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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Світовий ринок альтернативного 
фінансування розвивається швидкими темпами в умовах зростаючого попиту 
компаній на доступні джерела 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 основані на хмарних 
платформах із широким залученням великої кількості приватних інвесторів. 
Інтенсивне зростання обсягів світового ринку альтернативного фінансування в 
просторі та 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: В. Батрименко,                
І. Бураковський, В. Вергун, С. Волосович, О. Джусов, Р. Заблоцька,                            
О. Каніщенко, Л. Кістерський, З. Луцишин, В. Мазуренко, О. Мозговий,                      
І. Пузанов, Н. Резнікова, О. Рогач, А. Румянцев, Я. Столярчук, Н. Стукало,                   
С. Циганов, О. Шнирков та інші.  

Проблеми регулювання ринку альтернативного фінансування досліджено в 
роботах таких науковців, як А. Аграваль, С.Вісмара, Г. Душинскі, К. Манханда, 
М. Наттінг, Д. Фрідман, Дж. Хопкінст та інші. Проблематику альтернативного 
фінансування активно вивчає Кембриджський центр альтернативного 
фінансування при Кембриджському університеті  (Великобританія) і публікує 
щорічні звіти про стан розвитку цих ринків у всіх регіонах світу. Питаннями 
розвитку краудфандингу в Україні займаються такі дослідники як                       
К. Аккерман, Д. Болдарук, І. Васильчук,А. Киевич, А. Койп, В. Макарович,               
В. Огородник, Г. Отливаньска, М. Панько, Н. Ценклер та інші. 

Водночас у зв'язку з високим темпом трансформаційних процесів у 
сьогоднішньому світі багато аспектів впливу цифрової економіки на 
міжнародні економічні відносини залишаються не вивченими. Розвиток 
цифрової економіки, основаної на сучасних інформаційних технологіях, 
прискорився завдяки створенню нових форм організації підприємств і 
фінансових інститутів, у тому числі з використанням оборотних фондів, 
виражених у цифровій формі, і так званих «віртуальних компаній»; 
розширенню електронних фінансових і нефінансових послуг, у тому числі в 
сферах кредитування та страхування; операцій з нерухомістю; банківської 
діяльності тощо. 

Певні теоретичні та науково-практичні проблеми, пов’язані з розвитком 
світового ринку альтернативного фінансування з урахуванням характерного для 
нього ступеня ризику, є недостатньо розробленими. 

Потребує уточнення методичне забезпечення оцінки впливу інформаційних 
каскадів на прийняття інвестиційних рішень щодо умов вибору проектів 
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фінансування. Наукова та практична актуальність зазначених питань зумовили 
вибір теми дисертації, її 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 обґрунтовано передумови 
формування ринку альтернативного фінансування, і «Розвиток корпоративного 
менеджменту в умовах транснаціоналізації світової економіки» (номер 
державної реєстрації 0113U003044), де внесок автора полягає в систематизації 
інвестиційних ризиків на світовому ринку альтернативного фінансування. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є дослідження 
розвитку світового ринку альтернативного фінансування, 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. 



3 

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 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 
оцінюванні 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 аналізі 
методичних підходів до визначення поняття краудфандинг (п. 1.1); метод 
періодизації – при оцінюванні 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 рішень щодо фінансування 
проектів різної якості, а також розробленні критеріїв оцінювання розвитку 
ринку альтернативного фінансування (п. 2.3, 3.1, 3.2). 

Інформаційною базою дослідження є монографії та наукові статті 
вітчизняних і зарубіжних вчених, матеріали науково-практичних конференцій, 
періодичні видання та аналітичні звіти національних та міжнародних 
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 отриманих результатів полягає в узагальненні 
особливостей механізму функціонування світового ринку альтернативного 
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 
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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 
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 
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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 
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 отриманих 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, 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 
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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 14 сторінках. 
Основний зміст дисертації викладено на 171 сторінках друкованого тексту, у 
тому числі 27 рисунків на 13 сторінках, 30 таблиць на 18 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету, завдання, об'єкт і предмет дослідження, охарактеризовано 
методи дослідження, обґрунтовано наукову новизну, практичне значення й 
апробацію отриманих результатів. 

