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ВІДГУК
офіційного опонента доктора економічних наук, доцента  

Мііценко Світлани Володимирівни  
на дисертацію Апалькової Вікторії Валеріївни 

«Розвиток ринку міжнародних платіжних послуг в контексті глобальної 
інформатизації», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук за спеціальністю 08.00.02 -  світове господарство 

і міжнародні економічні відносини

Актуальність теми дослідження

Сучасний стан глобалізації ринку міжнародних платіжних послуг під 
впливом проникнення інформаційних технологій має ознаки концентрації 
міжнародних грошових потоків. Процес міжнародної фінансової інтеграції 
супроводжується розширенням платіжних послуг; впровадженням 
міжнародних стандартів; лібералізацією митних процедур; уніфікацією системи 
координації через міжнародні фінансово-кредитні установи; розвитком 
гібридних інструментів електронної системи платіжних засобів; формуванням 
інституційних основ світової валютної системи з єдиними грошима. Ці та інші 
особливості формування та функціонування сучасної світової фінансової 
системи, обумовлюють необхідність вивчення її трансформації до змін 
світового економічного простору і вимагають пошуку нових інноваційних 
підходів до її розвитку, що й обумовлює актуальність дисертаційного 
дослідження Апалькової В.В.

Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами та темами

Дисертацію виконано відповідно до напрямку держбюджетної науково- 
дослідної роботи факультету міжнародної економіки Дніпропетровського 
національного університету ім. Олеся Гончара Міністерства освіти та науки 
України за темою «Диверсифікація форм та методів комерціалізації науково- 
технічних розробок в умовах глобальної технологічної інтеграції» (номер 
державної реєстрації 011211000201) та темою «Розвиток корпоративного 
менеджменту в умовах транснаціоналізації світової економіки» (номер 
державної реєстрації 011311003044).

Обгрунтованість і достовірність наукових положень, висновків
та рекомендацій

Основні наукові положення, висновки та рекомендації дисертації мають 
достатньо глибоке теоретичне, методологічне та емпіричне обґрунтування, 
відповідають сформульованій меті та завданням дослідження. В дисертації 
здобувачем опрацьовано значну кількість вітчизняних та зарубіжних джерел
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інформації (203), які відповідають специфіці теми дисертації. Сукупністю 
методів і прийомів наукового дослідження, автором обґрунтовано наукову 
новизну та практичне значення одержаних результатів. Володіння здобувачем 
сучасними методами наукового пізнання дозволило вирішити ряд теоретичних 
та практичних завдань щодо обґрунтування сучасних детермінантів розвитку 
ринку міжнародних платіжних послуг в умовах глобальної інформатизації та 
прогнозування для України місткості перспективних сегментів міжнародних 
платіжних послуг.

Дисертація Апалькової В.В. має структурно-логічну побудову, яка 
відповідає переліку поставлених завдань.

У першому розділі досліджено генезис теоретико-методологічних 
підходів щодо розвитку ринку міжнародних платіжних послуг в умовах 
глобальної інформатизації (с. 16-37), систематизовано ознаки класифікації 
структури ринку та види інструментів надання платіжних послуг на структури 
(с. 37-57), сформовано структурно-логічну схему функціювання ринку
міжнародних платіжних послуг у глобальному платіжному просторі (с.57-75).

У другому розділі проаналізовано сучасні тенденції розвитку ринку 
міжнародних платіжних послуг (с.79-95); досліджено особливості його 
трансформації під впливом сукупності ефектів глобальної інформатизації (с.96- 
116) та визначено основні детермінанти розвитку ринку міжнародних 
платіжних послуг на сучасній фазі його розвитку (с .117- 140).

У третьому розділі проведено оцінку впливу інформатизації країни на 
розвиток ринку міжнародних платіжних послуг (с.145-161), розроблено 
методичний підхід до моделювання потенціалу розвитку ринку міжнародних 
платіжних послуг (с.162-180), виявлено структурні зміни на ринку міжнародних 
платіжних послуг України (с.181-187 ) та сформульовано організаційно- 
економічні засади його розвитку на національному рівні (с.188-197 ).

