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1. А ктуальність теми дослідження. Глобальна цифрова трансформація 

вплинула кардинальним чином на всі складові фінансового ринку, що зумовило 

появу нових форм і інструментів залучення інвестицій і кредитування -  

альтернативного фінансування (краудфандинг, краудінвестинг, рівноправне 

кредитування, тощо). Посилення конкуренції збоку зазначених цифрових 

рішень змушують банківську систему активно перебудовуватися, особливо на 

ринках, що швидко розвиваються (Азія, Америка, Свропа та Близький Схід). 

Великі компанії диверсифікують свої інвестиційні портфелі шляхом 

інвестування в цифрові технології у сфері фінансів. Малі та середні компанії в 

пошуках джерел фінансування формують попит в Інтернет просторі на цифрові 

валюти та похідні фінансові інструменти цифрової економіки. Як наслідок, на 

фінансовому ринку постійно відбуваються структурні зрушення і 

перетворення, які потребують вивчення і систематизації.

Зазначене зумовлює актуальність теми дисертаційної роботи та 

важливість поставлених завдань. Дослідження чинників розвитку світового 

ринку альтернативного фінансування в контексті виявлення причин і характеру 

його трансформацій в умовах цифрової економіки та обґрунтування 

перспективних напрямів удосконалення організаційно-економічних засад 

розвитку краудфандингу в Україні має важливе наукове та практичне значення.

2. З в ’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація С.С. Апалькова є складовою частиною комплексної наукової теми 

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 Oil 2U000201), ), де 

особисто автором обґрунтовано передумови формування ринку 

альтернативного фінансування, і «Розвиток корпоративного менеджменту в 

умовах транснаціоналізації світової економіки» (номер державної реєстрації 

0113U003044), у виконанні якої внесок автора полягає в систематизації 

інвестиційних ризиків на світовому ринку альтернативного фінансування.

3. Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність. Наукові 

положення, висновки та рекомендації, які представлені у дисертації Апалькова 

С.С., є достатньо обґрунтованими, що підтверджується опрацюванням значної 

кількості праць зарубіжних та вітчизняних вчених-економістів, використанням 

великого обсягу міжнародної статистичної інформації за темою дослідження, 

належною апробацією результатів дослідження. Рівень проведеного 

дослідження дає можливість стверджувати про глибоку обізнаність дисертанта 

науково-практичними розробками провідних зарубіжних вчених щодо 

вивчення проблематики розвитку світового ринку альтернативного 

фінансування.

Інформаційною базою дослідження є монографії та наукові статті, 

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 результати 

власних досліджень автора.

Результати дослідження С.С. Апалькова ґрунтуються на використані 

сукупності наукових методів, а саме: метод аналізу і синтезу, методи індукції та 

дедукції -  для дослідження сутності поняття світового ринку альтернативного 

фінансування та його механізму функціонування; метод системно-структурного 

аналізу економічних процесів та явищ -  при характеристиці платформ



світового ринку альтернативного фінансування; статистично-аналітичний 

метод -  при оцінюванні тенденцій розвитку та обсягів світового ринку 

альтернативного фінансування; метод логічного узагальнення -  при 

ідентифікації детермінантів розвитку світового ринку альтернативного 

фінансування, систематизації рівня регулювання локальних ринків 

альтернативного фінансування в умовах цифрової економіки; метод порівняння 

-  при аналізі методичних підходів до визначення поняття краудфандинг; метод 

періодизації -  при оцінюванні розвитку засад альтернативного фінансування в 

країнах світу; математичні методи -  при моделюванні впливу світового ринку 

альтернативного фінансування на розвиток малого і середнього бізнесу.

Використання широкого діапазону інструментарію досліджень 

дозволило дисертанту вирішити поставлені завдання і сформулювати 

обґрунтовані висновки.

4. Найвагоміші результати дослідження, їх новизна та практичне 

значення. Результати проведених автором наукових досліджень

характеризуються новизною, яка в комплексі спрямована на поглиблення 

теоретико-методичних засад розвитку світового ринку альтернативного 

фінансування в контексті викликів і тенденцій глобального цифрового 

середовища.