У першому розділі «Теоретичні засади розвитку світового ринку 
альтернативного фінансування в умовах цифрової економіки» узагальнено 
чинники розвитку світового ринку альтернативного фінансування в умовах 
цифрової економіки, теоретично досліджено ґенезу розвитку інструментів  
світового ринку альтернативного фінансування в цифровому середовищі, 
сформовано методичні засади дослідження розвитку світового ринку 
альтернативного фінансування.   

Узагальнено теоретичні основи механізму формування світового ринку 
альтернативного фінансування в умовах цифрової економіки, розглянуто 
дефініції основних понять: «цифрова економіка», «цифрові зрушення», 
«цифрова глобальна фінансова система», «краудфандинг», «світовий ринок 
альтернативного фінансування», «спільне фінансування», «інвестиційні 
моделі», «інвестиційні ризики моделей», «інформаційні каскади». 

Теоретична база формування світового ринку альтернативного фінансування 
пов’язана із теоріями, які пояснюють структуру капіталу (теорія компромісу 
структури капіталу, теорія агентства, теорія ієрархії вибору джерел 
фінансування) та причинно-наслідковий зв'язок між інноваційними 
фінансовими системами (інструментами, моделями) та фінансовими кризами. 

Доведено, що зміна традиційних бізнес-моделей і усталених інвестиційних 
цінностей через впровадження фінансових технологій, посткризова 
обмеженість традиційних фінансових ресурсів для розвитку  інноваційного 
підприємництва на тлі цифрової глобалізації стали передумовами формування 
світового ринку альтернативного фінансування. Виділено глобальні 
передумови розвитку світового ринку альтернативного фінансування, які 
пов’язані, по-перше, зі зменшенням пропозиції коштів від традиційних 
фінансових установ унаслідок кризи, по-друге, із всеохоплюючою цифровою 
глобалізацією, по-третє, з розвитком інноваційного підприємництва (рис. 1).  
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Рис.1. Концептуалізація передумов розвитку світового ринку 

альтернативного фінансування 
Джерело: розроблено автором 

Проведені дослідження підтверджують роль фінансових інновацій у 
формуванні світового ринку альтернативного фінансування. Зокрема, 
класифікація моделей альтернативного фінансування наглядно демонструє 
еволюцію розвитку цілей залучення коштів на платформах від благодійних до 
інвестиційних, а також виникнення гібридних моделей. 

На основі аналізу напрацювань як зарубіжних, так і вітчизняних учених щодо 
науково-методологічних підходів і методичного апарату аналізу розвитку 
ринку розроблено структурно-логічну схему дослідження світового ринку 
альтернативного фінансування, яка включає три послідовні етапи: дослідження 
теоретичної бази щодо розвитку світового ринку альтернативного 
фінансування, аналіз його стану та особливостей, а також прогнозування 
перспектив його подальшого розвитку. 

У другому розділі дисертації «Стан та особливості розвитку світового 
ринку альтернативного фінансування» проаналізовано регіональні 
особливості розвитку ринку альтернативного фінансування, систематизовано 
інституційні засади його функціонування та досліджено вплив альтернативного 
фінансування на розвиток малого і середнього бізнесу. 

Доведено, що під впливом цифрових технологій на сучасному етапі розвитку 
світового ринку країнами-лідерами альтернативного фінансування є Китай, 
Великобританія та США, які визначають три найбільші регіональні ринки: 
азіатсько-тихоокеанський, американський та європейський. Встановлено 
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локальні відмінності цих ринків: для американського ринку характерним є 
значне панування інституційних інвесторів (у моделях альтернативних фінансів 
у США традиційно домінують великі інвестиційні компанії, що значною мірою 
обумовлено специфікою регулювання, яке обмежує через  процедуру 
акредитації участь в інвестиціях неакредитованих інвесторів); на 
європейському ринку спостерігається тенденція зростання платформ 
транскордонного фінансування; на азіатсько-тихоокеанському – висока частка 
банкрутств платформ та використання шахрайських схем. Позитивні  зміни 
спостерігаються на локальних ринках Африки, які почали формуватися.  

