

ринку. 

 

1.2. Ґенеза розвитку інструментів світового ринку альтернативного 

фінансування 

 

Особливості розвитку світового ринку альтернативного фінансування 

активно вивчає Кембриджський центр альтернативного фінансування при 

Кембриджському університеті у Великобританії, який публікує щорічні звіти 

про стан його розвитку в усіх регіонах світу [180, 158, 136]. 

 Найбільш поширеним видом альтернативного фінансування вважається 

краудфандинг. Останнім часом в наукових дослідженнях зростає інтерес до 

краудфандингової тематики. В Україні питаннями розвитку краудфандингу 

займаються такі дослідники як Отливаньска Г.А. [58], Ценклер Н.И., Панько 
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М.В., Огородник В.О., Макарович В.К. [79], Киевич А.В., Койп А.Д. [41], 

Болдарук Д.Ю. [21], Аккерман К. [2] та ін. 

Як зазначають Швайнбахер та Ларалде [187], термін «краудфандинг» 

походить від терміну «краудсорсинг» і спочатку використовується в праці 

Гове [139]. У своїх дослідженнях Швайнбахер та Ларалде наводять причини, 

чому фірми використовують диверсифікацію грошових коштів, в основному - 

це питання скорочення витрат. 

Дослідження показують, що перші кампанії з використанням інтернет-

платформ сягають початку 2000-х років, коли художники для реалізації своїх 

ідей започаткували збір коштів від членів сім'ї, друзів та шанувальників. 

Характеризуючи в цьому випадку, як відбувається грошовий обіг, Белефлейм 

та ін. [177] надають визначення цього процесу, як відкритий кол-опціон, по 

суті через Інтернет, для надання фінансових ресурсів як у формі 

пожертвування, так і в обмін на певну форму винагороди та / або права голосу 

для підтримки ініціатив для конкретних цілей.  

Справа в тому, що краудфандингові платформи на основі пожертвувань 

стали піонерами для індустрії альтернативних фінансів. Успіх цієї моделі 

фінансування привернув увагу підприємців, які зазнали тиск від жорстких 

банківських вимог і обмежень. Це спонукало створення таких бізнес-моделей, 

як краудфандинг, заснований на отриманні частки у бізнесі (Еquity-based 

Сrowdfunding) та рівноправне кредитування (P2P Lending). І цей процес 

відповідає вищезазначеним теоретичним узагальненням щодо ролі фінансових 

інновацій як чинника розвитку ринку. 

Краудфандинг (англ. Crowdfunding, від crowd - «натовп» і funding - 

«фінансування») як понятійна категорія немає однозначного визначення, що 

обумовлено «молодістю» ринку та різними методичними підходами 

міжнародних інституцій та науковців щодо визначення сутності 

краудфандингу.  
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На основі порівняльного аналізу ми виокремили три медодичні підходи 

до визначення краудфандингу як понятійної категорії світового ринку 

альтернативного фінансування (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Методичні підходи до визначення поняття «краудфандинг» 
Підхід Сутність Джерело 

Класичний 
підхід 

Краудфандинг - це інструмент, який формується як 
альтернатива традиційним формам фінансування, 
допомагаючи підприємцям зібрати кошти для реалізації 
своїх ідей  і являє собою спосіб залучення капіталу 
невеликими розмірами від значного кола осіб з метою 
фінансування нового проекту, використовуючи 
спеціальні краудфандингові платформи, що з'єднують 
потенційних інвесторів і підприємців. 

[58] 

Технологічний 
підхід 

Краудфандинг - новітня технологія залучення коштів  
великої кількості інвесторів — користувачів Інтернету, 
пов’язаних соціальними мережами, з метою 
фінансування різноманітних проектів. Це технологія 
соціального фінансування через Інтернет, залучення 
соціальних інвестицій, що здійснюють особи, які не є 
інституційними інвесторами. 

[50] 

Соціально-
орієнтований 
підхід 

Краудфандинг – це демократизація інвестицій, де 
широкі маси мають ті самі можливості, що і 
представники світової фінансової еліти. 

[128] 

Краудфандинг - спосіб залучення капіталу невеликими 
розмірами від значного кола осіб з метою фінансування 
нового проекту, використовуючи спеціальні 
краудфандингові платформи, що з'єднують 
потенційних інвесторів і підприємців 

[180] 

Краудфандинг - «відкритий опціон на покупку (call) для 
збирання ресурсів (грошових коштів, матеріальних 
товарів) від населення через Інтернет-платформу" . 

Європейський 
парламент 

[125] 
Краудфандинг-соціальна медіа-платформа, яка 
використовує колективний процес прийняття рішень 
щодо оцінки нових проектів та здійснює заходи зі 
збільшення капіталу 

Брутон та ін. 
[103] 

Джерело: складено автором за даними [58, 50, 128, 180, 125, 103] 

 

Згідно класичного підходу краудфандинг - це інструмент, який 

формується як альтернатива традиційним формам фінансування, допомагаючи 

підприємцям зібрати кошти для реалізації своїх ідей. Нетрадиційними 

характеристиками краудфандингу, в порівнянні з існуючими інструментами 
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фінансування, є першочергова роль інтернет-ресурсу і кількість учасників 

реалізації проекту [58].  

Краудфандинг - це відносно «молода» форма фінансування, особливо 

для малих і середніх підприємств та стартапів, проте стрімкий розвиток ринку 

свідчить про ефективність його платформ. Існують різні типи платформ 

грошових переказів, але, в основному, лише рівноправне кредитування (P2P 

Lending) та краудінвестинг забезпечують фінансовий дохід для інвесторів. 

Європейський парламент визначає краудфандинг як «відкритий опціон 

на покупку (call) для збирання ресурсів (грошових коштів, матеріальних 

товарів) від населення через інтернет-платформу». В обмін на свої внески, 

населення може отримати низку матеріальних активів або нематеріальних 

активів, які залежать від типу грошового фінансування.  

Також в наукових публікаціях з питань розвитку світового ринку 

альтернативного фінансування є окремі дослідження, які містять таке поняття, 

як краудінвестинг. Термін «краудінвестинг» використовується для тих видів 

краудфандингу, які передбачають фінансовий вид мотивації. 

В контексті аналізу нових можливостей, доступних підприємцям, 

Брутон та ін. [103] додали, що краудфандингові платформи дозволяють 

середнім інвесторам брати участь у фінансуванні проектів на дуже ранньому 

етапі інвестиційного процесу, що було неможливе при традиційних формах 

фінансування, таким чином, перетворюючи цих інвесторів на учасників 

інвестиційного процесу на основі застосування цифрових платформ, як 

альтернативних джерел залучення коштів для підприємців. 

Незадоволений попит на кредити був настільки великим, що боргове 

краудфандингове кредитування дуже скоро стало незаперечним лідером за 

показником залучених коштів у всьому світі.  

Застосування нових інструментів стало важливим чинником зростання 

обсягів альтернативного фінансування на європейському ринку (рис. 1.4). 
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Рис 1.4 Динаміка обсягів альтернативного фінансування за видами 

інструментів в Європі (крім Великобританії) в 2013-2016 рр. (€ EUR) 

Джерело: складено автором на основі [185] 

 

Найголовніше, що це відкрило нові можливості для розвитку малого та 

середнього бізнесу фінансувати свою діяльність, починаючи від позики та 

закінчуючи торгівлею рахунками-фактурами.  

Проблемам розвитку малого підприємництва та його фінансового 

забезпечення приділено багато уваги у працях українських науковців. 

Зокрема, ці питання висвітлені в роботах Л.В. Барбакової [19], 

У.З. Ватаманюк-Зелінської [25], І. Варцаби, Г.М. Кампо [24], О.І. Кугій, 

С.М. Сокотенюк [46], І.А. Ломачінської [48], В.В. Сирветник-Царій [70] та ін. 

Водночас питання використання альтернативних фінансів, зокрема 

краудінвестингу та рівноправного кредитування, для фінансування інвестицій 

та оборотного капіталу малих підприємств у вітчизняній науці залишається 

малодослідженим. Є обмежена кількість праць, що висвітлює лише деякі 

аспекти, - Рубанов П.М. [67] тощо. 

Завдяки доступності, швидкості та дешевизні запозичень так званого 

«рівноправного кредитування» ця модель стала привабливою для малих та 

середніх підприємств, які через брак кредитної історії або низькі кредитні 

рейтинги не могли отримати необхідну суму запозичених ресурсів за 
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Краудфандинг в нерухомості 27 109
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прийнятною процентною ставкою за допомогою традиційних каналів. Таким 

чином, сформувався окремий тип рівноправного кредитування - це 

рівноправне кредитування бізнесу. Ця модель передбачає залучення коштів 

через Інтернет-платформу малими та середніми підприємствами для 

збільшення обігових коштів та інвестування. Саме через те, що метою 

залучення таких бізнес-кредитів дуже часто є реалізація інвестиційних та 

інноваційних проектів, тому ця модель вважається однією з форм 

краудфандингу. 

Сучасний розвиток світового ринку альтернативного фінансування 

базується на використанні технологій роботи з базами даних в хмарних 

сервісах (Big Data) і застосуванні нейронних мереж в практиці ідентифікації 

ризику. Ці та інші інструменти істотно прискорюють і підвищують надійність 

оцінки ризиків при кредитуванні роздрібних позичальників і невеликих 

компаній (не треба відкривати рахунок і відвідувати офіс банку). Хмарні 

ресурси забезпечують можливість віддаленої ідентифікації фізичних осіб, що 

в істотній мірі знецінює доцільність утримання філій банків.  

З розвитком альтернативного фінансування банки ризикують стати 

сховищем клієнтських грошей, а дохід від комісій за платежі і розрахунки 

стане доходом альтернативних платіжних платформ, і це, на думку окремих 

фахівців, може стати кінцем традиційного банківського бізнесу [178]. 

Останнім часом серед банкірів йде активна дискусія про шляхи розвитку 

банківської системи в умовах цифрової економіки. На думку окремих фахівців 

з фінтеху [56], вже в найближчому майбутньому найбільш затребуваними 

будуть три технології: блокчейн, штучний інтелект і квантовий комп'ютер. 

Причому останній напрям обіцяє дати величезні переваги корпорації або 

країні саме тому, хто першим впровадить нову обчислювальну систему.  

Світовий ринок альтернативного фінансування демонструє швидкі 

темпи зростання і великі нові можливості як для ініціаторів проектів і 

підприємців, так і для інвесторів. За даними дослідницької компанії 

Massolution ємність світового ринку альтернативного фінансування за 
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обсягами збору коштів склала понад 34,4 млрд дол. США [163]. Найбільші 

ринки розташовані в США, Китаї та Великобританії. Акціонерний 

краудфандинг або краудінвестинг (Equity-based Crowdfunding) та рівноправне 

кредитування (Рeer-to-peer Lending) стали авангардом цього виду 

фінансування. Високий потенціал розвитку ринку забезпечується поширенням 

нових інструментів, які серед практиків та науковців отримали більш 

поширену назву як моделі чи платформи.  

Розвиток фінансових технологій в традиційному та альтернативному 

фінансуванні є важливим технологічним драйвером і міжнародні компанії 

активно інвестують у фінтех проекти. Інструменти світового ринку 

альтернативного фінансування аналізуються з точки зору їх переваг у 

швидкості, простоті та доступності залучення фінансових ресурсів у 

порівнянні з традиційними джерелами. Зокрема Apple вже використовує 

біометричну ідентифікацію за відбитком пальців, але подібні технології, 

включаючи ідентифікацію по голосу особи, лише спрощують контакт покупця 

і продавця фінпослуг. Найголовніше - сам процес переказу грошей, тобто 

базові функції з переказу грошей, переводу рахунків, маршрутизації 

повідомлень між учасниками платіжної системи.  

Швидке зростання світового ринку альтернативних фінансів спонукає до 

вивчення різноманіття  інструментів фінансування.  

Результати теоретичного пошуку  свідчать, що класифікаційні підходи 

щодо систематизації інструментів світового ринку альтернативного 

фінансування дуже різняться.  Найбільш типовою є класифікація, яка містить 

4 види краудфандингу: 1) винагородний краудфандинг (Eward-based 

Crowdfunding), 2) благодійний краудфандинг (Donation-based Crowdfunding), 

3) кредитний краудфандинг (Debt-based Crowdfunding), 4) акціонерний 

краудфандинг (Equity-based Crowdfunding).  

Однак світовий ринок альтернативного фінансування розвивається 

неоднорідно у просторовому сенсі, адже в країнах з різним ступенем 

економічного розвитку обсяги ринку та інструменти альтернативного 
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фінансування різняться. Наприклад, у 2013 р. у звіті Великобританії з 

бенчмаркінгу автори виділяють дев'ять ключових альтернативних моделей 

фінансування [180], а в Звіті про альтернативні фінанси в Америці виділено 

десять типів моделей, які дещо відрізняються між собою [193]. Нарешті, 3-й 

Європейський звіт містить агреговані моделі на основі 14 різних інструментів 

альтернативних фінансів.  

Крім цього, слід враховувати динамічні структурні трансформації в 

сегментах регіональних ринків: майже щороку з’являються все нові і нові 

моделі альтернативного фінансування з урахуванням нових запитів 

споживачів. Наприклад, в Америці в 2016 р. було додано ще чотири додаткові 

моделі: рівноправне кредитування майна (P2P Property Lending), балансове 

кредитування споживчих та майнових кредитів (Balance Sheet Consumer and 

Property Lending) та міні-облігації (Mini-bonds) [180]. 

Проведене дослідження розвитку інструментів світового ринку 

альтернативного фінансування дозволило сформувати удосконалену 

класифікацію, виокремивши 5 груп моделей (табл. 1.3). 

В приведеній класифікації розглядаються інструменти альтернативного 

фінансування засновані на використанні онлайн-платформ. Зазвичай 

посередник, який обслуговує онлайнову платформу, що пропонує рівноправне 

кредитування, не бере на себе жодного кредитного ризику та бере комісію за 

свої послуги. Проте в деяких країнах світу позикові кредити для підприємств 

та приватних осіб набувають популярності, і цим скористалися 

краудфандингові платформи. В результаті сума кредиту безпосередньо 

вираховується з балансу установи, що обслуговує онлайнову платформу. 
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Таблиця 1.3 

Сучасні моделі альтернативного фінансування 

Модель альтернативного 
фінансування 

Визначення 

1 група. Моделі рівноправного кредитування (Р2Р) 
Рівноправне споживче 
кредитування (P2P Consumer 
Lending) 

Фізичні особи або інституційні спонсори надають позику 
споживачеві-позичальнику 

Рівноправне бізнес кредитування 
(P2P Business Lending) 

Фізичні особи або інституційні спонсори надають позику 
бізнес-позичальнику 

Рівноправне майнове кредитування 
(P2P Property Lending) 

Фізичні особи або інституційні спонсори надають кредит, 
забезпечений майном споживачеві чи бізнес-позичальнику 

2 група.Моделі балансового кредитування (Balance Sheet Lending) 
Балансове кредитування бізнесу 
(Balance Sheet Business Lending) 

Компанія платформи надає позику безпосередньо бізнес-
позичальнику 

Балансове споживче кредитування 
(Balance Sheet Consumer Lending) 

Компанія платформи надає позику безпосередньо 
споживчому позичальнику 

Балансове майнове кредитування 
(Balance Sheet Property Lending) 

Компанія платформи надає позику, захищену від майна 
безпосередньо споживачеві чи бізнес-позичальнику 

3 група. Краудінвестингові моделі (Crowdinvsting) 
Краудінвестинг або акціонерний 
краудфандінг (Equity-based 
Crowdfunding) 

Фізичні особи або інституційні спонсори купують акції, 
випущені компанією 

Краудфандінг, заснований на 
нерухомості (Real Estate 
Crowdfunding) 

Фізичні особи або інституційні спонсори надають 
фінансування у обмін на частку капіталу або 
субординованого боргу при купівлі нерухомості 

4 група. Гібридні моделі (Hybrid models) 
Боргові цінні папери (Debt-based 
Securities) 

Фізичні особи або інституційні спонсори купують боргові 
цінні папери, як правило, облігації або боргові зобов'язання 
за фіксованою процентною ставкою 

Міні-облігації (Mini-Bonds) Фізичні особи або установи купують цінні папери від 
компаній у формі незабезпечених роздрібних облігацій. 

Розподіл прибутку (Profit Sharing) Фізичні особи або установи купують цінні папери від 
компанії, такі як акції або облігації, та частки у прибутку або 
роялті підприємства 

Інвойс трейдинг (Invoice Trading) Фізичні особи або інституційні спонсори купують інвойси 
або дебіторську заборгованість у бізнесу зі знижкою 

5 група. Неінвестиційні моделі краудфандингу (Non-investmentmodels) 

Винагородний краудфандинг 
(Reward-based Crowdfunding) 

Інвестори надають фінансування окремим особам, проектам 
або компаніям у обмін на негрошові винагороди чи 
продукти 

Благодійний краудфандинг 
Donation-based Crowdfunding 

Донори надають фінансування окремим особам, проектам 
або компаніям на основі добродійних або громадянських 
мотивацій без очікування грошової або матеріальної віддачі 

Джерело: складено автором на основі [180, 193] 

 

Таким чином, онлайн-платформа цієї моделі є кредитором щодо 

позичальників - фізичних осіб, малих та середніх підприємств, зареєстрованих 

на платформі. Така модель дістала назву балансового кредитування (Balance 
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Sheet Lending). Кредитування P2P забезпечує фінансові операції, укладені 

безпосередньо між інвесторами та підприємцем і має певні переваги для обох 

сторін фінансової угоди (табл. 1.4). 

Таблиця 1.4 

Переваги рівноправного кредитування для позичальника і інвестора 

Позичальник Інвестор 
Може отримати кредитування, навіть якщо 
банк відмовив 

Вища ставка доходу 

Нижче ставка по кредиту Можливість стати учасником ринку 
капіталу навіть із невеликою сумою коштів 

Кредит без застави  
Гнучкі умови, швидке рішення, менші витрати на управління 

Джерело: складено автором 

 

На локальних ринках деякі платформи спеціалізуються на споживчих 

кредитах, інші - на бізнес-позиках або на тих та інших. 

Зарегульовані і неефективні процедури «традиційного» кредитування 

банків дали старт інноваційного сектору альтернативних фінансів, в якому 

головну роль грає сектор Р2Р, що користується перевагами спрощених 

механізмів, швидким прийняттям рішень і більш вигідними і прозорими 

процентними ставками для позичальників і кредиторів. P2P-кредитування - 

одна з форм кредитування фізичних і юридичних осіб, при якій відсутній 

посередник, а кредитори надають кошти позичальникам безпосередньо. Р2Р 

дозволяє об'єднувати інтереси сотень і тисяч зацікавлених економічних 

агентів через гнучку систему процентних ставок і, найчастіше, онлайн-

платформи для оптимізації витрат.  

В країнах з нерозвиненим ринком альтернативного фінансування через 

обмежені фінансові джерела для МСП банки є основним джерелом 

фінансування і на практиці рішення щодо фінансування МСП переважно 

обмежуються вибором між банками. 

Проведене нами дослідження генези розвитку інструментів (платформ) 

альтернативного фінансування в країнах поширення дозволяє зробити 

наступні висновки.  
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По-перше, на першому етапі в межах національних ринків розвиваються 

краудфандингові платформи, які не пов'язані з інвестиціями. Хронологічно 

цей етап в країнах займає від року (Китай) до 5 років (Великобританія). Потім 

ця модель фінансування проектів поширюється на кредитування (P2P Lending) 

та фінансування власного капіталу (Equity-based Сrowdfunding). Окремі 

дослідники [58] відокремлюють ці дві стадії (рис. 1.5) 

 

Рис. 1.5 Стадії розвитку моделей альтернативного фінансування 

Джерело: складено автором  

 

По-друге, наступним етапом розвитку є насичення ринку 

інвестиційними платформами, кількість яких зростає за вартістю і вони 

«витісняють» неінвестиційні платформи. На цьому етапі швидко 

розвиваються нові платформи і нові моделі фінансування, які мають інші 

умови формування платформ за доходністю та галузевими ознаками: 

рівноправне кредитування (P2P Lending), краудфандинг для нерухомості (Real 

Estate Crowdfunding), інвойс-трейдинг (Invoice Trading) тощо.  

По-третє, на етапі швидко зростаючих обсягів фінансування, ринок 

альтернативних фінансів привертає все більшу увагу професійних інвесторів і 

крім того, краудфандингові платформи починають інвестувати в проекти 

самостійно (так звані балансові кредити).  
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На четвертому етапі альтернативні фінанси стають все більш популярними 

для бізнесу, і їх сегмент починає переважати. Зростає коло інвесторів за рахунок 

інституційних фондів, а також модифікованих платформ, також збільшується 

частка суб'єктів господарювання серед позичальників. Традиційний сектор, 

зокрема провідні банки, запроваджують спільні або власні проекти, 

використовуючи моделі альтернативного фінансування. 

Таким чином, аналіз останніх звітів про розвиток альтернативного ринку 

дозволяє нам зробити висновок про те, що на світовому ринку альтернативного 

інвестування інтенсивно впроваджуються інноваційні інструменти, які у своїй 

більшості є моделями з інвестиційною ознакою (рис. 1.6). 

 

Рис. 1.6 Класифікація моделей альтернативного фінансування за 

інвестиційною ознакою 

Джерело: розроблено автором 
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класифікація моделей альтернативного фінансування, складена автором, 

наглядно демонструє еволюцію інструментів зі зміщенням розвитку платформ 

«вліво», тобто до інвестиційних та гібридних моделей. По-друге, нові 

фінтехнології дозволяють отримувати різні джерела фінансування та 

збільшувати вибір послуг для споживачів в умовах більш м'яких, ніж надає 

традиційний ринок. По-третє, більш швидкі та спрощені процедури надання 

послуг альтернативного фінансування на основі інновацій можуть бути 

причинами нестабільності, невизначеності і спровокувати новий кризовий 

сценарій.  

 

1.3. Методичні основи дослідження розвитку ринку 

альтернативного фінансування 

 

Для дослідження розвитку ринку альтернативного фінансування 

необхідно вирішити комплекс питань, що передбачає аналіз його стану та 

перспектив розвитку з урахуванням особливостей форм і моделей 

функціонування в умовах цифрової економіки. Розв’язання цієї проблеми 

передбачає розробку відповідного методичного підходу із застосуванням 

інструментарію математичного моделювання.  

Нижче представлена структурно логічна схема дослідження світового 

ринку альтернативного фінансування в умовах цифрової економіки (рис. 1.7). 

Сучасні тенденції розвитку світового ринку альтернативного 

фінансування мають локальні відмінності. Згідно гіпотези фрактального 

ринку, як альтернативної гіпотези ефективного ринку, ринок формується під 

впливом певних детермінант [84]. Фрактали, як наслідок геометрії Деміурга, 

присутні і грають істотну роль, в тому числі, і в структурі фінансових ринків, 

які локально випадкові, але глобально детерміновані.  
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Рис. 1.7 Структурно-логічна схема дослідження світового ринку 

альтернативного фінансування 

Джерело: розроблено автором 
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 На думку Э. Петерса [84], важливо враховувати методи 

розрізнення незалежного процесу, нелінійного стохастичного процесу і 

нелінійного детермінованого процесу і вплив цих відмінностей на призначені 

для користувача інвестиційні стратегії. Такі стратегії і здатності моделювання 

тісно пов'язані з типом активів і інвестиційним горизонтом користувачів. 

Методи багатомірного статистичного аналізу є найбільш дієвим 

кількісним інструментом дослідження соціально-економічних явищ, що 

описуються великою кількістю характеристик. До них відносять кластерний 

аналіз, факторний аналіз, кореляційний аналіз, метод таксономічного 

показника, регресійний аналіз тощо. 

Кластерний аналіз є методом, який більшою мірою відтворює риси 

багатомірного статистичного аналізу в класифікації та групуванні; факторний, 

регресійний і кореляційний аналіз − у визначенні взаємозв‘язку чинників, що 

впливають на предмет дослідження. Іноді підхід кластерного аналізу 

називають у літературі чисельною таксономією, чисельною класифікацією 

тощо [88].  

 Кластерний аналіз має основне призначення – це розбивка множини 

досліджуваних об‘єктів і ознак на однорідні групи (кластери). Таким чином, у 

середині кожної групи повинні виявитися схожі об’єкти, у той же час, об‘єкти 

різних груп повинні бути як можна більш відмінними. Головна відмінність 

кластеризації від класифікації полягає в тому, що перелік груп чітко не 

встановлено та визначається в процесі застосування методу. Тобто, таким 

чином вирішується задача класифікації даних і виявлення відповідної 

структури в них. Методи кластерного аналізу можна застосовувати в самих 

різних випадках, навіть в тих випадках, коли мова йде про просте угруповання, 

в якому все зводиться до утворення груп за критерієм кількісної подібності 

[107].  

Отже, застосування кластерного аналізу зводиться до наступних етапів: 

 1. Визначення вибірки об‘єктів для кластеризації.  
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2. Вибір множини змінних, за якими будуть оцінюватися об‘єкти у 

виборці. За необхідності, виконання нормалізації значень цих змінних.   

3. Обчислення значень міри подібності між досліджуваними об‘єктами.  

4. Застосування методу кластерного аналізу для створення груп схожих 

об‘єктів (кластерів). 

 5. Аналіз результатів кластеризації.  

Після отримання й аналізу результатів кластеризації можливо 

скоригувати обрану метрику методу кластерного аналізу до отримання 

оптимального результату. Існує декілька методів кластерного аналізу. 

Розглянемо основні з них: метод повних зв'язків, максимальної локальної 

відстані та метод Ворда.  

Сутність повних зв'язків полягає в тому, що обидва об'єкти, що належать 

одній і тій же групі (кластеру), мають коефіцієнти «подібності», який менші 

деякого порогового значення S. Математично це означає, що евклідова 

відстань d, тобто відстань між двома точками (об'єктами) кластера не повинна 

перевищувати деяке граничне значення h. Таким чином, вона визначає 

максимально можливий «діаметр» підмножини, що утворює кластер. У методі 

максимальної локальної відстані кожен об'єкт розглядається як одноточковий 

кластер. Об'єкти групуються за наступними правилами: два кластери 

об’єднуються, якщо максимальна відстань між точками одного кластера і 

точками іншого є мінімальною. Процедура складається з (n-1) кроків. Її 

результатом є розбиття множини об’єктів на кластери. 

У методі Ворда як цільову функцію застосовують внутрішню групову 

суму квадратів відхилень, яка є сумою квадратів відстаней між кожною 

точкою (об'єктом) і середньою по кластеру, який містить цей об'єкт. На 

кожному кроці об'єднуються такі два кластери, які призводять до мінімального 

збільшення цільової функції, тобто внутрішньо групової суми квадратів. Цей 

метод направлений на об'єднання близько розташованих кластерів. 

Кластерний аналіз має значну перевагу, оскільки дозволяє розбивати 

об‘єкти за набором ознак, а не за одним параметром. Крім того, кластерний 



58 
 
аналіз, на відміну від більшості багатомірних статистичних методів, не 

накладає ніяких обмежень на вид досліджуваних об‘єктів, і дозволяє 

розглядати множину вихідних даних, практично без вимог щодо «природи» 

даних. Це має велике значення для дослідження деяких соціально-

економічних явищ, зокрема дослідження процесу розвитку інформатизації, 

коли показники мають різноманітний вигляд, що ускладнює застосування 

традиційних економетричних підходів. Крім того, метод кластерного аналізу 

дозволяє розглядати значні обсяги інформації та скорочувати великі масиви 

інформації, зменшувати розмірність досліджуваних соціально-економічних 

даних, робити їх компактними та наочними. 

На жаль, кластерний аналіз не дає можливості визначати причинно-

наслідкові зв’язки. Через це є необхідність здійснювати додатковий, 

наприклад, факторний аналіз. Факторний аналіз – процедура встановлення 

сили впливу факторів на функцію або результативну ознаку з метою 

ранжирування факторів для розробки плану заходів з поліпшення 

аналітичного вигляду функцій, а також для прогнозування. 

Факторний аналіз відносять до багатовимірних методів дослідження, 

який застосовується для аналізу взаємозв'язків між значеннями змінних. 

Основні результати факторного аналізу мають вираз у факторних 

навантаженнях, факторних полях, факторних вагах, а також власних 

значеннях факторів. Прийняття рішення про знаходження кількості 

обрахованих факторів досить довільне. Для їх більш об'єктивного визначення 

використовують критерій кам’янистого осипу. Він має форму графічного 

критерію та вперше описано Р.Б. Кеттелом. На розбудованому графіку в 

порядку зменшення зображуються власні значення кожного обчисленого 

фактора. Учений запропонував знайти місце на графіку, де максимально 

сповільнюється значення власних значень. 

Зміст факторного аналізу – відбір факторів і заміна набору параметрів, 

які характеризуються меншим числом категорій та є лінійною комбінацією 

початкових параметрів. Головна мета факторного аналізу – опис статистичної 
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інформації у вигляді аналітичних взаємозалежностей стосовно факторів, що 

впливають на досліджуваний процес.   

Основними завданнями факторного аналізу є наступні.   

1. Відбір факторів, що визначають досліджувані результативні 

показники.  

2. Класифікація і систематизація факторів з метою забезпечення 

комплексного та системного підходу до дослідження їх впливу на результати 

господарської діяльності.  

3. Визначення форми залежності між чинниками (факторними 

показниками) і результативним показником.  

4. Моделювання взаємозв'язків між результативним і факторними 

показниками.  

5. Розрахунок впливу факторів і оцінка ролі кожного з них у зміні 

величини результативного показника.  

6. Робота з факторною моделлю (практичне її використання для 

управління економічними процесами). 

Для дослідження зв’язку між рівнем обсягів ринку альтернативного 

фінансування та розвитком ринку МСБ застосовується кореляційний аналіз з 

побудовою відповідної таблиці. Для складання кореляційної таблиці парного 

зв‘язку будується таблиця, в якій по рядках відкладаються групи однієї 

(наприклад, результативної) ознаки, а по стовпцях розміщуються групи іншої 

(тепер факторної) ознаки. У клітинах цієї таблиці зазначається число одиниць, 

що мають певну величину тієї чи іншої ознаки. Підсумки по рядках ( ) 

покажуть число одиниць у кожній групі результативної ознаки (якщо вона 

розміщена у рядках). Підсумки по колонках (𝑛  ) покажуть розподіл факторної 

ознаки. У клітці, в якій підсумки по рядку сходяться з результатами по 

колонці, отримуємо число спостережень: ∑ 𝑛 = ∑ 𝑛 = 𝑁. 

«Тіснота» або сила зв‘язку між двома ознаками може бути виміряна 

показником, який має назву емпіричного кореляційного відношення. Цей 
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показник названий емпіричним, оскільки він може бути розрахований на 

основі звичайного угруповання за факторною та результативною ознаками, 

тобто на основі кореляційної таблиці. 

Оцінювання для компаній на ранніх етапах часто ґрунтується на таких 

факторах, як інтелектуальний капітал компанії, команда, перспективи ринку 

та бізнес-ідея. Оцінка є дуже проблематичною для будь-якої молодої компанії. 

Про це вказують Бергер та Уделл (1998) [100], які говорять, що отримання 

фінансування, грантів та позик можуть бути дуже складними для молодих 

компаній. Адже вони не мають жодних записів щодо прибутковості бізнесу і 

не можуть аргументовано довести наявність інтересу у потенційних клієнтів 

щодо продукту або прогнозну суму продажів. Зовнішні фінансисти, такі як 

бізнес-ангели, венчурні капіталісти фінансують компанії на ранніх стадіях, так 

звані стартапи. 

 Найбільш поширеними методами оцінки проектів стартапів є чиста 

приведена вартість (NPV) та внутрішня норма прибутку (IRR). Обидва 

показники є подібними, але відображаються по-різному. Шляхом додавання 

усіх грошових потоків за проектом, дисконтованих за ставкою бажаної норми 

прибутку, ми отримуємо показник чистої приведеної вартості – NPV і якщо 

він перевищує нуль, інвестиція є вигідною (Осборн, 2010) [176]. Проблема з 

розрахунком NPV полягає в тому, що дуже мало компаній мають оцінку того, 

коли вони будуть платити дивіденди і яка вартість їх акцій буде в 

майбутньому.  

 Також існує багато різних методів оцінки вартості акцій. Методи 

використовуються для оцінки майбутніх показників за допомогою історичних 

даних. Прогнози чи результати не є визначеними, хоча вони базуються на 

фактичних даних. Для того, щоб зробити прогнози більш надійними, 

необхідно зібрати можливі значення за якомога довший періоду часу, також 

доцільно використовувати декілька методів прогнозування. Крім того, слід 

враховувати відмінності показників за галузями і це є причиною, чому 
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результати компаній слід порівнювати з аналогічними за розмірами та галуззю 

(Balance Consulting, 2017) [97]. 

 Ринкова вартість компанії (MV - market value) є однією з найбільш 

поширених оцінок, яка використовується при розрахунку, наприклад, 

співвідношення ціни до доходу (P/E). Проте P/E та багато інших 

співвідношень не можуть використовуватися для оцінки компаній на 

початковій стадії, оскільки вони, як правило, не мають жодної складової для 

розрахунку показника щодо виплат дивідендів. Часто протягом перших років 

існування стартапу будь-які отримані прибутки вкладаються назад в 

компанію. При цьому, як зазначає Топарі [126], ринкова вартість стартапу не 

дорівнює вартості компанії при придбанні, у Фінляндії вона зазвичай на 20-

50% нижче, ніж продажна ціна.  

𝑀𝑉 =  𝑁 ∗ 𝑃  ,                             (1.1) 

де: 

N  - загальна кількість акцій; 

P  - ціна акції. 

Значення підприємства (EV) відображає вартість компанії за мінусом 

зобов’язань. Коли ліквідні активи перевищують процентні борги, різниця 

віднімається від ринкової вартості, як у рівнянні 3.1 (Balance Consulting, 2017) 

[97]. 

𝐸𝑉 =  𝑀𝑉 + 𝐼 − 𝐴  ,                 (1.2) 

де: 

EV – вартість компанії; 

I  - процентні борги, тобто зобов'язання компанії, які передбачають виплату 

відсотків (наприклад, банківські кредити та корпоративні облігації); 

A  -ліквідні активи. 

 EBITDA показує чисту вартість компанії (за мінусом зобов’язань) після 

вирахування операційних витрат. Рівняння нижче показує нам, через скільки 

років окупиться вартість компанії, EBITDA не буде змінюватися. На відміну 
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від співвідношення P/E показник EV/EBITDA враховує також і боргові 

зобов’язання підприємства. Молоді компанії зазвичай беруть на себе багато 

боргів, тому це один з важливих факторів, який слід враховувати при їх оцінці. 

 

𝐸𝑉

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
 

Для того, щоб зрозуміти ризики, пов'язані з краудфандингом, необхідно 

вивчити стан навколишнього середовища для цього бізнесу.  

З урахуванням визначення сутності сучасного розуміння управління 

капіталом можна більш широко охарактеризувати основні принципи, 

закладені в ідеології (філософії) ведення даного бізнесу: 

 конфіденційність, максимально дозволена з точки зору чинного 

законодавства країни; 

 індивідуальний підхід (наявність персонального менеджера, який 

працює в особистому контакті з клієнтом і в зручному часовому режимі для 

останнього); 

 висока якість обслуговування, що забезпечує тривале ділове 

співробітництво; 

 системний і глобальний підхід до управління особистим капіталом 

клієнта; 

 фінансове планування з урахуванням можливих запитів клієнта. 

 опція доступу до вищого керівництва банку. 

В рамках обговорених принципів банки пропонують цілий комплекс 

сервісів: 

1) класичні банківські послуги: відкриття і обслуговування поточних та 

депозитних рахунків фізичних осіб; відправка та виплата грошових коштів в 

системах грошових переказів; споживче кредитування, іпотека та ін.; 

2) формування індивідуального інвестиційного портфеля і довірче 

управління; 
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3) фінансове планування та управління капіталом клієнта: на підставі 

отриманих даних про фінансовий стан клієнта фахівці банку комплексно 

виробляють для нього пропозиції про збереження коштів і найбільш 

оптимальному їх використанні в залежності від потреб клієнта; 

4) консалтингові послуги з податкового, юридичного супроводу та 

консультування; 

5) додаткові послуги: дисконтні програми, доступ до залів VIP-персон, 

приватні ділові клуби та інші, а також різні програми інвестування коштів у 

нефінансові активи: нерухомість, мистецтво, дорогоцінні метали, складання 

різних колекцій. 

6) робота із спадкоємцями капіталу по збереженню спадщини та 

управління передачею успадкованого майна. Програми фінансової підготовки 

спадкоємців капіталу банком (навчальні програми, стажування в банку, 

розроблена стратегія розвитку навичок використання фінансових 

інструментів). 

Дослідники компанії Business Consulting Group виділяють чотири 

основні сегменти представників приватного капіталу [97]: клієнти з дуже 

великим капіталом; клієнти з великим капіталом; заможні клієнти; клієнти 

середньої забезпеченості (рис. 1.8). 

 

Рис. 1.8 Стандарти «портрета клієнта» бізнесу з управління приватним 

капіталом 

Джерело: складено автором на основі [134] 

 

I. Клієнти з 
дуже великим 

капіталом

- від 100 і 
більше млн. 

дол.

II. Клієнти з 
великим 

капіталом

- від 20 до 100 
млн. дол.

III. Заможні 
клієнти

- від 1 до 20 
млн. дол.

IV. Клієнти 
середньої 

забезпеченості

- від 250 тис. 
дол. до 1 млн. 

дол.
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Досвід залучення альтернативного фінансування в створення стартапів 

вивчається теоретиками та практиками бізнесу з метою пошуку критеріїв 

ефективності платформ спільного фінансування. В окремих дослідженнях на 

основі порівняльного аналізу, обґрунтовуючи переваги альтернативного 

фінансування для стартапів, автори відзначають ризики інвесторів [76]. 