Всі наукові результати є обґрунтованими. Серед наукових здобутків слід 

відзначити запропоноване автором визначення сутності поняття «світовий 

ринок альтернативного фінансування» як глобальну систему економічних 

відносин попиту і пропозиції капіталу, яка функціонує на базі електронних 

Інтернет-платформ із фінансового посередництва і використовує колективний 

процес прийняття рішень щодо фінансування проектів (підрозділ 1.1, стор. 40- 

42); розроблений критеріальний підхід до оцінювання ступеня насиченості 

локального ринку альтернативного фінансування через визначення 

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 (підрозділ 3.1, 

стор. 129-139).

Доцільно виокремити отримані С.С. Апальковим наукові результати 

щодо удосконалення інституційних основ розвитку локальних ринків 

альтернативного фінансування через кластеризацію країн за ступенем 

сформованого спеціального законодавства у сфері альтернативного 

фінансування (підрозділ 2.2, стор. 92-106); 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 (підрозділ 3.2, стор. 140-163).

Автором сформовано 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 (підрозділ 1.3, стор.54-67). 

Удосконалено методику дослідження впливу альтернативного фінансування на 

розвиток малого та середнього бізнесу через застосування методів 

математичного моделювання (підрозділ 2.3. стор.116-128), що дозволило 

виявити неоднорідність розвитку світового ринку альтернативного 

фінансування за галузевим розподілом краудфандингових платформ та 

ступенем взаємодії з традиційним фінансовим сектором.

Ці та інші результати отримані Апальковим С.С. є підставою 

стверджувати, що поставлені цілі та завдання дисертації виконані. Висновки, 

сформульовані у дисертаційній роботі, відповідають її змісту, підтверджують 

глибину та наукову оригінальність проведеного дослідження.

5. Значимість результатів дослідження для науки та практики, 

повнота їх висвітлення в опублікованих працях. Підготовлена до захисту 

дисертація містить висунуті здобувачем науково обґрунтовані теоретичні



результати, наукові положення, а також характеризується єдністю змісту і 

свідчить про особистий внесок здобувана в науку.

Теоретичні результати, пропозиції і висновки, сформульовані автором у 

дисертації, утворюють науково-теоретичне забезпечення методичних основ 

моніторингу розвитку світового ринку альтернативного фінансування у процесі 

вдосконалення регуляторного середовища та міжнародних стандартів у сфері 

фінансових послуг. Методичний підхід до оцінювання інвестиційних ризиків у 

системі інституційного фінансування малого та середнього бізнесу 

застосовується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, практичні 

рекомендації щодо формування інституційних засад формування ринку 

альтернативного фінансування використовуються в діяльності органів 

державної влади про що свідчать відповідні довідки.

Достовірність та обґрунтованість основних наукових положень 

дисертаційної роботи Апалькова С.С. підтверджується їх апробацією на 

науково-практичних конференціях, публікаціями у наукових фахових 

виданнях, за кордоном, у наукових періодичних виданнях, які включені до 

міжнародних наукометричних баз, використанням у практичній діяльності 

державними установами і закладами, а також у навчальному процесі. За 

темою дисертації опубліковано 16 наукових праць, 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.). Основні положення 

дисертації доповідалися на 8 міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Обсяг та кількість друкованих праць за темою дисертації відповідає 

вимогам Міністерства освіти і науки України до кандидатських дисертацій. 

Наведені публікації підтверджують, що наукові та практичні результати 

отримані автором самостійно та були оприлюднені до захисту.

6. Відповідність дисертації встановленим вимогам. Дисертація 

викладена українською мовою, оформлена у відповідності до вимог



Міністерства освіти і науки України до кандидатських дисертацій, є 

завершеною науковою працею.

Рівень проведених досліджень, викладених в дисертації Апалькова С.С., 

відповідає сучасним вимогам до науково-дослідних робіт. Робота є 

самостійною працею автора, наукові результати сформульовані чітко, вказано 

в чому отримані результати відрізняються від вже відомих, вказано як отримані 

результати можуть бути використані в подальших дослідженнях.

Дисертація містить результати, які були апробовані автором і 

оприлюднені для подальшого наукового та практичного застосування.

7. Відповідність змісту автореферату основним положенням 

дисертації. Автореферат містить елементи, які в достатній мірі розкривають 

зміст основних положень, викладених в дисертації. Зокрема, в авторефераті 

розкрито актуальність теми дисертації, мету, об’єкт, предмет, завдання 

дослідження, зміст трьох розділів та висновки.