Виявлено уповільнення приросту обсягів альтернативного фінансування на 
всіх ключових ринках, що свідчить про певну їх насиченість (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динаміка приросту обсягів альтернативного фінансування бізнесу в 

Китаї, США та Великобританії 
Джерело: розраховано автором на основі даних Cambridge Centre for Alternative Finance 

 
Обґрунтовано, що  чинники розвитку локальних ринків  альтернативного 

фінансування (національних і регіональних) слід розглядати разом із 
детермінантами економічного розвитку національних економік, і їх сукупність 
значною мірою визначає рівень цивілізаційного розвитку країни.  

Аналіз малих і середніх підприємств, які переважно фінансуються 
краудфандинговими платформами, за видами діяльності показав, що 
технологічні компанії мають найвищі позиції практично в усіх регіонах 
Америки. В Європі галузева структура інвестицій дуже залежить від типу 
моделі краудфандингової платформи. Що стосується боргових цінних паперів, 
то понад 45% фінансування в ЄС було спрямовано на підприємства, що 
займаються питаннями охорони навколишнього середовища, відновлюваної 
енергетики та клінінговими технологіями. 

Досліджено інституційні засади розвитку структури світового ринку 
альтернативного фінансування. Аналіз національних інституційних засад у 
сфері регулювання ринку альтернативного фінансування показав, що ключове 
значення мають інструменти захисту прав інвесторів (встановлення лімітів на 
обсяг інвестицій в одного емітента та ін.), а також принцип усунення бар’єрів 
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для розвитку краудфандингових платформ. Виявлено ознаки  формування 
інституційних основ регулювання інтегрованих ринків альтернативного 
фінансування в ЄС. Формалізовано механізм регулювання світового ринку 
альтернативного фінансування. 

Проведені систематизація наукових публікацій та аналіз міжнародної 
статистики дозволили виділити  основні  драйвери розвитку світового ринку 
альтернативного фінансування, які забезпечують високі темпи його зростання і 
розвитку в просторі та часі. Це більш висока конкурентоспроможність 
інноваційних платформ порівняно з послугами традиційних інвестиційних 
установ, зростання рівня інформатизації та цифрових зрушень у технологічній 
системі інвестиційного процесу та підвищення рівня цифрових навичок та 
інвестиційної грамотності населення. Аналіз драйверів розвитку світового 
ринку альтернативного фінансування дозволяє стверджувати, що 
трансформаційні процеси проявляються у розвитку як «класичних моделей», 
так і нових цифрових форм надання фінансових послуг. Відмічено, що 
позитивним драйвером розвитку світового ринку є фінансова грамотність та 
нові цифрові навички, які  змінюють соціум у країнах з різним рівнем 
економічного розвитку. Інтенсивно розвиваються локальні ринки 
альтернативного фінансування в країнах з низьким рівнем економічного 
розвитку. У більш розвинених країнах FinTech сприймається як 
дестабілізуючий фактор для традиційної фінансової системи. 

Зроблено ранжування видів платформ за сферами діяльності американських 
компаній, які найбільше фінансуються краудфандинговими платформами. 
Визначено, що високотехнологічні компанії у сфері біотехнологій, MedTech та 
E-Health найбільше використовують моделі рівноправного бізнес-
кредитування, а компанії, що працюють у сфері навколишнього середовища, 
відновлюваної енергетики та клінінгових технологій, використовують моделі з 
борговими цінними папери.  

