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PEER–TO–PEER–КРЕДИТУВАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ  
НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

АННОТАЦІЯ
У статті визначено економічну сутність пірингового креди-

тування як інноваційного продукту на ринку фінансових послуг. 
Досліджено сегменти Р2Р–кредитування у світовій практиці. 
Автором систематизовано основні риси та переваги пірингово-
го кредитування, що визначають його як окремий інноваційний 
вид фінансових послуг.

Ключові слова: пірингове кредитування, Р2Р–кредитуван-
ня, P2B–кредитування, сегменти Р2Р–кредитування, класифі-
кація Р2Р–кредитування за суб’єктом та ціллю кредитування.

АННОТАЦИЯ
В статье определена экономическая сущность пирингово-

го кредитования как инновационного продукта на рынке фи-
нансовых услуг. Исследованы сегменты Р2Р–кредитования 
в мировой практике. Автором систематизированы основные 
особенности и преимущества пирингового кредитования, 
определяющие его как отдельный инновационный вид финан-
совых услуг.

Ключевые слова: пиринговое кредитование, Р2Р–кре-
дитование, P2B–кредитование, сегменты Р2Р–кредитования, 
классификация Р2Р–кредитования по субъекту и цели креди-
тования.

ANNOTATION
The article defines the economic essence of peer–to–peer 

lending as an innovative product in the financial services market. 
P2P–lending segments were studied in the world practice. The au-
thor has systematized the main features and advantages of peer–
to–peer lending, which define it as a separate innovative type of 
financial services.

Key words: peer–to–peer–lending, P2R–lending, P2B–lend-
ing, P2P–lending segments, classification of P2P–lending for the 
entity and purpose of lending.

Постановка проблеми. Однією з основних 
передумов розвитку економіки є доступність 
фінансування. В сучасних вітчизняних умовах 
банківське кредитування більшою мірою через 
його високу ціну є недоступним для позичаль-
ників, зокрема фізичних осіб, фізичних осіб–
підприємців, підприємств малого та середнього 
бізнесу. Це зумовлює пошук та апробацію аль-
тернативних форм фінансування, однією з яких 
може стати пірингове кредитування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичною базою дослідження стали праці 
закордонних вчених, таких як С. Лепро [1], 
С. Моннінгоф, A. Віндт [2], Дж.Д. Рот [3], 
Р. Вардроп, Б. Чанг, Р. Роу, М. Грей [4], в яких 
започатковано розв’язання цієї проблеми.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. У вітчизняній літературі яви-

ще Р2Р–кредитування є малодослідженим, на-
уковці [5; 6] розглядають його в руслі спільного 
фінансування та краундфандінгу, а аналітики 
[7; 8; 9; 10; 11] – як альтернативну банківсько-
му кредитуванню послугу. Проте практичний 
досвід впровадження цього механізму фінансу-
вання вже є і у вітчизняних реаліях, що зумов-
лює необхідність наукового опрацювання цього 
феномена.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є визначення сутності 
Р2Р–кредитування як інноваційної фінансової 
послуги на ринку фінансових послуг, визначен-
ня передумов та перспектив розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Дослівно “рeer–to–peer–кредитування” пере-
кладається як “person–to–person–кредитуван-
ня”, що означає кредитування рівних між собою 
суб’єктів або людини людині, іншими словами, 
це кредитування фізичною особою фізичної осо-
би. В наукових публікацій та фінансових огля-
дах, окрім цих визначень, зустрічаються тер-
міни «пірингове кредитування», «рівноправне 
кредитування», «соціальне кредитування», 
«народне кредитування» (краудфандинг чи кра-
удлендинг). Ці терміни означають одну спільну 
ознаку, що видача кредиту і його отримання 
відбуваються безпосередньо від однієї фізичної 
особи до іншої без участі банківської установи 
[11; 12; 13].