З винаходом ICO у бізнесі з'явилася ще одна альтернатива традиційному 

фінансуванню - тепер замість того, щоб залучати фонди, можна випускати 

токени і знайти на них покупців, що в деяких випадках швидше і вигідніше. В 

Bloomberg порівнювали історії двох підприємців з Південно-Східної Азії, які 

вибрали різні формати залучення фінансування для своїх стартапів (ICO та 

венчурні інвестиції). І пояснили, чому для їх бізнесу підходящим виявився 

саме цей варіант ICO. В проектах У Аунг Чжо Мо і Джун Хасегава багато 

спільного. Вони оба - підприємці, які працюють над проектами безготівкових 

платежів у Південно-Східній Азії. Були визначені проблеми, які мають МСП, 

залучаючи традиційний венчурний капітал із усіма обмеженнями, які 

супроводжують таку транзакцію. Або звертаючись до ICO, де крім великих 

грошей можна отримати і безліч невідомих проблем.  

За даними дослідницької фірми Smith & Crown [76], в 2017 році через 

ICO було залучено більше 6,8 млрд дол. Для порівняння, в 2014, 2015 і 

2016 роках обсяг таких транзакцій оцінюється в 151 млн дол., а в 2018 році 

тільки Telegram вже отримав заявок інвесторів на 3,8 млрд дол. ще до 

проведення ICO. При цьому ICO продовжує викликати дискусії по всьому 

світу. Китай заборонив ICO ще в вересні 2017 року. Регулятори в Гонконгу та 

Сингапурі також попереджають інвесторів, зацікавлених в ICO, посилаючись 

на проблеми з фальсифікацією та ризиками відмивання грошей. Так, у 

2017 році 10% всіх засобів, які були спрямовані на ICO, виявилися в руках 

шахраїв. 

Для моделювання поведінки інвесторів при вибору краудфандингову 

проекту користуємося формулою Байєса. 
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Формула Байєса дозволяє знайти ймовірність кожної з гіпотез про те, що 

відбувається після події, що складається з повної системи, набраної подією A 

(або як часто говорять, знаходять апостеріорні вірогідності). 

Тому формула Байєса представляє собою формування збігу 

можливостей однієї з подій системи на умовну ймовірність цієї події щодо 

відповідної події системи на повну вірогідність подій. 

Обчислюється як відношення «одного до всіх»: 

.    (1.3) 

Формула Байеса дозволяє перерахувати значення цих ймовірностей 

характеристик динамічного ряду, використовуючи як відому інформацію, так 

і дані нових спостережень в наступні роки. Ця формула дозволяє переставити 

причину та наслідки по відомому факту події в останні роки динамічного ряду 

і обчислити ймовірності того, що було визвано даної причиною. Події, які 

відображають дію причин, будуть гіпотезами. 

 Аналіз ймовірностей починається с апріорних значень ймовірностей 

події. Нова інформація, що є цікавою подією в останньому динамічному ряду, 

дозволяє уточнити значення апостеріорних ймовірностей і переводить їх в 

розряд апріорних. Користуючись формулою Байеса, можна організувати 

спільну статистику апріорної і апостеріорної інформації. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Цифрова економіка як модель постіндустріального розвитку 

глобального суспільства стала технологічною платформою структурних 

зрушень на ринку кредитування малого та середнього бізнесу в посткризовий 

період. Цифрові фінансові технології, зростаючі потреби інноваційних 

підприємців в кредитуванні, розвиток соціальних інтернет-мереж, 
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обмеженість традиційних джерел фінансування обумовили формування ринку 

альтернативного фінансування через створення інноваційних платформ 

спільного фінансування, які отримали широке застосування в різних регіонах 

світової економіки. 

Економічне зростання і технології нерозривно пов'язані між собою. 

Сучасні економічні умови стимулюють інвестиції в технології, ринки, що 

розвиваються, нарощувати свій попит на технології, щоб стимулювати 

подальше зростання, а розвинені ринки - шукати нові способи скорочення 

витрат і впровадження інновацій. Це стає колом розсудливості і зростання: 

цифрові технології виступають приводом споживчого попиту і доходів, освіти 

і професійної підготовки, а також ефективного використання капіталу і 

ресурсів, що призводить до збільшення економічного зростання, особливо на 

ринках, що розвиваються. 

Протягом останніх декількох років помітною тенденцією у фінансовому 

забезпеченні бізнесової діяльності фізичних та інноваційно орієнтованих 

юридичних осіб стало зростання ролі альтернативного онлайн-фінансування. 

До сучасних форм альтернативного фінансування, спрямованих на нарощення 

основного і оборотного капіталу, які можуть використовуватися у сфері 

малого підприємництва, відносяться такі як: рівноправне кредитування, 

краудінвестинг, винагородний і благодійний краудфандинг, інвойс трейдинг. 

Проведені дослідження підтверджують роль фінансових інновацій у 

формуванні світового ринку альтернативного фінансування. Зокрема, 

класифікація моделей альтернативного фінансування наглядно демонструє 

еволюцію інструментів зі зміщенням розвитку платформ до інвестиційних та 

гібридних моделей.  

На основі аналізу напрацювань як зарубіжних, так і вітчизняних учених 

щодо науково-методологічних підходів і методичного апарату дослідження 

розвитку ринку розроблена структурно-логічну схему дослідження світового 

ринку альтернативного фінансування, що включає три послідовних етапи. 

Зокрема, дослідження теоретичної бази щодо розвитку світового ринку 
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альтернативного фінансування, аналіз його стану та особивостей, а також 

прогнозування переспектив подальшого розвитку. 

Основні результати розділу висвітлено у наукових працях автора: [5], 

[31], [30], [8], [15]. 
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РОЗДІЛ 2. СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ 

АЛЬТЕРНАТИВНОГО ФІНАНСУВАННЯ 

 

2.1. Регіональні особливості розвитку світового ринку 

альтернативного фінансування 

 

Світовий ринок альтернативного фінансування за просторовою 

структурою включає локальні ринки окремих країн та регіонів. Теорія 

регуляції ставить під сумнів ефективність зовнішніх інституцій у чужому 

інституціональному середовищі, яке має свої національні особливості, 

обмеження та преференції. Проте в дослідженнях не сформовано одностайної 

відповіді на ці та інші питання, зокрема спірним є розуміння наскільки 

регульованим має бути ринок альтернативного фінансування. З одного боку, 

на думку фахівців [182], висока ступінь регулювання міжнародних 

економічних відносин між суб’єктами повинна означати кращий захист для 

інвесторів, з іншого – міжнародна практика показує, що навіть жорстка 

фінансова система Швеції не завадила Trust Buddy (шведській платформі з 

рівноправного кредитування) вдаватися до махінацій, «змішуючи» свої кошти 

з грошима інвесторів.  

Проведена систематизація наукових публікацій [122, 121, 127] дозволяє 

виділити основні драйвери розвитку світового ринку альтернативного 

фінансування, які забезпечують високі темпи зростання та розвиток в просторі 

та часі. По-перше, це висока конкуренція пропозиції інноваційних платформ у 

порівнянні з традиційними інвестиційними установами; по-друге, зростання 

рівня інформатизації та цифрових зрушень в технологічній системі 

інвестиційного процесу; по-третє, підвищення рівня цифрових навиків та 

інвестиційної грамотності населення (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1 Основні драйвери розвитку світового ринку альтернативного 

фінансування 

Джерело: складено автором 

 

Конкуренція із традиційними інвестиційними установами є потужним 

важелем розвитку інноваційних платформ та нестандартних фінансових 

послуг на ринку альтернативного фінансування. Слід зазначити, що ринок 

альтернативного фінансування, зокрема краудфандингові платформи активно 

почали розвиватися в період, коли традиційний інвестиційний сектор (банки і 

інвестиційні компанії) переживали фінансову кризу 2008-2009 рр. і змушені 

були значно скоротити пропозицію грошей особливо для малого та середнього 

бізнесу, в тому числі під тиском державних регуляторів. Ключову роль в 

кінцевому результаті в обмеженні кредитування зіграв Базельський комітет, 

який розробив і 12 вересня 2010 року затвердив нову редакцію угоди – Базель 

III [78], яка значно підвищила усі вимоги до банків в сфері надання 

ризикованого фінансування. В результаті утворилася ніша, де був попит, а 

пропозиція обмежена. Цим і скористалися розробники краудфандингових 

платформ. 

Активний розвиток цифрових технологій супроводжується 

структурними змінами в усіх секторах глобального фінансового середовища. 

Щоб оцінити вплив цифрових перетворень для банківської галузі, Шарма [181] 

пропонує враховувати основні драйвери та виклики цифрових рішень, до яких 

відносяться: регуляторне середовище, що вимагає від фірм зміни своїх ІТ-

процесів, щоб відповідати складності правил; вищі споживчі очікування, 
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оскільки нові технології підвищили попит споживачів на кращі, швидші та 

дешевші фінансові послуги; зниження межі ризикових операцій, як наслідок 

фінансових втрат від кризи; банки змушені реагувати на еволюцію сектора 

FinTech, нові бізнес-моделі та великих гравців ринку. 

Технологічний прогрес може принести величезну користь за рахунок 

підвищення продуктивності і темпів зростання, а також створення нових 

робочих місць. У більшості країн Азії частка інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) в ВВП збільшувалася швидше, ніж зростала економіка. У 

2005-2015 рр. темпи зростання ІКТ в середньому становили 15,9% в Індії, 

13,7% в Китаї і 7,1% в Таїланді, що набагато перевищувало їх темпи зростання 

економіки, відповідно складали 7,7%, 9,7% і 3,5%. В Японії темпи зростання 

ІКТ випереджали зростання ВВП майже в чотири рази [73]. 

Як було обґрунтовано в п. 1.1 та п. 1.2, фінансові інновації є важливим 

драйвером розвитку світового ринку альтернативного фінансування. 

Фінансові технології та модифікація платформ альтернативного фінансування 

є важливим напрямком інноваційної діяльності у цифровому глобальному 

середовищі. 

Проведений аналіз драйверів розвитку світового ринку альтернативного 

фінансування дозволяє стверджувати, що трансформаційні процеси 

проявляються як у розвитку «класичних моделей», так і нових цифрових форм 

надання фінансових послуг (рис. 2.2). 

Зокрема, у сфері фінтеху країни Азії досягли значного прогресу, у 

багатьох випадках вони зробили швидкий перехід до нових видів технології. 

Наприклад, в 2016 році мобільні платежі фізичних осіб за товари і послуги 

склали в Китаї 790 млрд дол., що в 11 разів більше, ніж в США [73]. 
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Складові фінансової інфраструктури ринку, засновані на інструментах 
цифрової економіки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основні елементи 
 
 
 

«Класичні» бізнес-
моделі 

 
 

Нові «цифрові» 
форми  

 
 

 

Рис. 2.2 Розвиток інфраструктури фінансового ринку в умовах цифрової 

економіки 

Джерело: складено автором 

 

Серед моделей альтернативного фінансування безперечним лідером в 

США є рівноправне споживче кредитування (P2P Consumer Lending), обсяги 

якого досягли 19 млрд дол. США у 2016 році (табл. 2.1).  

Водночас, активно поширюється моделі балансового кредитування 

бізнесу та споживачів. Цей відносно новий напрямок розвитку гібридної 

моделі платформ цікавий тим, що на відміну від класичного краудфандингу 

позику бізнесу або фізичній особі надає безпосередньо платформа, тобто її 

юридична особа, яка оформлена у якості фінансової компанії. 

Фінансові технології можуть також сприяти потенційному 

економічному зростанню і скороченню бідності за рахунок зміцнення 

розвитку фінансового сектора, підвищення інтеграції та ефективності. 

Фінансові технології можуть допомогти мільйонам окремих людей, а також 
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малим і середнім підприємствам швидко отримати доступ до фінансових 

послуг за доступними цінами, особливо в бідних країнах з обмеженими 

фінансовими можливостями. 

Таблиця 2.1 

Обсяги альтернативного фінансування в США за моделлю  

Модель альтернативного фінансування 2014 2015 2016 

Середній 
приріст 

зростання, 
% 

Рівноправне споживче кредитування (P2P 
Consumer Lending) 5714 16216 19009 82 
Балансове кредитування бізнесу (Balance Sheet 
Business Lending) 827 2072 5495 158 
Балансове споживче кредитування (Balance Sheet 
Consumer Lending) 520 2793 2703 128 
Рівноправне бізнес кредитування (P2P Business 
Lending) 752 2432 1351 34 
Рівноправне майнове кредитування (P2P Property 
lending) 101 705 991 213 
Краудфандинг, заснований на нерухомості (Real 
Estate Crowdfunding) 104 436 740 167 
Інші (Розподіл Прибутку (Profit sharing) та 
боргові цінні папери (Debt–based securities))   608 - 
Краудфандинг, заснований на винагородженні 
(Reward-based Crowdfunding) 386 593 537 18 
Краудфандінг, заснований на отриманні частки у 
бізнесі (Equity-based Crowdfunding) 205 539 513 58 
Краудфандінг, заснований на безоплатному 
даруванні (Donation-based Crowdfunding) 132 194 306 52 

Джерело: складено на основі [193] 

 

Ці технології можуть також привести до значного підвищення 

ефективності в фінансовому секторі приватному капіталу. Наприклад, 

альтернативне фінансування здатне забезпечити транскордонні платежі, які 

знижують ризики і витрати для учасників міжнародних економічних відносин. 

Результати прогнозів вказують, що якби всі країни Азії, які не мають 

широкого доступу до фінансових послуг, вийшли на рівень Таїланду, 

передової країни Азії з ринком, що формується, то можна було б вивести з 

сегмента бідності понад 20 млн чоловік [73]. 



73 
 
 Під впливом цифрових технологій ринок альтернативного фінансування 

найбільш динамічно розвивається в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. На 

другому місті іде Американський континент. Європа значно поступається в 

цьому контексті зазначеним регіонам і представлена на третьому місті (табл. 

2.2). 

Таблиця 2.2 

Показники розвитку альтернативного фінансування у регіональному 

розрізі 

Регіон Од. 
виміру 

2013 2014 2015 2016 Середній 
приріст 

зростання, % 
Європа (в т.ч. 
Великобританія) 

EUR (b) 1,127 2,833 5,431 7,671 89,51 

Америка (в т.ч. США) EUR (b) 3,24 9,65 29,98 31,81 114,13 
Азія та Океанія (в т.ч. 
Китай) 

EUR (b) 4,13 20,29 94,61 221,66 277,21 

Джерело: складено на основі [193, 158] 

 

 Серед країн найбільш розвиненими ринками альтернативного 

фінансування відрізняються Китай, США та Великобританія. Цікаво, що 

кожна з них є відповідним представником свого континенту.  

 Якщо брати до уваги основні тренди розвитку альтернативного 

фінансування [113] на азіатсько-тихоокеанському ринку, то Китай 

залишається найбільшим у світі ринком альтернативного фінансування, 

загальний обсяг якого в 2016 році склав 243,28 млрд дол. США або 99% 

загального обсягу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. При цьому, за 2015-

2016 рр. цей обсяг збільшився на 138%, більш ніж удвічі протягом року.  

При цьому, як відзначають аналітики [193], рівень транскордонної 

участі азійських платформ дуже невисокий: в межах 10% в залежності від типу 

моделі. Інвестори надають перевагу інвестиціям на національних ринках 

альтернативного фінансування. 

Основні тренди розвитку альтернативного фінансування на 

американському ринку мають певні локальні відмінності. Незважаючи на те, 
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що онлайн-ринок альтернативних фінансових послуг продовжує 

розширюватися в Америці, США залишаються найбільшим учасником з точки 

зору річного обсягу, інновацій продукту, модельного різноманіття, 

інституційної участі та кількості активних альтернативних платформ 

фінансування.  

У 2016 році на американському ринку альтернативного фінансування 

обсяг транзакцій США становили 98% загального обсягу ринку і темпи його 

зростання надзвичайно високі (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Обсяги альтернативного фінансування в Американському регіоні 

Регіон Од. 
виміру 

2014 2015 2016 Середній темп 
зростання, % 

Американський 
регіон, в т.ч. 

млн. дол. 8884,1 26298,3 32924,5 93 

США млн. дол. 8742,2 25980,6 32252,9 92 
Латинська Америка млн. дол. 56,2 110,6 342,1 147 
Канада млн. дол. 85,8 207,1 329,5 96 

Джерело: складено на основі [193] 

 

У межах Латинської Америки та Карибського басейну (МРЛ) Мексика 

має відповідно 33% загального регіонального ринку альтернативного 

фінансування за показником обсягу фінансування, Чилі – 29% та Бразилія - 

19% [193]. 

Відмінною рисою ринку альтернативних фінансових послуг в США є 

значне панування інституційних інвесторів. Ринок США помітно відрізняється 

від інших локальних ринків альтернативних фінансів, оскільки саме 

інституційні інвестори (такі як фонди, банки та компанії з управління 

активами) завжди відігравали значну роль у забезпеченні фінансування 

позичальникам та емітентам ринку [193].  

На відміну від Великобританії, ЄС або азіатсько-тихоокеанського ринку, 

де сегмент онлайн-інвесторів в основному представлений дрібними 

інвесторами (тобто приватними особами), в моделях альтернативних фінансів 
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в США традиційно домінують великі інвестиційні компанії, що в значній мірі 

обумовлено специфікою регулювання, яке обмежує через процедуру 

акредитації участь в інвестиціях неакредитованих інвесторів. 

Аналізуючи ступінь інституціоналізації процесу розвитку локального 

ринку альтернативного фінансування в США у розрізі моделей (участі 

інституційних інвесторів в платформах), можна зробити висновок, що деякі з 

них дуже залежать від інституційних інвесторів, інші мають більш 

диверсифікований склад інвесторів за масштабом інвестування. Так, 

платформи балансового споживчого кредитування (Balance Sheet Consumer 

Lending) США повідомили, що 95% їх загального обсягу походить від 

фінансів, наданих інституційними інвесторами. Натомість, балансове 

кредитування бізнесу (Balance Sheet Business Lending) показує тренд 

зменшення залежності від інституційних інвесторів: зафіксувало лише 39% від 

загального їх обсягу фінансування в 2016 році порівняно з 94% у 2015 р. [113]. 

Основні тренди розвитку альтернативного фінансування на 

європейському ринку є об’єктом вивчення науковців та практиків з позиції 

вивчення розвитку альтернативного фінансування на великому інтегрованому 

ринку. Серед особливостей слід виділити те, що на європейському ринку 

спостерігається тенденція зростання транскордонної складової як важливого 

драйвера альтернативного фінансування. Так, згідно звіту Кембриджського 

центру [194], більшість європейських платформ альтернативного 

фінансування в різних моделях працюють на міжнародному рівні, хоча 

транскордонні транзакції все ще представляють лише скромну частку обсягів 

платформ. Нижче наведено дані про загальну суму, запозичену на деяких 

платформах з моменту їх створення (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3 Показники залучених обсягів фінансування деяких 

краудфандингових платформ (2018 р.), млн дол. 

Джерело: складено автором  

 

Хоча консолідація існує в певних юрисдикціях, нові платформи 

продовжують з'являтися, а інші зникають. Оператори, що виживають, 

продовжують інновації та розширювати свою діяльність, залучаючи нові 

продукти та канали на свої внутрішні та зовнішні ринки. Загальні перспективи 

подальшого внутрішнього та міжнародного зростання залишаються значними. 

Фінансування бізнесу, отримане від альтернативних фінансів, продовжує 

суттєво зростати, надаючи потенційні рішення для малих і середніх 

підприємств, які все ще стикаються з проблемами з доступом до фінансування, 

і особливо на ранніх стадіях.  

Кредитування P2P займає 1-е місце за обсягами залучення коштів. Є 

багато платформ P2P, згідно окремих джерел їх близько 4 сотень. Аналітики 

відзначають, що проаналізували вдалося лише 70 з них [180]. 

35940

4416

3334

3187

1395

1150

428

217

147

82

51

45

36

22

11

Lending Club (США)

Zopa (Великобританія)

RateSetter (Великобританія)

FundingCircle (Великобританія)

Lendinvest (Великобританія)

Kiva (США)

Lendy (Великобританія)

Lendix (Франція)

Bandora (Естонія)

MoneyThing (Великобританія)

Omaraha (Естонія)

Marketlend (Австралія)

Unilend (Франція)

LendingLoop (Канада)

ThingCats (Австралія)

млрд. дол. США



77 
 

Проведені дослідження аналітиками та науковцями різних країн 

відзначають певні гендерні особливості на окремих локальних ринках 

альтернативного фінансування [136, 58]. Сектор Р2Р переживає стабільний 

інтенсивне зростання в розвинених країнах Європи та Північної 

Америки [193]. В останні десять років в цих країнах, починаючи з глобальної 

кризи 2008-2009 рр., галузеві зміни в економіці та нові фінансові технології 

підняли значимість моделей Р2Р на новий рівень. Саме в цей період 

спостерігається істотне скорочення кредитування банками. Більш того, згідно 

з даними Reuters [59], за період 2008-2015 рр. банки сумарно виплатили 

близько 235 млрд дол. штрафів за порушення (маніпуляції процентними 

ставками, валютними курсами, приховування інформації, інсайдерська 

торгівля). Об'єм світового ринку Р2Р-кредитів показує значні 50-80% річного 

зростання (в залежності від ринку). Поява нових технологій (блокчейн, 

криптовалюта) також спростили взаємодію інвесторів і споживачів. Сьогодні 

Р2Р-платформи можна віднести до найбільш швидкозростаючого сегменту 

ринку фінансових послуг. 

Дослідження, проведені Transparency Market Research [179], показують, 

що світовий ринок Р2Р досягне позначки в 898 млрд дол. до 2024 року (у 2015 

році обсяг становив 26,16 млрд дол.), тобто за прогнозами, середньорічний 

приріст ринку складе приблизно 48,2%. Інвестиційний банк Morgan Stanley 

оцінює глобальний ринок прямого інвестування в діапазоні між 150 і 490 млрл 

дол. до 2020 року [85].  

У США сектор Р2Р-кредитування зростає значно швидшими темпами в 

порівнянні з іншими фінансовими послугами і за оцінками експертів досягне 

45% всієї фінансової індустрії до 2020 року. Близько 6,6 млрд дол. прямих 

кредитів було видано в США тільки в 2015 році (річне зростання 128%) [200]. 

Низький рівень довіри до банків, високий рівень розвитку технологій і 

сприятлива регуляторне середовище сприяють подальшому розвитку 

альтернативного фінансування в США. Згідно зі звітом ФРС, середньо 

квартальний темп зростання прямого бізнес-кредитування склав 80% з 2007 по 
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2016 рік. Консалтингова компанія PwC прогнозує, що обсяг сукупного обсягу 

ринку альтернативного фінансування складе близько 150 млрд дол. до 2025 

року [189]. 

У Європі ринок альтернативних фінансів за своєю структурою в 

основному представлений такими платформами, як Р2Р і краудфандинг. За 

визначенням Кембриджського центру досліджень альтернативних фінансів і 

KPMG 2017 рік став знаковим для індустрії в цілому, показавши якісні зміни і 

ознаки зрілості – приріст становив 92% і сягнув до 5,4 млрд дол. 

Великобританія займає провідні позиції серед європейських країн, 

займаючи 81% всього ринку за обсягами прямих кредитів близько у межах 4,4 

млрд дол. Лідером цього сегменту ринку є компанія Zopa - багаторічний лідер 

(заснована в 2005 році) з інвестиційним портфелем близько 2 млрд фунтів 

стерлінгів. Згідно з даними, наданими AltFi Data, інші провідні компанії на 

ринку також активно нарощують свою конкурентну позицію - Funding Circle, 

Assetz SME Capital і Folk2Folk в бізнес-кредитуванні; Rate Setter і Funding 

Secure в споживчих прямих кредитах [23]. Незважаючи на безперечне 

лідерство Великобританії в сфері альтернативних фінансів, континентальні 

ринки швидко скорочують відставання, перш за все, за рахунок уніфікації 

регуляторного середовища та негативних ефектів Brexit. 

Франція, Німеччина і Нідерланди складають топ-трійку країн за 

ринковим обсягом Р2Р-інвестицій в межах ЄС. Так, французький сегмент 

досяг позначки в 319 млн євро в 2015 році (показавши майже 4000% зростання 

кредитування дрібного бізнесу – 8,2 млн євро). Далі йдуть ринки Німеччини 

(249 млн євро), Нідерландів (111 млн євро), Фінляндії (64 млн євро), Іспанії 

(50 млн євро), Бельгії (37 млн євро) та Італії (32 млн євро). Скандинавський 

регіон досягає сукупного обсягу в 104 млн євро, а регіон Центральної та 

Східної Європи - 89 млн євро [185]. Споживчі прямі кредити склали основу 

сектора альтернативних фінансів ЄС (близько 366 млн євро за станом на 2016 

рік), в той час, як бізнес-кредити досягли обсягу 212 млн євро. У порівнянні з 

2015 роком, середньозважений зростання всього сегмента Р2Р склав 167%. 



79 
 

Лідерами бізнес-кредитування в ЄС є французька платформа Lendix, що 

працює на ринках Франції, Іспанії та Італії, нідерландський портал 

Geldvoorelkaar.nl і іспанська компанія Loanbook Capital. Провідні фінансові 

компанії, що надають споживчі прямі кредити, - латвійська Mintos, німецька 

Auxmoney і французька Younited.  

У Китаї Р2Р-інвестування є найбільш масштабним і динамічним: 

4127 компаній надають фінансові послуги подібного роду (в 2011 році їх було 

всього 50). Центральний банк Китаю оцінює обсяг ринку приблизно в 93,5 

млрд дол. станом на червень 2017 року [113]. Однак існує і зворотна сторона: 

1778 функціонуючих на ринку компаній мали ознаки фінансових пірамід. 

Частка дефолтів позичальників значно перевищувала норму і загрожувала 

репутації Р2Р-сектора. 

В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні відносно високі показники участі 

жінок у ринках альтернативного онлайн-фінансування. Згідно з опитуваннями 

[178], у країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону (крім Китаю), 33% 

позичальників на платформах споживчого кредитування (P2P Consumer 

Lending) є жінками. Особливо висока їх частка на благодійних платформах 

(Donation-based Crowdfunding): так у 2016 році 69% збирачів коштів та 46% 

спонсорів були жінками. В 2016 році найменше жінки приймали участь в 

краудфандингу, заснованому на участі у капіталі (equity-based crowdfunding), 

відсоток серед збирачів - 8%, спонсорів - 6%. Але все одно це досить високі 

показники порівняно з іншими регіонами. 

 По всій Америці демографія як спонсорів, так і фандрейзерів вказує на 

те, що жінки активно користуються альтернативними каналами фінансування, 

хоча і в меншій мірі, ніж чоловіки. У моделях альтернативного фінансування, 

не пов'язаних з інвестиціями, жінки забезпечують більшу частину коштів для 

краудфандингових платформ, заснованих на пожертвах - 71% (Donation-based 

Crowdfunding), та на основі винагород - 50% (Reward-based Crowdfunding). 

Жінки також отримують значне фінансування за допомогою цих моделей: 32% 

жінок профінансувались на краудфандингових платформах, заснованих на 
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пожертвах, та 65% жінок – на краудфандингових платформах, заснованих на 

винагороді. Серед моделей, що ґрунтуються на інвестиціях, відзначається 

[163] значна частка жіночої участі в декількох моделях, зокрема жінки 

складають 35% інвесторів як для Real Estate Crowdfunding, так і для 

Marketplace / P2P Property Lending, і складають 36% кредиторів для 

рівноправного споживчого кредитування (P2P Consumer Lending) . 

 Стрімкий розвиток цифрової економіки став другим ключовим 

драйвером активізації ринку альтернативного фінансування, адже, хмарні 

сервіси стали важливим технологічним базисом електронного ринку 

альтернативного фінансування в глобальному просторі. Наразі однією із 

найрозповсюджених технологій на світових біржах є алгоритмічна торгівля, 

що використовується вже більше десяти років і неухильно набирає 

популярність, досягнувши в 2012 році - 85% ринку [81]. Використання роботів 

зменшило вартість управління інвестиціями для споживачів. Крім того, 

концепція онлайн-магазину з доступом для широкого кола покупців стала 

застосовуватися в різних сферах, в тому числі послужила фундаментальною 

ідеєю для створення краудфандингових платформ. Тут замість товарів 

пропонуються інвестиційні проекти, а в якості ціни продажу – процентна 

ставка прибутковості. На фоні щорічного зростання інтернет-користувачів 

(рис. 2.4) в усіх країнах світу, аудиторія потенційних споживачів послугами 

платформ альтернативного фінансування постійно збільшується. 

За даними нового звіту Китайського інформаційного центру мережі 

Інтернет [210], в 2017 році в країні 531 млн інтернет-користувачів здійснили 

онлайн-платежі. Це 68,8% всього населення, що має доступ до Інтернету. В 

звіті також зазначено, що приблизно 527 млн користувачів онлайн-платежів 

здійснили транзакції за допомогою смартфонів. В 2017 році кількість інтернет-

користувачів в Китаї досягла 772 млн, що на 5,6% більше, ніж у 2016 році. 

Кількість користувачів інтернет-магазинів зросла до 533 млн у 2017 році - на 

14,3% в порівнянні з 2016 роком. При цьому 67,2% користувачів здійснили 
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онлайн-покупки зі смартфонів. Більше того, в 2017 році 129 млн китайців 

придбали онлайн фінансові продукти, що на 30,2% більше, ніж у 2016 році. 

 

Рис. 2.4 Рівень використання Інтернету в світі, % до всього населення 

Джерело: складено автором на основі [60] 

 

З цим чинником тісно пов'язаний і наступний драйвер – підвищення 

рівня цифрових навиків та інвестиційної грамотності населення. Інтенсивність 

змін у залученні населення в цифрове середовище характерна для країн Азії, 

яка відрізняється найвищими темпами зростання ринку альтернативного 

фінансування. Індекс фінансової грамотності, розроблений Mastercard [164], 

щорічно зростає в таких країнах як Індія, Індонезія, Тайвань, тощо (рис. 2.5).  

Зростають масштаби попиту на інноваційні інструменти ринку, що 

викликає формування нових великих інвестиційних компаній нового формату, 

які діють на світовому ринку альтернативного фінансування. Наприклад, за 

оцінками компаній [18], гаманець «Ledger» зібрав рекордну суму інвестицій 

серед усіх блокчейнів-компаній - 75 млн дол. Обсяги залучених коштів 

міжнародною компанією через гаманець «Ledger» значно перевищують 

попередні суми вкладів у таких відомих блокчейн-компаній, як BitGo и 

Blockchain Bitcoin Wallet, які залучили до своїх платформ 42,5 млн дол. та 40 

млн дол. інвестицій відповідно. Після залучення 75 млн. дол. інвестицій, на 

основі «Ledger» венчурна компанія Draper Esprit, яка керували цим успішним 
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раундом фінансування, оголосила про закриття свого раунду фінансування 

серії B. Компанії вдалося залучити ресурси таких інвесторів, як мережа Draper 

Venture, FirstMark Capital, Cathay Innovation та Korelya Capital. Отримані 

інвестиції підуть на дослідження, розвиток та розширення діяльності компанії 

Draper Esprit. 

 

Рис. 2.5 Темпи зростання індексу фінансової грамотності населення в 

країнах Азії 

Джерело: складено автором на основі [164] 

 

Важливою ознакою сучасного етапу розвитку світового ринку 

альтернативного фінансування є виникненням великої кількості інвестиційних 

проектів (особливо в фінтех-сегменті) і успішне залучення інвестицій для їх 

реалізації на інноваційних платформах альтернативних сервісів. Так, за 

підсумками 2015 року інвестиції у фінтех-компанії та стартапи досягли 19,1 

млрд дол. США [128]. При цьому, саме платіжні сервіси є одним з найбільших 

серед напрямів інвестування. Більше чверті з таких інвестицій припадало на 

корпоративних інвесторів – показник коливається від 40% в Азії до 25% у 

Північній Америці та 12% в Європі. Більшість корпорацій і банків бачать в 

фінтех-компаніях можливість швидко і якісно модернізувати свої цифрові 

послуги (рис. 2.6). 
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Рис. 2.6 Відсоток фінтех стартапів, інновація яких пов’язана з наданням 

платіжних послуг 

Джерело: складено автором на основі [113] 

 

Новим сервісом для користувачів фінансовими послугами стали опції 

перевірки і контролю фінансових витрат та фінансового планування, що 

пропонують так звані фінансово-технічні компанії (FinTech Companies). Серед 

найбільш відомих і динамічно зростаючих сервісів у цій сфері можна виділити 

BillGuard, Planwise та OnDeck. Цей вид діяльності став настільки успішним 

бізнесом, що тільки в 2013 році приватні FinTech компанії залучили майже 3 

млрд дол. інвестицій [75]. І вже зараз можна прогнозувати, що цифрові сервіси 

для фінансової інфраструктури глобального ринку міжнародних платіжних 

операцій найближчим часом будуть продовжувати залишатися найбільш 

зростаючим сегментом на ринку ІТ інновацій.  

Тому цей сектор є цікавий для розвитку світового ринку 

альтернативного фінансування. Позитивні зміни спостерігаються на 

локальних ринках Африки. Згідно досліджень аналітиків світового ринку [75], 

обсяг венчурних інвестицій в інвестиційні проекти найбільших африканських 

країн в 2017 році виріс на 51% (до 195 млн дол.). У своїй більшості – це 

інвестиції у розвиток фінтех компаній. Так, на частку проектів у сфері 

фінансових технологій (45 стартапів) припадає третина венчурного капіталу. 
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Найбільш привабливими для інвесторів країнами залишаються Кенія, Нігерія 

та Південна Африка. Інвестори розраховують, що фінтех-стартапи зможуть 

накопичувати фінансові ресурси для задоволення потреб жителів Африки в 

сучасних фінансових послугах. 

Позитивний драйвер розвитку – фінансова грамотність та нові цифрові 

навики змінюють соціум в країнах з різним рівнем економічного розвитку. 

Згідно висновків експертів, на сьогоднішній день інтенсивно розвиваються 

локальні ринки альтернативного фінансування країн з низьким рівнем 

економічного розвитку. У більш розвинутих країнах FinTech сприймається, як 

дестабілізуючий фактор для традиційної фінансової системи.  

Згідно висновків аналітиків фінансового ринку в Африці фінтех-

технології дозволяють справитися з тими завданнями, які не могли вирішити 

банки. Тому інвестори почали проявляти інтерес навіть до таких країн, як 

Уганда, Гана, Туніс, Сомалі. Все почалось з розвитку комунікацій. На сьогодні 

більше 17% жителів континенту мають рахунки в банку [75]. Прогнозується, 

що із збільшенням мобільного покриття в країнах Африки це приведе до 

розвитку фінансової середовища. Успіх мобільних грошей в Африці 

(можливість використовувати гроші з мобільного рахунку для 

взаєморозрахунків) довели, що нерозвинені фінансові та технологічні сфери 

континенту готові до трансформацій (наприклад, проект M-Pesa в Кенії). 

Чинники розвитку локальних ринків (національних та регіональних) 

альтернативного фінансування слід розглядати в сукупності з детермінантами 

економічного розвитку національних економік і їх сукупність значною мірою 

визначає рівень цивілізаційного розвитку країни. У роботі Яна Джаапа 

Нінхюса електронне фінансування зазначається, як «процес забезпечення 

інструментами фінансування підприємства, що базуються на електронних 

технологіях «від початку до кінця», що, в свою чергу, включає застосування 

електронних каналів для надання послуг електронного фінансування, а також 

проведення неолійних процедур з управляння фінансовими ризиками» [185]. 
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Як показує практика краудфандингу, у Китаю цей напрямок активно 

розвивається і в нерегульованому середовищі, але ризики неконтрольованого 

ринку мають інвестори, які у своїй більшості є звичайними громадянами і не 

мають професійних навичок інвестування. Так, наприклад, за даними 

китайських дослідників [128], з 2015 р. по вересень 2016 р. в Китаї збанкрутіли 

174 платформи (тобто веб-сайт платформи більше 30 днів не відкривався або 

зник), а 34 – змінили свій вид діяльності.  

Аналіз динаміки кількості краудфандингових платформ, дозволяє 

зробити висновок щодо зростання махінацій на локальному ринку 

альтернативного фінансування Китаю, який слабо регулюється національними 

інституціями.  

Аналіз офіційної статистики ринку альтернативного фінансування 

Китаю дозволяє стверджувати, що, по-перше, спостерігається негативна 

тенденція щодо інвестиційної стійкості моделей альтернативного 

фінансування. Підтвердженням цьому є зростання кількості «платформ 

банкрутів»: щомісяця в середньому на ту ж саму величину (приблизно 15) 

зростає кількість нових платформ та кількість збанкрутілих (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Статистика по краудфандинговим платформам Китаю 

Показник 2015 2016-
1 

2016-
2 

2016-
3 

2016-
4 

2016-
5 

2016-
6 

2016-
7 

2016-
8 

2016-
9 

Середній 
приріст 

Кількість 
платформ 
всього  

283 294 306 328 332 350 370 369 380 415 132/ рік 

з них 
нових 
платформ 

 
11 12 22 4 18 20 -1 11 35 14,7/ міс. 

Кількість 
платформ-
банкротів 

40 6 5 14 18 12 17 25 20 17 14,9/ міс. 

Кількість 
платформ, 
що 
змінили 
вид 
діяльності 

26 0 0 0 1 3 1 2 0 1 0,9/ міс. 

Джерело: розраховано автором на основі [210] 
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По-друге, питома вага банкрутств і змін виду діяльності за результатами 

9 місяців 2016 року порівняно з 2015 роком зросла більше, ніж в 2 рази – з 14% 

до 32%. Очевидно, що банкрутство краудфандингових платформ веде до 

фінансових втрат інвесторів і, відповідно, негативно позначаються на 

формуванні пропозицій на ринку альтернативного фінансування в цілому. За 

таких умов нагальним питанням є збільшення інструментів регулювання 

економічних відносин між суб’єктами ринку в частині посилення вимог та 

обмежень щодо їх фінансової діяльності. 