На підставі аналітичного огляду прогнозів міжнародних інституцій 
узагальнено визначальні тренди  розвитку світового ринку: зростання 
конкуренції між інституційними інвесторами та новими фінансовими 
платформами за лідерство на світовому ринку альтернативного фінансування; 
посилення ролі американських компаній на світовому ринку альтернативного 
фінансування, досвід яких у сфері розроблення фінансових технологій 
перевищує 10 років; формування нових конкурентних стратегій просування 
фінансового посередництва на  інші локальні ринки і нових методів хеджування 
ризиків, притаманних альтернативному фінансуванню; розширення сфер 
альтернативного кредитування для молоді та людей з низькими доходами. 

Обґрунтовано, що сфера управління приватним капіталом, яка має вікову 
історію і глибоко вивчена західними дослідниками, під активним впливом 
цифрових перетворень на світовому ринку альтернативного фінансування 
зазнає фундаментальних змін і вимагає переосмислення та нових підходів.  
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В більшості приватних банківських установ помітно знизились показники 
зростання власних активів і, відповідно, скоротився операційний прибуток.  

Обсяг приватного капіталу в їх іноземних відділеннях збільшився в 
основному завдяки активності клієнтів з країн з ринками, що швидко 
зростають: найвищий приріст приватного капіталу в 2015 році спостерігався в 
іноземних відділеннях у Сінгапурі та Гонконзі (+ 10%).  

У відділеннях банківських установ, розташованих у країнах Північної 
Америки, Західної Європи та Японії, цей показник, навпаки, в 2015 році 
знизився на 3%). Інвестиційні банки запровадили агресивну ринкову стратегію  
з метою подолання кризових явищ у галузі і підвищення 
конкурентоспроможності своїх послуг. 

Доведено, що рівень інвестицій країн у розвиток цифрового середовища як 
технологічної сфери альтернативного фінансування має значні регіональні 
відмінності. Зростання конкуренції на світовому ринку послуг з управління 
великим приватним капіталом змушує інвестиційні банки та інших його 
учасників шукати нові шляхи та стратегії для залучення і утримання заможних 
клієнтів.  

У третьому розділі дисертації «Перспективи розвитку світового ринку  
альтернативного фінансування» розроблено методичний підхід до 
оцінювання розвитку світовому ринку альтернативного фінансування, 
побудовано моделі поведінки інвесторів на ринку альтернативного 
фінансування, а також  обґрунтовано перспективи участі інституційних 
інвесторів у сфері альтернативного фінансування. 

Автором запропоновано методичний підхід до оцінювання розвитку 
локальних ринків альтернативного фінансування через використання 
сукупності критеріїв для визначення спеціального індексу ступеня зрілості 
ринку. Локальний ринок тут означає ринок у 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 (AFDI –
Alternative Finance Development Index) – це інтегрований індикатор, який 
розраховується за формулою:  

  (1) 
де: 

- субіндекс ємності ринку у розрахунку на душу населення; - субіндекс кількості 
представлених на ринку форм альтернативного фінансування; - субіндекс наявності 
спеціального законодавства; - субіндекс кількості платформ (гравців) на ринку; - 
субіндекс кількості спеціальних форм для бізнесу; - частка субіндекса ; - частка 
субіндекса ; - частка субіндекса ; - частка субіндекса ; - частка субіндекса . 
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На основі апробації AFDI доведено, що розвиненими ринками 
альтернативного кредитування є ринки 3 країн: Великобританії, США та Китаю 
(табл. 1). В Європі переважна частина країн мають або нерозвинені ринки 
альтернативного фінансування, або ті, що активно формуються. Звертає на себе 
увагу високий показник розвитку ринку альтернативного фінансування у 
Естонії, що підтверджено наявністю розвинених платформ, зокрема тих, які 
популярні не тільки в межах національного цифрового простору, а й у 
споживачів з інших країн Євросоюзу. Запропонований 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 кожної країни на шляху розбудови власного 
ринку альтернативного фінансування. 