Автореферат за структурою та технічним оформленням відповідає 

вимогам стандартів Міністерства освіти і науки України. Зміст автореферату 

відповідає змісту дисертації.

8. Дискусійні питання та зауваження до дисертації. В цілому 

позитивно оцінюючи дисертацію, слід виділити деякі зауваження та дискусійні 

положення.

По-перше, досліджуючи теоретичні засади зростання попиту на ресурси 

світового ринку альтернативного фінансування (підрозділ 1.1, стор.34-36), 

автор посилається на роботи науковців (Бейкер і Мартін, 2011; Де Йонг, Кабір 

і Нгуєн, 2008; Фріденберг, Грехем і Лірі, 2011; Майкл, Хіттенден і Poutziouris), 

в яких домінує розуміння того, що це три основні теорії - це теорія компромісу 

структури капіталу (the statistic trade-off theory), теорія агентства (the agency 

theory) та теорія ієрархії вибору джерел фінансування (the pecking order theory). 

На наш погляд, автору доцільно було також дослідити ґенезу теорій розвитку 

сучасного фінансового ринку, що дозволило б поглибити отримані висновки 

(висновок 2 дисертації) щодо структурних змін світового фінансового ринку.

По-друге, класифікація моделей альтернативного фінансування складена



автором наглядно демонструє еволюцію інструментів зі зміщенням розвитку 

платформ «вліво», тобто до інвестиційних та гібридних моделей (підрозділ 1.2, 

стор. 56). Визначена тенденція є об’єктивно доведеною автором, але, на наш 

погляд, вона притаманна лише для локальних ринків країн з високим рівнем 

розвитку малого та середнього бізнесу та поширенням цифрових технологій.

По-третє, досліджуючи драйвери розвитку світового ринку 

альтернативного фінансування автор доводить вагомість цифрової економіка та 

інформатизації суспільства у формуванні цільової аудиторії для 

краудфандингових платформ (підрозділ 2.1, стор. 68-69). Щодо конкуренції з 

традиційними інвестиційними установами як драйвера розвитку, на наш 

погляд, висновок автора є суперечливим.

Вчетверте, вагомим науковим результатом автора є розроблений 

критеріальний підхід оцінювання розвитку локальних ринків альтернативного 

фінансування та сформована якісна та кількісна характеристики, що 

визначають ступінь їх розвитку (підрозділ 3.1, стор. 129-139). Проте 

запропонована автором «Шкала оцінювання та вага для показників Індексу 

розвитку ринку альтернативного фінансування в країні (AFDI)» містить досить 

великий діапазон зміни показника ємність ринку (табл. 3.1, показник К1) і 

потребує подальшого уточнення з урахуванням високих темпів зростання 

ринку в грошовому вимірі.

П ’яте, приведений автором в таблиці 3.13 порівняльний аналіз 

краудінвестингу та рівноправного кредитування з облігаціями містить лише 

якісні критерії оцінювання (підрозділ 3.3, стор. 176). Тому не доцільно їх 

порівнювати за умов обмеженості даних для аналізу.

Шосте, погоджуючись з висновком автора щодо істотно низької 

інноваційної активності вітчизняних підприємців при подібності США, ЄС та 

Україні за показником співвідношення малих, середніх і великих підприємств, 

вважаємо що поза увагою дисертанта залишилися чинники, які стримують 

розвиток пропозиції платформ альтернативного фінансування (стор. 180).

Викладені зауваження не заперечують отриманих наукових результатів, 

можуть стати предметом обговорення та пояснення на захисті. Дискусійні



положення вказують на багатоплановість досліджуваної проблеми, її 

актуальність, практичну і наукову значущість, а тому не змінюють загальної 

позитивної оцінки роботи

9. Загальний висновок. За сукупністю якісних та формальних ознак 

дисертація Апалькова Сергія Сергійовича на тему «Розвиток світового ринку 

альтернативного фінансування в умовах цифрової економіки», є самостійною, 

цілісною, логічно завершеною науковою працею, в якій вирішено поставлені 

завдання, отримано нові науково обґрунтовані результати та сформульовано 

практичні рекомендації.