В Україні Р2Р-кредитування не набуло широкого поширення. Певні 

спроби були зроблені в 2010 році, коли утворилися перші українські 

платформи Р2Р-запозичення - Credery.com, IVEXE Innovation Ventures і «Сім 

зірок». У 2014 році згадані майданчики припинили свою діяльність.  

На сьогодні на ринку залишився тільки один учасник - uCredit, проте 

судити про успішність проекту складно, оскільки на сайті компанії відсутній 

розділ фінансової звітності [36]. У березні 2016 року ПриватБанк оголосив про 

запуск платформи Р2Р-кредитування «Сервіс вигідних вкладень». Банк 

виступив організатором і оператором сервісу. Сутність проекту полягає в 

тому, що на цій платформі інвесторам пропонується вкладати кошти, які 

ПриватБанк буде направляти на видачу кредитів власним позичальникам, 

використовуючи свої компетенції в роздрібному кредитуванні. Інвестування 

через сервіс обіцяє більш високий відсоток на вкладення. Назвати нову 

послугу від ПриватБанку Р2Р-кредитуванням складно. Це, швидше за все, 

якийсь гібридний інструмент використаний банком, новий депозитний 

продукт з більш високим відсотком. По-перше, інвестор не може самостійно 

приймати рішення кому, скільки і на яких умовах видавати позику. По-друге, 

позичальник не може виставити заявку з власними умовами. Кредити видає, 

як і раніше, ПриватБанк. Основна ідея взаємного кредитування «рівний-

рівному» тут порушена [198]. 

З точки зору інвестора, послуга заслуговує на увагу, оскільки гарантує 

більш високий відсоток. Вкладені кошти страхуються пов'язаною з 
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ПриватБанком страховою компанією Ингосстрах, яка захистить від нещасних 

випадків не гірше sirius.kiev.ua. Якщо позичальник не повертає позику в строк, 

інвестор отримує власні кошти за рахунок страхового відшкодування. Для 

позичальника ніяких відмінностей від звичайного банківського кредитування 

немає. Він отримує кредит у ПриватБанку на стандартних умовах. Про те, що 

кредит виданий за рахунок коштів, залучених через «Сервіс вигідних 

вкладень», він навіть не підозрює [36]. 

Згідно прогнозів міжнародних експертів у найближчій перспективі в 

глобальному середовищі очікуються певні тренди у сфері фінансових 

технологій.  

По-перше, збільшиться конкуренція між інвесторами за лідерство на 

світовому ринку альтернативного фінансування між різними компаніями. 

Згідно досліджень посилиться конкуренція між компаніями, які увійшли 

в Топ-50 згідно версії списку Forbes [130]. Найбільше в списку Forbes 

компаній, так чи інакше пов'язаних з кредитуванням. Список об'єднав дуже 

різні компанії. Найстаріша компанія списку Xignite (постачальник даних) була 

заснована в 2003 році, а наймолодші компанії списку R3CEV і Chain (обидві - 

розробники блокчейн-рішень) з'явилися в 2014-му. Список поділився рівно 

навпіл між В2С і В2В-компаніями. Всього в компанії інвестори вклали понад 

6,3 млрд дол., які розподілилися досить нерівномірно. Найменші інвестиції в 

сумі 3,5 млн дол. отримала компанія Equityzen (ранній продаж акцій 

інвесторам співробітниками перспективних стартапів), а найбільші, в сумі 1,37 

млрд дол. - компанія SoFi (кредитний маркетплейс і гравець №1 по 

рефінансуванню студентських кредитів).  

Чисельність персоналу компаній також сильно відрізняється. У трьох 

компаніях списку, за даними Techcrunch, працює не більше 10 осіб. Ще в 

десяти компаніях - не більше 50 осіб. Найбільше співробітників (більше 1000) 

у компанії Zenefits (хмарна сервісна платформа для HR) [130]. 

По-друге, очікується посилення ролі американських компаній на 

світовому ринку альтернативного фінансування, які мають вже досвід понад 
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10 і більше років у сфері розробки фінансових технологій. Що дозволяє 

зробити висновок про певну зрілість інвесторів ринку. Серед них Кредитний 

маркетплейс Prosper (заснований в 2006 році, інвестовано 355 млн дол.) 

спеціалізується на Р2Р-кредитуванні. Позичальник може отримати через 

Prosper незабезпечену позику сумою 2-35 тис. дол. за ставкою 5,99-36% річних 

(залежно від кредитного рейтингу позичальника) [55]. За час роботи компанії 

близько чверті мільйона осіб отримали позики на суму близько 5 млрд дол. від 

кредиторів. Кредитору Prosper не доводиться приймати рішення про видачу 

позик окремим позичальникам. Замість цього кредитор формулює критерії 

якості позичальників, яким будуть спрямовані його грошові кошти. За цими 

критеріями система Prosper підбирає позичальників, кожному з яких 

дістанеться невелика сума від даного кредитора. Кредитори отримують дохід 

від розміщення коштів щомісяця на рахунок в Prosper, куди збираються 

мікроплатежі від всіх його позичальників. Така схема роботи маркетплейса 

диверсифікує ризики кредиторів, роблячи Prosper привабливим джерелом 

процентного доходу за ставкою, що перевищує ставки по банківських вкладах.  

Друга компанія у списку лідерів - американське Кредитне бюро Credit 

Karma (заснована в 2007 році, інвестовано 386,5 млн дол., капіталізація - 

4,5 млрд дол.) не видає кредитів. Основний продукт компанії - безкоштовний 

(на відміну від рейтингу FICO) кредитний рейтинг. З 2008 року компанія 

опрацювала більше мільярда запитів від клієнтів. Клієнтами компанії є 45 млн. 

американців, які регулярно перевіряють свої рейтинги. Компанія заробляє, 

пропонуючи клієнтам релевантні їх рейтингам фінансові послуги від банків і 

фінансових компаній. Якщо клієнт скористався пропозицією, то Credit Karma 

отримає від банку або фінансової компанії комісію за залучення клієнта. 

Компанія приділяє велику увагу якості свого безкоштовного для клієнтів 

продукту. Клієнт може легко внести зміни, якщо в розрахунок рейтингу 

вкралася помилка. Клієнт отримує від компанії можливість повідомляти про 

спроби перерахунку зобов’язань, і, якщо рейтинг підвищився, то клієнт може 

рефінансувати свою кредитну заборгованість на більш вигідних умовах [51]. 
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По-третє, компанії реалізують різні моделі альтернативного 

кредитування та мають різні конкурентні стратегії просування фінансового 

посередництва на інші локальні ринки. Формуються нові методи хеджування 

ризиків, притаманних альтернативному фінансуванню. 

Наприклад, Кредитний сервіс ZestFinance (заснований в 2009 році, 

інвестовано 132 млн дол.) спеціалізується на видачі кредитів позичальникам з 

низьким кредитним рейтингом або короткою кредитною історією. Знаходити 

хороших позичальників в цій категорії клієнтів компанії допомагає власна 

автоматизована система андерайтингу, що використовує для аналізу великих 

баз даних, і застосування нетрадиційних метрик. Компанія працює не тільки в 

Америці, але й в Китаї і була обрана для онлайн-кредитування одним з 

провідних онлайн-ритейлерів JD.com. [55].  

Інший Кредитний сервіс Vouch (заснований в 2011 році, інвестовано 9,6 

млн дол.) видає кредити онлайн, але тільки при наявності поручителів. Щоб 

отримати пропозицію по кредиту, потрібно зареєструвати як мінімум одного 

поручителя. При реєстрації в сервісі поручитель вказує суму від 10 дол. до 

5000 дол, яку він буде згоден сплатити в разі дефолту позичальника. Чим 

більше поручителів, тим вигідніша пропозиція - ставка варіюється від 7,35% 

до 21,99%. Середньостатистичний позичальник Vouch має двох-трьох 

поручителів [51].  

По-четверте, розширяються сфери альтернативного кредитування для 

молоді та людей з низькими доходами. 

Наприклад, Кредитний сервіс SoFi (заснований в 2011 році, інвестовано 

1,4 млрд дол.) працює в сегменті рефінансування освітніх кредитів. 

Середньостатистичний позичальник економить близько 14 тис. дол., 

перепозичаючи гроші у SoFi. Крім того, SoFi видає і рефінансує іпотечні та 

споживчі кредити. Проста процедура подачі кредитної заявки, відсутність 

комісії за видачу кредиту, постійний доступ до служби підтримки, припинення 

платежів по кредиту в разі втрати роботи, знижки на нові продукти SoFi - ось 

неповний перелік переваг цього кредитного сервісу [51]. 
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Інший кредитний сервіс Avant (заснований в 2012 році, інвестовано 

659 млн дол.) видає кредити тим, кому відмовили їх банки. Родзинкою Avant 

є власна методика андерайтингу з оцінкою близько 10 тисяч параметрів 

потенційного позичальника. Avant не запитує для прийняття рішень 

кредитний рейтинг FICO, яким користується більшість банків. Швидке 

прийняття рішень, відсутність комісій приваблюють потенційних клієнтів. 

Кредитний портфель Avant (2 млрд дол.) складається з дворічних та 

п'ятирічних кредитів сумою від 1000 дол. до 35000 дол. (середній кредит – 

8000 дол.) за ставкою від 10% до 36% [124]. 

По-п’яте, в пріоритетах розвитку ринку альтернативного фінансування 

визначені інвестиції в створення інформаційно-цифрового середовища для 

малого та середнього бізнесу. 

Зокрема Маркетплейс Nav (заснований в 2012 році, інвестовано 6,5 млн 

дол.) надає малому бізнесу інформаційні послуги. Основний продукт Nav - 

зручна панель кредитного рейтингу, що відображає як персональний 

кредитний рейтинг власника малого бізнесу, так і кредитний рейтинг 

підприємства (від чотирьох кредитних бюро), а також деталізовані звіти по 

кредитній історії. Сервіс Nav продається за передплатою, причому стандартна 

підписка безкоштовна. Преміальні підписки коштують 29,99 дол. і 49,99 дол., 

причому на першу пропонується підписатися, якщо користувач має намір 

залучити через Nav фінансування в найближчі шість місяців, а на другу, коли 

вже користується кредитами. На сайті Nav є маркетплейс з пропозиціями за 

різними формами фінансування від 36 банків, фінансових компаній і 

кредитних сервісів [51]. 

По-шосте, конкурентна привабливість світового ринку альтернативного 

фінансування стала важливим фактором зміни напрямів діяльності окремих 

посередників фінансового ринку, які працюють з борговими зобов’язаннями і 

зумовила інвестиції в фінансові технології інших секторів фінансового ринку. 

Так, наприклад, колектор нового покоління TrueAccord (заснований в 

2013 році, інвестовано 5 млн дол.) використовує машинне навчання для 
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персоналізації процесу стягнення боргів. Завдяки комп'ютерній оптимізації 

взаємодії з боржниками TrueAccord збирає в середньому на 20 центів більше з 

кожного долара боргу, ніж традиційні колектори. Ринок потенціальних 

клієнтів великий - принаймні 30 млн американців потрапляли в скрутну 

ситуацію з поверненням кредитів, а загальний ринок боргу оцінюється майже 

в 12 трлн дол., що робить колекторські послуги важливою частиною 

американської економіки [51]. 

По-сьоме, на світовому ринку альтернативного фінансування компанії 

широко застосовують принципи діяльності з традиційного сектору 

фінансового ринку (хеджування ризиків, диверсифікація інвестицій, спільне 

фінансування, фінтех тощо).  

Кредитний сервіс Earnest (заснований в 2013 році, інвестовано 99 млн. 

дол., додатково надано 200 млн дол. боргового фінансування) позиціонується 

як більш дешевий кредитний партнер для надійних клієнтів. Earnest враховує 

для прийняття кредитних рішень більш широкий контекст, ніж кредитний 

рейтинг потенційного позичальника, а саме: наявність руху за існуючими 

банківських рахунків та ін. Додаткові переваги Earnest - відсутність комісій за 

видачу кредиту, можливість в будь-який час змінити суму місячного платежу, 

можливість переключитися з фіксованої ставки кредиту на плаваючу, 

можливість пропустити платіж та ін.  

Окремий напрямок діяльності Кредитного сервісу Earnest - 

рефінансування кредитів на освіту. Середньостатистичний студент може 

заощадити в середньому 18000 дол. за життєвий цикл освітнього кредиту [51]. 

Хоча більша частина аналізу виконується автоматизовано, при необхідності 

позичальник може зв'язатися безпосередньо з кредитним офіцером для 

пояснення життєвих обставин, що впливають на рішення про видачу кредиту. 
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2.2. Інституціональні основи розвитку світового ринку 

альтернативного фінансування  

  

Стрімкий розвиток глобального ринку альтернативного фінансування є 

об’єктивною передумовою формування міжнародного інституціонального 

середовища з регулювання економічних відносин у цій сфері. У сучасній науці 

існують різні визначення поняття «регулювання»: як активний та свідомий 

вплив на певний процес з боку держави або суспільних організацій та як 

можлива нормативно-правова основа саморегуляції процесу (теорія систем); 

як кейнсіанська політика стабілізації (макроекономічна теорія); як 

розширення регламентації та сукупність механізмів, що сприяють розвитку 

певного процесу в межах існуючих меж економічних систем та ринків (теорія 

ринку). У межах даного дослідження під регулюванням міжнародного ринку 

альтернативного фінансування розуміється сукупність взаємодоповнюючих 

інституційних форм, які формують нормативно-правовий базис економічних 

відносин суб’єктів ринку в межах певних економічних систем.  

Аналітичний огляд публікацій дозволяє стверджувати, що обговорення 

питань регулювання міжнародних економічних відносин на ринку 

альтернативного фінансування відбувається теоретиками та практиками у 

всьому світі. Проблеми регулювання ринку альтернативного фінансування з 

різним ступенем дослідження глибини питання, висвітлені в роботах таких 

науковців, як Вісмара С. [190], Хопкінс Дж. [147], Манханда К. [161], Фрідман 

Д. та Наттінг М. [116], Душинскі Г. та ін. [132], Аграваль А. та ін. [90]. 

Згідно досліджень [128] щодо оцінювання моделей альтернативного 

фінансування, було доведено важливість довіри між МСП та учасниками 

платформ. 

Краудфандингова модель фінансування настільки відрізняється від 

традиційних фінансових механізмів глобального ринку, що для національних 

регуляторів включити її в існуючу інституційну систему виявилося дійсно 

складним завданням. Деякі функції краудфандингової моделі можуть 
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регулюватися правилами інституційного інвестування, інші – інструментами 

захисту прав споживачів, діловою практикою або положеннями що 

визначають фінансову поведінку суб’єктів глобального ринку. Згідно 

інформації про популярність альтернативного фінансування, цей розвиток 

можна розглядати як неконтрольоване зростання з потенційно негативними 

наслідками. Отже, це ще одна з причин для регулювання цього незрілого 

ринку. 

За словами Дегріса та співавторів [128], у голландських МСП доступ до 

фінансових ринків обмежений, і тому рішення щодо структури капіталу в 

більшості випадків обмежуються вибором між боргом (банківськими 

позиками) та капіталом. На відміну від великих корпорацій, які мають 

набагато більше можливостей щодо вибору фінансування, тобто приватного 

боргу чи державного боргу (нуль-купонні облігації, конвертовані облігації 

тощо). Через обмежені фінансові джерела для МСП, банки є основним 

джерелом фінансування, і на практиці рішення щодо фінансування МСП 

переважно обмежуються вибором між банками. 

Згідно досліджень Пінотті [204], слід перевіряти довіру між кредитором 

та інвестором. Попередні дослідження вже довели важливість довіри між МСП 

та банками. Крім того, згідно із твердженням Вардропа, оцінювання платформ 

альтернативних фінансів коливається від сотень до тисяч. Крім того, як 

свідчить інформація про популярність альтернативного фінансування, цей 

розвиток можна розглядати як неконтрольоване зростання з потенційно 

негативними наслідками. Отже це ще одна причина для регулювання цього 

незрілого ринку. 

Розглядаючи традиційні та альтернативні джерела формування 

фінансових ресурсів, слід враховувати наявні відмінності у залученні коштів 

для новостворених і вже функціонуючих підприємств. Внутрішні джерела 

фінансових ресурсів для новостворених підприємств формуються, як правило, 

за рахунок статутного капіталу, тоді, як для функціонуючих підприємств, 

окрім цього, також доступні надходження власних фінансових ресурсів у 
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вигляді прибутку й амортизаційних відрахувань. Відмінності також 

відстежуються і під час залучення позикових коштів. Так, банки з меншою 

пересторогою та на кращих умовах кредитують бізнеси з позитивною 

кредитною історією, досить тривалим досвідом роботи на ринку, а також своїх 

клієнтів, які мають у них відкриті активні банківські рахунки. Відповідно, для 

новоствореного підприємства, навпаки, значно простіше отримати 

фінансування з альтернативних джерел, зокрема використовуючи 

краудфандингові платформи, особливо у сфері діяльності інноваційного 

бізнесу, привабливого для значної кількості інвесторів. 

Водночас існують і певні ризики. 

1. Для підприємців існує ризик того, що озвучені на краудфандингових 

платформах нові ідеї (особливо пов'язані з реалізацією технологічних 

проектів) можуть бути запозичені іншими компаніями і реалізовані ними 

самостійно. При цьому завчасна захист прав промислової інтелектуальної 

власності (отримання патенту на винаходи, корисні моделі та ін.), яку було б 

бажано провести, в цьому випадку може бути ускладнена через те, що процес 

патентування є тривалою і дорогою процедурою. Та і скільки-небудь серйозні 

проекти вимагають набагато більших грошей, ніж ті, що можливо зібрати на 

вітчизняних платформах, беручи до уваги скромні середньостатистичні 

доходи українців, відсутність у переважної їх числа прагнення до технічного 

новаторства і його підтримки, а також інформацію, що з'явилася згодом боязнь 

втягнутися в будь-яку фінансову авантюру. Тому для таких проектів 

краудфандингова форма їх підтримки може бути переважно додатковою за 

умови, що є (або з'явиться в подальшому) головний канал фінансування, що 

представляє основний розмір коштів. Використання краудфандингу, як методу 

співфінансування проектів (із зазначенням цього факту), може розглядатися і 

як конкурентна перевага в зборі коштів. 

2. Ризик є і для самих інвесторів, адже для них складно визначити, 

наскільки успішним може стати проект, які його перспективи, не кажучи вже 

про можливість шахрайства з боку його авторів. Платформи, на яких 
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представлені проекти, природно, не можуть відповідати за їх технічну 

можливість реалізувати, а тим більше за економічні результати. Разом з тим, 

однією з вагомих причин того, що поки серйозних проблем майже не було (в 

тому числі і в України), є прагнення модераторів майданчиків попередньо 

щільно попрацювати з пропонованими проектами й їх авторами, щоб 

переконатися в серйозності їхніх намірів. 

3. Найбільш гострі наслідки невдалого проекту можуть бути в разі 

боргового і акціонерного краудфандингу, недарма, як уже зазначалося вище, 

регулюванню останнього в світі приділяється значна увага. В Україні він поки 

не знайшов активного поширення, і немає ще законодавчих актів. На відміну 

від нього борговий краудфандинг вже застосовується, чому сприяють 

майданчики взаємного кредитування: працюють за схемою P2P (кредитування 

громадянами один одного), а також схемою P2B (кредитування фірм 

фізичними особами). 

Однак регулювання цього ринку теж поки відсутнє. Не визначено і 

статус відповідних майданчиків, їх відповідальність перед своїми клієнтами. 

4. Дуже актуальними питаннями, які потребують опрацювання, є 

здійснення контролю за використанням зібраних і ще не перерахованих 

ініціаторам грошей, а також облік повернення спонсорам засобів, якщо їх збір 

в необхідному обсязі в результаті не був завершений. Правовий вакуум у цій 

сфері може привести до виникнення проблем. Компанії, які здійснюють 

краудфандингову діяльність, не входять до переліку організацій, що 

підпадають під дію законодавства щодо протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, що на 

практиці виключає за ними контроль, здійснюваний відповідними 

державними органами з метою попередження, виявлення та припинення діянь, 

пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним 

шляхом. Платформи, що акумулюють кошти інвесторів до передачі їх своїм 

клієнтам, повинні враховувати їх на окремому рахунку. 
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Виявлені ризики альтернативного фінансування фактично є 

передумовою посилення норм регулювання на світовому фінансовому ринку. 

Але ці заходи можуть мати галузеві ризики та негативні наслідки. Адже деякі 

МСП з високотехнологічних секторів, які в даний момент відстають, змогли б 

мати збалансовані джерела фінансування для швидкого зростання 

продуктивності за умови дерегуляції платформ альтернативного 

фінансування.  

В цілому аналітичний огляд законодавства 36 країн показав, що в 

країнах світової економіки по різному вирішується питання регулювання 

ринку альтернативного фінансування. Виявлено, що інституційні основи 

регулювання економічних відносин суб’єктів ринку альтернативного 

фінансування в більшості країн лише формуються (рис. 2.7).  

 

Рис. 2.7 Розподіл країн за наявністю спеціального законодавства для 

альтернативного фінансування 

Джерело: складено автором на основі даних [184, 190] 

 

Інтенсивне зростання краудфандингу на ринку ЄС поєднується з 

відсутністю у 19 країн (більше половини з країн ЄС) національних 

законодавчих актів, які встановлюють специфічні норми для ринку 

альтернативного фінансування.  

На інших міжнародних ринках ситуація подібна. Зокрема Китай має 

найбільший ринок краудфандингу - 243,28 млрд дол. США (в 2016 році) [113], 

Країни, що мають спеціальне законодаство

• Австрія, Бельгія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ізраїль, Італія, Литва, 
Нідерланди, Словенія, Іспанія, Великобританія, США, Японія

Країни, що не мають спеціального законодаства

• Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Гібралтар, Угорщина, Ірландія, 
Латвія, Люксембург, Мальта, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Швеція, 
Швейцарія, Китай
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проте інституційні засади, що регулюють економічні відносини суб’єктів 

ринку, не сформовані. Слід зазначити, що спеціальне законодавство в сфері 

альтернативного фінансування покликане не стільки сприяти розвитку ринку, 

скільки захистити інвесторів краудфандингових платформ від шахрайства і 

зловживань, які призводять до втрати їх коштів. 

Проведений хронологічний аналіз розвитку інституційних засад 

формування локальних ринків показав, що першою країною, де найбільш 

системно визначений механізм захисту інвесторів на ринку альтернативного 

фінансування, стали США. Зокрема 5 квітня 2012 року Президент США Барак 

Обама підписав закон, який має назву Jumpstart Our Business Startups Act 

(скорочено - JOBS Act) і регулює економічні відносини між учасниками ринку 

альтернативного фінансування. 10 липня 2013 року, через більш ніж рік, SEC 

випустила остаточний звід правил, які забезпечують виконання JOBS Act 

[151]. 

За новим законом у США залучення капіталу у стартапи стало можливо 

від будь-якого інвестора з відносно невеликою сумою вкладень. Раніше брати 

участь в початковому публічному розміщенні (Initial Public Offering – IPO) 

могли тільки акредитовані інвестори і кваліфіковані інституції. В основному, 

це великі інвестиційні фонди, а також багаті люди, які заробляють більше 200 

тис. дол. США на рік або мають фінансові статки більш ніж 1 млн дол. США. 

Таким чином, закон розширив поняття інвестора, по суті давши можливість 

інвестувати в стартапи більш ніж 90% американцям, які раніше не могли цього 

робити. 

Основне занепокоєння регулятора американського ринку 

альтернативного фінансування полягало в тому, щоб не допустити ситуації на 

ринку, коли інвесторам, які не мають відповідної кваліфікації, продавалися б 

цінні папери, які нічого не варті. 

Було введено норму Закону, згідно якої регулюється процедура 

інвестування. Перш ніж цінні папери будуть продані будь-якому 

потенційному інвестору (точніше, за 21 день до цієї дати), всі матеріали, які 
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будуть надаватися потенційним інвесторам, повинні бути доступні для 

вивчення Комісією з цінних паперів і бірж (SEC). 

Вся відповідальність за розкриття інформації у США покладається на 

брокера-дилера. Наприклад, щоб скоротити ризик недобросовісної угоди, 

брокер повинен перевірити ділову репутацію та історію порушень кожного 

офіцера, директора та персон, яким належить понад 20% капіталу усіх 

емітентів, які пропонують цінні папери для продажу за цією процедурою. 

 Перша країна в Європі, яка прийняла правовий акт щодо регулювання 

ринку альтернативного фінансування, зокрема акціонерного краудфандингу (у 

грудні 2012 року), була Італія. Так званий «Decreto Crescita 2.0» [184] дозволив 

інноваційним компаніям та малим і середнім підприємствам (МСП) залучати 

кошти, розміщуючи цінні папери в Інтернеті. Менше ніж через рік, в червні 

2013 року Національна комісія з питань соціальної відповідальності (CONSOB 

- регулятор фінансового ринку) почала вести державний реєстр інвестиційних 

краудфандингових платформ. Серед вимог щодо капіталу в Італії, то 5% 

залучених коштів має фінансуватися професійними інвесторами, банками або 

інноваційними інкубаторами. 

 У квітні 2014 року Сполучене Королівство Великобританії в особі 

Управління з фінансового нагляду (FCA) прийняло директиву PSI14 щодо 

регулювання як кредитної, так і інвестиційної діяльності краудфандингових 

платформ. Для інвесторів встановлюються обмеження щодо обсягу можливих 

інвестицій у розмірі, що не перевищує одну десяту від загального об’єму їх 

активів, окрім випадків, якщо вони належать до певних категорій інвесторів 

(професійних інвесторів або отримують регульовану консультацію з питань 

інвестицій уповноваженою особою). 

 Регулювання інвестиційних краудфандингових платформ у Франції з 

вересня 2014 року здійснюється Комісією з регулювання фінансового ринку 

(Autoritédes Marchés Financiers - AMF) за підтримки «Autoritéde Contrôle 

Prudentielet de Résolution» (ACPR), що дозволяє розміщувати акції та облігації 

з фіксованою ставкою. Платформи повинні бути зареєстровані в державному 
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реєстрі – Registr unique des Intermédiariesen Assurance, Banqueet Finance 

(ORIAS) як фінансові посередники – Conseilleren Investissment Participatifs 

(CIP). Щоб звільнитись від обов’язку щодо публікації проспекту емісії, 

максимальна сума грошей, яка може бути зібрана по одному проекту, має 

становити не більше 1 млн євро на рік. 

 Діяльність німецьких інвестиційних платформ регулюється з квітня 

2015 р. за допомогою Закону про захист малих інвесторів 

(Kleinanlegerschutzgesetz). У Німеччині існують наступні види дозволених 

інвестицій – по-перше, це так звана «мовчазна участь» (stille Beteiligungen), 

по-друге, інвестиції з незабезпеченими правами участі (Genussrechte) та, по-

третє, субординовані кредити з правом отримання частини прибутку 

(partiarische Nachrangdarlehen). Ці інвестиції відрізняються від цінних паперів, 

які зазвичай торгуються на європейських інвестиційних краудфандингових 

платформах, з точки зору прав та обов'язків інвесторів.  

Органом, який відповідає за ринок альтернативного фінансування 

(інвестиційного краудфандингу), є Федеральний орган фінансового нагляду 

Німеччини (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin). Незважаючи 

на те, що не існує національного реєстру інвестиційних краудфандингових 

платформ, вони повинні бути або класифіковані як підприємства з надання 

інвестиційних послуг згідно законодавства про торгівлю цінними паперами 

Німеччини (Wertpapierhandelsgesetz), або бути об’єктом контролю з боку 

загальних органів регулювання торгівлі. Компанії звільняються від 

необхідності щодо публікації проспекту емісії, якщо загальна вартість 

випущених інвестицій не перевищує 2,5 млн євро.  

На відміну від Італії, Великобританії та Франції, де для професійних 

інвесторів не існує обмежень, у Німеччині як роздрібні, так і професійні 

інвестори підпадають під дію ліміту щодо розміру інвестицій на одного 

емітента, якщо вони не є юридичними особами. Так, якщо інвестор володіє 

активами не менше 100000 євро, він може інвестувати в емітента більше 10000 

євро, інакше можлива сума інвестицій на одного емітента не має 
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перевищувати 2-кратний місячний чистий дохід інвестора та 10000 євро. Якщо 

інвестор не надав жодної інформації про свій дохід, сума інвестицій в одного 

емітента має бути не більше 1000 євро. 

 Інші європейські країни за останні три роки (2015–2018 рр.) прийняли 

аналогічні правила для інвестиційних краудфандингових платформ. У квітні 

2015 року іспанський уряд запровадив комплексне регулювання 

альтернативного фінансування (інвестиційного краудфандингу) у правовому 

акті, що дістав назву Ley de Fomento a la Financiación Empresarial.  

У серпні 2015 року уряд Португалії прийняв Закон про краудфандинг, 

що регулює ринок альтернативного фінансування. Подібні правові акти були 

прийняті в Австрії та Швейцарії у 2015 році, а у Фінляндії та Нідерландах в 

2016 році. Так, в квітні 2016 року у Фінляндії набрав чинності Закон про 

краудфандинг 734/2016, який встановлює положення щодо придбання, 

надання та механізм професійного посередництва у моделях краудфандингу з 

кредитування та інвестування у власний капітал підприємства.  

У вересні 2016 року Греція прийняла Закон 4416/2016, що дозволяє 

здійснювати публічне розміщення цінних паперів через інвестиційні 

краудфандингові платформи без проспекту емісії, якщо вони експлуатуються 

ліцензованими інвестиційними фірмами.  

У грудні 2016 року у Литві набрав чинності Закон про краудфандинг 

(Latvijas Republikas sutelktinio finansavimo įstatymas), який усунув перешкоди 

для роботи як краудфандингових платформ, заснованих на рівноправному 

кредитуванні (P2P Lending), так і тих, що передбачають інвестування у 

власний капітал (Equity Crowdfunding). 

Що стосується інших країн світу, то тут теж можна спостерігати активні 

дії щодо врегулювання питань на ринку альтернативного фінансування. 

Так, в Канаді першим регіоном, який прийняв акт у сфері регулювання 

краудфандингу, була провінція Саскачеван, яка у грудні 2013 р. затвердила 

Генеральний наказ 45-925 про звільнення краудфандингових платформ від 

загальних процедур щодо проспекту емісії. Пізніше в 2015 р. шість провінцій 
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(Британська Колумбія, Саскачеван, Манітоба, Квебек, Нью-Брансвік та Нова 

Шотландія) також прийняли подібні акти.  

У Китаї в 2015 році Державна комісія з активів (SAC) розробила проект 

регуляторної бази для ринку альтернативного фінансування.  

У Японії в травні 2015 року було прийнято Закон «Про фінансові 

інструменти та біржі», який передбачає, що акції можуть торгуватися на 

інвестиційних краудфандингових порталах.  

Південна Корея запровадила регулювання інвестиційної та кредитної 

діяльності краудфандингових платформ Законом «Про фінансові інвестиції та 

ринки капіталу», який набрав чинності в січні 2016 року.  

Нова Зеландія ще в 2014 році прийняла нормативний документ щодо 

реформи у регулюванні поведінки фінансових ринків, яким встановила вимоги 

і до інвестиційного краудфандингу. 

У Австралії ринок інвестиційного краудфандингу функціонує для 

професійних інвесторів ще з 2007 р. Останні події відбулися в березні 

2016 року, коли уряд запровадив зміни у Законі про корпорації, дозволивши 

купівлю повноцінних звичайних акцій через краудфандингові платформи 

роздрібним інвесторам. 

В Ізраїлі інвестиційний краудфандинг дозволено згідно з Правилами 

щодо цінних паперів №5777-2017 (розділ називається «Пропозиція цінних 

паперів через Координатора пропозиції»), які були затверджені в березні 2017 

р. та опубліковані 26 червня 2017 р.  

Подібні правові акти поступово приймаються і й в інших країнах світу. 

Нижче наведено хронологічний аналіз законодавчих актів в сфері 

регулювання ринку альтернативного фінансування в країнах з найбільш 

розвиненими ринками альтернативного фінансування (табл. 2.5). 
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Таблиця 2.5 

Хронологічний аналіз прийняття знакових регуляторних актів щодо 

альтернативного фінансування 

Період часу Країна Прийняття знакових регуляторних актів щодо альтернативного 
фінансування 

Квітень, 2012 США Президент Обама підписав закон про полегшення регуляторних 
умов при створенні нових компаній (JOBS Act) 

Грудень, 
2012 

Італія Decretolegge 179/2012 (DecretoCrecita 2.0) - Перший в Єропі 
правовий акт, що регулює діяльність в сфері краудфандингу 

Грудень, 
2013 

Канада Провінція Саскачеван прийняла Генеральний наказ 45-925 про 
звільнення від загальних вимог щодо проспекту емісії для 
краудфандингу, заснованого на отриманні частки у бізнесі 
(EquityCrowdfundingExemptionGeneralOrder 45-925) 

Квітень, 2014 Нова Зеландія  Постанова 2014 LI 2014/326 про Зміни до Положенняпро 
регулювання фінансового ринку, в т.ч. щодо краудфандингу 

Квітень, 2014 Великобританія Положення Управління з фінансового нагляду (FCA 
PolicyStatement) PSI14/4, що визначає умови інвестування у 
краудфандинг 

Вересень, 
2014 

Франція Декрет № 2014-1053, щодо регулювання діяльності фінансових 
посередників («CIP» – conseileninvestissementparticipatif) та 
радників («IFP» – intermédiaireenfinancementparticipatif)  

2015 Китай Розробка правил Державною комісією по активам (SAC) щодо 
регулювання інвестиційного краудфандингу 

Квітень, 2015 Німеччина Закон про регулювання інвестиційного крайдфандингу 
(Kleinanlagerschutzgesetzfrom BGBLI 2015) 

Квітень, 2015 Іспанія Директива про інвестиційний краудфандинг (Ley 5/2015 
deFomento a laFinanciationEmpresarial)  

Травень 2015 Канада Multilateral CSA Notice 45-316. 
Sixprovincesadopttheregulationofequitycrowdfunding 

Серпень, 
2015 

Португалія Закон про краудфандингNo 1/2016  

Вересень, 
2015 

Австрія Акт про Альтернативне фінансування 

Березень, 
2016 

Австралія Біль про зміни у Законі про корпорації (дозвіл купівлі звичайних 
акцій через краудфандингові платформи роздрібним 
інвесторам)  

Квітень, 2016 Фінляндія Акт про Краудфандинг №734/2016 

Квітень, 2016 Нідерланди Акт про рекгулювання позичкового та інвестиційного 
краудфандингу (Staatsblad 201698)  

Травень, 2016 США Імплементація розділу III щодо краудфандингу (JOBS ActTitle 
III)  

Вересень, 
2016 

Греція Прийняття Закону 4416/2016, що дозволяє здійснювати публічне 
розміщення цінних паперів через інвестиційні краудфандингові 
платформи без проспекту емісії 

Грудень, 
2016 

Литва Закон про краудфандинг 
(LatvijasRepublikassutelktiniofinansavimoįstatymas) 

Травень, 2017 Ізраїль Прийняття Правил щодо цінних паперів №5777-2017 (розділ 
«Пропозиція цінних паперів через Координатора пропозиції») 

Джерело: складено автором на основі аналізу [184, 190] 
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Таким чином, узагальнюючий аналіз національних інституційних засад 

в сфері регулювання ринку альтернативного фінансування показав, що 

ключовими його положеннями є інструменти захисту прав інвесторів 

(встановлення лімітів на обсяг інвестицій в одного емітента, тощо), а також 

принцип усунення бар’єрів для розвитку краудфандингових платформ. 

Щодо України, то ринок альтернативного фінансування практично не 

розвинутий. Український краудфандинг має переважно соціально-культурну 

спрямованість. У 2012 р. BigIdea запустив краудфандингову платформу 

«Спільнокошт», яка стала першим майданчиком колективного фінансування в 

Україні. Завдяки їй фінансування отримали такі проекти як Hromadske.tv та 

Громадське радіо [36].  

Однак, акціонерний краудфандинг або рівноправне кредитування в 

Україні поки не розвивається, хоча на тлі відсутності адекватних пропозицій 

щодо кредитування з боку банківського сектору для малого і середнього 

бізнесу ці форми альтернативного фінансування мають великий потенціал для 

розвитку. Але для цього потрібне в тому числі прийняття спеціального 

законодавства з урахуванням вищезазначеного досвіду інших країн. 

Слід зазначити, що останнім часом зростає обсяг міжнародної діяльності 

краудфандингових платформ. Що стосується законодавства то, як правило, в 

країнах не має обмежень для національних операторів, які залучають кошти за 

кордоном. Водночас, якщо іноземна платформа планує працювати на 

внутрішньому ринку країни, то до неї висуваються такі ж самі вимоги як і для 

національних операторів щодо ліцензування та виконання інших нормативів. 

Дослідивши розвиток інституційних основ розвитку альтернативного 

фінансування, доцільно відзначити певні країнові особливості (рис. 2.8). 

Наприклад, кілька європейських країн запровадили зміни до норм, що 

регулюють сектор альтернативних фінансів в ЄС. Британський Financial 

Conduct Authority відслідковує і перевіряє рекламні кампанії Р2Р-платформ, 

так як інвестори не мають доступу до схем гарантування вкладень, які надані 

банківським вкладникам.  
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Рис. 2.8 Механізм регулювання світового ринку альтернативного 

фінансування 

Джерело: розроблено автором 

 

У США теж є норми локального ринку альтернативного фінансування, 

згідно яким компанії з платформами Р2Р зобов'язані подавати звітність в SEC 

(Securities and Exchange Commission) для проходження перевірок на 

відповідність федеральним законам і законам штатів. Характерно, що 

нездатність китайських органів моніторингу фінансового сектора 

контролювати вибухоподібний темп зростання компаній в сфері Р2Р привела 

до банкрутства Ezuboі спричинила за собою втрату коштів інвесторів в розмірі 

11 млрд дол. [55]. 