Основний зміст розділів, висновки та рекомендації дисертаційної роботи 
Апалькової В.В. є теоретично обґрунтованими і базуються на розробках 
вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів з проблем розвитку ринку 
міжнародних платіжних послуг в умовах глобальної інформатизації; 
нормативно-правових документах; аналітичних оглядах та офіційних 
міжнародних та вітчизняних статистичних базах даних.

Наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна одержаних результатів дисертації полягає у поглибленні 
теоретико-методичних основ дослідження розвитку ринку міжнародних 
платіжних послуг, виявленні причин і характеру його трансформацій в умовах 
глобальної інформатизації та обґрунтування напрямів удосконалення 
організаційно-економічних засад розвитку міжнародних платіжних послуг в 
Україні з метою отримання конкурентних переваг в сегменті транскордонної 
електронної комерції. Найбільш суттєвими науковими результатами, які 
свідчать про особистий внесок автора у розробку даної проблеми та 
характеризують наукову новизну дисертаційної роботи, є наступні:
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- по-перше, розроблено методичний підхід до прогнозування розвитку 
ринку міжнародних платіжних послуг на основі оцінки його місткості та з 
урахуванням ключових факторів впливу. Особливість цього підходу полягає у 
тому, що оцінка і прогнозування здійснюються для кожного окремого сегменту 
ринку, що забезпечує конкурентні переваги ідентифікації потенційних точок 
зростання у структурі ринку в коротко-, середньо- та довгостроковій 
перспективі. На основі розробленого методичного підходу здійснено сценарій 
прогнозування можливого розвитку ринку міжнародних платіжних послуг 
України у сегменті транскордонної електронної комерції із застосуванням 
сукупності методів моделювання і екстраполяції баз даних та моніторингових 
показників, зокрема таких як, обсягу валового внутрішнього продукту, частки 
електронної комерції у ВВП, обсягу роздрібної торгівлі, рівня доступності 
Інтернету для населення, темпу приросту потенційних споживачів послуг 
електронного бізнесу, рівня безготівковості розрахунків, обсягу транскордонної 
електронної торгівлі (с. 169-172, 186-187);

- по-друге, удосконалено понятійно-категорійний апарат - визначення 
сутності поняття ринку міжнародних платіжних послуг у частині дефініції його 
як сукупності економічних, юридичних та організаційних відносин у сфері 
потенційного обміну в глобальному інформаційному просторі між суб’єктами 
національних та регіональних ринків, що забезпечує задоволення потреб 
споживачів з виконання платіжних операцій через сферу фінансового 
посередництва шляхом використання спеціальних засобів та мереж. Розроблено 
структурно-логічну схему механізму функціонування ринку міжнародних 
платіжних послуг в умовах глобальної інформатизації, надано визначення 
терміна інформаційної економіки як парадигми глобальної інформатизації 
суспільства, що є однією із моделей постіндустріального розвитку світової 
економіки і грунтується на використанні технологічних платформ через 
Інтернет, мобільний зв'язок або датчики електронної глобалізації та формує 
сукупність фінансово-економічних відносин у системі виробництва, розподілу, 
обміну та споживання товарами і послугами на глобальних ринках (с.32-33, 59- 
60, 65-66, 68-69);

- втретє, розширено інструментарій аналізу впливу інформатизації 
економіки на розвиток ринку міжнародних платіжних послуг - визначено 
ключові показники інформатизації країни, що мають охоплювати п'ять 
основних вимірів: 1) можливості мережевої взаємодії, 2) людський капітал, 3) 
використання Інтернету, 4) інтеграцію цифрових технологій та 5) цифрові 
громадські послуги. Виокремлено такі сегменти обслуговування основними 
структурними ланками ринку міжнародних платіжних послуг, як: 1) 
міжнародна торгівля товарами та послугами, 2) міжнародний рух капіталу; 3) 
міжнародні грошові перекази; 4) транскордонна електронна торгівля товарами 
та послугами (В2С та С2В) (с .163-165 ).