Таблиця 1  
Рейтинг країн за Індексом розвитку ринку альтернативного фінансування 

в країні (AFDI) (2016) 

 
Джерело: розраховано автором 

Автором розроблено поетапний алгоритм оцінювання ймовірності прийняття 
рішень щодо фінансування проектів різної якості через застосування 
математичного моделювання впливу інформаційних каскадів на ринку 
краундфандингу. На основі апробації алгоритму оцінювання ймовірності 
прийняття рішень щодо фінансування проектів різної якості доведено, що у 
середовищі з недосконалою інформацією кожен інвестор прагне імітувати 
поведінку інших інвесторів, не враховуючи власну експертизу. Це призводить 
до поганої якості інформації, а також до високого ризику фінансування 
збиткових проектів або відмови від прибуткових проектів. Доведено, що 
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об'єднання інформації від усіх учасників змушує ініціаторів проектів з високим 
рівнем ризику збільшувати відсоткову ставку і дозволяє підприємцям з 
якісними проектами залучати капітал під мінімальний відсоток – практично 
безризикову ставку доходності. Шляхом аналізу методичних підходів до 
аналізу змісту інвестиційних ризиків сформовано їх типи у краудінвестингу на 
різних етапах розвитку компаній. Виокремлено чотири види основних 
інвестиційних ризиків, які пов’язані з краудфандингом: втрата вкладеного 
капіталу; неможливість продажу акцій на відкритому ринку; можливість 
«розбавлення» пакету акцій та несистемні та малоймовірні дивіденди.  

Досліджено умови розвитку альтернативного фінансування в Україні і 
виявлені низькі «сигнали» щодо формування локального ринку. Що стосується 
потенціального попиту на моделі альтернативного фінансування, дослідження 
виявило низький рівень розвитку малих і середніх підприємств та занадто 
низьку інноваційну активність вітчизняних підприємців при подібності США, 
ЄС та України за показником співвідношення малих, середніх і великих 
підприємств. Що стосується формування пропозиції фінансових ресурсів, то 
через відсутність тривалої позитивної кредитної історії, незначні обсяги 
виробництва і продажів та високі ризики діяльності через її низьку 
диверсифікованість малому підприємству досить складно отримати необхідне 
кредитування. З огляду на зазначені об’єктивні чинники зроблено висновок, що 
важливою складовою фінансового забезпечення діяльності та розвитку малих і 
середніх підприємств можуть стати моделі альтернативного фінансування. 

Зростання конкуренції на світовому ринку послуг з управління великим 
приватним капіталом змушує інвестиційні банки та інших його учасників 
шукати нові шляхи та 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 цих послуг 
у майбутньому, є важливою і актуальною проблемою. На основі проведеного 
дослідження автором обґрунтовано, що краудінвестинг та інші форми 
альтернативного фінансування, спрямовані на підтримку стартапів та малого і 
середнього бізнесу, можуть стати надійним варіантом для диверсифікації 
інвестиційних портфелів інституційних інвесторів. 

ВИСНОВКИ 
У дисертації зроблено теоретичне узагальнення та запропоновано вирішення 

важливого наукового завдання щодо вдосконалення методології дослідження 
розвитку світового ринку альтернативного фінансування, виявлення чинників і 
характеру його трансформації в умовах цифрової економіки та обґрунтування 
напрямів удосконалення інституційних засад розвитку національного ринку 
альтернативного фінансування з метою побудови цифрової економіки в 
Україні. Результати проведеного дослідження дозволяють зробити висновки, 
що характеризуються науковою новизною і мають теоретико-методологічне та 
науково-практичне значення. 
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1. Спрощення зв'язків у цифровій глобальній системі, зміна традиційних 
бізнес-моделей і усталених інвестиційних цінностей через впровадження 
новітніх фінансових технологій, посткризова обмеженість традиційних 
фінансових ресурсів для розвитку інноваційного підприємництва на тлі 
інформатизації суспільства стали передумовами формування світового ринку 
альтернативного фінансування, яке можна визначити як фінансування із 
зовнішніх нетрадиційних джерел, які не включають банки та фондові ринки. 