У вітчизняних наукових публікаціях  
Р2Р–кредитування розглядається в його «кла-
сичному розумінні», тобто як процес видачі та 
отримання позик фізичними особами без вико-
ристання як посередників традиційних фінан-
сових інститутів (банків). Р2Р–кредитування 
реалізується за допомогою інтернет–платформ, 
де користувачі можуть виступати і як кредито-
ри, і як позичальники [12]. Вітчизняні дослід-
ники відрізняють його від мікрофінансування, 
оскільки передбачають видачу позики не малим 
підприємствам і групам малих підприємств, а 
окремим фізичним особам для задоволення ін-
дивідуальних потреб [5; 6]. Офіційне визначен-
ня кредиту Р2Р є в нормативних актах Велико-
британії [14] і передбачає, що це – угода між 
позичальником і кредитором, за яким креди-



81Приазовський економічний вісник

тор надає позичальнику кредит за допомогою  
Р2Р–технологій і на умовах, що:

– кредитор – це фізична особа або група осіб;
– позичальник – це фізична особа або група 

осіб;
– кредит надається у розмірі, що менше або 

дорівнює 25 000 фунтів (£);
– кредит надається для цілей ведення бізне-

су або споживчого використання.
Проте аналіз практичного функціонування 

Р2Р–платформ дає змогу констатувати, що у 
країнах, де пірингове кредитування розвива-
ється швидкими темпами, позичальниками 
Р2Р–кредиту є і юридичні особи. Тоді вжива-
ється термін «P2B–кредитування» (“person–
to–business” – «від людини бізнесу»), тобто 
кредити видаються юридичним особам (най-
частіше підприємствам малого і середнього 
бізнесу) чи фізичним особам–підприємцям. 
А інвесторами (кредиторами) можуть виступа-
ти фізичні особи, юридичні особи (компанії), 

органи державної влади [15]. Окрім суб’єктів, 
Р2Р–кредитування розрізняється за ціллю 
кредитування (сегментами на ринку, в якому 
спеціалізується Р2Р–платформа чи компанія). 
Найбільш відомі Р2Р–платформи – “Lending 
Club” [16], “Prospe”r [17] і “Zopa” [18] – пра-
цюють у сегменті споживчого кредитування, 
проте останніми роками у світі відслідковуєть-
ся тенденція розвитку Р2Р–кредитування і в 
інших сегментах, наприклад рефінансування 
освітніх кредитів, рефінансування дебіторської 
заборгованості (табл. 1).

З вищевикладеного можна узагальнити, що 
за суб’єктами, які отримують позику, піринго-
ве кредитування класифікується як Р2Р–кре-
дитування (фізична особа чи група осіб – фі-
зичним особам) та Р2В (фізична особа чи група 
осіб – юридичним особам чи фізичним особам–
підприємцям). А також за сегментом, на якому 
спеціалізується компанія/платформа, піринго-
ве кредитування поділяється на споживче кре-

Таблиця 1
Сегменти Р2Р–кредитування у світовій практиці

№ Сегмент, в якому спеціалізується 
Р2Р–платформа Сутність Р2Р–кредитування в цьому сегменті

1.

Кредити бізнесу, кредити на виробничі 
цілі (“Funding Circle”, “Biz2Credit”, 
“Kabbage” (США)) [9]

Обсягом від 50 тис. дол. до 500 тис. дол. терміном на декіль-
ка років. Наприклад, «кредитні картки для бізнесу», коли 
для компанії встановлюється визначений ліміт, в межах 
якого вона може брати кошти і віддавати їх в будь–який 
строк, а відсотки сплачувати за час фактичного користуван-
ня грошима.

2.

Рефінансування освітніх кредитів 
(“SoFi”, “CommonBond” (США)) [13]

Це окрема велика галузь в США, що передбачає рефінансу-
вання освітніх кредитів студентам «топових» ВНЗ під нижчу 
відсоткову ставку. Тому що, наприклад, студенти «Ліги Плю-
ща» мають нижчий ризик неплатоспроможності в майбутньо-
му порівняно зі студентами непопулярного ВНЗ.

3.

Рефінансування дебіторської заборго-
ваності (“MarketInvoice”, “BlueVine”, 
“FundBox” (США) [9], “Realty Mogul”, 
“Realty Shares”, “Patch of Land”, 
“Asset Avenue”, “Lending Home” [13]

Це сегмент, що дає змогу невеликим компаніям ефективніше 
управляти своїм оборотним капіталом. Кредит надається під 
заставу вимог по виплаті клієнтів бізнесу або товарів в обігу.

4.