Високий рівень виконаного дослідження, наукова новизна отриманих 

результатів, теоретичне і практичне значення, достовірність отриманих 

висновків і рекомендацій, актуальність теми дають підставу стверджувати, що 

дисертаційна робота відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України 

та пунктам 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 

(із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів 

України від 19 серпня 2015 р. №656, від ЗО грудня 2015 р. №1159 та від 27 

липня 2016 р. № 567), а її автор -  Апальков Сергій Сергійович заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю

08.00.02 -  світове господарство та міжнародні економічні відносини.
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1. А ктуальність теми дослідження. Нині у результаті четвертої 
промислової революції, світова економіка переходить на нові цифрові формати, 
конфігурація яких зазнає значних модифікацій внаслідок як технологічних 
перетворень, так і соціально-економічних ефектів інформатизації та 
цифровізації. Завдяки стрімкому розвитку інформаційних технологій стали 
доступні альтернативні інструменти фінансування. У цьому контексті 
відбувається становлення і активний розвиток світового ринку альтернативного 
фінансування, який стрімко набуває нових структурних змін. В даний час в 
Україні інвестиційні платформи знаходяться на етапі формування і не займають 
істотної частки фінансового ринку, але цифрова обробка даних, автоматизоване 
надання послуг, доступність фінансових ресурсів і мінімальні витрати на 
обробку транзакцій є факторами, що стимулюють їх розвиток. Фактори впливу 
на формування нових видів альтернативного фінансування є об’єктивною 
складовою, що трансформують міжнародні економічні відносини між 
суб’єктами ринку. Актуальність дослідження цих питань важлива для суб’єктів 
міжнародного та українського бізнесу, тому слід визнати що вибрана тема 
дисертації відповідає сучасним запитам розвитку наукових досліджень у сфері 
світового господарства і міжнародних економічних відносин.

2. З в ’язок дисертації з науковими програмами, планами та темами. 
Дисертацію виконано відповідно до напрямку 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
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передумови формування ринку альтернативного фінансування, і «Розвиток 
корпоративного менеджменту в умовах транснаціоналізації світової економіки» 
(номер державної реєстрації 0113U003044), у виконанні якої внесок автора 
полягає в систематизації інвестиційних ризиків на світовому ринку 
альтернативного фінансування.

3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність. Дисертація 
Апалькова С.С. є науковим дослідженням, у якому теоретично узагальнено 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. Методичний підхід використаний 
автором для перевірки наукової гіпотези ґрунтується на сукупності загальних 
та спеціальних методів наукового дослідження.

Структура дисертації містить вступ, три взаємопов’язані розділи, 
висновки. Мета сформована у відповідності до теми дослідження, чітко 
окреслені завдання, об’єкт та предмет роботи. Виклад змісту дисертації автор 
підкріплює аналізом фактичних даних, посиланнями на результати наукових 
джерел, графічними матеріалами, власними розрахунками.

Наукові положення, висновки та рекомендації що виносяться на захист, в 
достатній мірі є обґрунтованими, а їх достовірність базується на теоретичному 
дослідженні нормативних актів країн світової економіки, звітів міжнародних 
організацій з питань розвитку глобального та локальних ринків 
альтернативного фінансування. Зміст дисертації, концептуальні положення 
винесені на захист відповідають паспорту спеціальності 08.00.02 -  світове 
господарство і міжнародні економічні відносини.

4. Н айвагоміш і результати дослідження, їх новизна та практичне 
значення. У дисертації значну увагу приділено дослідженню та аналізу 
розвитку світового ринку альтернативного фінансування, виявленню чинників і 
характеру його трансформації в умовах цифрової економіки.

Автором вперше сформовано методичний підхід оцінювання ступеню 
розвитку національних ринків альтернативного фінансування, з допомогою 
якого на основі сукупності показників сформовано рейтинг країн за Індексом 
розвитку ринку альтернативного фінансування (таблиця 3.4, с. 136) і визначено 
найбільш розвинені ринки країн (Китаю. Великобританії, СІЛА). Наукове та 
практичне значення розробленого критеріального підходу полягає у тому, що 
його застосування може бути використати для подальших досліджень стану 
розвитку ринку альтернативного фінансування в просторі та часі.

Результати проведеного дослідження характеризуються науковою 
новизною і мають теоретико-методологічне та науково-практичне значення. 
Теоретичне дослідження законодавчих актів країн світової економіки стало 
науковим підґрунтям для сформованої автором кластеризації країн світової 
економіки за ознакою інституціального забезпечення розвитку альтернативного



фінансування (с. 92-106). Обґрунтування наслідків посилення ролі регуляторів 
ринку має вагоме практичне значення в процесі формування інституцій та 
стандартів національного та міжнародного рівнів з питань розвитку 
альтернативного фінансування.