У той час, як Р2Р-платформи залишаються схильними до ризиків 

дефолту, шахрайства або конкуренції, що загострилася з банками, 

перспективи зростання світового ринку альтернативного фінансування 

залишаються високопрогнозованими. Прозорий і ефективно регульований 
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сектор прямого кредитування пропонує широкий спектр можливостей для 

альтернативного інвестування як для позичальників, так і для кредиторів. 

Майбутнє індустрії Р2Р переважно визначатиметься зростанням процентних 

ставок, розвитком цифрових технологій в секторі «fintech», конкуренцією з 

банками і зростанням бази потенційних клієнтів. 

В бізнес середовищі зростає потреба розвивати фінансові технології, в 

тому числі, у сфері альтернативного фінансування. Структура світового ринку 

має тенденцію до збільшення присутності великих компаній - Zopa, IBM, UBS 

Smartwealth, RateSetter, Microsoft та ін. 

Проблема формування міжнародного інституційного середовища та 

розвитку моделей світового ринку альтернативного фінансування є об’єктом 

обговорення бізнес-спільноти. Найбільша конференція з альтернативного 

фінансування відбулася в Сан-Франциско (2018) і зібрала понад 

1000 учасників, 500 компаній і 150 інвесторів з усього світу. Обговорювалися 

перспективи розвитку технологій, окрема увага була приділена розвитку 

технологій блокчейн і можливостям співробітництва між Р2Р-платформами і 

банками та страховими компаніями.  

За оцінками аналітиків спостерігається тенденція формування 

інституційних основ регулювання інтегрованих ринків. Слідом за першою 

платіжною директивою, основним досягненням якої є єдина зона платежів 

SEPA, ЄС починає перехід до регулювання європейського ринку 

альтернативного фінансування [36]. 13 січня 2018 року в ЄС було завершено 

черговий етап імплементації платіжної директиви. До цієї дати банки повинні 

були привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства. 

Друга директива має ще більш амбітну мету, ніж перша - створити рівні 

умови на ринку для традиційних фінансових компаній і нових гравців, які 

з'явилися в результаті цифрових перетворень. Одна з основних вимог нового 

законодавства – це доступ до акаунтів клієнтів для сторонніх компаній. 

Іншими словами, організація, яка володіє платіжним акаунтом клієнта 

(наприклад, банк), має дозволити іншій організації (наприклад, Фінтех-
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стартапу) отримати до нього доступ через API і використовувати ці дані з 

метою створення нових продуктів і управління фінансами за умови згоди 

клієнта. Серед інших особливостей директиви - надійна система ідентифікації 

клієнта, посилений захист даних при передачі їх стороннім провайдерам [36].  

Переваги нового законодавства для платіжних провайдерів очевидні. У 

їх розпорядженні виявляються дані про клієнтів, які можна використовувати 

для створення більш ефективних послуг і, потенційно, залучати більшу 

кількість клієнтів. Так, згідно з дослідженнями Accenture [36], 9% роздрібних 

платежів до 2020 року будуть проведені через PISP-провайдерів 

(постачальники послуг ініціації платежів). Але, як зазначають автори, це не 

означає, що розвиток альтернативного фінансування (PSD2) слід розглядати, 

як кінець монополії банків на ринку платіжних сервісів. Швидше за все це нові 

драйвери і каталізатори змін в сфері роздрібних банківських сервісів. 

 

2.3. Вплив світового ринку альтернативного фінансування на 

розвиток малого та середнього бізнесу 

 

За оцінками науковців та практиків позитивний вплив альтернативного 

фінансування на розвиток бізнесу виявляється у багатьох аспектах і 

напрямках. Відповідно до звіту ОЕСР [174], малі та середні підприємства 

(МСП) все частіше звертаються до альтернативних джерел фінансування, 

водночас, обсяги нових банківських кредитів в ряді країн зменшуються. 

Однак, багато малих і середніх підприємств все ще залишаються занадто 

залежними від банківських кредитів, а використання інших інструментів, крім 

прямого боргу, сильно відрізняється в різних країнах. 

Будь яка компанія розвивається успішно лише за умов достатнього 

фінансування на всіх етапах функціювання, але доступність джерел 

фінансування має певні ризикові обмеження(рис. 2.9). 
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Рис. 2.9 Джерела фінансування на різних стадіях життєвого циклу 

компанії 

Джерело: cкладено автором 

 

Загалом використання альтернативних фінансів на основі онлайн-

ресурсів можливе на всіх стадіях життєвого циклу компаній МСБ [170]. 

Використання донорського або заснованого на винагороді краудфандингу 

добре підходить на етапі розробки ідеї, створення та перевірки концепції і 

прототипування. Це дозволяє широкій спільноті користувачів соціальних 

мереж вирішувати, які ідеї варті існування та фінансування, а які ні.  

Взагалі альтернативне фінансування має економічну сутність більш 

вагому, тому слід розглядати його вплив на важелі розвитку МСП (рис. 2.10). 

 

Рис. 2.10 Роль альтернативних фінансів в розвитку малого та середнього 

бізнесу 

Джерело: побудовано автором на основі [185] 
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Малий і середній бізнес (МСБ) утворюють основу для національних 

економік країн-членів ОЕСР [174], забезпечуючи 60% всієї зайнятості та в 

середньому від 50% до 60% доданої вартості в країні. Ці підприємства є 

ключем для розвитку економіки в цілому. Цифровізація створює можливості 

для підвищення якості і державних фінансів. Впровадження цифрових 

технологій державними органами може призвести до підвищення доходів від 

податків на додану вартість, тарифів і з інших джерел завдяки поліпшенню 

звітності за операціями. За розрахунками окремих науковців для країн, що 

відносяться до Асоціації країн Південно-Східної Азії, прогнозний приріст від 

цифрових перетворень МСП оцінюється в 1,2% ВВП, а для невеликих держав 

Азії, він складе близько 2,5% ВВП. 

 Аналіз підприємств [193], які переважно фінансуються 

краудфандинговими платформами, за видами діяльності показав, що 

технологічні компанії обіймають топові позиції практично в усіх регіонах 

Америки. Однак популярність інших секторів серед краудфандингових 

інвесторів різниться в залежності від регіону. Так, в США в ТОП-5 галузей 

входять «Нерухомість», «Їжа та напої», «Кіно та розваги», «Роздрібна та 

оптова торгівля». В Канаді пріоритетним сектором також є «Нерухомість», 

проте ще «Соціальне підприємництво» та «Інтернет і торгівля». Щодо 

компаній латиноамериканських країн популярними секторами, окрім 

технологічного, є «Виробництво та інжиніринг», «Будівництво» та «Бізнес та 

професійні послуги» (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6  

Сфери діяльності компаній, які найбільше фінансуються 

краудфандинговими платформами в Америці за регіоном, % 

Сфера діяльності США Канада Латиноамериканські 
країни 

Нерухомість та житло 20 14 
 

Технологія 12 21 12 
Їжа та напої 10 

  

Кіно та розваги 7 
  

Роздрібна та оптова торгівля 7 
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Сфера діяльності США Канада Латиноамериканські 
країни 

Соціальне підприємство 
 

14 
 

Інтернет і торгівля 
 

14 
 

Виробництво та інжиніринг 
  

9 
Будівництво 

  
8 

Бізнес та професійні послуги 
  

9 
Інші 44 37 62 
Всього  100 100 100 

Джерело: складено на основі [193] 

 

В Європі галузева структура інвестицій дуже залежить від типу моделі 

краудфандингової платформи. Так, деякі моделі природно узгоджуються з 

певними галузями промисловості і тому мають там максимальну 

представленість. Наприклад, не дивно, що переважна більшість проектів для 

краудфандингу, заснованого на нерухомості (83%) та рівноправного 

майнового кредитування (84%) пов’язана з сектором «Нерухомість і житло». 

Що стосується боргових цінних паперів, то понад 45% фінансування було 

спрямовано на підприємства, що займаються питаннями охорони 

навколишнього середовища, відновлюваної енергетики та клінінговими 

технологіями. 

У випадку застосування платформ винагородного краудфандингу, 27% 

бізнес-фандрейзингів були спрямовані у сектор «Фільми та розваги» та 26% - 

у «Мистецтво, музика та дизайн». Для моделі альтернативного фінансування 

на платформі розподілу прибутку 53% зосереджені на секторі «Спорт», а 24% 

- «Харчування та напої» (табл. 2.7). 

В оглядах міжнародних компаній в пошуках відповіді на питання, як 

цифрове фінансування може стимулювати зростання в країнах з економікою, 

що розвивається, зазначається роль МСП. Згідно досліджень у світі [185] 

понад 2 млрд людей і 200 млн мікро-, малих і середніх підприємств в країнах 

з економікою, що розвивається, сьогодні не мають доступу до економіки і 

кредитів. Навіть тим, з доступом до банківських кредитів, МСП часто 

доводиться платити високу плату за умов обмеженого асортименту 
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фінансових джерел. Як наслідок, стримується економічне зростання як 

бізнесу, так і суспільства в цілому. 

Таблиця 2.7 

Сфери діяльності компаній, які найбільше фінансуються 

краудфандинговими платформами в Європі за типом моделі 

Модель 1 місце 2 місце 3 місце 
Рівноправне 
бізнес 
кредитування 

Біотехнології, 
Медтех та E-Health 

Їжа та напої Технологія 

Краудінвестинг Технологія Нерухомість та 
житло 

Інтернет і торгівля 

Винагородний 
краудфандинг 

Кіно та розваги Мистецтво, музика 
та дизайн 

Технологія 

Благодійний 
краудфандинг 

Благодійність та 
філантропія 

Соціальне 
підприємство 

Мистецтво, музика та 
дизайн 

Краудфандинг, 
заснований на 
нерухомості 

Нерухомість та 
житло 

    

Інвойс-
трейдинг  

Транспорт та 
комунальні послуги 

Роздрібна та оптова 
торгівля 

Будівництво 

Боргові цінні 
папери  

Навколишнє 
середовище, 
відновлювана 
енергетика та 
клінінгові технології 

Нерухомість та 
житло 

Енергетика та гірнича 
справа 

Розподіл 
прибутку  

Спорт Їжа та напої Енергетика та гірнича 
справа 

Рівноправне 
майнове 
кредитування 

Нерухомість та 
житло 

Їжа та напої Виробництво та 
інжиніринг 

Джерело: складено на основі [185] 

 

Промислові підприємства, компанії з виробництва енергії та інші у 

важкій промисловості інвестують в переведення технологічних процесів в 

цифрову форму, залучаючи інвестиційні можливості спільного кредитування.  

Згідно теорії глобальних стартапів навіть самі маленькі підприємства 

можуть народитися глобальними. Частка міжнародних компаній на ринку 

реалізованих проектів щодо створення стартапів складає 86% [55]. Сьогодні, 

навіть найменші фірми з високотехнологічних секторів економіки, в умовах 
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обмеженого інвестування з боку інституційних інвесторів, залучаючи 

альтернативні джерела фінансування можуть змагатися з найбільшими 

транснаціональними корпораціями. Компанії з виробництва енергії 

інвестують в технології штучного інтелекту, приводячи нас ближче до епохи 

автомобілів-роботів, розумних будівель і розумних нафтових промислів.  

Згідно прогнозів науковців нові зростання та цифрові зрушення на 

світовому ринку альтернативного фінансування ще попереду. За висновками 

Д. Проссера [55], в 2015 році альтернативне фінансування в Великобританії 

стало потужним джерелом фондування для малого і середнього бізнесу, а в 

наступному очікується новий прорив. Альтернативні форми запозичення 

можуть остаточно сформуватися як реальний сегмент фінансової галузі і 

скласти конкуренцію банкам.  

Автор наводить дані, зафіксовані Liberum AltFi Volume Index і які 

відображають статистику альтернативного фінансування. Згідно з цими 

даними, запозичення малого і середнього бізнесу, отримані через 

краудфандингові платформи, склали в 2015 році в цілому 1,2 млрд фунтів 

стерлінгів, показавши зростання на 75% в порівнянні з попереднім роком. Ще 

333 млн фунтів стерлінгів дрібні фірми змогли отримати завдяки онлайн-

інвойс фінансуванню, що на 32% перевищує показники 2014 року. Нарешті, 

125 млн фунтів стерлінгів, тобто на 134% більше, ніж роком раніше, отримані 

в результаті краудфандингового продажу акцій. Згаданий індекс Liberum 

показав також, наскільки розгалуженим став сектор альтернативного 

фінансування останнім часом. У минулому році вже близько 20 провайдерів 

генерували кошти для малого бізнесу. Навіть найдрібніші гравці на ринку 

змогли залучити по кілька мільйонів фунтів. Природно, що лідери сектора 

оперували набагато більш значними сумами [55]. 

Позики, надані малому бізнесу через краудфандингові платформи, 

будуть прирівнюватися до індивідуальних ощадних рахунків (ISA). 

Розрахунки на динамічний розвиток в даній сфері автор публікації в The 

Independent пов'язує з двома важливими нововведеннями. Перш за все це, 



112 
 
намічене на квітень нинішнього року початок дії положення про Innovative 

Finance Isa. Його сенс у тому, що позики, надані малому бізнесу через 

краудфандингові платформи, будуть прирівнюватися до індивідуальних 

ощадних рахунків (ISA), а отриманий на них дохід звільнятися від 

оподаткування. Це не тільки прискорить розвиток Р2Р-кредитування, а й 

підвищить авторитет сектора альтернативного фінансування. 

Інший позитивний чинник - це плани уряду щодо введення так званої 

нормативної реферальної схеми (Statutory Referral Scheme), яка зобов'язала б 

банки в разі відмови в наданні кредиту направляти клієнта до провайдера 

альтернативного фінансування. 

Крім того, в нинішньому році один з операторів платформи 

альтернативного фінансування вперше може стати публічною компанією, що 

змусить ставитися більш серйозно до сектору в цілому. Фірма LendInvest 

офіційно оголосила, що готується до IPO, хоча і не позначила конкретної дати. 

Очікується, що наступними на черзі виявляться Funding Circle і Zone of 

Possible Agreement, яка стала свого часу світовим першопроходьцем в сфері 

альтернативного кредитування. 

Як вже зазначалося вище, найбільші ринки альтернативного 

фінансування зосереджені в Китаї, США та Великобританії. Саме вони є 

найрозвинутішими не тільки за обсягами, а й за формами. Причому кожна 

країна має свою регіональну специфіку. 

Так, ринок альтернативного фінансування Китаю переважно 

представлений рівноправним споживчим кредитуванням (63%), в той час, як у 

США цей показник майже в 2 рази менший - 34%, а у Великобританії всього 

23% (рис. 2.11). Взагалі китайський ринок – це переважно боргове 

кредитування – споживче, бізнес, інвойс-трейдинг. Звертає також увагу 

стрімке зростання участі самих платформ у цьому процесі. Мається на увазі 

так зване «балансове споживче» та «балансове бізнес» кредитування. 
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ТОП-5 форм альтернативного фінансування в Китаї, США та Великобританії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.11 Основні форми альтернативного фінансування в Китаї, США та 

Великобританії (2017 р.) 

Джерело: складено на основі [185, 180, 158, 193, 113, 136] 

 В США пішли ще далі в цьому процесі. У них саме балансове 

споживче кредитування знаходиться на першій позиції, а балансове бізнес-

кредитування на 3-ій. 
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Що стосується Великобританії, то тут на відміну від США та Китаю, на першій 

позиції знаходиться саме кредитування бізнесу (33%). Крім того, п’яту 

сходинку посідає акціонерний краудфандинг. Отже, ми можемо говорити, що 

у Великобританії альтернативне фінансування більш поширене серед бізнесу, 

ніж в США та Китаю. 

 Взагалі, з точки зору бізнесу на ринку альтернативного фінансування 

наразі розвилося два основних напрямки: це боргове фінансування і 

інвестиційне (рис. 2.12). Причому боргове за обсягами значно переважає 

інвестиційне і, в свою чергу, поділяється на рівноправне бізнес-кредитування, 

балансове бізнес-кредитування, інвойс-трейдинг та боргові цінні папери. До 

інвестиційного фінансування, перш за все, відноситься акціонерний 

краудфандинг. Також на деяких ринках деякого розповсюдження отримав 

краудфандинг, заснований на розподілі прибутку або доходу. 

 

 

Рис. 2.12 Основні форми альтернативного фінансування для бізнесу 

Джерело: розроблено автором  

 

 В абсолютних показниках Китай значно перевищує за обсягами 

фінансування бізнесу США і Великобританію разом взяті (рис. 2.13) 
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Рис. 2.13 Динаміка росту обсягів альтернативного фінансування для 

бізнесу в Китаї, США та Великобританії 

Джерело: складено на основі [185, 180, 158, 193, 113, 136] 

 

 Причому звертає на себе увагу, що по усім зазначеним країнам 

спостерігається скорочення приросту обсягів, що говорить про певну зрілість 

ринків (рис. 2.14). 

 

Рис. 2.14 Динаміка росту обсягів альтернативного фінансування для 

бізнесу в Китаї, США та Великобританії 

Джерело: складено на основі [185, 180, 158, 193, 113, 136] 
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Наступним важливим напрямком в дослідженні ринку альтернативного 

фінансування є його вплив на розвиток малого та середнього підприємництва 

в країні. Адже вже загальновідомо, що саме МСБ є драйвером розвитку країни 

на шляху зростання добробуту і макроекономічної стабільності. 

Задля аналізу пропонується відібрати країни з розвинутим ринком 

альтернативного фінансування, які показали найвище значення Індексу 

розвитку ринку альтернативного фінансування (AFDI). Це – Великобританія, 

США та Китай. 

В якості аналітичного інструментарію планується використовувати 

кореляційний аналіз.  

В першу групу показників для кожної країни беруться дані щодо обсягів 

за альтернативного фінансування у розрізі кожної форми за 5 років: з 2013 по 

2017 рр. (табл. 2.8) (джерело – аналітичні звіти Кембриджського центру 

Альтернативного фінансування). Дані представлені у додатках. Це – 

результативні показники і вони показують, як розвивається ринок 

альтернативного фінансування в країні. 

Таблиця 2.8 

Показники розвитку ринку альтернативного фінансування в 

країні (результативні показники) 

Форма Змінна Форма Змінна 
Альтернативне фінансування 
(всього) 

𝑎  Мікрофінансування / Акції 
спільноти 

𝑎  

Альтернативне фінансування 
бізнесу (всього) 

𝑎  Інші форми 𝑎  

Балансове бізнес кредитування 𝑎  Рівноправне бізнес кредитування 𝑎  
Балансове споживче 
кредитування 

𝑎  Рівноправне споживче 
кредитування на ринку 

𝑎  

Балансове кредитування 
нерухомості  

𝑎  Рівноправне кредитування 
нерухомості 

𝑎  

Боргові цінні папери 𝑎  Пенсійний краудфандинг 𝑎  
Благодійний краудфандинг 𝑎  Краудфандинг нерухомості 𝑎  
Акціонерний краудфандинг 𝑎  Краудфандинг на основі розподілу 

доходу / прибутку 
𝑎  

Інвойс трейдинг 𝑎  Винагородний краудфандинг 𝑎  
Джерело: розроблено автором 
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До другої групи показників входять дані щодо стану розвитку МСБ в 

країні (табл. 2.9). Сюди ж ми включили і стан фінансування МСБ із 

традиційних джерел – банківське кредитування та венчурні фонди. Це 

факторні показники. 

Таблиця 2.9 

Показники щодо розвитку МСБ в країні (факторні показники) 

Тема  Показник Позна-
чення 

Джерело 
статистичної 
інформації 

Ранній етап 
підприємницької 
діяльності (ТЕА) 

Ранній етап підприємницької діяльності (ТЕА) 𝑥  Global 
Entrepreneurship 
Monitor  

Зростаючий рівень підприємництва 𝑥  
Нова власність бізнесу 𝑥  

Очікування щодо 
створення 
робочих місць 

0 робочих місць за 5 років 𝑥  Global 
Entrepreneurship 
Monitor  

1 - 5 робочих місць за 5 років 𝑥  
6 або більше робочих місць за 5 років 𝑥  

Оцінка причин 
припинення 
бізнесу за 
регіонами 
  
  
  
  
  
 

Продається бізнес 𝑥  Global 
Entrepreneurship 
Monitor  

Нерентабельно 𝑥  
Проблеми з фінансами 𝑥  
Інша можливість 𝑥  
Вихід із бізнесу 𝑥  
Вихід на пенсію 𝑥  
Особисті причини 𝑥  
Інцидент 𝑥  
Бюрократія 𝑥  

Розподіл ТЕА за 
галузями 
промисловості  
  
  
  
  
  
  
 

Сільське господарство 𝑥  Global 
Entrepreneurship 
Monitor  

Видобуток 𝑥  
Виробництво 𝑥  
Перевезення 𝑥  
Опт / Роздріб 𝑥  
Інформаційно-комунікаційні технології 𝑥  
Фінанси 𝑥  
Професійний сервіс 𝑥  
Адміністративні послуги 𝑥  
Здоров'я, освіта, урядові та соціальні служби 𝑥  
Особисті / Споживчі послуги 𝑥  

Насіннєвий і 
венчурний 
капітал 

Насіннєвий і венчурний капітал 𝑥  World Bank 
Фінансування венчурного капіталу 𝑥  

Банківське 
кредитування  

Банківське бізнес кредитування 𝑥  
Нові кредити для МСП 𝑥  
Нові кредити для малого бізнесу 𝑥  
Внутрішній кредит приватному сектору (% від 
ВВП) 

𝑥  

Джерело: розроблено автором [133] 
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Результати кореляційного аналізу для Великобританії представлені у 

табл. 2.10. 

Таблиця 2.10 

Результати кореляційної залежності між показниками обсягами ринку 

альтернативного фінансування (у розрізі сегментів) та станом розвитку 

МСБ у Великобританії  

Показник/Змінна 
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a12 a9 a8 a2 a13 a1 

1 2 3 4 5 6 7 

Ранній етап підприємницької діяльності 
(ТЕА) 

x1 0,1847 0,1692 -0,0145 0,0867 0,0904 0,0886 

Зростаючий рівень підприємництва x2 0,0422 0,0098 -0,0958 -0,0347 -0,0240 -0,0278 

Нова власність бізнесу x3 0,3931 0,4066 0,1574 0,2932 0,2822 0,2860 

0 робочих місць за 5 років x4 -0,5326 -0,5127 -0,7770 -0,7231 -0,8036 -0,7479 

1 - 5 робочих місць за 5 років x5 0,5180 0,5081 0,9220 0,7069 0,8052 0,7336 

6 або більше робочих місць за 5 років x6 0,5788 0,5601 0,8372 0,7683 0,8490 0,7929 

Продається бізнес x7 0,0740 0,0980 0,0633 -0,0829 -0,1855 -0,1116 

Нерентабельно x8 -0,9535 -0,9459 -0,9566 -0,9889 -0,9990 -0,9927 

Проблеми з фінансами x9 0,6225 0,6035 0,6309 0,7372 0,8031 0,7564 

Інша можливість x10 -0,8511 -0,8635 -0,8454 -0,7586 -0,6871 -0,7395 

Вихід із бізнесу x11 -0,3028 -0,3257 -0,2925 -0,1500 -0,0470 -0,1215 

Вихід на пенсію x12 0,3971 0,3749 0,4069 0,5357 0,6202 0,5598 

Особисті причини x13 0,7441 0,7599 0,7368 0,6305 0,5468 0,6078 

Інцидент x14 0,4159 0,4377 0,4061 0,2686 0,1676 0,2407 

Бюрократія x15 0,8376 0,8505 0,8317 0,7419 0,6686 0,7223 

Сільське господарство x16 -0,9987 -0,9996 -0,9981 -0,9785 -0,9519 -0,9721 

Видобуток x17 0,9973 0,9988 0,9965 0,9736 0,9447 0,9666 

Виробництво x18 -0,7511 -0,7668 -0,7440 -0,6387 -0,5557 -0,6162 

Перевезення x19 -0,0664 -0,0423 -0,0771 -0,2216 -0,3212 -0,2496 

Опт / Роздріб x20 -0,6302 -0,6487 -0,6218 -0,5010 -0,4088 -0,4759 

Інформаційно-комунікаційні технології x21 -0,0508 -0,0267 -0,0615 -0,2063 -0,3064 -0,2344 

Фінанси x22 0,5956 0,5760 0,6042 0,7138 0,7824 0,7337 

Професійний сервіс x23 0,7088 0,7256 0,7012 0,5898 0,5031 0,5662 

Адміністративні послуги x24 0,9573 0,9640 0,9541 0,9003 0,8504 0,8874 

Здоров'я, освіта, урядові та соціальні 
служби 

x25 -0,4320 -0,4101 -0,4416 -0,5677 -0,6498 -0,5912 

Особисті / Споживчі послуги x26 -0,6963 -0,7134 -0,6886 -0,5756 -0,4879 -0,5518 

Насіннєвий і венчурний капітал x27 0,9735 0,9740 0,9604 0,9798 0,9562 0,9781 

Фінансування венчурного капіталу x28 -0,6572 -0,6789 -0,4794 -0,6310 -0,6217 -0,6163 

Банківське бізнес кредитування x29 0,7725 0,7854 0,7747 0,6997 0,7841 0,7006 
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Продовження таблиці 2.10 

1 2 3 4 5 6 7 

Нові кредити для МСП x30 0,0282 0,0818 -0,0701 0,0416 0,0601 0,0305 

Нові кредити для малого бізнесу x31 0,8976 0,8770 0,9059 0,8990 0,8897 0,8964 

Внутрішній кредит приватному сектору 
(% від ВВП) 

x32 -0,7798 -0,7632 -0,8189 -0,7545 -0,8487 -0,7653 

Джерело: розраховано автором на основі [133] 

 

Результати кореляційного аналізу для США представлені у табл. 2.11. 
 

Таблиця 2.11 

Результати кореляційної залежності між показниками обсягами ринку 

альтернативного фінансування (у розрізі сегментів) та станом розвитку 

МСБ у США  
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a13 a4 a12 a3 a14 a7 a1 a2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ранній етап 
підприємницької 
діяльності (ТЕА) 

x1 -0,38 0,35 -0,50 0,13 -0,12 0,13 -0,04 -0,04 

Зростаючий рівень 
підприємництва 

x2 -0,58 0,16 -0,73 -0,03 -0,33 -0,01 -0,27 -0,25 

Нова власність бізнесу x3 0,28 0,82 0,25 0,61 0,54 0,45 0,65 0,60 

0 робочих місць за 5 
років 

x4 0,10 -0,56 0,99 -1,00 -0,98 -0,82 -0,87 -0,99 

1 - 5 робочих місць за 
5 років 

x5 0,91 -1,00 0,34 -0,55 -0,65 0,09 -0,86 -0,59 

6 або більше робочих 
місць за 5 років 

x6 -0,64 0,93 -0,72 0,86 0,92 0,36 1,00 0,89 

Продається бізнес x7 0,96 -0,97 0,20 -0,43 -0,54 0,23 -0,78 -0,47 

Нерентабельно x8 0,55 -0,89 0,79 -0,91 -0,96 -0,46 -1,00 -0,93 

Проблеми з фінансами x9 0,67 -0,23 -0,79 0,62 0,52 0,98 0,21 0,58 

Інша можливість x10 -0,84 1,00 -0,48 0,68 0,76 0,07 0,93 0,71 

Вихід із бізнесу x11 -0,83 1,00 -0,49 0,68 0,77 0,08 0,94 0,72 

Вихід на пенсію x12 -0,49 0,85 -0,84 0,94 0,98 0,52 0,99 0,96 

Особисті причини x13 0,60 -0,91 0,75 -0,89 -0,94 -0,40 -1,00 -0,91 

Інцидент x14 0,53 -0,87 0,81 -0,92 -0,96 -0,48 -1,00 -0,94 

Бюрократія x15 -0,46 0,83 -0,85 0,95 0,98 0,55 0,99 0,97 

Сільське господарство x16 -0,56 0,89 -0,78 0,91 0,95 0,44 1,00 0,93 

Видобуток x17 0,68 -0,95 0,68 -0,84 -0,90 -0,31 -0,99 -0,86 

Виробництво x18 -0,45 0,83 -0,85 0,95 0,98 0,55 0,99 0,97 

Перевезення x19 0,65 -0,20 -0,81 0,65 0,55 0,98 0,25 0,61 
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Продовження таблиці 2.11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Опт / Роздріб x20 0,35 -0,76 0,91 -0,98 -1,00 -0,64 -0,97 -0,99 

Інформаційно-
комунікаційні 
технології 

x21 -0,31 0,73 -0,92 0,99 1,00 0,67 0,95 0,99 

Фінанси x22 -0,65 0,94 -0,71 0,85 0,91 0,34 1,00 0,88 

Професійний сервіс x23 -0,21 -0,28 0,99 -0,93 -0,88 -0,96 -0,67 -0,91 

Адміністративні 
послуги 

x24 0,63 -0,17 -0,83 0,67 0,57 0,99 0,27 0,63 

Здоров'я, освіта, 
урядові та соціальні 
служби 

x25 -0,43 -0,06 0,93 -0,82 -0,74 -1,00 -0,48 -0,79 

Особисті / Споживчі 
послуги 

x26 0,86 -0,51 -0,57 0,36 0,24 0,87 -0,09 0,32 

Банківське бізнес 
кредитування 

x29 0,97 0,93 0,96 0,98 0,91 0,77 0,96 0,97 

Внутрішній кредит 
приватному сектору 
(% від ВВП) 

x32 -0,54 -0,69 -0,84 -0,14 -0,51 0,08 -0,53 -0,42 

Джерело: розраховано автором на основі [133] 

 

Результати кореляційного аналізу для Китаю представлені у табл. 2.12. 
 

Таблиця 2.12 

Результати кореляційної залежності між показниками обсягами 

ринку альтернативного фінансування (у розрізі сегментів) та станом 

розвитку МСБ у Китаї  
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a13 a12 a3 a4 a14 a9 a8 a1 a2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ранній етап 
підприємницької 
діяльності (ТЕА) 

x1 -0,92 -0,91 -0,65 -0,87 -0,81 -0,85 -0,05 -0,94 -0,96 

Зростаючий рівень 
підприємництва 

x2 -0,73 -0,59 -0,50 -0,91 -0,19 -0,67 0,74 -0,70 -0,63 

Нова власність 
бізнесу 

x3 -0,71 -0,79 -0,50 -0,53 -0,89 -0,67 -0,54 -0,75 -0,82 

0 робочих місць за 5 
років 

x4 0,91 0,81 0,60 0,95 0,41 0,73 -1,00 0,93 0,97 

1 - 5 робочих місць 
за 5 років 

x5 -0,85 -0,73 -0,69 -0,91 -0,51 -0,64 0,98 -0,89 -0,94 

6 або більше 
робочих місць за 5 
років 

x6 -0,95 -0,87 -0,51 -0,98 -0,30 -0,80 1,00 -0,97 -0,99 

Продається бізнес x7 0,32 0,50 -0,86 0,21 -0,95 0,61 0,02 0,26 0,14 

Нерентабельно x8 0,08 -0,12 0,99 0,19 1,00 -0,25 -0,41 0,15 0,27 
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Продовження таблиці 2.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Проблеми з 
фінансами 

x9 0,96 0,89 0,47 0,99 0,26 0,83 -1,00 0,98 1,00 

Інша можливість x10 -0,09 -0,28 0,95 0,03 1,00 -0,40 -0,26 -0,02 0,10 

Вихід із бізнесу x11 -0,91 -0,81 -0,60 -0,95 -0,41 -0,73 1,00 -0,93 -0,97 

Вихід на пенсію x12 0,91 0,97 -0,21 0,86 -0,42 0,99 -0,71 0,88 0,81 

Особисті причини x13 -0,88 -0,96 0,27 -0,82 0,48 -0,99 0,66 -0,85 -0,77 

Інцидент x14 0,76 0,87 -0,47 0,68 -0,66 0,93 -0,49 0,71 0,62 

Бюрократія x15 -0,79 -0,65 -0,77 -0,86 -0,60 -0,55 0,95 -0,83 -0,89 

Сільське 
господарство 

x16 -0,48 -0,64 0,76 -0,37 0,88 -0,73 0,15 -0,42 -0,30 

Видобуток x17 -0,85 -0,94 0,34 -0,78 0,54 -0,97 0,62 -0,81 -0,73 

Виробництво x18 0,34 0,52 -0,85 0,23 -0,94 0,62 0,01 0,27 0,15 

Перевезення x19 -0,86 -0,74 -0,68 -0,91 -0,50 -0,65 0,98 -0,89 -0,94 

Опт / Роздріб x20 0,71 0,84 -0,53 0,63 -0,71 0,90 -0,43 0,66 0,57 

Інформаційно-
комунікаційні 
технології 

x21 1,00 0,97 0,26 1,00 0,03 0,93 -0,95 1,00 0,99 

Фінанси x22 -0,61 -0,75 0,65 -0,51 0,80 -0,83 0,30 -0,55 -0,44 

Професійний сервіс x23 -0,09 -0,28 0,95 0,03 1,00 -0,40 -0,26 -0,02 0,11 

Адміністративні 
послуги 

x24 -0,19 -0,38 0,92 -0,07 0,98 -0,49 -0,16 -0,12 0,00 

Здоров'я, освіта, 
урядові та соціальні 
служби 

x25 0,28 0,46 -0,88 0,16 -0,96 0,57 0,07 0,21 0,09 

Особисті / Споживчі 
послуги 

x26 -0,51 -0,67 0,73 -0,41 0,87 -0,76 0,18 -0,45 -0,34 

Внутрішній кредит 
приватному сектору 
(% від ВВП) 

x32 0,81 0,87 0,61 0,69 0,99 0,75 0,34 0,85 0,91 

Джерело: розраховано автором на основі [133] 

 

Інтерпретація отриманих даних у результаті проведеного кореляційного 

аналізу представлена у додатках. 

Особливу увагу, на наш погляд, слід приділити факторним показникам, 

що показали тісний зв’язок з ринком альтернативного фінансування, що 

фокусується на бізнесі. 

Факторні показники розвитку МСБ, що показали найтісніший зв'язок з 

ринком альтернативного фінансування для бізнесу в США, Великобританії та 

Китаї, наведені в табл. 2.13. 
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Таблиця 2.13 

Факторні показники розвитку МСБ, що показали найтісніший зв'язок з 

ринком альтернативного фінансування для бізнесу в США, 

Великобританії та Китаї 

Факторні показники Змінна Великобританія Китай США 
Ранній етап підприємницької діяльності (ТЕА) 

Ранній етап підприємницької 
діяльності (ТЕА) x1  <=0,7  
Нові бізнеси, що наймають 
персонал x3  <=0,7  

Очікування щодо створення робочих місць 
0 робочих місць за 5 років x4 <=0,7 >=0,7 <=0,7 
1 - 5 робочих місць за 5 років x5 >=0,7 <=0,7  
6 або більше робочих місць за 5 
років x6 >=0,7 <=0,7  

Причини припинення бізнесу 
Нерентабельно x8 <=0,7   
Проблеми з фінансами x9 >=0,7 >=0,7 >=0,7 
Інша можливість x10 <=0,7   
Вихід із бізнесу x11  <=0,7  
Вихід на пенсію x12  >=0,7  
Особисті причини x13  <=0,7  
Бюрократія x15 >=0,7 <=0,7  

Розподіл ТЕА за галузями промисловості 
Сільське господарство x16 <=0,7   
Видобуток корисних копалин x17 >=0,7 <=0,7  
Перевезення x19  <=0,7 >=0,7 
Інформаційно-комунікаційні 
технології x21  >=0,7  
Фінанси x22 >=0,7   
Професійний сервіс x23   <=0,7 
Адміністративні послуги x24 >=0,7  >=0,7 
Здоров'я, освіта, урядові та 
соціальні служби x25   <=0,7 
Особисті / Споживчі послуги x26   >=0,7 

Підтримка бізнесу з боку традиційного фінансового сектору 
Насіннєвий і венчурний капітал x27 >=0,7 н/д н/д 
Банківське бізнес кредитування x29  н/д >=0,7 
Нові кредити для малого бізнесу x31 >=0,7 н/д н/д 
Внутрішній кредит приватному 
сектору (% від ВВП) x32 <=0,7 >=0,7  

Джерело: розраховано автором на основі [133] 

 

Як бачимо, розвиток альтернативного фінансування в усіх країнах має 

позитивну кореляцію із деякими причинами припинення бізнесу, зокрема 
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проблемами з фінансами, що виникають у підприємців, на ранній стадії 

функціонування. Також, у Великобританії та Китаї – це бюрократія. Отже, ми 

можемо говорити - математичні розрахунки доводять, що частково драйвером 

розвитку альтернативного фінансування для бізнесу стали такі фактори, як 

відсутність фінансової пропозиції для ранніх підприємців та бюрократія. 

Інше важливе спостереження пов’язане із таким показником, як 

очікувана кількість найманого персоналу на підприємствах. Як бачимо, у 

США та Великобританії розвиток альтернативного фінансування для бізнесу 

напряму позитивно корелює із наміром наймати 5 і більше працівників. 

Водночас, в Китаї, навпаки, із наміром взагалі не приймати нікого в штат 

найближчим часом. Це може говорити, про те, що в Китаї більше послугами 

краудфандингових платформ користуються індивідуальні підприємці, а в 

США і Великобританії компанії хай навіть на початковому рівні, але із 

стратегією стати більшими. 

Що стосується галузевого розподілу, то ми бачимо високий рівень 

регіональної специфіки. Так, в США розвиток альтернативного фінансування 

має тісний кореляційний зв'язок із підприємствами в сфері перевезень, 

професійних і адміністративних послуг, здоров’я та освіти та ін. Натомість у 

Великобританії – це сільське господарство, видобуток корисних копалин, 

фінанси, а також адміністративні послуги. В Китаї, відповідно, - перевезення, 

видобуток корисних копалин, ІКТ. 

Ще один цікавий висновок з аналізу вищезазначеної таблиці можна 

зробити відносно взаємозв’язку розвитку ринку альтернативного 

фінансування для бізнесу та станом традиційного фінансового сектору. Як 

бачимо, існує позитивний кореляційний зв'язок між зростаючим обсягом 

фінансування з боку краудфандингових платформ та фінансуванням МСБ 

банками (нові кредити), а також венчурними фондами у Великобританії та 

Китаї.  

