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Summary 

The understanding of scientific views of the economic meaning of “controlling” and “financial 
controlling” was generalized in the article. The essential characteristics of financial controlling were 
selected. The specific features of controlling strategic focus in the financial management of the company 
were investigated. The necessity of organization and implementation of financial controlling as an 
instrument of economic management in the company in the long term was proved. 
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НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ 
ГРОМАД: ВІД РЕКОНІЗМУ ДО P2P-КРЕДИТУВАННЯ 

Дослідження присвячене вирішенню важливого для українських громад завдання – пошуку ефективних  
фінансових інструментів забезпечення їх соціально-економічного розвитку. У статті розглянуто тенденції 
застосування таких новітніх підходів до фінансування місцевого розвитку, як реконізм та Р2Р-кредитування. 
Традиційне мікрокредитування використовує потенціал членів локальної громади, розглядаючи їх як позичаль-
ників. Пірингове кредитування звертається до прихованого потенціалу іншої за природою частини спільноти – 
кредиторів. 

Ключові слова: мікрокредитування, реконізм, “peer-to-peer” кредитування, соціально-економічний розви-
ток, місцева громада.  

1
Постановка проблеми. У 2006 році успіш-

ний підприємець та професор економіки із Банг-
ладеш Мухаммад Юнус був удостоєний Нобе-
лівської премії миру за зусилля зі створення 
економічного та соціального розвитку, заснова-
ного на участі місцевих спільнот. М. Юнус роз-
робив концепцію мікрокредитування, суть якої 
полягає в тому, що під низький процент вида-
ються невеликі кредити без застави для розвитку 
малого бізнесу в певній громаді. Запропонована 
М. Юнусом система мікрокредитування незамо-
жних верств населення успішно зарекомендува-
ла себе в багатьох країнах, що розвиваються, і не 
мають достатньо дешевих фінансових ресурсів. 

                                                      
© Ю. М. Петрушенко, 2014 

Найбільшу ефективність цей вид мікрофінансу-
вання місцевого розвитку продемонстрував у 
рамках невеликих територіальних спільнот, де 
наявність тісних зв’язків та довіри між членами 
громади дозволили суттєво знизити операційні 
витрати. 

Сучасні умови функціонування територіаль-
них громад в Україні відповідають тим, за яких 
мікрокредитування може стати ефективним ін-
струментом фінансування розвитку місцевих 
спільнот: фінансові ресурси є дорогими, місцеві 
громади не в змозі скористатися пропозиціями 
комерційних банків. На ефективність викорис-
тання фінансових механізмів забезпечення ро-
звитку сучасних спільнот значний вплив чи-
нять процеси глобалізації та інформатизації , 
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які можуть виступати як перешкодою, так і ре-
сурсом для залучення фінансових ресурсів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Практики видачі невеликих позик і теоретичне 
обґрунтування доцільності цього можна знайти 
ще у ХVIII столітті, а починаючи з ХІХ століття 
відомі приклади солідарних програм видачі кре-
дитів для підтримки фермерів у сільських райо-
нах Німеччини [16]. У 50-х роках ХХ століття 
у Східному Пакистані були поширені кредити, 
орієнтовані саме на групу позичальників [10]. 
Проте остаточне інституційне оформлення су-
часне мікрокредитування в локальних громадах 
пов’язують із діяльністю банку Grameen, що був 
заснований у Бангладеш у 1983 році [11]. 

Цим банком була запроваджена система солі-
дарного кредитування, при якій позичальники 
мають утворити групу та отримують кредити 
залежно від погодженості дій. Лідер групи керує 
розробкою плану використання кредиту. У разі 
схвалення проекту кредит отримують спочатку 
перші дві особи. Якщо вони протягом певного 
періоду дотримуються зобов’язань, банк видає 
кредити ще двом представникам групи. Якщо всі 
вони діють відповідно до домовленостей, свою 
частину кредиту отримує остання особа – керів-
ник групи. Відповідальність за свою частину 
кредиту несе лише особа, яка її отримала.  