- вчетверте, автором систематизовано сукупність детермінант розвитку 
ринку міжнародних платіжних послуг; обґрунтовано, що інформатизація 
економіки у глобальному і локальному вимірі є головною детермінантою 
розвитку ринку міжнародних платіжних послуг; доведено, що міжнародні
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платіжні потоки формуються під впливом сукупності геополітичних, 
економічних та демографічних факторів, а також технологічних удосконалень 
на основі стандартизації у сфері надання послуг, інновацій в системі 
збереження і трансферу інформації через глобальні та локальні ініціативи 
операторів рннку (с. 124-125);

в-п’яте, уточнено сегментацію структури глобального ринку 
міжнародних платіжних послуг на основі типу: 1) платіжної системи; 2) 
учасників ринку платіжних послуг; 3) розрахунку у часі; 4) споживачів послуги; 
5) платіжного інструменту; 6) рівня розвитку ринку; 7) територіально- 
географічного охоплення; 8) ризикованості платіжних послуг. Встановлено, що 
основними джерелами отримання доходу від надання міжнародних платіжних 
послуг є: 1) фіксована плата за платіжне доручення на переказ коштів; 2)
комісія у вигляді відсотків від обсягу транскордонної операції; 3) різниця 
(спред) між ціною купівлі та продажу валюти при здійсненні міжнародних 
переказів (с.32, 54-55,);

- шосте, сформована комплексна характеристика сучасних тенденцій 
розвитку глобального ринку міжнародних платіжних послуг: сегментація за 
рівнем інтенсивності і динамікою розвитку ринків платіжних послуг (вихід на 
передові позиції Азіатсько-Тихоокеанського мегарегіону, уповільнення темпів 
зростання Європейського континенту); послаблення ролі банківських установ, 
розширення кола учасників ринку через не фінансові установи; швидка зміна 
поколінь платіжних сервісів і поява принципово нових продуктів (мобільний 
банкінг, криптовалюти тощо); зростання рівня інтеграції між учасниками ринку 
(впровадження єдиних стандартів, обмін даними); консолідація операторів на 
розвинених ринках; посилення рівня технологічної конкуренції в сегменті 
міжнародних роздрібних платіжних систем (с. 12-113,118-120, 147-149);

- сьоме, розроблено організаційно-економічний інструментарій розвитку 
ринку міжнародних платіжних послуг в Україні: вдосконалення інституційних 
засад через мінімізацію втручання наглядових органів влади, використання ІКТ 
для здійснення управлінських функцій і надання державних послуг, 
розширення доступу до електронних даних - впровадження політики 
"відкритих даних", ІКТ в ціновій політиці для усунення перешкод у 
транскордонній торгівлі товарами/послугами; розвиток бізнес-інфраструктури, 
у тому числі логістичних послуг, платіжних сервісів; забезпечення доступу 
малого та середнього бізнесу до ринкових ресурсів (інформаційних, 
фінансових, людських, технологічних та ін..); підвищення рівня конкуренції на 
ринку платіжних систем і платіжних агрегаторів, у тому числі з боку іноземних 
компаній; підвищення рівня інтернет - освіти та професійної підготовки 
населення, інформаційної та фінансової грамотності підприємців і професійної 
компетентності кадрів, зайнятих в електронному бізнесі; підвищення рівня 
довіри населення до здійснення операцій в мережі Інтернет через розширення 
доступу населення до інформації, зниження рівня інформаційної небезпеки в 
мережі Інтернет та зростання кількості технічних засобів (с. 197-204).

Вище зазначені результати та інші обгрунтування, які містяться у 
дисертаційній роботі мають ознаки наукової новизни і містять висновки, які
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можуть бути основою для подальших досліджень дискусійних проблем щодо 
особливостей трансформації ринку міжнародних платіжних послуг в контексті 
глобальної інформатизації.

Повнота відображення результатів дослідження  
в опублікованих працях

Результати дослідження Апалькової В.В. в достатній мірі висвітлені в 
наукових працях автора. За результатами дослідження опубліковано 21 наукова 
праця загальним обсягом 9,7 д.а. у тому числі: підрозділ у 1 колективній 
монографії, 9 статей у наукових фахових виданнях України, 1 стаття у 
міжнародному науковому виданні та 10 у матеріалах міжнародних 
конференцій. Публікації розкривають основні висновки та положення 
дисертаційної роботи. Апробація результатів дослідження пройшла на 10 
міжнародних науково-практичних конференціях.