Отже, це може свідчити, що розвинуті ринки альтернативного 

фінансування (США, Великобританія, Китай) стають частиною традиційного 
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фінансового сектору, і є підстави прогнозувати посилення інтеграційних 

процесів між ними та навіть угод по злиттю і поглинанню з метою об’єднання 

інфраструктур та підвищення ефективності функціонування. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Проведена систематизація наукових публікацій дозволяє виділити 

основні драйвери розвитку світового ринку альтернативного фінансування, які 

забезпечують високі темпи зростання та розвиток в просторі та часі. По-перше, 

це висока конкуренція пропозиції інноваційних платформ у порівнянні з 

традиційними інвестиційними установами; по-друге, зростання рівня 

інформатизації та цифрових зрушень в технологічній системі інвестиційного 

процесу; по-третє, підвищення рівня цифрових навиків та інвестиційної 

грамотності населення. 

Конкуренція із традиційними інвестиційними установами є потужним 

важелем розвитку інноваційних платформ та нестандартних фінансових 

послуг на ринку альтернативного фінансування. Стрімкий розвиток цифрової 

економіки став другим ключовим драйвером активізації ринку 

альтернативного фінансування, адже, хмарні сервіси стали важливим 

технологічним базисом електронного ринку альтернативного фінансування в 

глобальному просторі. 

Позитивний драйвер розвитку – фінансова грамотність та нові цифрові 

навики змінюють соціум в країнах з різним рівнем економічного розвитку. 

Згідно висновків експертів, на сьогоднішній день інтенсивно розвиваються 

локальні ринки альтернативного фінансування країн з низьким рівнем 

економічного розвитку. У більш розвинутих країнах FinTech сприймається, як 

дестабілізуючий фактор для традиційної фінансової системи. Проведений 

аналіз драйверів розвитку світового ринку альтернативного фінансування 

дозволяє стверджувати, що трансформаційні процеси проявляються як у 

розвитку «класичних моделей», так і нових цифрових форм надання 
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фінансових послуг. Чинники розвитку локальних ринків (національних та 

регіональних) альтернативного фінансування слід розглядати в сукупності з 

детермінантами економічного розвитку національних економік і їх сукупність 

значною мірою визначає рівень цивілізаційного розвитку країни. 

Загалом використання альтернативних фінансів на основі онлайн-

ресурсів можливе на всіх стадіях життєвого циклу компаній МСБ. 

Використання донорського або заснованого на винагороді краудфандингу 

добре підходить на етапі розробки ідеї, створення та перевірки концепції і 

прототипування. Це дозволяє широкій спільноті користувачів соціальних 

мереж вирішувати, які ідеї варті існування та фінансування, а які ні. 

Аналіз підприємств, які переважно фінансуються краудфандинговими 

платформами, за видами діяльності показав, що технологічні компанії 

обіймають топові позиції практично в усіх регіонах світу. Однак популярність 

інших секторів серед краудфандингових інвесторів різниться в залежності від 

регіону. Практики ринку фінансування на платформах краудфандингу 

відзначають доступність фінансів для широкого загалу людей. Цифрові 

фінансові платежі та фінансові послуги, що надаються через мобільні 

телефони та Інтернет,-може змінити життя і економічні перспективи окремих 

осіб, підприємств та урядів в країнах світу, що інтенсивно розвиваються. 

Виявлені ризики альтернативного фінансування фактично є 

передумовою посилення норм регулювання на світовому фінансовому ринку. 

Але ці заходи можуть мати галузеві ризики та негативні наслідки. Адже деякі 

МСП з високотехнологічних секторів, які на даний момент відстають, змогли 

б мати збалансовані джерела фінансування для швидкого зростання 

продуктивності за умови дерегуляції платформ альтернативного 

фінансування. 

Світовий ринок альтернативного фінансування активно розвивається, 

створюючи підстави для прийняття спеціального законодавства, яке, з одного 

боку, покликане захистити непрофесійних інвесторів від ризиків шахрайства, 

а з іншого усунути бар’єри на шляху розвитку національних ринків 
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краудфандингу. В країнах світу формуються інституційні засади регулювання 

міжнародних економічних відносин між суб’єктами ринку альтернативного 

фінансування, проте стрімкий розвиток моделей альтернативного 

фінансування є об’єктивною перепоною стандартизації нормативно-правових 

умов процесу фінансування на краудфандингових платформах. Відповідно 

такий стан інституційного середовища світового ринку альтернативного 

фінансування, по-перше, ускладнює можливість виділити оптимальну схему 

його регулювання, по-друге, доцільно констатувати, що саме в умовах слабо 

контрольованого глобального середовища ми спостерігаємо період стрімкого 

розвитку альтернативного фінансування у просторі і часі.  

Проте масштаби ринку та обсяги тіньових оборудок є об’єктом уваги 

міжнародних та національних інституцій, тому об’єктивним є очікування 

нових якісних змін у регулюванні міжнародних економічних відносин між 

суб’єктами глобального ринку альтернативного фінансування. Окрім цього, 

перспективність альтернативного фінансування є важливою передумовою 

впровадження краудфандингових платформ і в країнах, які ще не долучилися 

до їх впровадження. Для України необхідною умовою є формування 

інституційних засад розвитку інфраструктури ринку альтернативного 

фінансування як механізму ефективного перерозподілу грошових заощаджень 

людей в реальний сектор економіки, зокрема представлений малими та 

середніми підприємствами. 

Практичні наслідки цього дослідження наступні. По-перше, результати 

показали, що довіра до побудови нових платформ альтернативного 

фінансування в поєднанні з довгостроковими відносинами повинна 

сприйматися як дуже важливий процес. Тому, принаймні, деяким 

альтернативним фінансовим організаціям доводиться створювати або 

збільшувати довіру потенційних клієнтів чи клієнтів та створювати 

довгострокові відносини.  

По-друге, окрім аспекту довіри, вартість капіталу сприймається як 

висока, що, здається, є важливим бар'єром. Альтернативні фінансові 
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організації повинні зосереджуватися на зниженні вартості капіталу або його 

сприйнятті.  

По-третє, результати досліджень вказують на те, що високо інноваційні 

фірми, що потрапляють у малу чи середню категорію МСП, швидше за все, 

краще використовують альтернативні джерела фінансування. Альтернативна 

фінансова організація може використовувати цей профіль для кращого 

розуміння своєї цільової групи. 

Незважаючи на високі темпи зростання та переваги альтернативних 

джерел фінансування, існують ще чинники, які стримують їх подальший 

розвиток. Серед основних чинників - це брак довіри до інвесторів та посилення 

регулювання, тобто позначається об’єктивна незрілість ринку 

альтернативного фінансування. Для подальшого розвитку світового 

альтернативного фінансового ринку органам влади необхідно 

інституціоналізувати регулюючі органи, що згодом призведе до захисту 

інвесторів та інших зацікавлених сторін.  

Керівники повинні бути інформовані про нові проблеми, що стоять перед 

їх фірмами, як прискорюються ринкові імпульси. Зростаючий середній клас в 

Китаї та Індії пропонує екстраординарний потенціал для компаній, які 

розуміють їхні потреби. Ринки, що розвиваються, також генерують 

суперників, які не обтяжені успадкованими системами корпоративної 

бюрократії, існуючими у країнах з розвиненою економікою. 

Інтернет викликав третю хвилю капіталізму, яка перетворить багато 

аспектів глобального ринку, - від поведінки споживачів до нових бізнес-

моделей. Мобільність, хмарні обчислення, бізнес-аналітика та соціальні медіа 

утворюють підґрунтя цього зсуву, який відбувається як в розвинених країнах, 

так і в країнах, що розвиваються.  

З економічною потужністю, що дрейфує на Схід, багаті готівкою компанії 

в країнах, що розвиваються, в даний час вкладають значні кошти в технології, 

часто випереджаючи своїх колег на розвинених ринках. Власники і керівники 

бізнесу в країнах з розвиненою економікою дуже скоро матимуть справу з 
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новою конкурентоспроможністю – агресивними, технологічно оснащеними 

фірмами з країн, що розвиваються. 

Світова індустрія управління приватним капіталом переживає серйозні 

виклики, які обумовлені, з одного боку, глобальними цифровими інноваціями, 

а, з іншого, - підвищенням рівня конкуренції, в тому числі і з боку 

небанківських установ. У той же час спад прискорив прийняття ключових 

технологій-мобільності, хмарних обчислень, бізнес-аналітики та соціальних 

медіа, які трансформували бізнес і викликали нову хвилю створення багатства, 

особливо в світі, що розвивається. 

Основні результати розділу висвітлено у наукових працях автора: [7], 

[11], [16], [13]. 
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РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ 

АЛЬТЕРНАТИВНОГО ФІНАНСУВАННЯ 

 

 

3.1. Критерії оцінювання розвитку світового ринку 

альтернативного фінансування 

 

Проведене дослідження стану розвитку світового ринку 

альтернативного фінансування дозволяє стверджувати, що в глобальному 

цифровому середовищі сформувалися локальні ринки, які різняться за 

певними показниками та поведінковими характеристиками учасників. 

Перспективи розвитку світового ринку, на наш погляд, слід оцінювати з 

урахуванням ступеня зрілості локальних ринків як важливого фактору, який 

визначає доступність альтернативних джерел фінансування для бізнесу .  

У нашому дослідженні пропонується застосувати авторську методику  

оцінювання розвитку локальних ринків альтернативного фінансування через 

використання критеріального підходу у визначенні спеціального індексу 

ступеня зрілості ринку. Локальний ринок в даному разі – це ринок в 

цифровому просторі країни, який задовольняє попит малого та середнього 

бізнесу на альтернативні джерела фінансування і економічні взаємовідносини 

учасників якого регулюються національними інституціями. 

Індекс розвитку ринку альтернативного фінансування в країні, в 

англійському варіанті – Alternative Finance Development Index (AFDI) – це 

інтегрований індикатор, який розраховується на основі сукупності показників, 

які характеризують ступінь зрілості локального ринку.  

На основі аналізу  інформації міжнародних звітів щодо розвитку ринку 

альтернативного фінансування в країнах світової економіки серед сукупності 

чинників, які публічно застосовуються, ми виділили наступні: 

- ємність ринку та його динаміка приросту; 

- асортимент платформ альтернативного фінансування; 
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- наявність інструментів спеціального законодавства щодо регулювання 

ринку альтернативного фінансування.  

До критеріїв оцінювання, які притаманні саме ринку альтернативного 

фінансування, відноситься асортимент платформ, тобто кількість і 

модифікація платформ в цифровому просторі країни. Асортимент 

представлених форм альтернативного фінансування показує загальну 

кількість платформ альтернативного фінансування, які доступні для 

споживачів на ринку. Кількість платформ, представлених на ринку, - це 

показник, який показує, з одного боку, наскільки цікавим є ринок для 

підприємців в конкретній країні, а з іншого - рівень конкуренції на ньому. 

Очевидно, що чим більша їх кількість, тим більш розвиненим є ринок. 

Значною мірою саме цей показник характеризує доступність ринку для бізнесу 

та стимулює збільшення попиту на джерела альтернативного фінансування 

для підприємців.  

Поряд з цим показником важливим критерієм є наявність спеціальних 

форм альтернативного фінансування для підприємців. Це можуть бути: 

акціонерний краудінвестинг, інвойс-трейдинг та інші форми. Однак, як 

показує аналіз, в деяких країнах взагалі немає опцій для бізнесу на ринку 

альтернативного фінансування. Це стосується і України. 

Наявність інструментів спеціального законодавства щодо регулювання 

ринку альтернативного фінансування – це критерій оцінювання готовності 

інвесторів збільшувати пропозицію інвестицій та вкладати кошти в проекти 

фінтеху ринку. Даний критерій характеризує правові засади функціювання 

інфраструктури ринку альтернативного фінансування в країні і є особливо 

важливим для оцінювання перспектив залучення нових інвесторів у сферу 

альтернативного фінансування. 

Ємність ринку та його динаміка приросту - це загальновідомі показники, 

які використовуються для дослідження розвитку різних ринків. Водночас 

країни є різними за розмірами і для того, щоб надати більшої об’єктивності 

показнику, пропонується розраховувати «ємність ринку на душу населення» 
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(К1) на основі показника обсягу ринку альтернативного фінансування (в 

грошовому виразі) та кількості населення. 

Індекс розвитку ринку альтернативного фінансування в країні (AFDI) 

пропонується розраховувати за наступною формулою: 

 

𝑰𝑨𝑭𝑫𝑰 = 𝑲𝟏 ∗ 𝑨𝟏 + 𝑲𝟐 ∗ 𝑨𝟐 + 𝑲𝟑 ∗ 𝑨𝟑 + 𝑲𝟒 ∗ 𝑨𝟒 + 𝑲𝟓 ∗ 𝑨𝟓  (3.1) 

 

де: 

К - ємність ринку у розрахунку на душу населення; 

К - кількість представлених форм альтернативного фінансування; 

К - наявність спеціального законодавства; 

К - кількість платформ (гравців) на ринку; 

К - кількість спеціальних форм для бізнесу; 

А - частка показника К ; 

А - частка показника К ; 

А - частка показника К ; 

А - частка показника К ; 

А - частка показника К . 

  

Для приведення різних за економічним змістом показників до єдиної 

системи оцінювання розроблена шкала трансформації критеріїв у бальне 

оцінювання та визначені їх частки в Індексі (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Шкала оцінювання та вага для показників Індексу розвитку ринку 

альтернативного фінансування в країні (AFDI) 

Показники за обраними критеріями Діапазон Бали Частка 
Ємність (К1) >10 1 (А1) 

 
0,4 

10-59 2 
60-199 4 
200+ 6 

Асортимент форм (К2) >4 0 (А2) 
 

0,15 
4-7 1 
8-14 2 
7+ 2 

Спеціальне законодавство (К3) Немає 0 (А3) 
0,15 Є 1 

Кількість платформ (К4) 0-3 0 (А4) 
 
 

0,1 

4-6 1 
7-9 2 

10-19 3 
20-29 4 
30-39 5 
40+ 6 

Доступність для бізнесу (K5) 0 0 (А5) 
0,2 1-2 1 

3-4 2 
5+ 3 

Джерело: розроблено автором 

 

Діапазон значення Індексу розвитку ринку альтернативного 

фінансування в країні (AFDI) визначає ступінь розвитку даного ринку 

(табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Критерії віднесення країни до стадії розвитку за Індексом розвитку 

ринку альтернативного фінансування в країні (AFDI) 
 

Значення Індексу AFDI Стадія 
До 1 Нерозвинутий ринок 
Від 1 до 3 Активне формування ринку 
Від 3 до 5 Розвинутий ринок 
Більше 5 Зрілий ринок 

Джерело: розроблено автором 
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Оцінювання локальних ринків альтернативного фінансування за цими 

критеріями надає змогу класифікувати їх за ступенем розвитку та 

прогнозувати зміни.  

Пропонується виділити 4 ступені розвитку локальних ринків 

альтернативного фінансування. 

І. Нерозвинутий ринок характеризується невеликими обсягами 

альтернативного фінансування; наявністю 1-2 видів форм переважно 

неінвестиційної спрямованості; малою кількістю модифікації платформ; 

відсутністю спеціального законодавства та відсутністю можливостей 

залучення до фінансування для бізнесу. 

ІІ. Активне формування ринку характеризується великим темпом 

приросту обсягів альтернативного фінансування, зростанням кількості 

платформ, наявністю спеціальних опцій для бізнесу, більшою кількістю 

модифікації платформ. 

ІІІ. Розвинутий ринок характеризується великими обсягами операцій 

альтернативного фінансування у грошовому виразі з позитивною динамікою 

до зростання, але меншим темпом приросту, ніж на попередніх стадіях його 

формування. На ринку представлена велика кількість форм альтернативного 

фінансування, багато гравців. Є розгалужені сервіси для малого та середнього 

підприємництва. Прийняте спеціальне законодавство. 

ІУ. Зрілий ринок характеризується значними обсягами альтернативного 

фінансування, проте вони вже активно не зростають, а в деяких галузевих 

сегментах навіть спостерігається падіння обсягів залучення альтернативного 

фінансування. Є комплексна розвинута законодавча інфраструктура для 

різних форм альтернативного фінансування. Ринок сталий, нові законодавчі 

ініціативи майже відсутні. 

Основні показники, що входять до Індексу розвитку ринку 

альтернативного фінансування і визначають ступінь його розвитку, 

представлені в табл. 3.3. 
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Таблиця 3.3 

Якісні характеристики основних показників, що входять до Індексу 

розвитку ринку альтернативного фінансування (AFDI) 

Критерій Нерозвинутий Ринок, що активно 
формується 

Розвинутий ринок Зрілий ринок 

Ємність ринку і 
динаміка приросту 
(K1 – Ємність 
ринку у розрахунку 
на душу населення) 

Обсяг ринку 
маленький, 
займає мізерну 
частину в 
співвідношенні з 
традиційним 
ринком 

Обсяг невеликий 
але активно 
зростає 

Обсяг ринку 
суттєвий і мають 
тенденції до 
подальшого росту 
(хоча за деякими 
формами можливо 
падіння) 

Обсяг ринку значний, 
проте приріст 
мінімальний, а в деякі 
періоди навіть має 
від’ємне значення 

Асортимент 
представлених 
форм 
альтернативного 
фінансування 
(K2 – Асортимент) 

1-4 форми, 
переважно 
неінвестиційної 
спрямованості 
(наприклад, 
благодійний або 
винагородний 
краудфандинг) 

5-10 форм 
альтернативного 
фінансування, 
інвестиційні 
форми 
переважають, при 
цьому на ринку 
представлено як 
боргове так 
інвестиційне 
фінансування 

Від 10 форм 
альтернативного 
фінансування, в 
кожній формі 
виокремлюються 
сегменти та ніші  

Асортимент ринку 
широкий за формами, 
проте приросту нових 
не відбувається 

Наявність 
спеціального 
законодавства 
(K3 – 
Законодавство) 

Немає Немає або є тільки 
для деяких форм 
альтернативного 
фінансування 

Є комплексна 
розвинута 
законодавча 
інфраструктура для 
різних форм 
альтернативного 
фінансування, яка 
активно змінюється 
і доповнюється 

Є комплексна 
розвинута законодавча 
інфраструктура для 
різних форм 
альтернативного 
фінансування. Ринок 
сталий, нові 
законодавчі ініціативи 
майже відсутні 

Кількість гравців 
на ринку 
(K4 – Кількість) 

1-5 платформи Є ключові гравці 
(3-5), але на ринок 
постійно виходять 
нові і нові 
платформи 

На ринку існує 
багато гравців, є 
лідери та дрібні 
учасники. 
З’являються угоди 
про злиття і 
поглинання  

На ринку в основному 
присутні ключові 
гравці, найбільші 
платформи, які 
обслуговують майже 
всю цільову 
аудиторію, нові гравці 
можуть заходити 
тільки в певні ніші 

Доступність ринку 
для бізнесу – 
наявність 
спеціальних 
форм(K5 – 
Доступність) 

Немає форм для 
бізнесу 

Обмежені опції для 
бізнесу – 1-2 
форми 

Лінійка 
представлених 
форм: 3-4 

На ринку широкий 
вибір форм 
альтернативного 
фінансування для 
бізнесу (від 5) 

Джерело: розроблено автором 

 

 Розроблений критеріальний підхід оцінювання розвитку локальних 

ринків альтернативного фінансування та сформована якісна та кількісна 

характеристики, що визначають ступінь їх розвитку, можуть бути 

використанні  для прогнозування поведінки гравців ринку в просторі та часі. 
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Для апробації запропонованого методичного підходу оцінювання 

розвитку локальних ринків було відібрано 37 країн світової економіки. Сюди 

ввійшли майже усі країни Європи, Україна та Росія (для порівняння), а також 

найбільші ринки за обсягами – ринки США та Китаю. Для обчислень були 

зібрані відповідні дані (представлені у додатках). Основним джерелом даних 

за обраними критеріальними показниками були обрані звіти Кембриджського 

центру з Альтернативного фінансування. Для однорідності вихідних даних 

використовувалась статистика звітів за 2016 рік. 

Підсумкові результати розрахунків представлені у табл. 3.4. 

Отже, до розвинутих ринків альтернативного кредитування можемо 

віднести ринки 3 країн: Великобританіі, США та Китаю. В Європі переважна 

частина країн мають або нерозвинені ринки альтернативного фінансування, 

або ті, що активно формуються. Звертає увагу на себе високий показник 

розвитку ринку альтернативного фінансування в Естонії, що підтверджено 

наявністю розвинених платформ, зокрема таких, як omaraha.ee та ін., які 

популярні не тільки в межах національного цифрового простору, а й у 

споживачів з інших країн Євросоюзу. 

 Слід зазначити, що запропонований Індекс AFDI є зручним 

інструментом для оцінювання стану розвитку ринку альтернативного 

фінансування в країні з метою визначення дієвості державних заходів 

стимулювання учасників  ринку. Його можна розраховувати щорічно для того, 

щоб мати уявлення про успіхи, які здійснює кожна країна на шляху розбудови 

власного ринку. 

 Представники бізнесу та підприємці з країн з розвиненим ринком 

фінансування на платформах краудфандингу відзначають доступність 

фінансів для широкого загалу людей. Цифрові фінансові платежі та фінансові 

послуги, що надаються через мобільні телефони та Інтернет, можуть змінити 

життя і економічні перспективи окремих осіб, підприємств та урядів в країнах 

світу, що розвиваються. Підвищення ВВП перетворює прагнення фінансової 

інтеграції в реальність. 
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Таблиця 3.4 

Рейтинг країн за Індексом розвитку ринку альтернативного 

фінансування в країні (AFDI) (2016) 

Країна IAFM Стадія розвитку К1 К2 К3 К4 К5 

Великобританія  3,25 Розвинутий 4 2 1 6 3 

США  3,25 Розвинутий 4 2 1 6 3 

Китай 3,10 Розвинутий 4 2 0 6 3 

Естонія  2,25 Формується 4 1 0 1 2 

Нідерланди  2,15 Формується 2 2 1 3 3 

Франція  1,95 Формується 1 2 1 5 3 

Німеччина  1,95 Формується 1 2 1 5 3 

Іспанія  1,75 Формується 1 2 1 5 2 

Італія  1,50 Формується 1 1 1 4 2 

Фінляндія  1,50 Формується 2 1 1 2 1 

Данія  1,35 Формується 2 1 0 2 1 

Австрія  1,30 Формується 1 1 1 2 2 

Швеція  1,30 Формується 1 2 0 2 2 

Латвія  1,25 Формується 2 1 0 1 1 

Бельгія  1,20 Формується 1 1 1 1 2 

Ізраїль 1,20 Формується 2 1 1 1 0 

Чехія  1,15 Формується 1 1 0 2 2 

Польща  1,05 Формується 1 1 0 1 2 

Литва  1,00 Формується 1 1 1 1 1 

Японія 1,00 Формується 1 1 1 3 0 

Ірландія  0,95 Нерозвинутий 2 1 0 0 0 

Швейцарія  0,95 Нерозвинутий 1 1 0 2 1 

Норвегія 0,80 Нерозвинутий 1 0 0 2 1 

Словенія  0,75 Нерозвинутий 1 0 1 0 1 

Греція  0,75 Нерозвинутий 1 0 1 0 1 

Болгарія  0,60 Нерозвинутий 1 0 0 0 1 

Росія 0,60 Нерозвинутий 1 0 0 0 1 

Португалія  0,50 Нерозвинутий 1 0 0 1 0 

Ісландія 0,40 Нерозвинутий 1 0 0 0 0 

Мальта  0,40 Нерозвинутий 1 0 0 0 0 

Люксембург  0,40 Нерозвинутий 1 0 0 0 0 

Кіпр  0,40 Нерозвинутий 1 0 0 0 0 

Хорватія  0,40 Нерозвинутий 1 0 0 0 0 

Словаччина  0,40 Нерозвинутий 1 0 0 0 0 

Румунія  0,40 Нерозвинутий 1 0 0 0 0 

Угорщина  0,40 Нерозвинутий 1 0 0 0 0 

Україна 0,40 Нерозвинутий 1 0 0 0 0 

Джерело: розроблено автором 

 Економічний потенціал локального (національного) ринку 

альтернативного фінансування значно змінюється в залежності від позиції старту 
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країни [139]. Малозабезпечені країни як, наприклад, Ефіопія, Індія, і Нігерія 

мають найбільший потенціал, з можливістю додати від 10% до 12% до їх 

валового внутрішнього продукту, маючи низькі рівні фінансового включення і 

цифрових сплат сьогодні. Пакистан має частково нижчий потенціал валового 

внутрішнього продукту, в 7%. Країни середнього рівня розвитку економік як, 

наприклад, Бразилія, Китай, і Мексика змогли додати з 4% до 5% зростання за 

рахунок стрімкого розвитку ринку альтернативного фінансування. 

 Перспективи розвитку альтернативного фінансування в Україні 

пов’язані, перед усім, з можливостями для малого і середнього бізнесу (МСБ), 

які вони відкривають. Адже в умовах високої вартості банківських кредитів та 

відповідного зменшення можливостей отримання зовнішніх джерел 

фінансування малі підприємства та підприємці змушені обмежувати свою 

інвестиційну та операційну діяльність, не використовуючи у повній мірі 

потенціал своїх ринків збуту.  

 В Україні скорочення банківського кредитування підприємств після 

фінансової кризи додатково поглибилось через погіршення економічної 

ситуації та внаслідок дії низки макроекономічних і військово-політичних 

факторів, які вплинули як на позичальників, так і на кредиторів [67]. 

 Аналіз результатів порівняння показує, що співвідношення малих і 

середніх підприємств в Україні відповідає світовим показникам. Велику 

частину МСП складають малі підприємства, відповідно, 98,7% в США, 99% в 

ЄС і 94% в Україні. Більш того, співвідношення МСП до загальної кількості 

підприємств в США, ЄС і Україні також збігаються (близько 95% від числа 

всіх підприємств складають МСП) [44]. 

 Не дивлячись на кількісну подібність в співвідношенні малих, середніх 

і великих підприємств в США, ЄС та Україні, істотною відмінністю 

українських підприємств є їх низька інноваційна активність. За даними 

статистичних досліджень, лише 17% промислових підприємств України 

займаються інноваційною діяльністю [43]. 
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 В умовах відсутності тривалої позитивної кредитної історії, менших 

обсягів обігу та вищих ризиків діяльності через її низьку диверсифікованість 

для малого підприємства досить складно отримати необхідну суму кредиту на 

прийнятних умовах. Крім того, підприємці часто не розглядають банківські 

кредити як можливе джерело формування своїх фінансових ресурсів через 

тривалу й ускладнену процедуру їх отримання, нестачу фахівців з фінансово-

економічного обґрунтування і оцінки інвестиційних перспектив проектів та 

суб’єктивні негативні очікування щодо реальності отримання кредиту [3]. 

Навіть за наявності можливості отримання кредиту, його умови по термінам, 

вартість, сума, вимоги до забезпечення та інші параметри часто є занадто 

обтяжливими або фінансово неприйнятними для малого підприємства. 

З огляду на зазначені об’єктивні обмеження важливою складовою 

фінансового забезпечення діяльності і розвитку малих підприємств можуть 

стати моделі альтернативного фінансування. 

 Існує поширена думка, що схильність українців до ризику і фінансовим 

експериментів низька, і між традиційним банківським і альтернативним 

кредитуванням (наприклад, механізмом Р2Р) середньостатистичний 

позичальник завжди вважатиме за краще традиційний банківський кредит. 

Однак практика показує, що за останні 5 років сектор альтернативного 

кредитування істотно виріс. Відбувається це на тлі втрати довіри до банків (з 

2015-2018 рр. їх число скоротилося на 57% до 82 установ), а мережа їх філій 

зменшилася на 35%. У той же час результати досліджень USAID показують 8% 

-ве зростання кількості небанківських фінансових компаній, а їх філій - на 46%. 

За весь час український сегмент Р2Р представлений всього декількома 

ініціативами. Перш за все, варто відзначити компанію Advance Finance Alliance 

з адекватною українських реалій прозорою концепцією заставного 

кредитування. Також була цікавою ініціатива ПриватБанку, датована 2016 

роком: на базі комерційного банку спільно з MasterCard була запущена Р2Р-

платформа з прямого фінансування, проте незабаром була змушена зупинити 

роботу через заборону НБУ на об'єднання подібних видів діяльності в рамках 
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однієї установи. Також можна згадати стартапи у вигляді онлайн Р2Р-платформ 

Ucredit і Taplend, проте великого поширення вони не отримали. 

Обсяги кредитування сектора альтернативного фінансування також 

значні: в 2016 році обсяг виданих позик склав 44 млрд грн, що цілком можна 

порівняти з банківськими позиками (77 млрд грн). На даний момент зростання 

Р2Р-інвестування стримується виключно недовірою населення і відсутністю 

повноцінного законодавчого регулювання. 

Перспективи українського ринку Р2Р-фінансування визначені, перш за 

все, зовнішніми факторами - регуляторними, макроекономічними і правовими. 

Очищення банківського сектора активно проводиться НБУ в 2015-2017 рр. і 

спроби макроекономічної стабілізації мали стати передумовами загального 

оздоровлення фінансового сектора, в тому числі і активізацією кредитування 

(як споживчого, так і комерційного). Однак оздоровлення так і не відбулося, 

при цьому його якість, як і раніше, залишається сумнівним і дорогим. Це 

відкриває реальну можливість розвитку для Р2Р-платформ і компаній сфери 

альтернативних фінансів, так як пропонує здоровий баланс ризику і доходу на 

ринку невиправдано дорогих банківських кредитів. Однак відсутність 

адекватних регуляторних норм і неучасть небанківських установ в роботі 

Фонду гарантування вкладів може стати гальмуючим фактором. У цьому 

випадку формат заставного кредитування є оптимальним рішенням, яке 

представлено на ринку компанією Advance Finance Alliance (AFA), надійною 

компанією кваліфікованих професіоналів. Цей вид кредитування найбільш 

вигідний для інвестора, так як гарантує йому своєчасне повернення позики. 

Р2Р-інвестування має всі можливості стати в Україні затребуваним і потіснити 

позиції банків. Його гнучкість, прозорість і індивідуальний підхід до інвесторів 

і позичальників є головними конкурентними перевагами в найближчі кілька 

років. 
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3.2. Моделювання поведінки інвесторів на ринку альтернативного 

фінансування 

 

 Краудфандинг активно обговорюється як приваблива інвестиційна 

модель протягом останніх кількох років, але точної статистики про його 

ризики наразі практично відсутні, тому що ринок є дуже новим. Незважаючи 

на відсутність даних та публічні застереження про ризики, ринки 

альтернативного фінансування швидко розвиваються і цей тренд високо 

ймовірно збережеться і в майбутньому.  

У період запуску інвестор має мати всю необхідну інформацію для 

оцінки інвестиційних ризиків. Це період часу, коли потрібно бачити 

презентацію проекту (pitch), інформацію щодо суми інвестицій, і відсотку вже 

профінансованої частини, а також кількості інвесторів. Також краудінвестинг 

може бути уразливим до інформаційних каскадів, коли інвестори реплікують 

дії своїх попередників, не перевіряючи якість проектів.  

Можна скласти класифікацію типів інвестиційних ризиків 

краудінвестингу в залежності від стадії реалізації кампанії зі збору коштів на 

основі методичних підходів Турана [202] (табл. 3.5). 

Інвестиції в акції мають два джерела доходу: дивіденди та приріст 

капіталу. Більшість нових підприємств та стартапів банкротують, тому 

вірогідність того, що інвестор втратить весь інвестований капітал, набагато 

більше, ніж того, що він отримає прибуток. Ці підприємства також дуже рідко 

платять дивіденди. Навіть успішні інвестиції навряд чи отримають будь-які 

дивіденди протягом багатьох років. Прибутки, як правило, інвестуються в 

компанію, щоб забезпечити подальше зростання та збільшення вартості. 

Торгівля частками можлива лише безпосередньо між покупцями та 

продавцями, тому в майбутньому може бути важко або неможливо продати 

інвестиції [202]. Існує ризик розбавлення акцій, якщо компанія збільшить 

капітал пізніше, залишивши ваші інвестиції, щоб зменшити частку власного 

капіталу. 



141 
 

Таблиця 3.5 

Типи інвестиційних ризиків краудінвестингу 

Ризик/Стадія Попередній 
запуск 

Запуск кампанії Після 
запуску 

Реалізація Вихід 

Фінансовий 
ризик 

 - низька обізнаність з 
проектом; 
- невизначеність щодо 
майбутніх виплат; 
- оцінка та 
рентабельність 
інвестицій; 
- відсутність аналогів для 
порівняння 

 відстеження 
ефективності 

ліквідність 

Операційний 
ризик 

  ризик 
доставки 
(виплати) 

управлінські 
проблеми 

 

Стратегічний 
ризик 

 -диверсифікація; 
-інформаційна асиметрія; 
-альтернативна вартість 

 розбавлення 
акцій 

 

Джерело: складено за даними Турана [202] 

 

Туран також вказує, що через високий ризик інвестицій в стартапи 

інвестори не бажають робити дорогої експертизи (due diligence). Крім того, 

вони не мають достатньої інформації для порівняння. Підприємства, які не 

оновлюють інформацію про реалізацію проекту та виконання запланованих 

фінансових показників, можуть вдаватися до шахрайства та зловживань з 

коштами інвесторів. Оскільки ці компанії не в лістингу, вони не зобов'язані 

надавати фінансові чи операційні дані. Також інвестори відкриті для ризику 

того, що компанія не веде належним чином бухгалтерський облік та не 

проводяться аудиторські перевірки. 

Виходячи з вище наведеного, ми можемо зробити висновок, що існує 

чотири різних види основних ризиків, які пов’язані з краудфандингом: 

1) втрата вкладеного капіталу; 

2) неможливість продажу акцій на відкритому ринку; 

3) можливість розбавлення пакету акцій; 

4) нечасті і малоймовірні дивіденди. 

 Також слід враховувати й інші ризики, такі як шахрайство, вибір обсягу 

інвестування, високі витрати управління, конфлікт інтересів. 
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Шахрайство, напевно, сама широко обговорювана тема в критиці 

краудфандингу. Проблема в тому, що інвестування коштів спонсорами 

відбувається через інтернет-платформи. Не існує особистого контакту між 

власником засобів і власником ідеї. Доступна лише та інформація, яка 

представлена на сайті бізнес-проекту. 

В даний час наявність соціальних мереж дозволяє навести довідки про 

представника тієї чи іншої бізнес-ідеї і прийняти рішення про інвестування 

грошей. Більш того, більшість краудфандингових платформ вже володіють 

системами ідентифікації шахрайських проектів. А в зв'язку зі зростаючою 

кількістю таких платформ і прогресивною конкуренцією, в майбутньому 

очікується тільки поліпшення таких систем. 

Вибір обсягу інвестування. Іншою проблемою є труднощі з розрахунком 

обсягів інвестування в бізнес-проект і неможливість передбачити прибуток від 

реалізації продукту. Звичайна практика має на меті виставлення ідеологом 

суми, необхідної для реалізації проекту, ще до того, як процес зрушиться з 

точки. Але ця сума може не збігтися з практично необхідною і бізнесу будуть 

потрібні додаткові інвестиції. 

Потенційним вирішенням цієї проблеми, як відбувається на деяких 

платформах, є надання гнучкої політики щодо запитуваної суми з боку 

власника проекту. Сума може змінюватися в ході виконання бізнес-плану і 

збору коштів. Інше рішення - самостійно встановлювати розмір платежів і 

частки акцій в активі компанії, щоб спонсори могли маніпулювати 

конкретними альтернативами. 

Високі витрати управління. У випадках успішного розвитку проектів, 

багато спонсорів будуть залучені в бізнес на тому чи іншому рівні. Вони 

можуть забезпечити ідеолога порадами по просуванню продукту: його форми, 

ринків для поширення і ціною. Але в той же самий час вони очікують якийсь 

відгук від підприємця, якому довірили свої кошти. Прийняття рішень про 

подальший розвиток проекту є загальним процесом. Багато з власників акцій 

можуть бути поза географічної досяжності, що робить неможливим 
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проведення зборів (само по собі проведення голосувань з величезною 

кількістю людей важко проводити). 

Конфлікт інтересів. Після того, як в управлінні проектом бере участь не 

тільки підприємець, але і інвестори, можуть виникнути конфлікти інтересів 

щодо шляхів розвитку бізнесу. Для вирішення цієї проблеми деякі платформи 

пропонують проінвестувати 50% суми, необхідної для реалізації проекту, 

самим підприємцем. Він стає володарем контрольного пакету акцій компанії і 

не має проблеми при прийнятті рішень щодо розвитку бізнесу. 

Одна з переваг краудфандингу - те, що підприємець має можливість 

отримувати інформацію про потенційний попит на ринку краудфандингу. Це 

можливо, якщо краудінвестори також є споживачами. Підприємець може 

прийняти рішення продовжувати або зупинити проект, засновуючись на 

інформації зібраної в ході залучення інвестицій. Варто зазначити, що така 

інформація не може бути отримана під час взаємодії, наприклад, з бізнес-

ангелами. Проте краудфандинг може генерувати більш високий операційний 

ризик, так як проект може зазнати невдачі, якщо підприємець не оцінить обсяг 

необхідного капіталу. 

В рамках краудфандингу оцінка перспектив проекту проводиться тільки 

самим підприємцем і частково інтернет-майданчиком. При фінансуванні 

бізнес-ангелами, вони теж проводять оцінку перспектив проекту, що 

позитивно позначається в майбутньому. Також, якщо це необхідно, вони 

можуть вливати додатковий капітал. 

Армін Швінбахер в своїй роботі показує, що компанії, які фінансуються 

краудінвесторами, можуть генерувати операційний ризик форми, відмінної від 

форм ризику компаній, що фінансуються за рахунок прямих інвестицій. 