2. Теоретичну базу формування структури світового ринку альтернативного 
фінансування складають теорії, які пояснюють структуру капіталу (теорія 
компромісу структури капіталу, теорія агентства, теорія ієрархії вибору джерел 
фінансування), та причинно-наслідковий зв'язок між інноваційними 
фінансовими системами (інструментами, моделями) та фінансовими кризами. 
Економічну природу глобального ринку альтернативного фінансування 
відображають масштаби попиту і пропозиції, процеси інтеграції та лібералізації 
національних і 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 цього ринку 
трансформуються під впливом ефектів глобальної інформатизації. До 
сукупності причино-наслідкових явищ інноваційно-технологічного характеру 
належать: впровадження новітніх технологічних платформ комунікації та 
зв’язку, створення нових організаційно-правових форм взаємодії учасників 
ринку, які мають глобальний характер і передбачають поширення моделей 
альтернативного фінансування на кредитно-інвестиційний та інші сегменти 
глобального фінансового ринку. 

4. Світовий ринок альтернативного фінансування розвивається високими 
темпами, розширюючи інвестиційні можливості для малого і середнього 
бізнесу. Ключовими драйверами його розвитку є: по-перше, надання 
фінансових ресурсів тим сегментам, які зазвичай не фінансуються або не 
кредитуються традиційними джерелами, зокрема банками і фондовим ринком; 
по-друге, інтенсивний розвиток цифрової економіки, який розширив 
можливості спілкування між продавцями і споживачами інвестиційних ресурсів 
без посередників (банки, інвестиційні і страхові компанії); по-третє, суцільна 
інформатизація, яка збільшила доступність інвестиційної інформації, що 
призвело до підвищення фінансової грамотності та обізнаності людей із 
інвестиційними інструментами і, врешті-решт, сприяло формуванню 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 
перешкодою для стандартизації нормативно-правових умов процесу 
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фінансування на краудфандингових платформах. Такий стан інституційного 
середовища міжнародного ринку альтернативного фінансування ускладнює 
можливість виділення оптимальної схеми його регулювання, але саме в умовах 
слабо контрольованого глобального середовища спостерігається стрімкий 
розвиток альтернативного фінансування у просторі та часі. Масштаби ринку 
альтернативного фінансування та обсяги тіньових оборудок на ньому є 
об’єктом уваги міжнародних та національних інституцій, тому цілком 
можливими є нові якісні зміни у регулюванні міжнародних економічних 
відносин між суб’єктами глобального ринку альтернативного фінансування. 
Окрім цього, перспективність альтернативного фінансування є важливою 
передумовою впровадження краудфандингових платформ у тих країнах, де 
вони ще відсутні. Для України необхідною умовою є формування 
інституційних засад розвитку інфраструктури ринку альтернативного 
фінансування як механізму ефективного перерозподілу грошових заощаджень 
людей у реальний сектор економіки, зокрема в сегмент малих і середніх 
підприємств. 

6. Стрімкий розвиток глобального ринку альтернативного фінансування 
відкрив широкі можливості для підприємств малого та середнього бізнесу 
(МСБ), особливо з огляду на підвищення вимог з боку традиційних інституцій 
(передусім банків). Зазначений ринок пропонує досить широкий вибір моделей 
фінансування, які включають рівноправне кредитування, краудінвестинг, 
благодійний та винагородний краудфандинг. В залежності від сфери діяльності 
МСБ сформовано матрицю 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, в галузях роздрібної та оптової торгівлі, а 
також у будівництві. Аналіз показав зростання транскордонної активності МСБ 
при використанні всіх моделей альтернативного фінансування. 

7. Ризик інформаційних каскадів безпосередньо не пов'язаний з 
краудфандинговим методом фінансування. Натомість, їх поява пояснюється 
наявністю фіксованої відсоткової ставки при кредитуванні проекту, яка не 
переглядається. Розроблена модель кредитування проектів дозволяє уникати 
формування інформаційного каскаду шляхом перегляду в кожному періоді 
встановленої інвесторами відсоткової ставки, що стимулює останніх до 
прийняття індивідуального рішення стосовно фінансування проекту. 