Схема солідарного мікрокредитування вико-
ристовує традиційні переваги невеликих лихва-
рів над банками, при цьому рівень повернення 
позик у банку Grameen набагато вищий ніж у 
лихварів (95–98 % проти 30–40 %), натомість 
ставки відсотків набагато менші [14].  

Успіх схем мікрокредитування був пошире-
ний на інші країни (зокрема Азії та Латинської 
Америки) і дозволив йому стати популярним 
інструментом у регіонах із незаможним насе-
ленням [8; 10]. Програми мікрокредитування 
підтримуються рядом міжнародних організацій 
(IFAD, Opportunity International, Compassion 
International, Oxfam, UNDP) та поширюються в 
країнах Африки й Південно-Східної Азії. Проте 
спроби використовувати схеми солідарного мік-
рокредитування в більш розвинених країнах не 
завжди завершуються успішно. Зокрема в дослі-
дженні Ч. Франковіца [13], що було присвячене 
випробуванню мікрокредитування в Канаді, бу-
ли виявлені такі чинники, що заважають успіш-
ності цієї моделі мікрокредитування: небажання 
узгоджувати власні дії, складнощі входу на ри-
нок та високі витрати на організацію обслугову-
ючих процесів фінансової установи. 

У той час як солідарне мікрокредитування 
пов’язане з локальною спільнотою і не завжди 
може бути використане в культурах зі слабкими 

локальними зв’язками, його більш технологіч-
ною версією може розглядатися пірингове мік-
рокредитування, що створюється на базі мережі 
Інтернет. Цей напрям розвитку форм колектив-
ного фінансування тільки починає досліджува-
тися не тільки в Україні, а й у всьому світі. Се-
ред українських учених, які досліджували тран-
сформацію фінансових інструментів під впливом 
глобалізації та інформації суспільних відносин, 
слід виділити праці О. В. Длугопольського [2] та 
С. В. Слухая [5]. 

Метою статті є обґрунтування напрямів ефе-
ктивного використання сучасних інструментів 
фінансування розвитку місцевих спільнот в умо-
вах розвитку інформаційних технологій та ме-
режевої економіки. 

Виклад основного матеріалу. Тенденції роз-
витку технологій, формування єдиного інформа-
ційного простору, зменшення витрат на узго-
дження дій, стрімке поширення новітніх практик 
та шаблонів поведінки призвели до того, що в 
Інтернет-спільнотах сформувалися нові практи-
ки взаємодії, які поступово переносяться на еко-
номічні відносини. Це дозволяє говорити про 
трансформацію багатьох економічних практик у 
напрямі мережевої економіки.  

Наслідком цих змін є те, що державні органи 
влади поступово втрачають монополію в бага-
тьох економічних сферах – виробництві суспіль-
них благ, регулюванні фінансової системи, ва-
лютних ринках. Ряд дослідників наголошують на 
формуванні нового типу економіки – реконізму, 
або економіки взаємної підзвітності [2; 4]. 

Реконізм (від англійського скорочення 
“reciprocal accountability” – взаємна підзвітність) 
– це соціально-політична та економічна система, 
що заснована на повній взаємній інформаційній 
прозорості, загальній рівності права на отриман-
ня інформації та її використання. Реконізм розг-
лядається як суспільний устрій, що діє з викори-
станням інформаційної системи, яка здатна відс-
лідковувати, накопичувати та надавати 
індивідам необхідну інформацію для прийняття 
правових, соціально-економічних та інформа-
ційних рішень. Цей устрій характеризується тра-
нсформацією правових та інформаційних відно-
син, які не узгоджуються з принципами взаємо-
дії в рамках інформаційної системи [4]. 