За змістом дисертація та автореферат оформлені відповідно до 
встановлених вимог МОН України, автореферат ідентично узагальнює та 
відображає основні положення, викладені у дисертації.

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів

Теоретичні результати, пропозиції і висновки, сформульовані автором у 
дисертації, утворюють науково-теоретичне забезпечення методичних основ 
моніторингу розвитку глобального ринку міжнародних платіжних послуг у 
процесі вдосконалення регуляторного середовища та міжнародних стандартів у 
сфері платіжних послуг. Методика кількісного оцінювання ємності ринку 
міжнародних платіжних послуг та прогнози щодо розвитку транскордонної 
електронної комерції застосовуються Придніпровським науковим центром НАН 
України у розробці заходів щодо інноваційного розвитку регіонів (довідка № 
71/15 від 4.09. 2015 р); систематизація переваг електронної комерції, шкала 
ризиків та методів їх диверсифікації для середнього та малого бізнесу 
застосовуються у практичній діяльності Дніпропетровської торгово- 
промислової палати (довідка № 114/15 від 12.09.2015 р.). Результати зазначеного 
дослідження також враховані і використовуються при розробці окремих 
практичних заходів щодо формування комунікаційної політики банку ПАТ 
«Державний ощадний банк України», зокрема, стимулювання попиту на 
використання електронних платіжних послуг у населення і бізнесу (довідка 
№55/1-01/816 від 10.11.2015р.). Також теоретичні та практичні положення 
дисертаційного дослідження використано у науковій роботі під час виконання 
держбюджетної тематики, в освітньому процесі при викладанні дисциплін 
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Інвестиційний 
менеджмент», «Інноваційна діяльність міжнародних корпорацій», «Ринок 
цінних паперів» (акт про впровадження від 06.04.2015р.) в Дніпропетровському 
національному університеті ім. Олеся Гончара, а також «Банківська система» та
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«Банківські операції» у Київському університеті ринкових відносин (Довідка 
про впровадження від 24.02.2016р.).

Дискусійні положення й зауваження щодо змісту та оформлення  
дисертації та автореферату

В цілому позитивно оцінюючи дисертацію, слід виділити деякі зауваження 
та дискусійні положення.

По-перше, автор у висновках до першого розділу (с.79) відзначає, що при 
досліджені теоретично-методологічних основ розвитку ринку міжнародних 
платіжних послуг в умовах глобальної інформатизації виявлені характерні 
«країнові відмінності»: організаційно-економічні, технологічні та
інституціональні і понятійні. На наш погляд доцільно було їх систематизувати 
за групами країн, що значно б поглибило теоретичні висновки дослідження 
автора.

По-друге, не заперечуючи висновок автора щодо ускладнення процесу 
ціноутворення на міжнародні платіжні послуги в умовах глобального 
платіжного простору (с. 90), на наш погляд доцільно було б виокремити не 
лише роль учасників ринку в цьому процесі, але й регуляторну функцію 
міжнародних інституцій.

По-третє, автор обґрунтовано робить висновок щодо посилення 
конкуренції між банками і небанківськими установами у сфері надання 
міжнародних платіжних послуг та виділяє країнові ознаки конкуренції (с.147), 
зокрема, за кількістю платіжних операцій, що здійснюються небанківськими 
установами лідируючі позиції обіймають Сполучені Штати Америки, за 
динамікою приросту таких операцій -  Китай, Росія, Індія, Туреччина. Проте 
автор не вказує фактори, що обумовлюють конкурентні переваги небанківських 
установ.

Вчетверте, у третьому розділі дисертації при формуванні методичного 
підходу щодо оцінки ємності ринку, автором побудовано схему сегментації 
джерел формування міжнародних платіжних послуг за кінцевими учасниками 
платіжної операції (рис.3.6, с.172). На наш погляд її доцільно було викласти в 
першому розділі при обґрунтуванні показників доходів від надання платіжних 
послуг.