Кредити під заставу комерційної 
нерухомості, (“Vouch” (США) [13], 
“Advance Finance Alliance” (Україна)) 
[19]

Це великий сегмент ринку, який нещодавно вийшов в 
онлайн–середовище, і набагато більший, ніж ринок спожив-
чих кредитів. До розгляду приймаються складські приміщен-
ня, офіси та інші приміщення комерційного використання.

5.

Іпотечні кредити під заставу житло-
вої нерухомості (“Advance Finance 
Alliance” (Україна)) [19]

Кредити під заставу квартири. Найбільш ліквідний вид за-
стави, що дає змогу отримати максимальну суму. Кредити 
під заставу будинку враховують наявність землі, на якій зна-
ходиться будинок.

6.
Кредитування з поручительством  
[11; 13]

Вид онлайнового кредитування, за якого можна поручитись 
за того, кому буде наданий кредит, чи дати йому рекоменда-
цію, що вплине на відсоткову ставку.

7.

Мікрокредитування фізичних осіб 
до зарплати (“Wonga” (Англія) [9], 
“Ccloan”, “Moneyveo”, “CreditUP”, 
“GlobalCredit”, “EuroGroshi” (Україна)) 
[20]

Кредитування дистанційно через Інтернет в невеликих об-
сягах на короткі терміни. Для отримання мікрокредиту 
позичальнику потрібні лише телефон і комп’ютер з виходом 
в мережу. Заявка подається на сайті організації, а гроші 
зараховуються на картку, рахунок у банку або будь–яким 
іншим способом, який вибере клієнт.

8.
Кредитування студентів і молодих 
спеціалістів [13]

Це кредитування 18–30–річних молодих людей, які плато-
спроможні, але не мають ще кредитної історії для отримання 
позики в банку.

9.
Кредитування співробітників підпри-
ємства [12]

Аналог кас взаємодопомоги. Ця модель має значно менші 
ризики, бо співробітники знають один одного і рівень довіри 
вище.

Транснаціональне кредитування, 
“Lendico” [9]

Невеликі позики P2B і P2P у валюті, які набирають поши-
рення.

Джерело: систематизовано автором на основі [9; 11; 12; 13; 19; 20]
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дитування (рефінансування освітніх кредитів, 
кредитування з поручительством, мікрокреди-
тування фізичних осіб «до зарплати», кредиту-
вання студентів і молодих спеціалістів, креди-
тування співробітників підприємства тощо) та 
кредитування на виробничі цілі. Така класи-
фікація розкриває сутнісну характеристику пі-
рингового кредитування та його спільні ознаки 
з банківським кредитуванням. Проте пірингове 
кредитування має низку особливих рис і пере-
ваг, що визначають його як окремий інновацій-
ний вид фінансових послуг (табл. 2) і зумовлю-
ють перспективність подальшого розвитку на 
ринку фінансових послуг, зокрема:

1) відсутність безпосередніх зв’язків і кон-
тактів між кредиторами і позичальниками, що 
відрізняє пірингове кредитування від мікрокре-
дитування, благодійної діяльності, що пов’язує 
меценатів і отримувачів фінансування, від орга-
нізацій спільного фінансування і краудфандінгу;

2) проведення всіх економічних операцій і 
оформлення документів онлайн, тобто не по-
трібна фізична присутність позичальника в офі-
сі, укладання угоди здійснюється за допомогою 
веб–сайту, договір укладається в електронному 
вигляді;

3) використання Р2Р–технологій, тобто тех-
нологій побудови мережі розподілених рівноправ-
них вузлів за принципом децентралізації [13];

4) встановлення відсоткової ставки на основі 
зворотного аукціону, тобто позичальник вста-
новлює максимальну ставку, за якої він може 
взяти кредит, а кредитори проводять між собою 
торги, конкурують за найнижчу ставку;

5) кредитори можуть самі вибирати, в які 
позики інвестувати, тобто кому надавати ко-
шти, а для позичальника необхідна сума може 
формуватись від різних кредиторів;

6) як кредитор виступає не банк, а фізична 
особа чи група фізичних осіб, які укладають 
договір з системою (власником платформи) 
після згоди оплатити відсотки від кредитної 
суми;

7) позики не забезпечені і не захищені дер-
жавою, тобто немає гарантування повернення 
коштів, заходи мінімізації ризиків неповернен-
ня включають інформаційну політику платфор-
ми, скорингові системи і рейтинги, вимоги до 
підприємств–позичальників надавати резуль-
тати фінансових перевірок, створення фондів 
забезпечення, узгодження з платформою плану 
дій тощо [12; 13].