До недавнього часу фінансова система була 
одним із основних інструментів і атрибутом вла-
ди на державному рівні. Оскільки реконізм пе-
редбачає розвиток систем управління, заснова-
них на масовій співпраці, то наразі спостеріга-
ються спроби спільнот перебрати деякі функції 
традиційних державних інститутів. Незалежно 
від практик, спільними в них є децентралізація 
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та уникнення безпосереднього впливу держав-
них органів. Тобто можна стверджувати, що по-
ступово формується новий підхід до економічної 
взаємодії – “рівний рівному” (peer-to-peer, Р2Р). 
Цей підхід поєднує великі спільноти рівноправ-
них індивідів з метою досягнення спільних ці-
лей. Однією з найбільш інноваційних сфер за-
стосування принципів реконізму стало пірингове 
мікрокредитування, яке використовує потенціал 
спільнот.  

Термін “пірингове кредитування” (або person-
to-person кредитування, peer-to-peer кредитуван-
ня, кредитування між рівними, однорангове кре-
дитування) – використовується для опису проце-
су видачі та отримання позик фізичними особа-
ми без використання як посередників 
традиційних фінансових інститутів. Зазвичай 
P2P-кредитування реалізується за допомогою 
Інтернет-платформ, де користувачі можуть ви-
ступати і як кредитори, і як позичальники [10]. 
Використання Інтернет-платформ полегшує ко-
ординацію між дрібними позичальниками та фо-
рмує кредитні відносини за схемою “рівний-
рівному”, де кредит не є трансакцією єдиного 
суб’єкта, а виступає як агрегація ряду дрібних 
позик.  

Процес отримання позики є стандартним і ві-
дбувається так. Позичальник заповнює форму, у 
якій вказує інформацію про розмір позики та її 
мету. Статистика показує, що найчастіше пози-
чальники залучають кошти для розвитку дрібно-
го бізнесу та вирішення побутових проблем чи 
оплати освіти. Кредитори натомість вирішують, 
яку суму коштів вони готові надати позичальни-
ку. Коли заявка набирає необхідну суму коштів, 
сума перераховується позичальнику і надалі він 
обслуговує боргові зобов’язання відповідно до 
узгоджених вимог. Тривалість позик знаходить-
ся в межах до трьох, іноді п’яти років. Налашту-
вання онлайн-платформ дозволяють проводити 
всі виплати в автоматичному режимі.  

Незважаючи на те, що більшість компаній 
діють згідно з цією стандартною процедурою 
видачі мікрокредитів, деякі компанії намагають-
ся модифікувати її. Так, платформа мікрокреди-
тування United Prosperitу використовує варіацію 
моделі мікрокредитування: вона відстежує на-
дійність позичальника і може надавати гарантію 
отримання мікрокредиту в місцевий банк, який 
потім видає збільшену вдвічі суму кредиту підп-
риємцю. United Prosperity стверджує, що це за-
безпечує значний фінансовий леверидж при 
отриманні кредиту та дозволяє підприємцю до-
лучитися до формування кредитної історії, що 
може знадобитися для майбутніх більших креди-
тів у традиційних фінансових установах [17].  

Пірингове кредитування відрізняється від 
традиційного тим, що воно використовує інфор-
мацію про позичальників, яка поступово нако-
пичується в системі, що в подальшому дозволяє 
проводити так званий скоринг – обрахування 
надійності позичальника. Ця процедура є анало-
гом таких механізмів, як кредитна історія, гаран-
тії, застави, які спрямовані на усунення інфор-
маційної асиметрії та зниження ризиків у сфері 
традиційного кредитування. Скоринг дозволяє 
диференціювати процентні ставки для осіб, які 
мають різний за надійністю кредитний досвід. 
Кредитор може вирішувати, чи отримувати йому 
більш високий процент, обираючи позичальни-
ків з менш надійною оцінкою кредитної історії.  

Окрім цього існує ще один механізм дифере-
нціації кредитних ставок – зворотний аукціон. 
У цьому випадку позичальник встановлює верх-
ню межу відсоткової ставки, а можливі кредито-
ри конкурують між собою, пропонуючи менші 
ставки виплат [12]. 