По-перше, компанії, що фінансуються краудінвесторами, не 

розглядалися професійними інвесторами і їх бізнес-плани не вивчаються, як 

це відбувається при фінансуванні бізнес-ангелами. Оцінка виробничих витрат 

та операційної ефективності ґрунтується виключно на оцінці засновників. Це 

створює додаткові ризики. По-друге, бізнес-ангели можуть вводити додаткові 
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кошти, якщо витрати виявляються вище очікуваних. Використовуючи 

краудфандинг, підприємці можуть розраховувати тільки на подальше 

фінансування тільки за умови досягнення більш відчутних результатів. У 

підсумку, в зв'язку з обраною формою фінансування підприємці можуть мати 

різні співвідношення ризику і прибутковості. 

Стартапи є об'єктами інвестицій надзвичайно високого ризику. Успіх і 

невдачі важко передбачити, але інвестори повинні з'ясовувати, що вони 

знають про компанію, і чи ця інформація говорить про слабкі місця або 

навпаки можливості успіху. Можна оцінити початкові підприємства, 

розглядаючи такі чинники, як команда менеджменту, наявність привабливого 

ринку, привабливість нового продукту чи послуги, чітке підтвердження 

інтересу клієнтів, наявність коштів у компанії, демонстрація потенціалу 

раннього зростання, гнучкість у стратегії і потенціал для виплати заробітної 

плати (Кузумано, 2013) [114]. 

 Найпоширеніша аксіома інвестування, - що чим більший ризик, тим 

вище прибуток або збиток. Оскільки ці інвестиції є високо ризикованими, 

диверсифікація портфеля тут набагато важливіша, ніж у більш безпечних 

інвестиціях. Адже тут не існує контролю над бенефіціарами і інвестори не 

мають передумов, щоб глибоко проаналізувати ринкові умови для стартапу та 

фактори ризику. В цьому контексті важливою стає роль платформ, тому що 

саме вони здійснюють попередній аналіз проектів і показують можливі 

напрямки інвестування. Отже інвестори повинні довіряти платформам, що 

компанії є автентичними та були обачливо оцінені. Наприклад, фінська 

краудфандингова платформа Innovestor вирішує цей ризик, пообіцявши 

інвестувати у всі компанії, які вони вирішили підтримувати на своїй платформі 

(Innovestor, 2017) [145]. 

 У процесі інвестування беруть участь багато психологічних чинників. 

Тільки успіх кампанії з фінансування не може бути показником успіху в 

майбутньому, хоча це приваблює більше людей для інвестування під час 

кампанії. За даними Молліка [169], існує чіткий зв'язок між розміром 
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соціальної мережі та успіхом фінансової кампанії. Швидше за все успішна 

кампанія матиме вдачу з великою кількістю прихильників у Facebook. Іншим 

позитивним фактором для кампанії є хороша презентація (pitch) та 

відеоматеріали в ній. Це означає, що інвестори можуть зосередитись на 

абсолютно інших фактах, ніж, наприклад, фінансові дані підприємства, або 

оцінці ринку та працівників підприємства. Джерела інформації для інвесторів 

краудфандингу представлені на рис. 3.1. 

 

 

Рис. 3.1 Джерела інформації для прийняття інвестиційних рішень 

Джерело: складено автором 

 

Бернстейн [101] у своїй роботі обговорює, як вимірювати ризики 

інвестицій та як досліджувати їх можливу доходність. З часом по мірі 

накопичення даних, можна буде проаналізувати тенденції та обчислити 
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ймовірну ставку прибутковості. Але, наразі, отримання доходу з 

краудфандингу - це скоріше про вдачу, аніж вміння будувати портфель 

інвестицій. Аналіз історичних даних також показує, що чим довше 

утримуються в портфелі акції, тим меншим є ризик збитків. За словами 

Бернстайна, середні інвестори, ймовірно, виберуть акції від компаній 

привабливих секторів, наприклад, у галузях технології. 

 Оскільки майбутнє неможливо передбачити, портфель інвестора 

повинен бути максимально диверсифікованим. Гроші мають бути розподілені 

між активами, які працюють у різних галузях промисловості, щоб мінімізувати 

будь-які невдачі в майбутньому. 

 Таким чином, ми дослідили основні підходи до оцінки стартапів, ризиків 

та теорій управління ризиками при краудфандинговому інвестування. Але чи 

покриває винагорода від краудінвестингу можливі ризики? Інвестування на 

ранній стадії може бути дуже прибутковим і може забезпечити отримання 

частки у власності нових цікавих бізнесів [126]. За даними мережі «Фінські 

бізнес-ангели» (2015) [129], найкращі інвестиції дають річну внутрішню 

норму прибутку 50-60%, а для цілого портфеля - в середньому близько 20-30%. 

У 2013 році 56% виходів з інвестицій виявилися позитивними, а в 2014 році 

цей показник склав 60%. Cityvarasto є однією з небагатьох вигідних акцій у 

Фінляндії. Вони були вигідні ще до того, як були профінансовані, і з 2014 р. 

по 2015 рік їм вдалося майже вдвічі збільшити чистий прибуток до 408000 євро 

(Азія Кассітіо, 2017) [93]. 

 В Європі ми можемо побачити багато інших прикладів високої 

доходності інвестицій в краудфандинг. Наприклад, пивний бренд Camden 

Town Brewery з Лондона був проданий глобальній алкогольній компанії AB 

InBev у 2015 році на суму 85 млн фунтів стерлінгів, що дозволило інвесторам 

заробити близько 70% від інвестиції в свої акції (Давієс, 2015) [118]. 

Краудінвестингова платформа Seedrs (Великобританія) випустила звіт в 

2016 році, показуючи, що результати її портфеля дали річну норму прибутку 

більше 14% на рік з моменту її запуску у 2012-2015 рр. (Елоіс, 2016) [91]. 
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Менеджери платформи продемонстрували, що альтернативне фінансування, 

навіть таке ризиковане як краудінвестинг, може забезпечити надійний 

прибуток як для малих, так і для великих інвесторів та навіть перевершити 

доходність по іншим категоріям інвестиційних активів. Інвестори з портфелем 

із 20 і більше інвестицій мали дещо вищу середню внутрішню норму прибутку 

15% [91]. 

 Податок на інвестиції в лістингові компанії є більш обтяжливим щодо 

дивідендів, ніж в ті, що не належать до біржових. Для підтримки інвестицій на 

ранніх етапах діяльності у багатьох країнах є податкові пільги для компанії, 

що не належать до лістингу. Так, наприклад, у Фінляндії дивіденди, отримані 

від лістингової компанії, підлягають оподаткуванню у співвідношенні: 85%, 

як прибуток від капіталу, і 15%, як неоподатковуваний дохід (Веро, 2017) 

[203]. Оскільки поточна ставка податку складає 30%, з дивідендів, отриманих 

від лістингової компанії, необхідно сплатити податок 25,5% (розраховано як 

100 - (100 × 0,85 x 0,30) = 74,50). Дивідендний дохід більш вільно 

оподатковується в небіржових компаніях і там потрібно знати чистий капітал 

компанії. Якщо загальна сума виплати дивідендів становить менше 8% 

чистого капіталу, фактична ставка податку становить лише 7,5%. Для 

інвесторів краудінвестинг збільшує інвестиційні можливості та способи 

диверсифікації портфеля. 

Як вже зазначалося вище, одним із основних сегментів ринку 

альтернативного фінансування є краудфандинг, зокрема краудінвестинг 

(Еquity Сrowdfunding) та рівноправне кредитування (P2P Lending). Проте для 

цього виду інвестування характерні і високі ризики, тому він потребує 

комплексного дослідження і аналізу. 

На відміну від фінансування на банківському ринку, використання 

краудфандингових платформ може бути невдалим внаслідок появи 

інформаційних каскадів, оскільки недосконала інформація може призвести 

інвесторів до ігнорування власних даних та сліпого повторювання дій інших 

агентів. У цьому випадку вигідне підприємництво не фінансується і, навпаки, 
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ненадійні проекти можуть залучати значні інвестиції. У даній роботі ми 

пропонуємо теоретичну модель, щоб з'ясувати, чи має краудфандингова 

модель фінансування вищий ризик появи інформаційних каскадів і яка 

оптимальна схема оплати інвесторів для неї. Зокрема ми аналізуємо наслідки 

різних підходів щодо винагороди інвесторів у краудфандингу:  

1) однакова ставка дохідності для усіх інвесторів, яка не 

переглядається; 

2) ставка доходності, яка змінюється для інвесторів у залежності від 

інформації, отриманої з ринку.  

Основним викликом для ринку краудфандингу, як і для багатьох інших 

онлайн-ринків, є інформаційна асиметрія між спонсорами та одержувачами 

коштів (Аяй Агравал, Крістіан Каталіні, Аві Голдф, 2015) [90]. Вперше теорію 

інформаційних каскадів та стадної поведінки було застосовано Банерджи 

(1992) [99], Біхчандані, Хіршлейфер та Уелч (1992) [102]. Вони показали, що 

стадну поведінку можна моделювати, використовуючи теорему Байєса для 

формування правил щодо прийняття рішення людьми. Пізніше економісти 

спостерігали інформаційні каскади первинного публічного розміщення цінних 

паперів (IPO) та інших фінансових ринках.  

Що стосується краудфандингу, то ця тема була висвітлена в наукових 

працях порівняно недавно через молодість цього виду фінансового 

інструменту. 

В основному дослідники висловлюють думку, що краудфандингові 

платформи більш схильні стати об'єктом фінансових каскадів (Конінг Р. та 

Модель J. (2014) [156], Вісмара С. (2015) [205], Молік Е. (2015) [170], Кегунта 

К., Вісванатан С. (2016) [155], Хорнуф Л., Нейенкірх М. (2016) [138] та ін.). 

Негативні інформаційні каскади обумовлені нераціональним 

пасткоутворенням спонсорів, які просто реплікують рішення інших, 

незалежно від якості проекту. Інформаційні каскади небезпечні для 

краудфандингу, оскільки вони призводять до неефективних інвестицій, які 

спрямовуються у погані проекти і, навпаки, не фінансують хороші. 
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Краудфандингові платформи - це переважно професійні компанії. 

Найчастіше вони отримують дохід на основі плати за транзакцію у разі успіху 

проекту (тобто, коли кампанія пройшла успішно і гроші зібрані), як правило, 

це 4-5% від загальної суми фінансування. Таким чином, їх мета - 

максимізувати кількість і розмір успішних проектів. Це вимагає залучення 

великої спільноти інвесторів та підприємців, а також створення ринку для 

залучення високоякісних проектів, зменшення обману та полегшення 

ефективного узгодження ідей та капіталу (наприклад, шляхом підвищення 

ступеня розкриття інформації підприємцями та надання можливості 

ефективного пошуку спонсорів). Краудфандингові платформи також мають 

стимул до залучення проектів, які можуть спричинити непропорційну частку 

уваги ЗМІ, оскільки вони розширюють існуючу спільноту інвесторів і 

збільшують мережеві ефекти (Кайн, 2012) [152]. 

Деякі платформи попередньо вибирають проекти на основі власних 

критеріїв, а інші автоматично публікують кожний проект, який надсилається. 

Платформи, які виконують попередній вибір, можуть перевіряти, крім іншого, 

фінансову інформацію про власника проекту або реалістичність 

краудфандингового плану. Однак, в основному платформа не гарантує 

інвесторам ризик дефолту. 

Таким чином, високоякісна та підтверджена інвестиційна інформація є 

основною проблемою для підтримки грошових коштів. Інакше вони можуть 

потрапити під ризик інформаційної асиметрії або інформаційних каскадів. 

Традиційні ринки фінансування проектів на ранніх стадіях або стартапів 

залежатимуть від належної обачності, що базується на особистих взаєминах та 

особистих стосунках. У режимі краудфандингу підприємці (ініціатори 

проекту) розкривають стільки інформації, скільки вони бажають, а потім 

покладаються на те, що їм повірять. Отже для ринків в онлайн-середовищі 

питання довіри і репутації є ключовим. Карбал [105] підкреслює важливу роль 

репутації як механізму встановлення довіри для мінімізації ризику шахрайства 

при здійсненні онлайн-транзакцій: «Хоча існують різні механізми боротьби з 
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шахрайством, репутація є одним з найкращих методів і напевно, один з 

найбільш ефективних». Дизайнери інтернет-ринків розробили безліч 

механізмів для встановлення довіри через репутацію. Загалом, їх можна 

розділити на три типи інструментів: (1) якісні сигнали, (2) системи зворотного 

зв'язку та (3) надійні посередники. 

1. Якісні сигнали. По-перше, і, можливо найпростіше, учасники інтернет-

магазинів можуть забезпечити надійні сигнали якості, використовуючи 

репутацію бренду. Вальдфогел та Чен (2006) [207] демонструють важливість 

брендів у якості сигналів у онлайн-магазинах. Важливо, що вони показують, 

що по мірі того, як інформація стає більш доступною, важливість брендів 

зменшується. Льюїс [157] далі аналізує роль доступу до інформації та показує, 

що добровільне розкриття приватної інформації підвищує ціни на вживані 

автомобілі на eBay. Існують й інші способи сигналу якості, навіть якщо 

інформацію про продукт неможливо довести до відома. 

Наприклад, Робертс [186] показує, що гарантії є надійним сигналом 

якості, а Елфенбейн, Фішман і Макманус [123] показують, що прив'язка 

благодійних пожертвувань до онлайн-аукціонів, здається, забезпечує 

інформативний сигнал якості. Патенти також можуть слугувати сигналом 

якості (Хеслер, Хархоф і Мюлер, 2012) [137], зокрема на більш ранніх етапах 

фінансування та коли інформаційна асиметрія, ймовірно, буде високою (Хсю 

і Зідоніс, 2013) [142]. Аналогічно венчурні капіталісти часто вважають 

попередній успішний досвід підприємця, керівників та засновників компаній, 

а також засновників з докторськими ступенями в якості корисних сигналів 

якості (Хсю, 2007) [141]. Нарешті, у контексті насичення грошей, рівень освіти 

(наприклад, частка керівників з ступенем МВА), позитивно співвідноситься з 

успішним залученням коштів (Ахлерс та ін., 2012) [89]. 

2. Системи зворотного зв'язку. Багато інтернет-магазинів надають 

користувачам механізм подання відгуків, що сприяє створенню репутації для 

окремих покупців і продавців. Найбільш базові версії цих механізмів просто 

повідомляють інформацію про продаж. Такер і Чжан [201] демонструють, що 



151 
 
інформація про продаж інформації має важливий вплив на вибір. Це дає 

сигнал, подібний до механізму соціальної мережі, який сьогодні 

відтворюється у краудфандингу. Більш складні механізми покладаються на 

системи рейтингів для формування репутації. В літературі часто наводиться, 

як приклад, система рейтингу eBay, але Кабрал пропонує її більш широке 

застосування [105]. Ідея цього механізму полягає у тому, щоб дозволити 

учасникам ринку оцінювати свій досвід після транзакції. Наприклад, поточний 

механізм eBay має систему рейтингу продавців покупцями. Якщо покупці 

мають хороший досвід з продавцями, то їх рейтинги будуть високими. Нові 

покупці бачать високі рейтинги і довіряють продавцю, тому готові платити 

більш високу ціну. 

Використання моделі рейтингування за прикладом eBay має багато 

переваг (Карбал і Хортацу) [106], проте має і свої обмеження [90]. Так, 

підприємці, як правило, менш схильні до багаторазового залучення капіталу 

протягом коротких періодів часу на краудфандингових платформах, таким 

чином, зменшуючи частоту, з якою громада може оцінювати їх. Щоб уникнути 

цієї проблеми і мати цінність системи репутації в Інтернеті, потенційне 

рішення для них стало би розділення проектів на менші підпроекти. 

3. Надійні посередники. Посередники третіх сторін, які забезпечують 

якісні сигнали та сприяють довірі між учасниками ринку, існують на різних 

ринках. Наприклад, Джин і Като (2007) [148] демонструють важливість 

сертифікату якості третьої сторони на процвітаючому онлайн-ринку предметів 

колекціонування, де, наприклад, агентства підтверджують якість спортивних 

карт. Замість того, щоб просто говорити про «високу якість», продавець може 

розмістити сертифікований та перевірений рівень якості, надаючи покупцям 

надійний сигнал про якість товару. Оскільки фінансові інтереси 

сертифікаційних агентств забезпечують чесні рейтинги, то їм довіряють як 

покупці, так і продавці. Це явище не тільки для сторонніх сертифікатів. 

Стентон і Томас [192] вивчають незалежних працівників на онлайн-ринках 

праці, які формують команди (які виглядають як фірми), з тим, щоб залучити 
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репутацію встановлених працівників для підвищення можливостей 

працевлаштування нових працівників. Фахівці також все частіше 

використовують Facebook та інші великі соціальні мережі, такі як Twitter і 

Linkedin для перевірки профілів користувачів, коли є високі ризики 

несумлінної поведінки. 

Таким чином, формування репутації може бути потужним антидотом до 

інформаційної асиметрії та моральних проблем ризику. Підприємці на 

краудфандингових платформах можуть використовувати кілька підходів для 

розвитку своєї репутації, зокрема якісні сигнали, системи зворотного зв'язку 

та надійні посередники. Однак хоча ці механізми були досить ефективними на 

інших онлайнових ринках, вони можуть вимагати адаптації до специфіки 

краудфандингу. 

Як варіант уникнення ризику інформаційної асиметрії та інформаційних 

каскадів, також може розглядатися участь провідних інвесторів у 

краудфандингових платформах – так званий «гібридний краудфандинг». 

Дійсно, ідея участі досвідчених, професійних, провідних інвесторів, як 

рішення щодо мінімізації впливу інформаційних каскадів на краудфандинг, 

було підтримано та оприлюднено у багатьох роботах недавнього часу: Вісмара 

С. (2015) [205], Чен Л. ( 2016) [110], Кегонта К., Вісванатан С. (2016) [155] та 

ін. Але проблема полягає у вартості їх послуг. Крім того, шляхом включення 

посередників ми збільшуємо інші ризики, такі як маніпуляції, шахрайство, 

погана репутація інвестицій. Отже, які інші варіанти, щоб уникнути ризику 

інформаційного каскаду? І якою має бути доходність, щоб покрити його? 

На першому етапі розглянемо модель ціноутворення, при якій усі 

інвестори краудфандингової платформи отримують однакову винагороду – 

одну і ту ж ставку доходності  

Постійна ставка доходності (r). 

Ми припускаємо, що на ринку існує безризиковий актив зі ставкою 

дохідності на капітал 𝑟 , який доступний інвесторам та банкам. Існують також 
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підприємці, які шукають капітал для фінансування своїх проектів. Вони мають 

два типи проектів: хороші проекти (G) з доходністю 𝑦 = ỹ та поганими (B) з 

доходністю 𝑦 = 0. Ми припускаємо, що підприємець знає тип свого проекту 

та отримує щонайменше винагороду як керівник фірми. Таким чином, дохід 

на одну одиницю капіталу для підприємця є позитивним незалежно від його 

типу. Частка проектів хороших проектів типу G фіксується на рівні . 

Фінансування банківського сектору. 

Підприємець може піти в банк і попросити кредит на фінансування 

проекту. При цьому, у банку є два варіанти цінової стратегії.  

Перший - фінансувати всі проекти та об'єднувати ризики. Тоді 

банківська процентна ставка 𝑟  має покривати ризик невдачі та забезпечувати 

очікувану прибутковість принаймні на рівні безризикової ставки 𝑟 : 

𝑟 = 𝑟                              (3.2) 

Другим варіантом ціноутворення для банку є використання фінансової 

експертизи, яка дозволяє ідентифікувати деякі погані проекти (B). Це означає 

обмеження доступу до кредиту для підприємців, але дозволяє пропонувати 

нижчу процентну ставку:  

𝑟 <= 2𝑟                      (3.3) 

Структура інформації для краудфандингу. 

Іншим варіантом для підприємця є залучення коштів з краудфандингової 

платформи. Припустимо, що підприємець хоче позичити суму К для 

фінансування свого проекту. Також є N нейтральних до ризику інвесторів, які 

послідовно і незалежно обирають, чи хочуть вони фінансувати проект чи ні. 

Кожен інвестор має приватну інформацію про проект та спостерігає за 

поведінкою попередніх інвесторів. 

Для простоти кожен агент може вкласти лише одну одиницю капіталу. 

Інвестори не можуть точно знати справжній тип проекту. Однак вони 

отримують приватний сигнал θ, який корелює з істинним типом проекту. 
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Табл. 3.6 представляє структуру інформації для інвестора 

краудфандингової платформи й імовірність спостережень для кожного типу 

проектів. Так, якщо 𝑦 = ỹ інвестор отримує сигнал, що проект є хорошим, 

тобто 𝜃 = 𝐺 з ймовірністю 𝑃 (𝜃 = 𝐺|𝑦 = ỹ) = 𝑝 (при цьому 1 > 𝑝 > ), а 

також сигнал, що проект є поганим 𝜃 = 𝐵 з ймовірністю 𝑃 (𝜃 = 𝐵|𝑦 = 0) =

1 − 𝑝. Це означає, що коли проект є хорошим, інвестори мають високу 

вірогідність спостереження 𝜃 = 𝐺. З іншого боку, якщо 𝑦 = 0, інвестори 

спостерігають сигнал 𝜃 = 𝐺 з ймовірністю 𝑃 (𝜃 = 𝐺|𝑦 = 0) = 1 − 𝑝 і сигнал 

𝜃 = 𝐵 з ймовірністю 𝑃 (𝜃 = 𝐵|𝑦 = 0) = 𝑝). 

Таблиця 3.6 

Імовірність спостережень щодо типу проекту 

Тип проекту Хороший сигнал  
(𝜃 = 𝐺) 

Поганий сигнал  
(𝜃 = 𝐵) 

𝑦 = ỹ 𝑝 1 − 𝑝 
𝑦 = 0 1 − 𝑝 𝑝 

Джерело: складено автором 

 

Інвестори приймають рішення у випадковій послідовності незалежно 

один від одного. Ми припускаємо, що всі інвестори ідентичні і що їх позиція 

в послідовності не може бути змінена пізніше. Тоді, в кожному періоді t, новий 

агент повинен вирішити, чи він приймає (А) або відкидає (R) проект. Для цього 

він аналізує власну інформацію та рішення (A або R) інвесторів, які 

передували йому. Інвестор, що знаходиться на n-ому місці в черзі, приймає 

проект, якщо очікуваний дохід 𝑉  однозначно більший, ніж безризикова ставка 

доходу 𝑟 . 

Правило прийняття рішення інвестором. 

 Краудфандинговий проект обирається з усіх існуючих проектів. Таким 

чином, ймовірність того, що проект хороший (G ), дорівнює . Рішення 

першого інвестора залежить лише від його власної інформації. Нехай 𝑑  - 

рішення n-ого індивідуума. Позначимо 𝐷 = (𝑑 , 𝑑 , … 𝑑 ) як історію дій, 
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доступних для n-ого інвестора. Для першого інвестора історія рішень - це 

порожня множина, 𝐷 = Ø. Таким чином, очікуваний дохід для n-ого інвестора 

дорівнює: 

𝑉(𝐷 , 𝜃 ) = 𝑃(𝑦 = ỹ|𝐷 , 𝜃 )𝑟    (3.4) 

де: 

𝑟  - це ставка доходу, що підприємець пропонує інвесторам. 

Скористаємося формулою Байєса для прогнозування правил прийняття 

рішень інвесторами. 

𝑉(𝜃 , 𝐷 ) =
( , | ỹ)

𝐷 , 𝜃 𝑦 = ỹ ( ỹ) 𝐷 , 𝜃 𝑦 = 0 ( )
     (3.5) 

Отже, перший інвестор має очікуваний дохід 𝑉(𝜃 = 𝐺, Ø)𝑝𝑟  або 𝑉(𝜃 =

𝐵, Ø)(1 − 𝑝)𝑟 . Він вирішує інвестувати в краудфандинговий проект тільки, 

якщо його очікуваний дохід строго вище, ніж безризикована ставка 𝑟 . Таким 

чином, проект завжди відхиляється, якщо 𝑟 ≤ , і приймається, якщо 𝑟 ≥

. Отже, коли 𝑟 ∈ , , інвестори завжди слідують власним сигналам. 

Якщо 𝑟 ∈ , 2𝑟  перший інвестор приймає рішення на основі власного 

сигналу. Однак другий інвестор не тільки отримує власний сигнал про якість 

проекту, але може скористатися інформацією про прийняте рішення першим 

інвестором. Отже, ми маємо: 

𝑉(𝜃 = 𝐵, 𝑅) < 𝑉(𝜃 = 𝐺, 𝑅) = 𝑉(𝜃 = 𝐵, 𝐴) = 𝑟     (3.6) 

Для цього ряду очікуваних доходів, якщо перший інвестор прийняв 

рішення інвестувати в проект, і потім другий інвестор отримав негативний 

сигнал про проект, то він відмовляється від нього. Однак, якщо перший 

інвестор відмовився від проекту, другий інвестор також систематично 

відмовляється. У цій ситуації починається інформаційний каскад. Водночас у 

випадку двох послідовних позитивних сигналів два інвестори приймають 

інвестиційні рішення на основі власної інформації про проект.  

Третій інвестор може бути в трьох різних ситуаціях:  



156 
 

1) обидва інвестори, що були перед ним, відмовилися від фінансування 

проекту. Тоді він також відмовиться від проекту, яким би сигнал про якість 

проекту він не отримав; 

2) обидва інвестори, що були перед ним, прийняли проект. Тоді ми 

маємо 𝑉(𝜃 = 𝐺, 𝐴𝐴) < 𝑉(𝜃 = 𝐵, 𝐴𝐴) = 𝑝𝑟 > 𝑟 , і він приймає позитивне 

рішення яким би не був його сигнал. В цьому випадку починається 

інформаційний каскад, що автоматично схвалює; 

3) перший інвестор прийняв проект, а другий відмовився. Тоді ми маємо 

𝑉(𝜃 = 𝐺, 𝐴𝑅) = 𝑉(𝜃 = 𝐺, Ø) = 𝑝𝑟  і 𝑉(𝜃 = 𝐵, 𝐴𝑅) = 𝑉(𝜃 = 𝐵, Ø) = (1 −

𝑝)𝑟 . Отже, третій інвестор знаходиться в тій же ситуації, що і перший, і він 

слідує за його приватним сигналом.  

Імовірність інформаційного каскаду. 

При цьому типі цінової стратегії (з незмінною дохідною ставкою) 

інформаційний каскад, що відбраковує, починається, коли перший сигнал 

говорить про те, що проект поганий, тобто B (BG або BB). Водночас 

інформаційний каскад, що схвалює проекти, починається тільки, коли є два 

підряд сигнали, що проект хороший, при цьому каскад не відбувається, якщо 

перший сигнал хороший (G), а другий поганий (B) . Ця асиметрична ситуація 

пояснюється тим, що підприємець пропонує обов'язково нижчу ставку 

доходності, ніж банк. Отже, ми можемо вивести ймовірність виникнення 

каскаду схвалення, каскаду відхилення та відсутності каскадів після прийняття 

рішення двома інвесторами (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Імовірність виникнення каскаду у залежності від типу проекту для 2-го 

інвестора 

Тип проекту Вірогідність виникнення каскаду: 
схвалення відхилення відсутності 

𝑦 = ỹ 𝑝  1 − 𝑝 𝑝(1 − 𝑝) 
𝑦 = 0 (1 − 𝑝)  1 − 𝑝 𝑝(1 − 𝑝) 

Джерело: складено автором 
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Тоді можна визначити ймовірність виникнення каскаду схвалення, 

каскаду відхилення та відсутності каскадів після періодів T (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Імовірність виникнення каскаду у залежності від типу проекту 

після періодів (Т) 

Тип 
проекту 

Вірогідність виникнення каскаду: 
схвалення відхилення відсутності 

𝑦 = ỹ 1 − (𝑝(1 − 𝑝))

1 − 𝑝(1 − 𝑝)
𝑝  

1 − (𝑝(1 − 𝑝))

1 − 𝑝(1 − 𝑝)
(1 − 𝑝)  (𝑝(1 − 𝑝))  

𝑦 = 0 1 − (𝑝(1 − 𝑝))

1 − 𝑝(1 − 𝑝)
(1 − 𝑝)  1 − (𝑝(1 − 𝑝))

1 − 𝑝(1 − 𝑝)
𝑝  

(𝑝(1 − 𝑝))  

Джерело: складено автором 

 

На графіку (рис. 3.2) представлена ймовірність виникнення каскаду 

схвалення та каскаду відхилення після t періодів із значенням p, рівним 0,6. Як 

видно з рис. 3.2, імовірність отримання каскаду відхилення є більшою, ніж 

отримання каскаду схвалення. Цей результат можна пояснити низькою 

доходністю ставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2 Імовірність виникнення каскадів схвалення та відхилення 

(p=0,6) 

Джерело: складено автором 
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Далі ми розглянемо систему винагороди, яка передбачає визначення 

ставки дохідності для кожного інвестора окремо. 

Безперервне ціноутворення. 

Припустимо, що ставка доходу 𝑟  може коливатися з часом та кількістю 

інвесторів, які погоджуються фінансувати підприємця. Дві стратегії 

дозволяють уникнути появи інформаційного каскаду. Перша - запропонувати 

таку ставку доходності, за якою ніхто з інвесторів не відмовиться інвестувати 

при будь-якому сигналі. Ця стратегія дорівнює запропонованій ставці, для якої 

особа, яка отримала сигнал B, має очікувану ставку доходу 𝑟 . Ця стратегія не 

дозволяє інвесторам виводити сигнали, отримані іншими, від 

спостережуваних дій. Тоді підприємці повинні запропонувати однакову 

ставку для кожного інвестора, що дорівнює: 𝑟 = . 

Друга стратегія полягає в тому, щоб змусити кожного інвестора 

використовувати свою інформацію (отримані сигнали) про якість проекту. 

При цьому ставка доходності змінюється по мірі здійснення інвесторами 

рішень, відображаючи інформацію щодо того, до якого типу (B) чи (G) 

відноситься проект, що дозволить запобігти появі інформаційного каскаду. 

Тоді в період T, коли рішення приймається, запропонована ставка доходу для 

інвестора буде дорівнювати безризиковий нормі прибутку, якщо сигнал є (G). 

Ми маємо: 

𝑉(𝐺 , 𝑇, 𝜙) =
( , , | ỹ) ( ỹ) ( , )

𝐺 , 𝑇, 𝜙 𝑦 = ỹ ( ỹ) 𝐺 , 𝑇, 𝜙 𝑦 = 0 ( )
          (3.7) 

де 𝑉(𝐺 , 𝑇, 𝜙) є очікувана доходність (виплата) на дату Т для інвестора, 

який отримав сигнал (G) після ϕ спостережень про те, як проект приймається 

іншими інвесторами. За визначенням ми маємо ϕ<T та𝑉(𝐵 , 𝑇, 𝜙) <

𝑉(𝐺 , 𝑇, 𝜙), а також: 

𝑉(𝐺 , 𝑇, 𝜙) =
( ) ( ) ( , )

( ) ( ) ( ) ( )
          (3.8) 

 Ставка доходності, що пропонується інвестору, та кількість 

спостережень фіксуються на дату Т. Таким чином, ми можемо побудувати 
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графік, представлений на рис. 3.3, який показує зміну ставки доходу по мірі 

отримання сигналу про якість проекту. Ми розглядаємо тільки перші три 

сигнали. Кожне отримання сигналу (B) призводить до підвищення ставки 

доходу в момент часу (t+1) для того, щоб проект залишався інвестиційно 

привабливим. І навпаки, отримання сигналу (G) дає можливість зменшувати 

ставку доходу. Отже, нова інформація робить проект більш привабливим і 

підприємець може знижувати ставку, не хвилюючись, що наступний інвестор 

відмовиться. Така стратегія ціноутворення дозволяє запобігати утворенню 

інформаційних каскадів. 

 

Рис. 3.3 Зміна ставки доходу після отримання сигналів про якість 

проекту (B) чи (G) (припущення: 𝑝 = та 𝑟 = 0,02) 

Джерело: складено автором 

 

Отже, ми розглянули систему ціноутворення для краудфандингового 

проекту, яка передбачає визначення ставки доходності для кожного інвестора 
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окремо. У разі, якщо проект хороший процентна ставка зменшується, а якщо 

поганий - збільшується. В цьому випадку інвестор, який приймає рішення 

пізніше знаходиться в найкращій позиції, так як має найбільш якісну 

інформацію про проект. Водночас через те, що ставка для першого інвестора 

не переглядається і він ризикує найбільше, ніхто не бажатиме бути першим. 

Таким чином, основним недоліком цієї стратегії фінансування є те, що вона 

забезпечує багато інформації для останньої особи в послідовності, але перші 

інвестори не користуються цією інформацією.  

 

Ціноутворення, де ставки доходу переглядаються. 

Як ми і зазначили вище, попередня стратегія фінансування забезпечує 

багато інформації для останньої особи в послідовності, але перші інвестори не 

мають змоги скористатися цією інформацією. Тепер припустимо, що ставка 

доходу і для першого інвестора може переглядатися з часом по мірі 

надходження нових сигналів про проект. У цьому випадку всі інвестори 

користуються процентною ставкою, запропонованою останньому інвестору. 

Все, що нам потрібно – відстежувати кількість сигналів (G), отриманих на 

момент часу T.  

 Очікувана ставка доходності для індивідуума однакова, незалежно від 

його розташування в послідовності. Цей результат пояснюється тим, що кожен 

агент приймає рішення індивідуально. Тепер ми можемо визначити ставку 

доходу, виплачену інвесторам, як функцію суми капіталу K від T (часу, який 

був потрібний для залучення цієї суми): 

𝑟 (𝐾, 𝑇) =
( ) ( )

( )
𝑟              (3.9) 

Де 𝑇 ≥ 𝐾. 

Побудуємо графік оптимальної ставки доходності, допустивши, що 

Т (початкове) дорівнює 10, а 𝑟 = 0,02. У цьому випадку після 10 інвесторів 

не було отримано жодного сигналу (B). Таким чином, інвестори можуть 

зробити висновок, що проект хороший (G) і погодитися на безризиковану 
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ставку. По мірі зростання кількості прийнятих рішень з плином часу Т 

кількість отриманих сигналів (B) збільшується. Вірогідність того, що проект 

може виявитися поганим для інвесторів зростає, тому підприємцю доводиться 

пропонувати все вище і вище ставку доходності, що і ілюструє графік 

представлений на рис. 3.4. 

 

Рис. 3.4 Оптимальна ставка доходності (𝐾 = 10 − 𝑝 =  та 𝑟 = 0,02) 

Джерело: складено автором 

 Цифрові технології дозволили розробити нові методи фінансування для 

підприємництва. Краудфандинг дає змогу безпосередньо поєднувати 

підприємців та інвесторів. На відміну від банку, краудфандинг не може 

формувати проекти у групи за рівнем ризику. Тому, цей спосіб фінансування 

часто звинувачують у високому ризику інформаційних каскадів. Іншими 

словами, у середовищі, де інформація недосконала, кожен інвестор прагне 

імітувати поведінку інших інвесторів, не враховуючи власну експертизу.  

Це призводить до поганої якості інформації, а також високого ризику 

фінансування збиткових проектів або відмови від прибуткових проектів. У 

цьому дослідженні ми показали, що цей ризик каскаду безпосередньо не 

пов'язаний з краудфандинговим методом фінансування. Натомість, поява 

каскаду пояснюється наявністю фіксованої процентної ставки по проекту, що 

не переглядається (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5 Схема розподілу ризику виникнення інформаційного каскаду в 

залежності від цінової стратегії щодо ставки (r) 

Джерело: розроблено автором 

 

Цінова стратегія 
щодо процентної 

ставки 
доходності (r) 

Ставка не змінна 
для усіх інвесторів  
(для 1-го ….n-ого) 

Ставка незмінна 
для 1-го але 

переглядається 
для….n-ого 

Ставка змінна та 
може 

переглядатися для 
усіх інвесторів з 1-

го  по.n-ого 

Виникнення 
інформаційного каскаду 

схвалення або 
відхилення проекту, 

починаючи з 2-го 
інвестора. Ризик виник 

Для кожного наступного 
інвестора стає більше 

інформації щодо якості 
проекту,  так як вона 

впливає на ставку 
доходності. 

Інформаційного каскаду 
не відбувається, проте 

ніхто з інвесторів не хоче 
бути в черзі першим  

Інформаційного каскаду 
не відбувається. Кожний 

інвестор виграє від 
інформації щодо якості 

проекту і отримує 
максимальну ставку 

доходності при 
мінімальному ризику 

проекту  

Наслідки 

Для інвесторів Для підприємців 

Високий ризик 
виникнення каскаду 
відхилення проекту 

вище за каскаду 
схвалення 

Високий ризик 
відхилення проекту 

через небажання 
інвесторів бути 

«першими» в черзі 

Підприємець має змогу 
залучати кошти в проект 

по мінімальній 
відсотковій ставці, що 

наближається до 
безризикової (у разі 
наявності якісного 

проекту). Натомість 
високоризиковані проекти 

можуть залучати 
фінансування під високі 

відсоткові ставки 
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Ми показуємо, що можна уникнути формування інформаційного 

каскаду, переглядаючи в кожному періоді ставку, запропоновану інвесторам. 

Таким чином, інвестори завжди приймають рішення індивідуально. 

Також, запропонований механізм об'єднує інформацію від всіх 

учасників і змушує проекти з високим рівнем ризику збільшувати процентну 

ставку, а з іншого боку, дозволяє підприємцям з якісними проектами залучати 

капітал під мінімальний відсоток – практично безризиковану ставку 

доходності. 

Альтернативне фінансування - це швидко зростаюча галузь з більшою 

віддачою та ризиками, ніж традиційні ринкові активи. Рівноправне 

кредитування та краудінвестинг забезпечують хороші можливості для 

портфельних інвестицій через низький бета-показник (співвідношення з 

традиційним ринком), але потребують подальших комплексних досліджень. 