В п’яте, автор велику увагу приділила аналізу впливу цифрової економіки 
на розвиток міжнародних платіжних послуг. Погоджуючись з автором що в 
сучасній фазі розвитку ринку це важлива детермінанта, разом з тим слід 
відзначити, що поза увагою автора залишилися дифузійні процеси в інших 
сегментах ринку.

Викладені зауваження не заперечують отриманих наукових результатів, 
можуть стати предметом обговорення та пояснення на захисті, Дискусійні 
моменти та побажання вказують на багатоплановість досліджуваної проблеми, 
її актуальність, практичну і наукову значущість, а тому не змінюють загальної 
позитивної оцінки роботи.
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Загальний висновок
За сукупністю якісних та формальних ознак дисертація Апалькової Вікторії 

Валеріївни на тему «Розвиток ринку міжнародних платіжних послуг в контексті 
глобальної інформатизації» 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 пп. 9, 11, 13 чинного «Порядку 
присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 
наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор Апалькова Вікторія Валеріївна 
заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.02 -  світове господарство і міжнародні економічні 
відносини.

С.В. Міщенко

Офіційний опонент: 
доктор економічних наук, доцент, 
завідувач кафедри фінансів і кредиту 
ДВНЗ «Університет банківської 
М ОН України
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ВІДГУК
офіційного опонента кандидата економічних наук 
Марени Тетяни Василівни на дисертаційну роботу

Апалькової Вікторії Валеріївни на тему «Розвиток ринку міжнародних 
платіжних послуг в контексті глобальної інформатизації», яку представлено  

до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 
за спеціальністю 08.00.02 -  світове господарство  

і міжнародні економічні відносини

На сучасному етапі світогосподарського розвитку відбувається 

формування глобального середовища постіндустріальної інформаційної 

цивілізації, у якій роль основного виробничого фактору відіграє інформація, а 

вирішального чинника -  нові знання, що, безперервно нагромаджуючись, 

забезпечують принципово нові можливості для розвитку. Це створює якісно нові 

умови функціонування світового фінансового ринку і, зокрема, сегменту 

міжнародних платіжних послуг.

Розвиток ринку міжнародних платіжних послуг сьогодні відбувається на 

тлі поглиблення процесів глобалізації, транснаціоналізації та інформатизації. З 

другої половини 90-х років спостерігається широке впровадження комп’ютерних 

технологій у фінансовій сфері, з ’являються нові банківські послуги, результатом 

формування єдиного глобального фінансового ринку стає постійне зростання 

обсягів та швидкості надання платіжних послуг, що ще більше поглиблює 

глобалізацію фінансових ринків. Сучасний стан глобалізації фінансового ринку 

під впливом проникнення інформаційних технологій, одним із сегментів якого є 

ринок міжнародних платіжних послуг, має ознаки структурних змін, які 

потребують наукового обґрунтування.

Необхідність формування сучасних електронних платіжних систем та 

впровадження інноваційних інструментів електронної комерції у сфері надання 

платіжних послуг для бізнесу та споживачів в країнах з трансформаційною 

економікою обумовлена як ефективністю їх використання у світовій практиці, 

так і необхідністю економічної інтеграції зазначених країн у глобальний простір.

Актуальність теми дослідження

тур.
Відділ діловодства та архіву 

КИЇВСЬКОГО гісЩіОНйЛЬгіОГО уИ Ій0рС И Ї6Ту 
імені Тараса Шевченка
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Враховуючи вищезазначене, комплексне дослідження теоретичних основ і 

практичних аспектів функціонування ринку міжнародних платіжних послуг та 

його трансформацій внаслідок глобальної інформатизації є актуальним і 

своєчасним.

Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, гемами

Дисертаційну роботу виконано відповідно до тематики науково-дослідної 

роботи факультету міжнародної економіки Дніпропетровського національного 

університету ім. Олеся Гончара Міністерства освіти та науки України, а саме 

держбюджетних наукових тем «Диверсифікація форм та методів комерціалізації 

науково-технічних розробок в умовах глобальної технологічної інтеграції» 

(номер державної реєстрації 011211000201) та «Розвиток корпоративного 

менеджменту в умовах транснаціоналізації світової економіки» (номер державної 

реєстрації 0 1 13Ш 03044), в рамках роботи над якими автором проаналізовано 

взаємозв’язок між станом інформатизації країни та розвитком ринку 

міжнародних платіжних послуг.

Ступінь обгрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації

Наукові положення, висновки і рекомендації, які представлено у дисертації 

Апалькової Вікторії Валеріївни, необхідно оцінити як теоретично обґрунтовані і 

достовірні. Для вирішення поставлених задач дисертант фундаментально 

опрацював теоретичні здобутки вчених, провів глибокий емпіричний аналіз 

розвитку ринку міжнародних платіжних послуг під впливом ефектів глобальної 

інформатизації. Високому ступеню обґрунтованості положень дисертації 

сприяло чітке формулювання мети та завдань, об’єкту та предмету дослідження, 

а також те, що дослідження побудовано на основі діалектичного методу 

наукового пізнання, а також загальнонаукових та спеціальних методів -  аналізу і 

синтезу, індукції та дедукції, системно-структурного аналізу, методу логічного
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узагальнення, порівняльного методу, статистично-аналітичного методу, методів 

прогнозування.

Достовірність та обґрунтованість наукових положень дисертаційної 

роботи, висновків та рекомендацій автора підтверджується також їхньою 

апробацією на десяти науково-практичних конференціях різного рівня.

Автореферат повністю відповідає основному змісту дисертації, 

відображаючи основні авторські ідеї. У авторефераті у стислій формі розкрито 

всі основні наукові результати проведеного дослідження, ступінь новизни 

розробок, висновки та рекомендації щодо використання результатів у практичній 

діяльності.

Наукова новизна одержаних результатів

Підсумовуючи основні висновки і результати дисертаційної роботи, а 

також оцінюючи особистий внесок здобувана у дослідження обраної ним теми, 

можна зазначити, що у дисертаційній роботі сформульовано та обґрунтовано 

сукупність положень, які характеризуються науковою новизною і свідчать про 

особистий внесок її автора у розвиток економічної науки. Так, робота, що 

опонується, містить наступні результати, які можна визнати науково новими:

1. Запропоновано авторське визначення терміну «інформаційна економіка», 

яку дисертант розглядає як парадигму глобальної інформатизації суспільства, що 

є однією із моделей постіндустріального розвитку світової економіки і 

ґрунтується на використанні технологічних платформ через Інтернет, мобільний 

зв'язок або датчики електронної глобалізації та формує сукупність фінансово- 

економічних відносин у системі виробництва, розподілу, обміну та споживання 

товарами і послугами на глобальних ринках (с. 21).

2. Запропоновано авторське визначення міжнародної платіжної послуги, як 

будь-якої транскордонної операції, яка виконується за ініціативою ініціатора 

операції через установу або її філію в одній державі з наміром зробити суму 

коштів наявною для бенефіціара в установі або її філії в іншій державі; причому 

ініціатор та бенефіціар можуть бути однією і тією ж особою (с. 32). Надано
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визначення та встановлено співвідношення понять «локальним ринок 

міжнародних платіжних послуг» та «глобальний ринок міжнародних платіжних 

послуг» (с. 34).

3. Обґрунтовано тенденції розвитку глобального ринку міжнародних 

платіжних послуг, а саме: вихід на передові позиції за рівнем інтенсивності і 

обсягами Азіатсько-Тихоокеанського мегарегіону та уповільнення темпів 

зростання Європейського континенту; послаблення ролі банківських установ і 

розширення кола учасників ринку через нефінансові установи; швидка зміна 

поколінь платіжних сервісів і поява принципово нових продуктів; зростання 

рівня інтеграції між учасниками ринку; консолідація операторів на розвинених 

ринках; посилення рівня технологічної конкуренції в сегменті міжнародних 

роздрібних платіжних систем (с. 85-101).

4. Удосконалено систематизацію детермінант розвитку ринку міжнародних 

платіжних послуг (с. 123-133).