Слід відзначити, що є набір переваг, які сти-
мулюють поступовий розвиток платформи Р2Р-
фінансування. У той час як кризові явища в еко-
номіці регулярно підривають довіру до тради-
ційних банків та кредитних спілок, пірингове 
кредитування можна розглядати як спосіб на-
дання кредитів, який усуває окремі недоліки 
традиційних кредитних механізмів. 

Для позичальників спрощується процедура 
заявки та обґрунтування необхідності отримання 
коштів. Окрім цього, ставки за кредитами є ниж-
чими за ставки традиційних фінансових інститу-
тів, а схеми нарахування відсотків є простішими. 
Дрібні інвестори мають змогу отримати дохід, 
який може бути вищим за дохід від акцій та об-
лігацій. Компанії, що організовують пірингове 
кредитування, також отримують дохід у вигляді 
фіксованих платежів або відсотків від сум залу-
чених позичальником коштів.  

На цей час ринок мікрокредитування активно 
трансформується і швидше за все він ще пройде 
кілька стадій до остаточного оформлення. Най-
більш помітною тенденцією на теперішній час є 
те, що у сфері пірингового кредитування відбу-
вається поступова зміна структури інвесторів. 
Більшість кредитів, які видавали раніше, не були 
забезпечені приватними позиками, що видавали 
та отримували приватні особи. Проте в останні 
роки спостерігається тенденція до участі в про-
цесі мікрокредитування юридичних осіб. Зокре-
ма мікрокредитування викликає інтерес у хе-
джингових фондів, і це є важливою тенденцією, 
оскільки такі установи через специфіку діяльно-
сті зазвичай звертають увагу на нові тренди рані-
ше за інших інвесторів. Окрім хедж-фондів на 
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ринок приходять інші інституціональні інвестори, 
такі як інвестиційні та пенсійні фонди. Прибутко-
вість, яку вони отримують на пірингових платфо-
рмах, іноді є вищою, ніж за деякими іншими інве-
стиційними інструментами, натомість ризики є 
незначними. На теперішній час деякі платформи 
мікрокредитування можна швидше позначити не 
як Р2Р, а як funds2person-сервіси, оскільки частка 
інституціональних інвесторів є набагато вищою 
за частку приватних кредиторів [1]. 

Хоча історія пірингового кредитування налі-
чує менше десяти років, динаміка його поши-
рення є надзвичайно стрімкою. Першою компа-
нією, що створила в 2005 році онлайн-
платформу для пірингового кредитування, була 
англійська Zone of Possible Agreement. На кінець 
2013 року вона залишається найбільшою англій-
ською компанією із більше ніж 51 тисячею залу-
чених інвесторів та обсягом наданих кредитів 
більшим за 1 млрд фунтів стерлінгів [16].  

У США перші сервіси P2P-кредитування – 
Prosper та Lending Club – з’явилися у 2006 році. 
На кінець 2013 року вони контролювали 98 % 
ринку і здійснили кредитних операцій на суму 
більше ніж 2,4 млрд доларів [9]. 

Першою платформою, що почала надавати 
послуги з видачі пірингових мікрокредитів шля-
хом взаємодії кредиторів і позичальників безпо-
середньо через міжнародні кордони без місцевих 
посередників, стала у 2009 році американська 
некомерційна організація “Zidisha” [7]. 

Пірингове кредитування розвивається і на по-
страдянському просторі [3; 7]. Зокрема в Україні 
в 2010 році почав свою роботу сервіс “Credery”, 
а в 2013 році – сервіс “Сім Зірок”. 