Ризик інформаційного каскаду безпосередньо не пов'язаний з методом 

краудфандингу, а зумовлений однаковою ставкою доходності для усіх 

інвесторів. Якщо ми змінюємо правило і пропонуємо ставку доходу, що 

змінюється для інвесторів з часом в залежності від отриманих сигналів про 

якість проекту, то система оплати винагородження буде більш справедливою 

і ризик інформаційного каскаду буде зменшуватися. 

 

3.3. Перспективи використання ринку інституційними інвесторами 

 

Зростання конкуренції на світовому ринку з управління великим 

приватним капіталом змушує інвестиційні банки та інших його учасників 

шукати нові шляхи і стратегії для залучення і утримання заможних клієнтів. 

Розуміння того, яким чином розвиток цифрових технологій впливає на 

управління приватним капіталом і які зміни слід очікувати на ринку даних 

послуг в майбутньому, є важливою і актуальною проблемою. 

В цілому з урахуванням динаміки розвитку світового ринку капіталу 

перелік послуг з його управління постійно змінюється, однак можна 
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стверджувати, що ключова умова ефективного управління капіталом 

залишається незмінною, воно повинно забезпечувати збереження і 

примноження добробуту клієнтів. 

Важливо зазначити, що управління приватним капіталом в 

загальноприйнятому в глобальному середовищі має певні стандартні підходи, 

які включають філософію, основні принципи і сервіси.  

Згідно досліджень [188] світовий обсяг приватного добробуту (Private 

Wealth) в 2015 році виріс на 5,2% і досяг 168 трлн дол. США. Найбільша частка 

приватного капіталу належить Північній Америці (36%) і Західній Європі 

(24,5%), однак, Азіатсько-Тихоокеанський регіон активно нарощує обсяги і 

займає третє місце (20,5%). В цілому за прогнозами, глобальний обсяг 

приватного добробуту наступні 5 років буде зростати з темпом 6% щорічно і 

досягне 224 трлн дол. США до 2020 року (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6 Регіональна динаміка обсягів приватного фінансового 

добробуту: стан та прогноз 

Джерело: складено автором на основі [134] 

 

Обсяг коштів приватного капіталу в offshore-центрах збільшився в 

2015 році на 3% - до 10 трлн дол. Зростання обумовлене активністю клієнтів з 

країн, що мають швидкозростаючі національні ринки. Найвищий приріст 
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показали Сінгапур і Гонконг (+ 10%). Країни Північної Америки, Західної 

Європи та Японії, навпаки, продемонстрували зниження на 3% [134]. 

Ключові гравці на ринку управління приватним капіталом - це, перш за 

все, такі компанії, як UBS (Швейцарія), Bank of America Merill Lynch (США), 

Morgan Stanley (США) і Credit Suisse (Швейцарія). 

У 2015 році більшість приватних банківських установ помітно 

сповільнили показники зростання активів під управлінням і, відповідно, 

скоротили операційний прибуток. Серед факторів, що впливають на 

результати, були нестійкі ринки і клієнти, які не наважуються на 

обслуговування за межами раніше досягнутих рівнів. Результати свідчать про 

важкі часи для компаній (АПУ) та банків, які переживає стійкі фінансові 

потрясіння (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

ТОП 25 приватних банків в світі за обсягом активів, що 

перебувають під управлінням (АПУ) 

Глобаль-
ний 

рейтинг 

Компанія/ 
банк 

Країна АПУ в 
2015 р., 

млрд дол. 
США 

АПУ в 
2014 р., 

млрд дол. 
США 

Ріст АПУ 
в 2015 р., 

% 

Зміна 
Глобаль-

ного 
рейтингу 

Базова 
розрахун-

кова 
валюта 

Річна 
зміна 
АУП 

(базова 
валюта) 
2015 р,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 UBS Швейцарія 1737,5 1754,2 -1,0 = CHF -0,5 

2 Bank of 
America 
Merrill Lynch 

США 1444,8 1476,4 -2,1 +1 USD -2,1 

3 Morgan 
Stanly 

США 687,3 1480,2 -53,6 -1 USD -2,8 

4 Credit Suisse Швейцарія 620,9 740,5 -16,2 = CHF -7,1 

5 Royal Bank of 
Canada 

Канада 508,5 704,4 -27,8 = CAD 5,1 

6 Citi США 437,0 550,5 -20,6 = USD -7,6 

7 JP Morgan США 369,0 428 -13,8 = USD 2,1 

8 Goldman 
Sachs 

США 357,3 363 -1,6 +1 USD 1,7 

9 BNP Paribas Франція 311,4 374,4 -16,8 -1 EUR 6,2 

10 Deutsche 
Bank 

Німеччина 297,5 334,3 -11,0 = EUR 3,6 

11 Julius Baer Швейцарія 287,0 289,2 -0,8 +1 CHF 3,0 

12 BMO 
Financial 
Group 

Канада 261,0 326,4 -20,0 -1 CAD 4,8 

13 HSBC Великобри
танія 

261,0 275 -5,1 = USD -5,1 
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Продовження таблиці 3.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14 Pictet Швейцарія 239,2 238,5 0,3 = CHF 0,4 

15 Northern 
Trust 

США 227,3 224,5 1,2 +2 USD 1,2 

16 Wells Fargo США 225,0 225 0,0 = USD 0,0 

17 ABN Amro Нідерланди 217,4 232,2 -6,4 -2 EUR 4,2 

18 Santander Великобри
танія 

204,8 193,8 5,7 +1 USD 5,7 

19 Safra Sarasin 
Group 

Швейцарія 194,2 213,2 -8,9 -1 USD -8,9 

20 China 
Merchants 
Bank 

Китай 192,9 122,3 57,7 +6 CNY 66,4 

21 BNY Mellon США 191,8 191 0,4 -1 USD 0,4 

22 Credit 
Agricole 

Франція 165,0 171,4 -3,7 -1 EUR 7,1 

23 ICBC Китай 154,1 119,6 28,8 +4 CNY 35,9 

24 Lombard 
Odier 

Швейцарія 133,6 135,9 -1,7 -1 CHF -1,6 

25 CIC Франція 133,3 134,9 -1,2 -1 EUR 9,9 

Джерело: складено автором на основі [158] 

 

Лідером галузі продовжує залишатися швейцарський холдинг UBS, при 

цьому в цілому ТОП 25 приватних інвестиційних банків показують на п'ять 

пунктів кращі показники співвідношення витрат і доходів - 75,1%, ніж у 

середньому по галузі - 80%. Проте їх загальний обсяг активів під управлінням 

знизився трохи більше, ніж в цілому по галузі. В основному це викликано 

високою волатильністю ринку, але в той же час на це вплинуло і те, що ряд 

відомих фірм проводять реструктуризацію звітності своїх підрозділів.  

Також, інвестиційні банки сфокусувалися на агресивній ринковій 

стратегії з метою подолання кризових явищ в галузі і підвищення 

конкурентоспроможності своїх послуг. Відповідно це вплинуло на динаміку 

основних показників (табл. 3.10). 

Scorpio Partnership вимірює загальний рейтинг взаємодії менеджерів по 

добробуту зі своїми заможними клієнтами (CES) по всьому світу. Оцінка 

заснована на сукупності за трьома основними параметрами - Послуга, 

Пропозиція і Взаємодія. Вона є частиною більш широкого стандартизованого 

процесу аналізу взаємодії з клієнтами, розробленого Scorpio Partnership для 

провідних операторів на чотирьох континентах. 
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Таблиця 3.10 

Динаміка основних показників провідних банків-лідерів світової 

індустрії управління капіталом 

Показник 
 

Середній відсоток річної зміни 
ТОП 25 банків, 

2015 
Всі банки, 2015 Всі банки, 2014 

Активи під управлінням -1,70 -1,0 2,0 
Чисті нові гроші 33,00 -6,9 18,4 
Дохід 1,10 0,5 -4,3 
витрати -2,40 1,4 -5,2 
Операційний прибуток -4,70 0,6 9,3 
Витрати / Дохід 75,10 80,0 81,4 
Рейтинг залученості заможних 
клієнтів (HNW) 

68,6(100) 69,9(100) 69,2(100) 

Джерело: складено автором на основі [188] 

 

Останні результати вказують на те, що з точки зору настроїв клієнтів, 

Північна Америка зберігає свою корону в якості лідера в сфері взаємодії з 

клієнтами, при цьому розрив з Європою збільшився: з 11,9 пункту в 2013 році 

до 12,5 в 2015 році.  

Клієнти з Азіатсько-Тихоокеанського регіону також демонструють 

зростаючі настрої, індекс CES у них підвищився на 5,1 пункту з 2013 року (рис. 

3.7). 

 

Рис. 3.7 Динаміка Індексу взаємодії із заможними клієнтами (HNW) 

приватних банків (CES), розроблений Scorpio Partnership  

Джерело: складено автором на основі [87] 
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Згідно з дослідженням міжнародної консалтингової компанії PWC [21], 

подальше вдосконалення аналітики даних для більш ефективного виявлення і 

кількісної оцінки ризику клієнтів є основною тенденцією, якій сектор 

управління активами і приватним капіталом в даний час приділяє підвищену 

увагу (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 

Рейтинг глобальних тенденцій в секторі управління активами і 

приватним капіталом 

Рейтинг Тенденція 
1 Подальше вдосконалення аналітики даних для більш ефективного виявлення і 

кількісної оцінки ризику 

2 Автоматизація процесу розміщення активів і способів управління приватним 
капіталом 

3 Перехід від фізичних консультацій з технологічною підтримкою до 
консультацій на основі технологій з фізичною підтримкою 

4 Застосування передових технологій, що дозволяють здійснювати інвестиції на 
нових ринках 

5 Багатоканальна взаємодія і моделі дистрибуції допомагають стандартизувати 
якість клієнтського обслуговування у всіх контактних точках 

6 Зростаюче число пропонованих послуг, що дозволяють швидше здійснювати 
вплив інновацій на ринок і швидше досягати ефекту масштабу 

7 Поява альтернативних каналів дистрибуції та маркетингу з метою підвищення 
рівня інформованості та пробудження інтересу у потенційних покупців для 
подальшого продажу продуктів і послуг 

8 Розробка і дистрибуція нових продуктів і послуг для традиційно невигідних 
клієнтів 

9 Інновації в сфері брокерського обслуговування, що дозволяють більш 
ефективно забезпечувати консультаційний супровід процесу прийняття 
інвестиційних рішень 

10 Поява індивідуальних інвестиційних рішень, розроблених кінцевими 
користувачами 

11 Більш широке використання належних певним співтовариствам мереж збору, 
обробки та аналізу інформації для підвищення якості інвестиційних рішень 

12 Впровадження технології блокчейна 
Джерело: складено автором на основі [27] 

 

Збільшення обсягів Big Data поряд з новими методами їх отримання і 

зменшенням відповідних витрат – ці фактори впливають на сучасний 

інвестиційний ландшафт. Нові сфери застосування аналітики даних (Big Data) 
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дуже різноманітні - від комерційних операцій та управління ризиками 

компаній до управління приватним капіталом фізичних осіб в невеликих 

обсягах. Подальше вдосконалення аналітики даних (Big Data) скорочує 

асиметрію інформації між дрібними і великими фінансовими інститутами та 

інвесторами, при цьому останні користуються перевагами автоматизованих 

рішень в сфері фінансових послуг. Удосконалена аналітика також застосовує 

такі передові підходи до управління комерційними операціями та ризиками як 

поведінкові і прогнозні алгоритми, що дозволяють аналізувати всі транзакції 

в режимі реального часу [27]. 

Керуючі приватними активами/капіталами все частіше використовують 

аналітичні рішення на кожному етапі розвитку своїх відносин із замовниками, 

що дозволяє керуючим більш ефективно утримувати клієнтів і скорочувати 

операційні витрати. Впроваджуючи ширші масиви вихідних даних, отриманих 

з декількох джерел, вони формують більш цілісний погляд на своїх клієнтів, 

що дозволяє їм краще передбачити і задовольняти їхні потреби. 

З урахуванням того, що у керівників приватними капіталами виникає 

комерційна необхідність щодо прийняття рішень з великими сумами активів, 

однією з необхідних попередніх умов буде впровадження автоматизованого 

консультаційного функціоналу (в повному обсязі або частково). Така 

кардинальна зміна ролі фінансового консультанта дає клієнтам нові 

можливості і може безпосередньо вплинути на процес прийняття ними 

фінансових рішень. 

Інвестиційна індустрія активно включається у вир грандіозного 

технологічного прогресу на основі цифрових зрушень. Поява аналітики даних 

в інвестиційній сфері дозволило фірмам повністю зосередитися на інвесторах 

і зайнятися підготовкою спеціалізованих продуктів для них і впровадженням 

методів автоматизованого інвестування. Крім цього, інновації в сфері 

кредитування і залучення коштів через краудфандинг забезпечують доступ до 

тих видів активів, які до цього були недоступні індивідуальним інвесторам, в 

тому числі до комерційної нерухомості. 
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Автоматизоване інвестиційне консультування (так звані «роботи-

консультанти») на основі штучного інтелекту становлять серйозну 

конкурентну загрозу для операторів на ринку інвестиційних послуг в сегменті 

«тільки виконання» і самостійних інвестицій, а також для традиційних 

фінансових консультантів. Такі роботизовані і автоматизовані консультаційні 

ресурси будуть чинити тиск на традиційні консультаційні послуги і на вартість 

таких послуг, а також трансформувати процес консультування.  

Багато фірм, що працюють на ринку прямих інвестицій, відреагували на 

це, розробивши внутрішньо корпоративні і запатентовані рішення, і 

консультанти, швидше за все, будуть адаптуватися до цієї ситуації, 

впроваджуючи гібридні високотехнологічні моделі, орієнтовані на переваги 

клієнта. 

Вторинним побічним ефектом автоматизованого клієнтського аналізу є 

більш низькі витрати на залучення клієнтів, конверсію і ставки фінансування. 

Ця зміна у фінансовій консультаційній моделі створює труднощі для 

керуючих приватними активами / капіталами, які протягом багатьох років 

працювали над вибудовуванням корпоративної системи взаємовигідних 

відносин з клієнтами з невеликими обсягами активів. Роботи-консультанти 

пропонують для даного сегмента економічно ефективне рішення і за умови їх 

правильного позиціонування в переліку асортименту пропонованих послуг, 

вони можуть забезпечити плавний перехід до повного комплексу 

консультаційних послуг для клієнтів зі специфічними потребами або з більш 

високими запитами. 

Компанія Boston Consulting Group вказує на значні обсяги інвестицій в 

цифрові технології бізнесу по роботі з великим приватним капіталом. По-

перше, обсяг інвестицій – близько 5 млрд дол. (в 2012 р. про інвестиції в IT 

заявляли 315 гравців ринку з сумою інвестицій 1,7 млрд дол.); за підсумками 

2015 року вже 700 гравців заявили про інвестиції в 5 млрд дол). По-друге, 

клієнти в своїх вимогах щодо використання цифрових технологій вказують, як 

позицію № 3 при виборі банку або зміні приватного банкіра. 
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Блокчейн - це нова технологія, яка об'єднує в собі ряд математичних, 

криптографічних та економічних принципів, що дозволяють вести базу даних 

за участю необмеженої кількості користувачів без необхідності будь-якої 

перевірки достовірності або звірки, виконуваної сторонньою організацією. 

Простіше кажучи, це розподілений реєстр із захищеним доступом.  

Ми припускаємо, що блокчейн є черговим еволюційним стрибком в 

технології оптимізації бізнес-процесів. За оцінкою фахівців, блокчейн 

доцільно порівняти з програмним забезпечення Enterprise Resource Planning 

(ERP) («Планування ресурсів підприємства»), яке дозволило організаціям в 

рамках одного бізнесу оптимізувати бізнес-процеси шляхом колективного 

використання даних і бізнес-логіки. 

Технологія блокчейна дозволить цілим галузям здійснити подальшу 

оптимізацію бізнес-процесів шляхом колективного використання даних 

компаніями, що мають різні або конкуруючі економічні завдання. З іншого 

боку, хоча ця технологія дійсно є досить перспективною, до її впровадження 

належить вирішити кілька серйозних проблем і подолати цілий ряд перешкод. 

До того ж, для глибокого розуміння технології блокчейна і її комерційного 

потенціалу потрібні знання, що охоплюють дуже різні галузі, а це веде до 

деякої невизначеності щодо того, що стосується потенційних сфер 

застосування цієї технології. 

Загальносвітовий тренд розподілу капіталу для європейських країн, 

показує, що близько 20% багатства тримається в готівці (загальносвітовий 

показник - 23,5%), в нерухомості - 22% (17,9%), в акціях - 25,2% (24, 8%), в 

альтернативні інвестиції - 15% (15,7%), в інструментах Fixed Income - 18% 

(18%) [209]. 

Досліджуючи розвиток світового ринку альтернативного фінансування, 

ми виявили стрімкі тенденції його зростання і збільшення інституціональних 

інвесторів у цьому сегменті фінансових послуг. 

Серед інституційних інвесторів доречно виділити ETF (Exchange Trade 

Funds) - біржові фонди, які інвестують в певні активи або їх групи. По суті, 



172 
 
вони володіють базовими активами (акціями, облігаціями, сировинними 

ф'ючерсами, іноземною валютою тощо) і випускають на них акції. У міру 

зміни вартості активів, змінюється і ціна ETF. В ідеалі папери ETF досить 

точно реплікують зміни портфеля. 

Глобальний ринок ETF, по суті, контролюється трьома фінансовими 

структурами: Black Rock (iShares), Vanguard і State Street Global Advisors 

(SPDR ETF). Станом на середину 2016 року частка SPDR ETF складала 70% 

світових активів ETF. Жодна інша структура не контролює більше 4% 

сукупних активів [124]. Ці показники свідчать про високу ступінь 

монополізації ринку американськими фондами. За даними Citigroup, сукупні 

активи під управлінням цих фондів в США налічують близько 2,5 трлн дол.  

З 2000 року зростання активів під управлінням американських ETF 

становила 2500%, йдеться про вибухове зростання біржових фондів ETF. В 

2016 році чистий дохід грошових коштів в ETF США склав 283 млрд дол. і їх 

частка на глобальному ринку ETF склала понад 80% активів під 

управлінням [124].  

Переваги, які мають, ETF – це більш низькі комісії в порівнянні з 

традиційними фондами, що зумовлено оптимізацією витрат на управління; як 

правило, ліквідні біржові інструменти; великий вибір активів. Також 

широкого поширення набули секторальні ETF, наприклад, і Shares Nasdaq 

Biotechnology ETF, Financial Select Sector SPDR ETF. Можливі вкладення в 

окремі регіони, наприклад, за допомогою i Shares MSCI Emerging Mkts. 

Покриваються і сировинні ринки. ETF можуть відрізнятися за інвестиційним 

стилем (акції зростання або доходу), ринкової капіталізації об'єктів 

інвестування. Існують навіть екзотичні нішеві ETF, що базуються на сучасних 

трендах, наприклад, Drone Economy Strategy ETF [124]. ETF демонструють 

різноманітність стратегій на глобальному ринку. Може бути зроблена ставка 

на широкий ринок або, навпаки, екзотичні напрямки. Може йтися про більшу 

диверсифікацію вкладень або точковий тренд. ETF доступні техніки як 

активного, так і пасивного інвестування тощо. 
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Перспективи розвитку сучасної економіки в епоху глобальних цифрових 

перетворень визначаються багато в чому з організацією ефективного 

управління приватним капіталом. Використання приватних інвестицій, в тому 

числі і міжнародних, забезпечує приплив капіталу в вільні галузі 

підприємництва, що позитивно впливає на розвиток економіки будь-якої 

країни. Згідно з оцінками європейського [124] провайдера ETF - Source UK 

Services Ltd., до 2020 року обсяг глобального ринку ETF може подвоїтися. На 

думку Credit Suisse, в найближчу декаду ETF можуть зайняти 40-60% 

інвестицій на ринку США (зараз - близько 15%). Цьому сприятимуть різні 

інновації, поява нових ETF. Як результат, значимість окремих акцій на ринку 

США може ще більше знизитися. Ліквідність фондового ринку в цілому при 

цьому може скоротитися, і це певний негатив. Втім, розвиток сегмента ETF 

зробить процес інвестування ще більш зручним, надаючи нові можливості для 

учасників ринку. 

Що стосується України, то окремі дослідження показують, що близько 

57% власників великого приватного капіталу вважають, що основа успішності 

в бізнесі - особиста участь в управлінні капіталом. На думку А. Александрова, 

«Україна виступає свого роду «кривим дзеркалом західної банківської 

системи, де в силу зниження доходності, отже, більшого інтересу клієнта до 

складного інструментарію, зростає рівень довіри до банківських фахівців та 

професійних компаній - провайдерів послуг Wealth Management» [1]. 

Частково цей показник обумовлений недовірою і ризиками в банківській 

системі. За різними розрахунками провідних експертів України, на руках 

громадян знаходиться від 35 млрд дол. до 85 млрд дол., які не перебувають на 

банківських рахунках. 

Щодо впливу цифрових технологій, то, по суті, вони є однією з ніш, де 

банківська система почувається досить впевнено. Але необхідно враховувати, 

що це стосується, насамперед, роздрібних (Retail) і близьких до них 

технологій. В силу нерозвиненості операцій на ринках капіталів з боку клієнтів 

- власників великого приватного капіталу був відсутній фундаментальний 
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попит на цифрові технології в цій галузі (стосовно України). Другий момент - 

історично і Private Banking, і Wealth Management вважалися найбільш 

консервативними бізнесами і присутність експерта, контакт з ним були 

пріоритетом. 

До системних параметрів, які будуть впливати на індустрію управління 

великим приватним капіталом в 2017 році в світі і Україні, можна віднести 

політичні невизначеності, яких не меншає і вибори в ключових країнах 

Єврозони (підсумки виборів в Нідерландах вселяють оптимізм, але 

невизначеності зберігаються), демографічні і геополітичні ризики. Загроза 

зміни фінансової політики США (темп підвищення ставок в США, їх 

граничний рівень) може вплинути на стан американської економіки, яка 

залишається найбільш важливим джерелом зростання в світі. Прогнозується 

зміна моделі розвитку Китаю, яка переходить до більш стійкого зростання, 

коли в основу розвитку поставлена менша залежність від інвестицій і 

споживання. 

На ситуацію впливає також все більший регуляторний тиск глобальної 

цифрової фінансової системи на стандарти з обміну інформацією з метою 

боротьби з ухиленням від сплати податків та відмиванням коштів. Фінансові 

нестабільності українського ринку обумовлені об’єктивними факторами: 

зниженням прибутковості традиційних фінансових інструментів; розвитком 

внутрішньополітичних подій в Україні; виконанням вимог МВФ і розвитком 

програми співпраці; судовим спором з Російською Федерацією (3 млрд дол.) 

тощо. 

В умовах нестабільного фінансового ринку стрімкий розвиток платформ 

світового ринку альтернативного фінансування доцільно розглядати, як 

цільове фінансування для зменшення інвестиційних та нефінансових ризиків 

(табл. 3.12). 

Краудфандинг - це нова можливість для інвесторів, оскільки вона 

забезпечує більшу прибутковість. Кредитування P2P є найбільшою частиною 

ринку цільового фінансування і при певних недоліках кредитування P2P, 
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активне зростання грошових коштів привертає увагу інституційних інвесторів. 

Стартові підприємства мають надзвичайно низьку кореляцію з ринком [107]. 

Таким чином, грошовий обіг капіталу може бути хорошим варіантом для 

диверсифікації портфеля. 

Таблиця 3.12 

Основні види ризиків краудфандингу 

Фінансові ризики Нефінансові ризики 
Ринковий ризик. 
Кредитний ризик. 
Ризик ліквідності. 

Ризик невідповідності стандартам (регуляторний 
ризик, бухгалтерський ризик, податковий ризик). 
Ризик моделі. 
Операційний ризик. 
Ризик платоспроможності. 
Ризик здійснення розрахунків. 
Юридичний ризик. 

Джерело: складено автором 

 

Однією з основних переваг рівноправного кредитування (P2P Lending) 

вважається збільшення прибутковості для інвесторів. Щоб інвестувати гроші 

в фінансові продукти успішно, важливо розглянути кожне інвестування в 

контексті загального портфеля. Несистематичний ризик може бути зменшений 

шляхом диверсифікації портфеля, що є створенням сукупності активів з 

низькою або негативною кореляцією між собою. Але портфелі, однак, все ще 

будуть піддані системному або ринковому ризику. Таким чином, інвестор, що 

має диверсифікований портфель акцій, як і раніше, стикається зі зміною 

макроекономічних умов, таких як зростання ВВП, зміна процентних ставок, 

суверенних держав, що не відповідають своїм боргам, та інші непередбачувані 

економічні змінні.  

Для подальшого зменшення ринкового ризику, керівники портфелів 

включають некорельовані або негативно корельовані активи в портфель для 

зменшення волатильності без шкоди очікуваній доходності [107]. На відміну 

від облігацій та грошових коштів, які зменшують сукупний ризик та очікувану 

віддачу, альтернативні активи можуть зменшити сукупний ризик та збільшити 

очікувану віддачу. 
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Дані світового ринку альтернативного фінансування недостатні для 

оцінювання ефективності спільного кредитування з позиції теорії ризиків 

інвестиційного портфеля через вік молодої галузі, але Морат [164] прийняв до 

розрахунку індекси для споживчих кредитів S & P Experian як проксі-сервера, 

які використав для оцінки споживчого кредитування в США (табл. 3.13). 

Таблиця 3.13 

Порівняльний аналіз краудінвестингу та рівноправного кредитування з 

облігаціями за ключовими показниками 

Тип активу Доходність Кореляція з ринком 
(бета) 

Бонди низька Негативна або низька 
Краудінвестинг висока Низька або негативна 
Рівноправне 
кредитування 

висока Низька 

Джерело: складено автором 

 

На основі приведеного дослідження автором [89] було обґрунтовано, що 

краудінвестинг (Equity-based Crowdfunding), спрямований на підтримку 

стартапів, є хорошим варіантом для диверсифікації інвестиційних портфелів. 

Внаслідок браку історичних даних щодо впливу краудфандингових 

інструментів на інвестиційний портфель необхідні подальші спостереження та 

дослідження. 

У списку 50-ти найбільш інноваційних компаній BCG 2016 року [95] 

яскраво демонструється вплив цифрової революції. Багаторічні технологічні 

гіганти Apple, Google і Tesla Motors продовжують утримувати перші місця, в 

той же час вперше до списку приєдналися нові цифрові компанії, такі як Uber 

і Airbnb. Добре помітним стало розширення ролі цифрових інновацій в 

процесах деяких традиційних компаній, які керуються налагодженими 

процесами виробників, таких як General Electric і Daimler. 

В цілому 11-й щорічний глобальний процес опитування про стан 

інновацій показує, що використання технологій для забезпечення інноваційної 

переваги вже не входить в компетенцію тільки технологічних компаній. 
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З’явилися інші сектори послуг, зокрема страхові компанії. У загальний 

рейтинг Топ-50 увійшло всього два представника страхової індустрії - АХА і 

Allianz. АХА зайняла почесне 30 місце в рейтингу, випередивши такі компанії, 

як Nike, SpaceX, Renault, Intel, Dell, Siemens [95]. 

Серед інноваційних інструментів страхових компаній є моделі з 

хеджування ризиків у сфері Р2Р. AXA Group (Франція) - світовий лідер в сфері 

страхування та управління активами. Сьомий рік поспіль АХА є страховим 

брендом №1 в світі, пропонуючи клієнтам - фізичним особам, а також малим, 

середнім і великим підприємствам, широкий спектр продуктів і послуг в сфері 

страхування ризиків, пенсійного страхування, фінансового планування та 

управління активами [95]. Запущений два роки тому інвестиційний фонд АХА 

вже інвестував приблизно 20 ініціатив, пов'язаних з фінансуванням стартапів 

у сфері нових технологій страхової галузі і правління активами 

(https://www.axa.com/). Allianz відомий тим, що регулярно представляє нові 

розробки в сфері страхування. Одна з останніх ключових розробок компанії - 

страхування від кібер-ризиків Аllianz Cyber Protect.  

На сьогоднішній день тема кібер-інцидентів як ніколи актуальна, в 

зв'язку з цим Allianz розробив продукт, який гарантує страховий захист в 

галузі електронної інформації. Діяльність компанії представлена в 74 країнах, 

штат співробітників - 181000 чоловік, і більше 500000 позаштатних страхових 

агентів.  

Таким чином, розвиток світового ринку альтернативного фінансування 

підтримується інноваційними технологіями страхових компаній, які, в свою 

чергу, реінвестують отриманні доходи з використанням моделей 

краудфандингу. Подібні синергетичні взаємодії мають місце і в провідних ІТ-

компаніях.  

Американська корпорація Fidelity Investments на сьогоднішній день є 

однією з найбільших на світовому ринку фінансових послуг. Компанія 

управляє більш ніж 300 інвестиційними фондами, розробляє рекомендаційні 

прогнози в сфері прямих і непрямих вкладень. Станом на вересень 2015 року 
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сума, якою управляє Fidelity Investments, досягає 5 трлн дол. США. Одним з 

пріоритетних напрямків корпорації, в розвиток якого вона вкладає великі 

суми, є веб-платформа Fidelity WealthCentral, що використовується в сфері 

CRM. Штат Fidelity Investments досягає позначки в 50000 співробітників, 

більше 1000 з яких - це експерти в сфері фінансових інвестицій, планомірно 

створюють нові технології в сфері фінансових вкладень. Fidelity Investments є 

найвпливовішим зовнішнім акціонером компанії Google, і контролює 7% її 

акцій [69].  

Інвестиційна активність країн у сфері розвитку цифрового середовища, 

як технологічної сфери альтернативного фінансування, має певні регіональні 

відмінності зі зміщенням активності зі Сходу на Захід. Компанія Microsoft 

прийняла рішення про фінансування «хмарних» сервісів на суму понад 1 млрд 

дол. Передбачається, що в подальшому вони будуть відігравати значну роль в 

економічній і соціальній сферах багатьох розвинених країн [74].  

 

Висновки до розділу 3 

 

Запропоновано модель розрахунку щорічного Індексу розвитку ринку 

альтернативного фінансування в країні (Alternative Finance Development Index 

– AFDI), який є зручним інструментом для вимірювання стадій розвитку ринку 

альтернативного фінансування в країні з періодом часу. Складовими 

показниками індексу є 1) ємність ринку та його динаміка приросту; 

2) асортимент представлених форм альтернативного фінансування; 

3) наявність спеціального законодавства щодо регулювання ринку 

альтернативного фінансування; 4) кількість платформ, представлених на 

ринку; 5) доступність ринку для бізнесу – наявність спеціальних форм 

фінансування для підприємців. 

Теоретично обґрунтовано, що основним викликом для світового ринку 

альтернативного фінансування при застосуванні краудфандингу, як і для 

багатьох інших онлайн-ринків, є інформаційна асиметрія між спонсорами та 
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одержувачами коштів: у середовищі, де інформація недосконала, кожен 

інвестор прагне імітувати поведінку інших інвесторів, не враховуючи власну 

експертизу, і це призводить до поганої якості інформації, а також високого 

ризику фінансування збиткових проектів або відмови від прибуткових 

проектів. Шляхом апробації розробленого алгоритму оцінювання ймовірності 

прийняття рішень щодо інвестування різної якості проектів було доведено, що 

об'єднання інформації від всіх учасників змушує ініціаторів проектів з 

високим рівнем ризику збільшувати процентну ставку і дозволяє підприємцям 

з якісними проектами залучати капітал під мінімальний відсоток – практично 

безризикову ставку доходності. 

Одним із напрямків дослідження релевантності твердження щодо 

наявності високих ризиків інформаційних каскадів на ринку краудфандингу 

могло би стати вивчення специфіки принципів ціноутворення на ньому. Так, 

було проведено дослідження моделі, коли усі інвестори краудфандингової 

платформи отримують однакову винагороду – одну і ту ж ставку доходності, 

з використанням формули Байеса. В результаті виявлено, що ймовірність 

виникнення каскаду відхилення є більшою ніж отримання каскаду схвалення 

після t періодів із значенням p. Ця асиметрична ситуація пояснюється тим, що 

підприємець пропонує ставку доходності нижчу за банківську.  

Ставка залучення фінансування у проект краудфандингової платформи 

має відображати інформацію щодо якості проекту. Завдяки такому підходу 

краудфандингова модель фінансування може позбавитися ризику виникнення 

інформаційних каскадів серед інвесторів. Отже, покращити модель ми можемо 

за рахунок введення перегляду ставки для кожного інвестора 

краудфандингової кампанії. У цьому випадку всі інвестори користуються 

процентною ставкою, запропонованою останньому інвестору. 

Досліджено умови розвитку альтернативного фінансування в Україні і 

виявлено низькі «сигнали» щодо формування локального ринку. Щодо 

потенціального попиту на моделі альтернативного фінансування, виявлено 

негативний стан розвитку МСП та істотно низьку інноваційну активність 
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вітчизняних підприємців при подібності США, ЄС та Україні за показником 

співвідношення малих, середніх і великих підприємств. Щодо формування 

пропозиції фінансових ресурсів, то в умовах відсутності тривалої позитивної 

кредитної історії, менших обсягів обігу та вищих ризиків діяльності через її 

низьку диверсифікованість для малого підприємства досить складно отримати 

необхідне кредитування. З огляду на зазначені об’єктивні чинники, зроблено 

висновок, що важливою складовою фінансового забезпечення діяльності і 

розвитку малих та середніх підприємств можуть стати моделі альтернативного 

фінансування. 

Встановлено, що розвиток альтернативного фінансування в Україні має 

велике значення не тільки для отримання доступу до фінансування для малого 

і середнього бізнесу, а також економіки в цілому. Адже він стимулює 

децентралізацію сил і встановлення досконалої конкуренції на ринку 

інвестицій, зменшення ризику виникнення інфляції, зменшення впливу 

фінансових гігантів на очікування споживачів щодо розвитку ринку. 

Зростання конкуренції на світовому ринку з управління великим 

приватним капіталом змушує інвестиційні банки та інших його учасників 

шукати нові шляхи і стратегії для залучення і утримання заможних клієнтів. 

Розуміння того, яким чином розвиток цифрових технологій впливає на 

управління приватним капіталом і які зміни слід очікувати на ринку даних 

послуг в майбутньому, є важливою і актуальною проблемою. На основі 

проведеного дослідження автором було обґрунтовано, що краудінвестинг та 

інші форми альтернативного фінансування спрямовані на підтримку стартапів 

та МСБ, можуть стати хорошим варіантом для диверсифікації інвестиційних 

портфелів інституційних інвесторів. 

Основні результати розділу висвітлено у наукових працях автора: [9], 

[4], [10], [14], [12]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішено важливе наукове завдання вдосконалення 

методології дослідження розвитку світового ринку альтернативного 

фінансування, виявлення передумов і характеру його трансформації в умовах 

цифрової економіки та обґрунтування напрямів вдосконалення інституційних 

засад розвитку національного ринку альтернативного фінансування з метою 

побудови цифрової економіки в Україні, що дозволило дійти таких висновків: 

1. Спрощення зв'язків у цифровій глобальній системі, зміна традиційних 

бізнес-моделей і усталених інвестиційних цінностей (через впровадження 

фінтехнологій), посткризова обмеженість традиційних фінансових ресурсів 

для розвитку інноваційного підприємництва на фоні інформатизації 

суспільства стали передумовами формування світового ринку 

альтернативного фінансування, яке можна ідентифікувати як фінансування із 

зовнішніх нетрадиційних джерел, які не включають банки та фондові ринки. 

2. Теоретичний базис формування структури світового ринку 

альтернативного фінансування ґрунтується на теоріях, які здатні пояснити 

структуру капіталу за певних умов (теорія компромісу структури капіталу, 

теорія агентства, теорія ієрархії вибору джерел фінансування) та теоріях, що 

пояснюють причинно-наслідковий зв'язок між інноваційними фінансовими 

системами (інструментами, моделями) та фінансовими кризами. Економічну 

природу глобального ринку альтернативного фінансування засвідчують 

масштаби попиту і пропозиції, процеси інтеграції та лібералізації 

національних та регіональних ринків фінансових послуг. 

3. Ринок альтернативного фінансування є цілісним системним 

утворенням, організаційно-економічний механізм якого регулюється 

складною ієрархією інституцій глобального, транснаціонального, 

міжнародного та національного рівнів. Міжнародні економічні відносини між 

суб’єктами ринку трансформуються під впливом ефектів глобальної 

інформатизації. До сукупності причино-наслідкових явищ інноваційно-
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технологічного характеру належать: впровадження новітніх технологічних 

платформ комунікації і зв’язку, створення нових організаційно-правових форм 

взаємодії учасників ринку, глобального характеру: дифузія моделей 

альтернативного фінансування в кредитно-інвестиційний й інші сегменти 

глобального фінансового ринку. 

4. Світовий ринок альтернативного фінансування розвивається 

високими темпами, розкриваючи широкі можливості для залучення інвестицій 

для малого і середнього бізнесу. Ключовими драйверами його розвитку є: по-

перше, надання конкурентних пропозицій грошей тим сегментам, які не 

фінансуються або не кредитуються традиційними джерелами, зокрема, 

банками і фондовим ринком. По-друге, інтенсивний розвиток цифрової 

економіки розкрив потужні можливості спілкування між продавцями і 

споживачами інвестиційних ресурсів без посередників (банки, інвестиційні і 

страхові компанії). По-третє, завдяки суцільної інформатизації збільшилась 

доступність інвестиційної інформації, що призвело до підвищення фінансової 

грамотності і обізнаності людей із інвестиційними інструментами, що в тому 

числі зумовило формування цільової аудиторії для краудфандингових 

платформ. 