Перспективність подальшого розвитку  
Р2Р–кредитування забезпечують його перева-
ги порівняно з традиційним кредитування. Зо-
крема, для позичальника це мінімальні строки 
розгляду заявки, швидке оформлення, дис-
танційність, індивідуальний підхід до клієнта, 
клієнтоорієнтованість, можливість самим ви-
значати терміни і розміри кредитів, відсутність 
прихованих комісій і штрафів. За рахунок ско-
рочення транзакційних витрат позичальники 
отримують більш вигідніші умови, ніж під час 
традиційного кредитування.

Для кредиторів (фізичних осіб та мікрофі-
нансових установ) використання інформацій-
них технологій дає змогу:

– скоротити витрати на утримання тради-
ційної мережі відділень, офісів, додаткового 
персоналу і накладні витрати;

– легко масштабувати бізнес завдяки авто-
номізації процесів; вийти на міжнародні і гло-
бальні ринки;

– отримувати кредиторам високий дохід, 
відсотки і повернення вкладених коштів кожен 
місяць;

Таблиця 2
Основні критерії, що вирізняють Р2Р–кредитування на ринку кредитних послуг

№ Критерій Традиційне мікрокредитування Р2Р–кредитування

1. Основний кредитор Банки (банківські фінансові 
установи)

Фізичні особи, юридичні особи (компанії), 
органи державної влади

2. Засоби надання, 
оформлення

Паперова документація і фізична 
присутність клієнта

Економічні операції та оформлення докумен-
тів здійснюється онлайн

3.

Управління кредит-
ними коштами

Вкладники не мають змогу виби-
рати позики для фінансування, 
управління депозитними кошта-
ми здійснює банк

Кредитори самостійно вибирають, в які пози-
ки інвестувати, варіюють інвестиції залежно 
від характеристик позичальника

4.

Оцінка платоспро-
можності

Скорингові системи, дані кредит-
ного бюро; пошук клієнтів; жор-
сткі критерії до позичальника

Оцінка ризиків здійснюється автоматично, 
менші операційні витрати; відсутні етапи по-
шуку клієнтів; спрощена процедура подання 
та розгляду заявки

5.

Забезпеченість кре-
дитів, захист креди-
торів

Банки забезпечують позики гро-
шима своїх клієнтів або з інших 
джерел, формують резерви, здій-
снюють страхування кредитів; 
фонд гарантування вкладів

На витрати кредиторів не поширюються 
державні гарантії, кредити не є забезпечени-
ми, не захищені умовами страхування; по-
вернення вкладів інвесторів не гарантується 
законодавчо

6.
Відсоткова ставка Визначається на основі міжбан-

ківської ставки, збільшеної на 
величину банківської ставки

Визначається кредитором на основі зворотно-
го аукціону або компанією–посередником за 
рейтингом позичальника

7. Диверсифікація кре-
дитних продуктів

Широкий вибір кредитних про-
дуктів

Кредитори, що надають Р2Р–кредити, пропо-
нують більш вузький спектр послуг

Джерело: складено автором
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– заробляти компаніям–посередникам на 
комісії практично без ризиків [10].

Окрім цього, на перспективність розвитку 
пірингового кредитування як альтернативної 
форми банківського мікрокредитування вказу-
ють такі факти:

– обсяги світового ринку P2P–кредитуван-
ня збільшилися з 1,2 млрд. дол. в 2012 році до 
64 млрд. дол. в 2016 році [9];

– темпи зростання ринку P2Р–кредитування 
становлять більше 100% на рік (“LendingClub”, 
“Prosper”), що є одним із сегментів роздрібного 
кредитування в світі, що зростає найшвидшими 
темпами [12; 13];

– це бізнес–модель з високим левериджем 
[13].