Науковим результатом, який виноситься на захист, є удосконалення 
систематизації основних етапів розвитку моделей світового ринку 
альтернативного фінансування, 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 (с. 55-59). Сформовані висновки автора доводять, що 
нові фінтехнології дозволяють отримувати різні джерела фінансування та 
збільшувати вибір послуг для споживачів, в умовах більш м'яких ніж надає 
традиційний ринок.

Автором сформовано 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 (с. 144-161). 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. Ці наукові результати 
обґрунтовано доводять, що ризик інформаційного каскаду безпосередньо не 
пов'язаний із методом краудфандингу, а зумовлений однаковою ставкою 
доходності для усіх інвесторів.

Доцільно відзначити, що автор теоретично обґрунтував та ідентифікував 
характерні регіональні особливості розвитку ринку альтернативного 
фінансування (с. 68-75), удосконалив 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 (с. 64-65).

Зазначені результати та інші теоретичні узагальнення, які містяться у 
дисертації мають ознаки наукової новизни і слугують основою подальших 
наукових досліджень щодо структурних трансформацій світового ринку 
альтернативного фінансування в умовах цифрового середовища.

5. Значимість результатів дослідження для науки та  практики, 
повнота їх висвітлення в опублікованих працях. Дисертація Апалькова С.С. 
містить науково обґрунтовані теоретичні результати, наукові положення та 
рекомендації, які свідчать про особистий внесок здобувача в науку в частині, 
науково-теоретичного забезпечення методичних основ моніторингу розвитку 
світового ринку альтернативного фінансування у глобальному цифровому 
середовищі.



Практична значимість отриманих наукових результатів, полягає в тому, 
що виявлені тенденції, регіональні особливості, критерії оцінювання важливі 
для суб’єктів ринку альтернативного фінансування для підвищення їх 
конкурентних позицій в умовах цифрової економіки та для державних органів 
влади у процесі вдосконалення регуляторного середовища.

Теоретичні результати дисертації використовуються в навчальному 
процесі ВНЗ.

Результати дослідження Апалькова С. С. в достатній мірі висвітлені в 
наукових працях. Автором 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.). 
Зміст та географія розміщення публікацій підтверджують, що наукові та 
практичні результати отримані автором самостійно та були оприлюднені до 
захисту.

6. Відповідність дисертації встановленим вимогам. Дисертація 
Апалькова С.С. є завершеною науковою працею, ступінь проведених 
досліджень відповідає сучасним вимогам до науково-дослідних робіт. Основні 
положення, висновки та наукові результати сформульовані чітко, з 
виокремленням характерних ознак та відмінностей результатів від вже відомих. 
Дисертація має структурно-логічну схему дослідження, яка за сукупністю 
наукових методів забезпечує вирішення поставленої мети та задач дослідження.

Робота написана українською мовою, оформлена у відповідності до вимог 
Міністерства освіти і науки України до кандидатських дисертацій. Результати 
дослідження були апробовані автором і оприлюднені для подальшого 
наукового та практичного застосування.

7. Відповідність змісту автореферату основним положенням 
дисертації. За змістом дисертація та автореферат оформлені відповідно до 
встановлених вимог МОН України, автореферат ідентично узагальнює та 
відображає основні положення, викладені у дисертації.

8. Дискусійні питання та зауваження до дисертації. В цілому 
позитивно оцінюючи дисертаційну роботу Апалькова С.С. вважаємо за 
доцільне відзначити певні дискусійні питання.
1. На основі теоретичних досліджень автор доводить, що глобальні 

передумови розвитку світового ринку альтернативного фінансування, 
пов’язані, перш за все із зменшенням пропозиції коштів від традиційних 
фінансових установ внаслідок кризи, по-друге, із всеохоплюючою 
цифровою глобалізацією та, по-третє, розвитком інноваційного 
підприємництва (с. 40). Проте поза увагою автора залишилися дослідження 
структурних змін в системі фінансового посередництва та комунікаційних 
систем соціальних мереж.