5. В країнах світу формуються інституційні засади регулювання 

міжнародних економічних відносин між суб’єктами ринку альтернативного 

фінансування, проте стрімкий розвиток моделей альтернативного 

фінансування є об’єктивною перепоною стандартизації нормативно-правових 

умов процесу фінансування на краудфандингових платформах. Відповідно 

такий стан інституційного середовища міжнародного ринку альтернативного 

фінансування, по-перше, ускладнює можливість виділити оптимальну схему 

його регулювання, по-друге, доцільно констатувати, що саме в умовах слабо 

контрольованого глобального середовища ми спостерігаємо період стрімкого 

розвитку альтернативного фінансування у просторі і часі. Проте масштаби 

ринку та обсяги тіньових оборудок є об’єктом уваги міжнародних та 

національних інституцій, тому об’єктивним є очікування нових якісних змін у 
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регулюванні міжнародних економічних відносин між суб’єктами глобального 

ринку альтернативного фінансування. Окрім цього, перспективність 

альтернативного фінансування є важливою передумовою впровадження 

краудфандингових платформ і в країнах, які ще не долучилися до їх 

впровадження. Для України необхідною умовою є формування інституційних 

засад розвитку інфраструктури ринку альтернативного фінансування, як 

механізму ефективного перерозподілу грошових заощаджень людей в 

реальний сектор економіки, зокрема представлений малими та середніми 

підприємствами. 

6. Стрімкий розвиток глобального ринку альтернативного фінансування 

відкрив широкі можливості для підприємств малого та середнього бізнесу, 

особливо в контексті підвищення вимог з боку традиційних інституцій (перш 

за все, банків). Зазначений ринок нараховує досить широкий вибір моделей 

фінансування, які включають рівноправне кредитування, краудінвестинг, 

благодійний та винагородний краудфандинг. В залежності від сфери 

діяльності МСБ була сформована матриця найбільш застосовуваних джерел 

альтернативного фінансування у розрізі регіонів (Азія, Америка, Європа), яка 

показала, що найбільші можливості щодо альтернативного фінансування 

існують для МСБ, які працюють в технологічній сфері, галузях роздрібної та 

оптової торгівлі, а також будівництві. Аналіз показав, що зростає 

транскордонна активність МСБ при використанні усіх моделей 

альтернативного фінансування. 

7. Ризик інформаційних каскадів безпосередньо не пов'язаний з 

краудфандинговим методом фінансування. Натомість, їх поява пояснюється 

наявністю фіксованої процентної ставки по проекту, що не переглядається. 

Розроблена модель ціноутворення дозволяє уникати формування 

інформаційного каскаду, переглядаючи в кожному періоді ставку, 

запропоновану інвесторам, що забезпечує ними завжди прийняття 

індивідуального рішення. Також запропонований механізм об'єднує 

інформацію від всіх учасників і змушує проекти з високим рівнем ризику 
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збільшувати процентну ставку, а з іншого боку, дозволяє підприємцям з 

якісними проектами залучати капітал під мінімальний відсоток – практично 

безризикову ставку доходності. 

8. Стрімкий розвиток світового ринку альтернативного фінансування 

супроводжується зростанням портфельних ризиків інституціональних 

інвесторів при використанні модифікованих та гібридних платформ, оскільки 

ці інвестиції є високо ризикованими і не існує контролю над бенефіціарами, 

тому інвестори не мають можливості проаналізувати ринкові умови для 

стартапу та оцінити фактори ризику. В цьому контексті важливою стає роль 

компаній, що створюють платформи, тому що саме вони здійснюють 

попередній аналіз проектів і показують можливі напрямки інвестування, а 

інвестори повинні мати достовірну інформацію, щоб довіряти платформам.  

9. Краудфандинг - це нова можливість для інвесторів, оскільки вона 

забезпечує більшу прибутковість. Рівноправне кредитування (P2P Lending) є 

найбільшою частиною ринку альтернативного фінансування і, не зважаючи на 

його певні недоліки, активне зростання грошових коштів в цьому сегменті 

привертає увагу інституційних інвесторів. Проекти на краудфандингових 

платформах мають надзвичайно низьку кореляцію з ринком. Таким чином, 

краудінвестинг й інші моделі ринку альтернативного фінансування можуть 

бути хорошими варіантами для диверсифікації портфеля інституційних 

інвесторів. 
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Обсяги альтернативного фінансування в Європі (без Великобританії) 

Europe (Excl. 
UK) 

Опис Од. 
виміру 

2016 2015 2014 2013 

Investment-
based 

    1840,12 859 462 248 

Debt-based     1512,03 673 379 200 

P2P lending     1141,92 578 368 197 

P2P 
Consumer 
Lending 

Individuals or institutional funders provide a loan to 
a consumer borrower. 

EUR 
(m) 

696,81 366 275 157 

P2P Business 
Lending 

Individuals or institutional funders provide a loan to 
a business borrower 

EUR 
(m) 

349,96 212 93 40 

P2P Property 
Lending 

Individuals or institutional funders provide a loan 
secured against a property to a consumer or 

business borrower 

EUR 
(m) 

95,15 
   

Balance Sheet 
Lending 

    76,87 2 0 0 

Balance Sheet 
Consumer 
Lending 

The platform entity provides a loan directly to a 
consumer borrower 

EUR 
(m) 

16,74 
   

Balance Sheet 
Business 
Lending 

The platform entity provides a loan directly to a 
business borrower 

EUR 
(m) 

59,13 2 
  

Balance Sheet 
Property 
Lending 

The platform entity provides a loan secured against 
a property directly to a consumer or business 

borrower.  

EUR 
(m) 

1 
   

Security-
based 

    41,37 12 4 2 

Debt-based 
Securities 

Individuals or institutional funders purchase debt-
based securities, typically a bond or debenture at a 

fixed interest rate 

EUR 
(m) 

22,85 11 4 2 

Mini-Bonds Individuals or institutions purchase securities from 
companies in the form of an unsecured retail bonds 

EUR 
(m) 

10,16 
   

Profit Sharing Individuals or institutions purchase securities from a 
company, such as shares or bonds, and share in the 

profits or royalties of the business 

EUR 
(m) 

8,36 1 
  

Invoice 
Trading 

Individuals or institutional funders purchase 
invoices or receivable notes from a business at a 

discount 

EUR 
(m) 

251,87 81 7 1 

Equity-based 
Crowdfunding 

Individuals or institutional funders purchase equity 
issued by a company 

EUR 
(m) 

218,64 159 83 48 

Real Estate 
Crowdfunding 

Individuals or institutional funders provide equity or 
subordinated-debt financing for real estate 

EUR 
(m) 

109,45 27     

Non-
investment 

based 

            

Donation-
based 

Crowdfunding 

Donors provide funding to individuals, projects or 
companies based on philanthropic or civic 

motivations with no expectation of monetary or 
material return 

EUR 
(m) 

32,4 22 16 11 

Reward-based 
Crowdfunding 

Backers provide finance to individuals, projects or 
companies in exchange for non-monetary rewards 

or products. 

EUR 
(m) 

190,76 139 120 63 
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Таблиця Б.2 

Обсяги альтернативного фінансування в Європі (без Великобританії) у 

розрізі країн 

Країна Debt-based 
Volume 

Equity-based Non-investment-
based 

Total 

1 2 3 4 5 

France 131,9 71,22 14,66 217,78 

Netherlands 151,72 27,15 3,54 182,41 

Spain 59,06 36,08 5,05 100,19 

Germany 33,54 52,16 11,3 97 

Italy 79,67 1,71 7,06 88,44 

Finland 47,55 28,78 1,95 78,28 

Ireland 75 0 0,27 75,27 

Sweden 0,42 72 1,19 73,61 

Belgium 47,8 0,06 1,23 49,09 

Estonia 44,19 0,31 0,01 44,51 

Denmark 36,09 0 2,65 38,74 

Austria 12,7 4,72 1,37 18,79 

Czech Rep. 11,87 0,42 0,44 12,73 

Switzerland 0 6,5 5,59 12,09 

Latvia 4,96 0 0,02 4,98 

Portugal 3,3 0 0,21 3,51 

Slovenia 3 0 0,6 3,6 

Lithuania 1,77 0 0,08 1,85 

Poland 0,59 0 1,17 1,76 

Monaco 0 0 0,05 0,05 

Norway 0 0 2,54 2,54 

Russia 0 0 0,33 0,33 

Bulgaria 0 0 0,04 0,04 

Greece  0 0 0,42 0,42 

Romania 0 0 0,28 0,28 

Iseland 0 0 0,74 0,74 

Slovakia 0 0 0,26 0,26 

Turkey 0 0 0,15 0,15 

Hungary 0 0 0,14 0,14 

Ukraine 0 0 0,16 0,16 

Armenia 0 0 0,15 0,15 

Croatia 0 0 0,01 0,01 

Luxemburg 0 0 0,05 0,05 

Malta 0 0 0,07 0,07 

Macedonia 0 0 0,04 0,04 

Serbia 0 0 0,05 0,05 

Belarus 0 0 0,03 0,03 
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Продовження таблиці Б2 

1 2 33 4 5 

Cyprus 0 0 0,03 0,03 

Georgia 0 0 0,02 0,02 

Moldova 0 0 0,01 0,01 

Albania 0 0 0,01 0,01 

Bosnia & Herzegovina 0 0 0,01 0,01 

Montenegro 0 0 0,01 0,01 

Andorra 0 0 0 0 
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Додаток В 

Обсяги альтернативного фінансування в Китаї 

Вид альтернативного 
фінансування 

Одиниці 
виміру 

2013 2014 2015 2016 2017 

Рівноправне споживче 
кредитування на 
ринку 

млрд дол. 
США 

3,85 14,3 52,44 136,54 224,43 

Рівноправне бізнес 
кредитування 

млрд дол. 
США 

1,44 8,04 39,63 57,78 97,43 

Балансове бізнес 
кредитування 

млрд дол. 
США 

  0,14 0,57 27,29 6,87 

Балансове споживче 
кредитування 

млрд дол. 
США 

  0,02 0,12 9,38 15,76 

Рівноправне 
кредитування 
нерухомості 

млрд дол. 
США 

0,23 1,84 5,51 6,99 5,51 

Інвойс трейдинг млрд дол. 
США 

0,03 0,26 1,46 2,28 5,61 

Акціонерний 
краудфандинг 

млрд дол. 
США 

  0,03 1,45 0,46 0,22 

Краудфандинг на 
основі розподілу 
доходу / прибутку 

млрд дол. 
США 

    0,04 0,09 0,98 

Винагородний 
краудфандінг 

млрд дол. 
США 

  0,03 0,83 2,02   

Благодійний 
краудфандинг 

млрд дол. 
США 

    0,14 0,11   

Інші форми млрд дол. 
США 

0,01 -0,36 0,01 0,06 1,19 

ВСЬОГО млрд дол. 
США 

5,56 24,3 102,2 243 358 

Джерело: складено на основі [61, 62] 
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Додаток Г 

Обсяги альтернативного фінансування в США 

Вид альтернативного 
фінансування 

Одиниці виміру 2013 2014 2015 2016 2017 

Рівноправне 
споживче 
кредитування на 
ринку 

млрд дол. США 2,81 7,64 17,92 21,05 14,66 

Балансове споживче 
кредитування 

млрд дол. США 0,09 0,69 3,07 2,94 15,20 

Рівноправне бізнес 
кредитування 

млрд дол. США 0,34 0,98 2,58 1,33 1,45 

Балансове бізнес 
кредитування 

млрд дол. США 0,49 1,11 2,25 6,00 6,73 

Рівноправне 
кредитування 
нерухомості 

млрд дол. США 0,02 0,13 0,78 1,10 1,23 

Краудфандинг 
нерухомості 

млрд дол. США   0,13 0,47 0,81 1,85 

Балнасове 
кредитування 
нерухомості 

млрд дол. США         0,67 

Акціонерний 
краудфандинг 

млрд дол. США   0,27 0,59 0,55 0,24 

Інвойс трейдинг млрд дол. США   0,01 0,03   0,11 
Винагородний 
краудфандінг 

млрд дол. США   0,46 0,60 0,06 0,41 

Благодійний 
краудфандинг 

млрд дол. США 0,11 0,15 0,14 0,22 0,18 

Інші форми млрд дол. США 0,54 -0,02 -0,03 0,47 0,08 
ВСЬОГО млрд дол. США 4,40 11,56 28,40 34,53 42,81 

Джерело: складено на основі [59] 
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Додаток Д 

Обсяги альтернативного фінансування у Великобританії 

Вид альтернативного 
фінансування 

Одиниці 
виміру 

2013 2014 2015 2016 2017 

Рівноправне споживче 
кредитування на ринку 

млн фунтів 
стерлінгів 

287 547 909 1169 1403 

Рівноправне бізнес 
кредитування 

млн фунтів 
стерлінгів 

193 749 891 1232 2039 

Рівноправне кредитування 
нерухомості 

млн фунтів 
стерлінгів 

0 0 609 1147 1218 

Інвойс трейдинг млн фунтів 
стерлінгів 

97 270 325 452 787 

Акціонерний краудфандинг млн фунтів 
стерлінгів 

28 84 245 272 333 

Боргові цінні папери млн фунтів 
стерлінгів 

2,7 4,4 6,2 79 72 

Краудфандинг нерухомості млн фунтів 
стерлінгів 

0 0 87 71 211 

Винагородний краудфандінг млн фунтів 
стерлінгів 

20,5 26 42 48 44 

Благодійний краудфандинг млн фунтів 
стерлінгів 

0,8 2 12 40 41 

Краудфандинг на основі 
розподілу доходу / прибутку 

млн фунтів 
стерлінгів 

1,5 0 0 0 0 

Мікрофінансування / Акції 
спільноти 

млн фунтів 
стерлінгів 

15 34 61 44 20 

Пенсійний краудфандинг млн фунтів 
стерлінгів 

25 25 23 24 0 

ВСЬОГО млн фунтів 
стерлінгів 

670 1740 3200 4580 6190 

Джерело: складено на основі [63] 
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Додаток Е 

Таблиця Е.1 

Ключові краудфандингові платформи світу 

Name Type Country Website Year of 
Establishment 

1 2 3 4 5 

360 Taojin Equity China t.360.cn   

36kr Equity China 36kr.com   

MoneyPlace P2P 
lending 

Australia https://moneyplace.com.au   

AngelCrunch Equity China angelcrunch.com   

AngelList Equity USA angel.co 2010 

ASSOB Equity Australia assob.com.au   

RateSetter P2P 
lending 

Australia https://www.ratesetter.com.au 2014 

ThinCats 
Australia 

P2P 
lending 

Australia https://www.thincats.com.au   

Wisr 
(formerly 
DirectMoney) 

P2P 
lending 

Australia https://www.wisr.com.au   

Charitable Donation-
based 

USA     

OnDeck P2P 
lending 

Australia https://www.ondeck.com   

CircleUp Equity USA https://circleup.com   

Bigstone P2P 
lending 

Australia https://www.bigstone.com.au   

Marketlend P2P 
lending 

Australia https://www.marketlend.com.au/?tsm=1525610757 

 

Crowdcube Equity UK   2011 

CrowdCube Equity UK crowdcube.com   

Crowdfunder Reward-
based 

USA   2012 

Crowdrise Reward-
based 

USA https://www.crowdrise.com/ 2010 

Lending Loop P2P 
lending 

Canada https://www.lendingloop.ca   

EarlyShares Equity USA     

EquityNet  Equity USA     

FirstP2P P2P 
lending 

China firstp2p.com   

Bondora P2P 
lending 

Estonia https://www.bondora.com 2009 

Bulkestate P2P 
lending 

Estonia https://www.bulkestate.com/   

Fundable Equity USA   2012 

Omaraha P2P 
lending 

Estonia https://omaraha.ee/en/   

Fixura P2P 
lending 

Finland https://www.fixura.fi   
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Продовення таблиці Е.1 

1 2 3 4 5 

Lendix P2P 
lending 

France https://en.lendix.com 2014 

Give Donation-
based 

USA https://givewp.com   

GoFundEd Reward-
based 

Ukraine     

GoFundMe Donation-
based 

USA https://www.gofundme.com/ 2010 

GoGetFunding Donation-
based 

USA     

Unilend P2P 
lending 

France https://www.unilend.fr/   

Younited Credit P2P 
lending 

France   2009 

Auxmoney P2P 
lending 

Germany https://www.auxmoney.com 2015 

Indiegogo Reward-
based 

USA https://www.indiegogo.com 2007 

JD Dongjia Equity China ir.jd.com   

Kickstarter Reward-
based 

USA https://www.kickstarter.com 2009 

Easy Rupiya P2P 
lending 

India     

Faircent P2P 
lending 

India Faircent.com   

i2ifunding.com P2P 
lending 

India https://www.i2ifunding.com   

I-lend P2P 
lending 

India https://www.i-lend.in   

Lendbox P2P 
lending 

India https://www.lendbox.in 2015 

LenDen Club P2P 
lending 

India Lendenclub.com   

Lendingkart.com P2P 
lending 

India https://www.lendingkart.com   

Localstake  Equity USA     

MicroVentures Equity USA     

Investree P2P 
lending 

Indonesia https://www.investree.id/en   

KoinWorks P2P 
lending 

Indonesia https://koinworks.com/?locale=en 2016 

Modalku P2P 
lending 

Indonesia https://modalku.co.id 2016 

Amartha P2P 
lending 

Indonesia   2010 

DanaDidik P2P 
lending 

Indonesia     

Patreon Reward-
based 

USA https://www.patreon.com/ 2013 
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Продовження таблиці Е.1 

1 2 3 4 5 

Flender P2P 
lending 

Ireland https://flender.ie 2016 

PeerRealty  Equity USA     

PledgeMusic Reward-
based 

UK https://www.pledgemusic.com/ 2009 

Initiative Ireland P2P 
lending 

Ireland https://www.initiativeireland.ie 2015 

Smartika (formerly 
known as Zopa 
Italy) 

P2P 
lending 

Italy     

Razoo Donation
-based 

USA   2009 

DoFinance P2P 
lending 

Latvia https://www.dofinance.eu/en   

RocketHub Reward-
based 

USA   2010 

Seed&Spark Reward-
based 

USA   2012 

SeedInvest Equity USA   2012 

Seedrs Equity UK www.seedrs.com   

Grupeer P2P 
lending 

Latvia https://www.grupeer.com   

Mintos P2P 
lending 

Latvia     

Spilnokosht Donation
-based 

Ukraine https://biggggidea.com   

Twino P2P 
lending 

Latvia     

Tilt Reward-
based 

USA https://www.tilt.com 2012 

Viainvest P2P 
lending 

Latvia     

Ukrainian 
Philanthropic 
Marketplace 

Donation
-based 

Ukraine https://ubb.org.ua   

Ulule Reward-
based 

France https://www.ulule.com 2010 

Geldvoorelkaar P2P 
lending 

Netherland
s 

  2011 

Harmoney P2P 
lending 

New 
Zeland 

https://www.harmoney.co.nz 2014 

Lending Crowd P2P 
lending 

New 
Zeland 

https://lendingcrowd.co.nz 2015 

Squirrel Money P2P 
lending 

New 
Zeland 

https://www.squirrelmoney.co.nz 2015 

Wefunder Equity USA   2012 

Zagga P2P 
lending 

New 
Zeland 

https://www.zagga.co.nz 2015 

Yuanshihui Equity China yuanshihui.com   
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Закінчення таблиці Е.1 

1 2 3 4 5 

Zhongchou Reward-
based 

China zhongchou.com   

Southern Cross 
Partners 

P2P lending New 
Zeland 

http://www.southerncrosspartners.co.nz 2016 

Alfa Potok P2P lending Russia https://business.potok.digital 2015 

Гогрод.Денег P2P lending Russia https://townmoney.ru   

Robocash P2P lending Russia     

Simex P2P lending Russia     

Starttrack P2P lending Russia     

VentureClub.co P2P lending Russia     

CoAssets  P2P lending Singapore https://www.coassets.com   

Gandengtangan  Reward-
based 

Indonesia https://www.gandengtangan.org   

Crowdo Reward-
based 

Indonesia     

Funding Societies P2P lending Singapore https://fundingsocieties.com   

MoolahSense P2P lending Singapore   2013 

New Union  P2P lending Singapore https://www.newunion.sg   

Comunitae P2P lending Spain     

CreditGate24 P2P lending Switzerlan
d 

https://www.creditgate24.com/en/ 2015 

Funding Circle P2P lending UK   2010 

LandlordInvest P2P lending UK https://landlordinvest.com/ 2014 

Money Thing P2P lending UK     

RateSetter P2P lending UK   2010 

Zopa P2P lending UK   2005 

Funding Knight P2P lending UK     

Lendy P2P lending UK https://lendy.co.uk   

CircleBack P2P lending USA   2013 

Kiva P2P lending USA https://www.kiva.org 2005 

Lending Club P2P lending USA https://www.lendingclub.com 2016 

Peerform P2P lending USA https://www.peerform.com 2010 

Prosper Marketplace P2P lending USA https://www.prosper.com/home/   

SoFi P2P lending USA https://www.sofi.com   

UpStart P2P lending USA   2005 

Bitbond P2P lending USA https://www.bitbond.com   

Джерело: складено автором 

 

 



Додаток Є 

Вихідні дані для розрахунку Індексу розвитку ринку альтенрнативного фінансування (AFDI) 

Країна 2013/2014 2014/2013 2015/2016 2013 2014 2015 2016 
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Ємність 
на душу 

нас. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Велико-
британія  

160% 84% 43% 817,07 2122 3902,4 5585,4 14 1 більше 40 1 1 1 1 0 1 1 6 85,21736 

США  163% 146% 22% 3893,8 10230 25133 30558 11 1 більше 40 1 1 1 0 1 0 1 5 95,08551 

Китай 337% 321% 138% 4920,4 21504 90442 215044 10 0 більше 500 1 1 1 0 1 0 1 5 157,1203 

Естонія  н/д н/д 156% н/д н/д 32 82 7 0 4-6 1 1 1 0 0 0 0 3 63,35784 

Нідерланди  70% 41% 77% 46 78 110 194,2 9 1 10-19 1 1 1 1 1 1 0 6 11,46805 

Франція  103% 106% 40% 76 154 318 444 11 1 30-39 1 1 1 1 1 1 1 7 6,981022 

Німеччина  115% 78% 29% 65 140 249 322 8 1 30-39 1 1 0 0 1 1 1 5 3,93645 

Іспанія  112% 39% 162% 17 36 50 131 10 1 30-39 1 1 1 0 1 0 0 4 2,800499 

Італія  700% 300% 297% 1 8 32 127 7 1 20-29 1 1 1 0 1 0 0 4 2,093443 

Фінляндія  н/д н/д 123% н/д н/д 63,8 142 5 1 7-9 1 1 0 0 0 0 0 2 26,24656 

Данія  н/д н/д 261% н/д н/д 24,4 88 5 0 7-9 1 0 1 0 0 0 0 2 16,39083 

Австрія  329% 300% 83% 0,7 3 12 22 6 1 7-9 0 1 0 0 1 0 1 3 2,692802 

Швеція  н/д н/д 547% н/д н/д 13,3 86 8 0 7-9 1 1 0 0 0 1 0 3 9,037654 

Латвія  н/д н/д 3757% н/д н/д 0,7 27 4 0 4-6 1 0 0 0 0 0 0 1 13,68386 

Бельгія  156% 191% 661% 0,9 2,3 6,7 51 6 1 4-6 1 1 1 1 0 0 0 4 4,633407 

Ізраїль 169% 69% 11% 27,28 73,43 124,31 138,22 4 1 4-6 1 1 0 0 0 0 0 2 17,17165 

Чехія  н/д н/д 247% н/д н/д 9,07 31,43 7 0 7-9 0 1 1 1 0 1 0 4 2,944277 

Польща  н/д н/д 272% н/д н/д 10,25 38,1 7 0 4-6 1 1 1 0 0 0 0 3 0,986396 

Литва  н/д н/д 797% н/д н/д 2,9 26 5 1 4-6 1 0 0 0 0 0 0 1 9,024582 

Японія 33% 208% 13% 86 114 351 398 5 1 10-19 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0 3,135842 



225 
 

Продовження додатку Є 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ірландія  н/д н/д 2173% н/д н/д 3,3777 76,79 4 0 1-3 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0 16,76173 

Швейцарія  22% 45% 88% 9 11 16 30 5 0 7-9 1 1 0 0 0 0 0 2 4,108467 

Норвегія н/д н/д 273% н/д н/д 1,34 5 3 0 7-9 0 1 0 0 0 0 0 1 0,99331 

Словенія  н/д н/д 189% н/д н/д 1,64 4,74 2 1 1-3 0 0 1 0 0 0 0 1 2,313496 

Греція  н/д н/д 89% н/д н/д 1,22 2,31 3 1 1-3 0 1 0 0 0 0 0 1 0,199021 

Болгарія  н/д н/д 18% н/д н/д 1,16 1,37 3 0 1-3 0 0 0 0 1 0 0 1 0,179758 

Росія н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,33 3 0 1-3 1 0 0 0 0 0 0 1 0,002306 

Португалія  н/д н/д н/д н/д н/д н/д 4,42 1 0 4-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,416274 

Ісландія н/д н/д 18% н/д н/д 0,85 1 1 0 1-3 0 0 0 0 0 0 0 0 3,124414 

Мальта  н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,18 1 0 1-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,452831 

Люксембург  н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,15 1 0 1-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,292969 

Кіпр  н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,08 1 0 1-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,099608 

Хорватія  н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,29 1 0 1-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,064577 

Словаччина  н/д н/д 63% н/д н/д 2,05 3,34 2 0 1-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,615967 

Румунія  н/д н/д 75% н/д н/д 0,67 1,17 2 0 1-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,061437 

Угорщина  н/д н/д 68% н/д н/д 0,28 0,47 2 0 1-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04665 

Україна н/д н/д н/д н/д н/д н/д 0,46 2 0 1-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,010133 

Джерело: складено автором 



Додаток Ж 

Таблиця Ж1 

Результати кореляційного аналізу по Великобританії 

Таблиця 
кореляції 

Alternative Finance P2P 
Business 
lending 

Invoice 
trading 

Equity–based 
crowdfunding 

Total 
Alternative 
Business 
Finance 

P2P 
Consumer 
Lending 

TOTAL 

Seed anF 
Venture Stage 

Equity 

Seed anF Venture Stage 
Equity 

0,9735 0,9740 0,9604 0,9798 0,9562 0,9781 

VC FunFing -0,6572 -0,6789 -0,4794 -0,6310 -0,6217 -0,6163 

Bank Lending Bank Business Lending 
(b) 

0,7725 0,7854 0,7747 0,6997 0,7841 0,7006 

New Loans to SMEs  0,0282 0,0818 -0,0701 0,0416 0,0601 0,0305 

New Loans to Small 
Businesses  

0,8976 0,8770 0,9059 0,8990 0,8897 0,8964 

Domestic credit to 
private sector (% of 

GFP) 

-0,7798 -0,7632 -0,8189 -0,7545 -0,8487 -0,7653 

Early-stage 
entrepreneurial 
activity (TEA) 

Early-stage 
entrepreneurial activity 

(TEA) 

0,1847 0,1692 -0,0145 0,0867 0,0904 0,0886 

Nascent 
entrepreneurship rate 

0,0422 0,0098 -0,0958 -0,0347 -0,0240 -0,0278 

New business ownership 0,3931 0,4066 0,1574 0,2932 0,2822 0,2860 

Job creation 
expectation 

0 jobs in 5 years -0,5326 -0,5127 -0,7770 -0,7231 -0,8036 -0,7479 

1 – 5 jobs in 5 years 0,5180 0,5081 0,9220 0,7069 0,8052 0,7336 

6 or more jobs in 5 years 0,5788 0,5601 0,8372 0,7683 0,8490 0,7929 

Ranking of 
Reasons for 

Business 
Fiscontinuing 

by Region 

SolF the Business 0,0740 0,0980 0,0633 -0,0829 -0,1855 -0,1116 

Unprofitable -0,9535 -0,9459 -0,9566 -0,9889 -0,9990 -0,9927 

Problems with Finance 0,6225 0,6035 0,6309 0,7372 0,8031 0,7564 

Another Opportunity -0,8511 -0,8635 -0,8454 -0,7586 -0,6871 -0,7395 

Exit -0,3028 -0,3257 -0,2925 -0,1500 -0,0470 -0,1215 

Retirement 0,3971 0,3749 0,4069 0,5357 0,6202 0,5598 

Personal Reasons 0,7441 0,7599 0,7368 0,6305 0,5468 0,6078 

Incident 0,4159 0,4377 0,4061 0,2686 0,1676 0,2407 

Bureaucracy 0,8376 0,8505 0,8317 0,7419 0,6686 0,7223 

Ranking of 
InFustry 

Fistribution of 
TEA by 
Region 

Agriculture  -0,9987 -0,9996 -0,9981 -0,9785 -0,9519 -0,9721 

Mining  0,9973 0,9988 0,9965 0,9736 0,9447 0,9666 

Manufacturing  -0,7511 -0,7668 -0,7440 -0,6387 -0,5557 -0,6162 

Transportation  -0,0664 -0,0423 -0,0771 -0,2216 -0,3212 -0,2496 

Wholesale/ Retail -0,6302 -0,6487 -0,6218 -0,5010 -0,4088 -0,4759 

Information/ 
Communications 

Technolgy  

-0,0508 -0,0267 -0,0615 -0,2063 -0,3064 -0,2344 

Finance  0,5956 0,5760 0,6042 0,7138 0,7824 0,7337 

Professional Services  0,7088 0,7256 0,7012 0,5898 0,5031 0,5662 

Administrative Services  0,9573 0,9640 0,9541 0,9003 0,8504 0,8874 

Health, Education, 
Government anF Social 

Services  

-0,4320 -0,4101 -0,4416 -0,5677 -0,6498 -0,5912 

Personal/Consumer 
Services 

-0,6963 -0,7134 -0,6886 -0,5756 -0,4879 -0,5518 
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Таблиця Ж2 

Результати кореляційного аналізу по Китаю 

Таблиця 
кореляції 

Alternative 
Finance 

P2P/Market
place 

Consumer 
Lending 

P2P 
Busin

ess 
Lendi

ng 

Balan
ce 

Sheet 
Busin

ess 
Lendi

ng 

Balanc
e Sheet 
Consu

mer 
Lendin

g 

P2P/Market
place Real 

Estate 
Lending 

Invoi
ce 

tradi
ng 

Equity–
based 

crowdfun
ding 

TOT
AL 

Total 
Alterna

tive 
Busines

s 
Finance 

Bank 
Lending 

Fomestic 
creFit to 

private sector 
(% of GFP) 

0,81 0,87 0,61 0,69 0,99 0,75 0,34 0,85 0,91 

Early-
stage 

entreprene
urial 

activity 
(TEA) 

Early-stage 
entrepreneuri

al activity 
(TEA) 

-0,92 -0,91 -0,65 -0,87 -0,81 -0,85 -0,05 -0,94 -0,96 

Nascent 
entrepreneurs

hip rate 

-0,73 -0,59 -0,50 -0,91 -0,19 -0,67 0,74 -0,70 -0,63 

New business 
ownership 

-0,71 -0,79 -0,50 -0,53 -0,89 -0,67 -0,54 -0,75 -0,82 

Job 
creation 

expectatio
n 

0 jobs in 5 
years 

0,91 0,81 0,60 0,95 0,41 0,73 -1,00 0,93 0,97 

1 – 5 jobs in 
5 years 

-0,85 -0,73 -0,69 -0,91 -0,51 -0,64 0,98 -0,89 -0,94 

6 or more 
jobs in 5 

years 

-0,95 -0,87 -0,51 -0,98 -0,30 -0,80 1,00 -0,97 -0,99 

Ranking 
of 

Reasons 
for 

Business 
Fiscontinu

ing by 
Region 

SolF the 
Business 

0,32 0,50 -0,86 0,21 -0,95 0,61 0,02 0,26 0,14 

Unprofitable 0,08 -0,12 0,99 0,19 1,00 -0,25 -0,41 0,15 0,27 

Problems 
with Finance 

0,96 0,89 0,47 0,99 0,26 0,83 -1,00 0,98 1,00 

Another 
Opportunity 

-0,09 -0,28 0,95 0,03 1,00 -0,40 -0,26 -0,02 0,10 

Exit -0,91 -0,81 -0,60 -0,95 -0,41 -0,73 1,00 -0,93 -0,97 

Retirement 0,91 0,97 -0,21 0,86 -0,42 0,99 -0,71 0,88 0,81 

Personal 
Reasons 

-0,88 -0,96 0,27 -0,82 0,48 -0,99 0,66 -0,85 -0,77 

InciFent 0,76 0,87 -0,47 0,68 -0,66 0,93 -0,49 0,71 0,62 

Bureaucracy -0,79 -0,65 -0,77 -0,86 -0,60 -0,55 0,95 -0,83 -0,89 

Ranking 
of 

InFustry 
Fistributio
n of TEA 
by Region 

Agriculture  -0,48 -0,64 0,76 -0,37 0,88 -0,73 0,15 -0,42 -0,30 

Mining  -0,85 -0,94 0,34 -0,78 0,54 -0,97 0,62 -0,81 -0,73 

Manufacturin
g  

0,34 0,52 -0,85 0,23 -0,94 0,62 0,01 0,27 0,15 

Transportatio
n  

-0,86 -0,74 -0,68 -0,91 -0,50 -0,65 0,98 -0,89 -0,94 

Wholesale/ 
Retail 

0,71 0,84 -0,53 0,63 -0,71 0,90 -0,43 0,66 0,57 

Information/ 
Communicati

ons 
Technolgy  

1,00 0,97 0,26 1,00 0,03 0,93 -0,95 1,00 0,99 

Finance  -0,61 -0,75 0,65 -0,51 0,80 -0,83 0,30 -0,55 -0,44 

Professional 
Services  

-0,09 -0,28 0,95 0,03 1,00 -0,40 -0,26 -0,02 0,11 

AFministrati
ve Services  

-0,19 -0,38 0,92 -0,07 0,98 -0,49 -0,16 -0,12 0,00 

Health, 
EFucation, 

Government 
anF Social 
Services  

0,28 0,46 -0,88 0,16 -0,96 0,57 0,07 0,21 0,09 

Personal/Con
sumer 

Services 

-0,51 -0,67 0,73 -0,41 0,87 -0,76 0,18 -0,45 -0,34 
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Таблиця Ж3 

Результати кореляційного аналізу по США 

Таблиця 
кореляції 

Alternative Finance Marke
tplace/

P2P 
Consu

mer 
Lendin

g 

Balance 
Sheet 

Consumer 
Lending  

Marketpla
ce/P2P 

Business 
Lending 

Balance 
Sheet 

Business 
Lending  

Marketpla
ce/P2P 

Property 
Lending 

Donation-
based 

crowdfun
ding 

Total Total 
Alternativ

e 
Business 
Finance 

Traditiona
l Lending 

Traditional 
Business Lending 

0,97 0,93 0,96 0,98 0,91 0,77 0,96 0,97 

Fomestic credit to 
private sector (% 

of GFP) 

-0,54 -0,69 -0,84 -0,14 -0,51 0,08 -0,53 -0,42 

Early-
stage 

entreprene
urial 

activity 
(TEA) 

Early-stage 
entrepreneurial 
activity (TEA) 

-0,38 0,35 -0,50 0,13 -0,12 0,13 -0,04 -0,04 

Nascent 
entrepreneurship 

rate 

-0,58 0,16 -0,73 -0,03 -0,33 -0,01 -0,27 -0,25 

New business 
ownership 

0,28 0,82 0,25 0,61 0,54 0,45 0,65 0,60 

Job 
creation 

expectatio
n 

0 jobs in 5 years 0,10 -0,56 0,99 -1,00 -0,98 -0,82 -0,87 -0,99 

1 – 5 jobs in 5 
years 

0,91 -1,00 0,34 -0,55 -0,65 0,09 -0,86 -0,59 

6 or more jobs in 
5 years 

-0,64 0,93 -0,72 0,86 0,92 0,36 1,00 0,89 

Ranking 
of 

Reasons 
for 

Business 
Discontinu

ing by 
Region 

SolF the Business 0,96 -0,97 0,20 -0,43 -0,54 0,23 -0,78 -0,47 

Unprofitable 0,55 -0,89 0,79 -0,91 -0,96 -0,46 -1,00 -0,93 

Problems with 
Finance 

0,67 -0,23 -0,79 0,62 0,52 0,98 0,21 0,58 

Another 
Opportunity 

-0,84 1,00 -0,48 0,68 0,76 0,07 0,93 0,71 

Exit -0,83 1,00 -0,49 0,68 0,77 0,08 0,94 0,72 

Retirement -0,49 0,85 -0,84 0,94 0,98 0,52 0,99 0,96 

Personal Reasons 0,60 -0,91 0,75 -0,89 -0,94 -0,40 -1,00 -0,91 

InciFent 0,53 -0,87 0,81 -0,92 -0,96 -0,48 -1,00 -0,94 

Bureaucracy -0,46 0,83 -0,85 0,95 0,98 0,55 0,99 0,97 

Ranking 
of 

Industry 
Distributio
n of TEA 
by Region 

Agriculture  -0,56 0,89 -0,78 0,91 0,95 0,44 1,00 0,93 

Mining  0,68 -0,95 0,68 -0,84 -0,90 -0,31 -0,99 -0,86 

Manufacturing  -0,45 0,83 -0,85 0,95 0,98 0,55 0,99 0,97 

Transportation  0,65 -0,20 -0,81 0,65 0,55 0,98 0,25 0,61 

Wholesale/ Retail 0,35 -0,76 0,91 -0,98 -1,00 -0,64 -0,97 -0,99 

Information/ 
Communications 

Technolgy  

-0,31 0,73 -0,92 0,99 1,00 0,67 0,95 0,99 

Finance  -0,65 0,94 -0,71 0,85 0,91 0,34 1,00 0,88 

Professional 
Services  

-0,21 -0,28 0,99 -0,93 -0,88 -0,96 -0,67 -0,91 

AFministrative 
Services  

0,63 -0,17 -0,83 0,67 0,57 0,99 0,27 0,63 

Health, Education, 
Government and 
Social Services  

-0,43 -0,06 0,93 -0,82 -0,74 -1,00 -0,48 -0,79 

Personal/Consum
er Services 

0,86 -0,51 -0,57 0,36 0,24 0,87 -0,09 0,32 

Джерело: складено автором 

 