Разом із розвитком індустрії в різних країнах 
світу зростає необхідність державного регулю-
вання. Піонером у цій сфері стала Велика Брита-
нія, у якій з 2014 року пірингове кредитування 
підпадає під нагляд органів з контролю за фінан-
совою поведінкою. Паралельно на законодавчо-
му рівні уточнюється статус пірингових креди-
тів: їх відносять до класу неоподатковуваних 
активів. Ці заходи спрямовані на стійкий розви-
ток галузі, і в подальшому подібних регулятив-
них заходів слід очікувати і в інших країнах. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Підсумовуючи все вищевказане, зазна-
чимо, що й ранні форми мікрокредитування, і 
сучасні платформи пірингового кредитування 
мають спільну рису – вони звертаються до при-
хованого потенціалу спільноти. Традиційне мік-
рокредитування використовує потенціал локаль-
ної громади, представники якої є позичальника-
ми кредитів. У свою чергу, пірингове креди-
тування звертається до прихованого потенціалу 

принципово іншої за природою онлайн-
спільноти потенційних кредиторів. Обидві схеми 
мають переваги і сприяють як формуванню рин-
ку доступних позик, так і залученню до нього 
значної кількості споживачів. 

Однак варто зауважити, що на цей час не іс-
нує сервісів мікрокредитування, які б поєднува-
ли елементи обох схем. Можна стверджувати, 
що можна було б досягнути максимального роз-
криття фінансового потенціалу територіальних 
громад, якщо б кредитори та позичальники на-
лежали до однієї спільноти.  

У сучасному суспільстві роль механізмів, що 
перерозподіляють кошти всередині громади, ви-
конують такі неприбуткові інститути, як спон-
сорство, благодійність, краудфандинг. Проте 
використання сервісів мікрокредитування дозво-
лило розширити обсяг коштів, що перерозподі-
ляються громадами. Онлайн-сервіси локального 
мікрокредитування мають певні переваги в порі-
внянні з указаними механізмами: 

1. Вигодою для локального ринку позик є 
більш чітка економічна мотивація всіх суб’єктів, 
а значить і відповідна регламентація на основі 
таких традиційних бізнес-принципів, як орієнта-
ція на прибутковість, бізнес-планування, підзві-
тність, формування кредитної історії. 

2. Перевагою для позичальників є те, що міс-
цеві інвестори керуватимуться не лише економі-
чною мотивацією, а й будуть суспільно пов’язані 
із позичальниками коштів. Відповідно, може фо-
рмуватися лояльне ставлення до позичальників, 
що потенційно може втілюватися в менших від-
соткових ставках чи більш гнучких умовах пове-
рнення позик. 

3. Для кредиторів вигодою є додатковий дос-
туп до локальної інформації про кредиторів та 
проекти, носієм якої вони є у зв’язку з принале-
жністю до спільноти. 

Таким чином, враховуючи постійну еволюцію 
форм та суб’єктів ринку мікрокредитування, 
спроби дати завершене трактування даному біз-
нес-механізму є передчасними. На теперішній час 
можна спостерігати дві тенденції: по-перше, вті-
лення принципів мікрокредитування в Інтернет-
сервісах; по-друге, зміну структури інвесторів. 

Сучасні платформи мікрокредитування прив-
носять принципово нові кількісні та якісні влас-
тивості в традиційні кредитні відносини, а саме: 
використання внутрішнього потенціалу спільно-
ти у сфері опрацювання інформації та прийняття 
рішень, спрощення процедури отримання позик, 
інша структура ризиків тощо, зниження рівня 
ставок тощо.  

На локальному рівні можна очікувати форму-
вання сервісів, що тісно пов’язують інвесторів та 
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позичальників однієї локальної громади. Ці сер-
віси можуть посісти проміжну ланку між тради-
ційними неприбутковими механізмами перероз-

поділу коштів у громаді та бізнес-структурами 
кредитування, які не мають тісного зв’язку з мі-
сцевою спільнотою. 
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Summary 

The research is dedicated to solving important task for Ukrainian communities: finding effective financial 

instruments to ensure their social and economic development. The article examines trends to use such new 

approaches of local development financing as reciprocal accountability and “peer-to-peer” crediting. 

Traditional micro crediting uses the potential of local community’s members, treating them as borrowers. 

“Peer-to-peer” crediting refers to the hidden potential of the different by their nature communities – 

creditors. 
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