Крім того, запропонований механізм передбачає об’єднання інформації від 
усіх учасників, що сприятиме збільшенню відсоткової ставки для проектів з 
високим рівнем ризику, а підприємцям з якісними проектами дозволить 
залучати капітал під мінімальний відсоток – практично безризикову ставку 
доходності. 

8. Стрімкий розвиток світового ринку альтернативного фінансування 
супроводжується зростанням портфельних ризиків інституційних інвесторів 
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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, оскільки саме вони здійснюють попередній аналіз 
проектів і визначають можливі напрями інвестування, а інвестори повинні мати 
достовірну інформацію, щоб довіряти платформам.  

9. Краудфандинг – це нова можливість для інвесторів, оскільки вона 
забезпечує вищу прибутковість. Рівноправне кредитування (P2P lending) є 
найбільшою частиною ринку альтернативного фінансування, і, незважаючи на 
його певні недоліки, активне зростання грошових коштів у цьому сегменті 
привертає увагу інституційних інвесторів. Проекти на краудфандингових 
платформах майже не залежать від кон’юнктури ринку. Отже, краудінвестинг й 
інші моделі ринку альтернативного фінансування можуть бути надійними 
варіантами для диверсифікації портфелю інституційних інвесторів.  
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АНОТАЦІЯ 
Апальков С. С. Розвиток світового ринку альтернативного фінансування в 

умовах цифрової економіки. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні 
відносини. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2018. 

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. Розкрито генезис та інституційні засади 
формування ринку альтернативного фінансування. Запропоновано 
критеріальний підхід до оцінювання ступеня насиченості локального ринку 
альтернативного фінансування на основі розробленого інтегрованого індексу, 
який враховує сукупність показників, зокрема, його місткість та динаміку 
приросту, специфіку представлених платформ, а також наявність спеціального 
законодавства. Доведено, що в Україні існує проблема із доступністю та 
високою вартістю фінансових ресурсів для малого та середнього бізнесу, тому 
розвиток альтернативного фінансування може стати важливою складовою її 
вирішення. 
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АННОТАЦИЯ 

Апальков С. С. Развитие мирового рынка альтернативного 
финансирования в условиях цифровой экономики. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.02 - мировое хозяйство и международные экономические 
отношения. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2018. 
На основе анализа научных подходов сформулировано авторское 

определение понятия мирового рынка альтернативного финансирования как 
системы отношений спроса и предложения капитала, которая функционирует 
на базе онлайн платформ по финансовому посредничеству и использует 
коллективный процесс принятия решений для финансирования проектов. 
Раскрыты генезис и институциональные основы формирования рынка 
альтернативного финансирования. Предложен критериальный подход к оценке 
степени насыщенности локального рынка альтернативного финансирования на 
основе разработанного интегрированного индекса, который учитывает 
совокупность показателей, в частности, его емкость и динамику прироста, 
специфику представленных платформ, а также наличие специального 
законодательства. Доказано, что в Украине существует проблема с 
доступностью и высокой стоимостью финансовых ресурсов для малого и 
среднего бизнеса, поэтому развитие альтернативного финансирования может 
стать важной составляющей ее решения. 

Ключевые слова: мировой рынок, альтернативное финансирование, 
цифровая экономика, краудфаундинг, краудинвестинг, совместное 
кредитование, информационные каскады. 

 
SUMMARY 

Apalkov S. Development of global market of alternative finance in the 
conditions of digital economy. - Manuscript. 

The thesis submitted for the academic degree of Candidate of Economic Sciences, 
specialty 08.00.02 – World Economy and International Economic Relations. – Taras 
Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 2018. 

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. 
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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. 

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 alternative 
finance exist for SMEs working in the technological sphere, in the retail and 
wholesale trade, as well as in construction. 

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 finance can become an important component of its solution. 

Keywords: world market, alternative finance, digital economy, crowdfunding, 
crowdinvesting, P2P lending, information cascades. 