Це ставить нові виклики перед банківською 
системою, яка має відповідним чином зреагу-
вати. Банки можуть виступати організаторами 
такої платформи або кредиторами. В сучасних 
українських реаліях попит на банківські креди-
ти обмежений внаслідок їх високої вартості для 
позичальників і складністю отримання. З огля-
ду на можливості Р2Р–платформи банкам буде 
економічно вигідніше заплатити платформі 
1–3% річних за обслуговування портфеля кре-
дитів, ніж самим шукати і залучати позичаль-
ників і обслуговувати їх. У вітчизняних умовах 
Р2Р–платформи можуть набути розвитку шля-
хом інтеграції з банками, що сприятиме наро-
щуванню обсягів кредитування і зниженню від-
соткових ставок.

Висновки. Враховуючи результати дослі-
дження, можемо стверджувати, що Р2Р–креди-
тування – це:

– кредитні відносини на умовах платності, 
строковості, поверненості;

– практика кредитування за допомогою 
онлайн–сервісів та Р2Р–технологій, які дають 
змогу взаємодіяти кредиторам з позичальника-
ми безпосередньо (напряму) шляхом реєстрації 
на інтернет–сайтах;

– соціальна мережа, в якій кредитори і по-
зичальники шукають і кредитують один одного 
під контролем адміністрації системи;

– сервіс, що автоматично обробляє заявки і 
видає позики онлайн;

– платформа, яка не приймає на себе кре-
дитних ризиків, адже всі позики видаються за 
рахунок коштів кредиторів.

Р2Р–кредитування розглядається як пер-
спективний продукт на ринку фінансових по-
слуг, що у вітчизняних умовах здатний забез-
печити доступ до дешевих ресурсів і значного 
доходу, що стимулюватиме малий бізнес і акти-
візуватиме розвиток економіки загалом. Окрім 
того, Р2Р–платформи можуть виступати дієвим 
механізмом співпраці з банківськими установа-
ми, пожвавлення кредитування і задоволення 
потреби в дешевших кредитних ресурсах. Це 
зумовлює актуальність і перспективу подаль-
ших наукових досліджень.
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PEER-TO-PEER LENDING AS AN INNOVATIVE PRODUCT  
IN THE FINANCIAL SERVICES MARKET

In the conditions of the high cost of bank credit resources, one of the alternative forms of financing 
for individuals, entrepreneurs, small- and medium-sized businesses can be peer-to-peer lending. This 
is the lending of equal entities that is carried out by P2P technology and involves direct interaction 
between the borrower and the creditor.



85Приазовський економічний вісник

By subjects receiving a loan, peer-to-peer lending is classified as P2P lending (individual or group 
of individuals – to individuals) and P2B (individual or group of individuals – to legal entities or 
individual entrepreneurs). According to the segment, on which the company/platform specializes, 
peer-to-peer lending is divided into: consumer lending (refinancing of educational loans, lending with 
guarantee, “payday” micro-crediting of individuals, lending to students and young specialists, lending 
to employees of the enterprise, etc.) and lending to production purposes.

Peer-to-peer lending has a number of special features that define it as a separate innovative type of 
financial services, in particular: the lack of direct links and contacts between creditors and borrowers; 
conducting of all economic operations and registration of documents online; use of P2P technologies; 
setting the interest rate on the basis of a reverse auction; creditors themselves choose, in which loans 
to invest; loans are not secured and not protected by the state.

Non-return risk minimization measures include platform information policy, scoring systems and 
ratings, requirements for borrowing companies to provide results of financial audits, the creation of 
support funds, agreement with the platform of the action plan, etc.

The prospects of further development of P2P-lending are conditioned by its advantages over 
traditional lending. In particular, for the borrower, it is: the minimum terms of consideration of the 
application, prompt registration, remoteness, individual approach to the client (customer orientation), 
the ability to determine the timing and amount of loans, the absence of hidden fees and fines.

For the platform’s organizer, the use of information technology can reduce the cost of maintaining 
the traditional network of departments, offices, additional staff, and overhead. Due to the automation 
of business processes, the business is easily scaled up, allowing access to international and global 
markets. These benefits provide a rapid increase in the volume of peer-to-peer lending market and 
give grounds to talk about the possibility of replacing banking microcredit with innovative services 
of P2P-lending. This poses new challenges to the banking system, which has to react accordingly, and 
predetermines the prospects for further research.