2. Дискусійним виглядає твердження автора, що нині альтернативне 
фінансування здатне забезпечити транскордонні платежі, які знижують



ризики і витрати для учасників міжнародних економічних відносин (с. 72). 
Особливо, зважаючи на проведений дисертантом аналіз ризиків 
альтернативного фінансування.

3. На основі аналізу міжнародних звітів дисертантом зроблено висновок, що 
під впливом цифрових технологій ринок альтернативного фінансування 
найбільш динамічно розвивається в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, на 
другому місті іде Американський континент, а Європа значно поступається 
в цьому контексті зазначеним регіонам і представлена на третьому місті (с. 
74). На наш погляд, доцільно було виокремити чинники впливу на 
формування регіональних ринків, що поглибило би теоретичну значимість 
авторських висновків.

4. Підтверджуючи вагомість проведеного автором хронологічного аналізу (с. 
102) національних інституційних засад в сфері регулювання ринку 
альтернативного фінансування який 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. Відзначаємо, що 
ознаки рівнів регулювання ринку визначені автором як глобальні, 
транснаціональні, національні (рис. 2.8, с. 104) мають дещо умовне 
розмежування і потребують більш глибокого обґрунтування.

5. Згідно проведеного теоретичного дослідження автор виокремлює ризик 
шахрайства при застосуванні краудфандингу (с. 142). На наш погляд, 
доцільно було дослідити методи зниження цього ризику у практиці 
регулювання ринку альтернативного фінансування як на глобальному так і 
національному рівнях.

6. Зважаючи на наукову проблематику дослідження розвитку світового ринку 
альтернативного фінансування в умовах цифровізації господарських 
зв ’язків у підрозділі 2.1. автором недостатня увага приділена бурхливому 
розвитку міжнародних платіжних систем та Інтернет-грошей.

7. Ми погоджуємось з висновками автора щодо причин слабкого розвитку 
ринку альтернативного фінансування в Україні, зокрема щодо наявності 
невдалого досвіду застосування платформ рівноправного кредитування 
(P2P lending) (с. 86), відсутності інституційних основ для формування 
українського ринку альтернативного фінансування (с. 137), фінансової 
нестабільності України (с. 177-178). Водночас, на наш погляд, автором 
недостатньо обґрунтовані подальші заходи щодо розвитку ринку 
альтернативного фінансування в Україні.

Зазначені зауваження не заперечують отриманих наукових результатів 
дисертанта і мають стати предметом обговорення та пояснення на захисті. 
Дискусійні питання вказують на недостатній рівень наукового вивчення даної 
проблеми науковцями, її практичну і наукову значущість, а тому не змінюють 
загальної високої оцінки роботи.

9. Загальний висновок. Враховуючи вищезазначене, констатуємо, що 
дисертаційна робота Апалькова Сергія Сергійовича на тему «Розвиток 
світового ринку альтернативного фінансування в умовах цифрової економіки» є



завершеною науковою працею, в якій вирішено поставлені завдання, отримано 
нові науково обґрунтовані результати та сформульовано практичні 
рекомендації.

Зміст дисертації відповідає визначеній меті та поставленим завданням, які 
повністю вирішені у процесі дослідження. Автореферат є ідентичним щодо 
змісту дисертації та належним чином розкриває основні положення, ступінь 
новизни розробок та запропоновані рекомендації. Опубліковані автором праці 
та автореферат відображають основні положення дисертації.

Подана до захисту дисертаційна робота характеризується науковим 
стилем, матеріал викладено в логічній послідовності, висновки науково 
обґрунтовані та підтверджуються результатами дослідження. Напрям 
дисертаційного дослідження відповідає профілю спеціальності 08.00.02 -  
світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Ступінь та якість розкриття теми дослідження, результати наукової 
новизни отримані автором, теоретичне і практичне значення, достовірність 
отриманих висновків і рекомендацій, дають підставу стверджувати, що 
дисертаційна робота відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України 
та пунктам 9, 11, 12,13 чинного «Порядку присудження наукових ступенів», 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013р. №  567 
(із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів 
України від 19 серпня 2015 р. № 656, від ЗО грудня 2015 р. № 1159 та від 27 
HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2016-%Р0%ВР"липня 
2016 р. №  567), а її автор -  Апальков Сергій Сергійович заслуговує на 
присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю
08.00.02 -  світове господарство і міжнародні економічні відносини.
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