5. Розвинуто інструменти аналізу впливу інформатизації економіки на 

розвиток ринку міжнародних платіжних послуг за рахунок визначення ключових 

показників інформатизації країни, що мають охоплювати п'ять основних вимірів: 

можливості мережевої взаємодії, людський капітал, використання Інтернету, 

інтеграцію цифрових технологій та цифрові громадські послуги (с. 151-165).

6. Розвинуто класифікацію сегментів ринку міжнародних платіжних послуг 

за рахунок визначення його основних структурних ланок, а саме: міжнародної 

торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних 

грошових переказів, транскордонної електронної торгівлі товарами та послугами 

(с. 171-173).

7. Розроблено економіко-статистичний підхід до прогнозування розвитку 

ринку міжнародних платіжних послуг на основі оцінки його місткості та з 

урахуванням ключових факторів впливу, який передбачає здійснення оцінки і 

прогнозування для кожного окремого сегменту ринку, що забезпечує 

конкурентні переваги при ідентифікації потенційних точок зростання у структурі 

ринку в коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі (с. 167-176).
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Ґрунтуючись на розробленому підході, побудовано прогнозний сценарій 

розвитку ринку міжнародних платіжних послуг України у сегменті 

транскордонної електронної комерції із застосуванням сукупності методів 

моделювання і екстраполяції баз даних та моніторингових показників (обсяг 

ВВП, частка електронної комерції у ВВП, обсяг роздрібної торгівлі, рівень 

доступності Інтернету для населення, темп приросту потенційних споживачів 

послуг електронного бізнесу, рівень безготівковості розрахунків, обсяг 

транскордонної електронної торгівлі) (с. 177-184).

8. Удосконалено організаційно-економічний інструментарій розвитку ринку 

міжнародних платіжних послуг в Україні (с. 196-205).

Зазначені результати та інші теоретичні узагальнення, які містяться у 

дисертації, мають ознаки наукової новизни і слугують основою подальших 

наукових досліджень щодо трансформації механізму функціонування ринку 

міжнародних платіжних послуг в умовах впливу глобальної інформатизації.

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів

Результати проведеного дослідження мають теоретичну та практичну 

цінність. Теоретико-методологічне значення мають запропоновані дисертантом 

авторські підходи до визначення категорій «міжнародна платіжна послуга» та 

«інформаційна економіка»; систематизація детермінант розвитку ринку 

міжнародних платіжних послуг та класифікація його сегментів; інструментарій 

аналізу впливу інформатизації економіки на розвиток ринку міжнародних 

платіжних послуг.

Результати дослідження мають безумовне практичне значення, що 

підтверджується їх впровадженням в діяльність Придніпровського наукового 

центру НАН України (довідка №  71/15 від 04.09.2015 р.) та Дніпропетровської 

торгово-промислової палати (довідка №  114/15 від 12.09.2015 p.).

Наукові положення і рекомендації дисертаційної роботи використано у 

навчальному процесі Дніпропетровського національного університету ім. Олеся 

Гончара М ОН України при викладанні дисциплін «Менеджмент
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зовнішньоекономічної діяльності», «Інвестиційний менеджмент», «Інноваційна 

діяльність міжнародних корпорацій», «Ринок цінних паперів» (довідка від 

06.04.2015р.) та Київського університету ринкових відносин при викладанні 

дисциплін «Банківська система» та «Банківські операції» (довідка від 

24.02.2016р.).

Повнота викладення результатів дослідження  

в опублікованих роботах

Матеріали дослідження Апалькової В.В. у достатній мірі висвітлені у 

наукових працях автора. У відкритому друці за темою дослідження опубліковано 

21 наукову працю загальним обсягом 9,7 д.а., з них -  підрозділ у колективній 

монографії, 9 статей у наукових фахових виданнях, 1 стаття у міжнародному 

науковому виданні, 10 робіт у матеріалах конференцій. Кількість, обсяг і якість 

друкованих праць відповідають нормативним вимогам та повною мірою 

відображають наукові здобутки дисертанта. Проведений аналіз публікацій 

дозволив дійти висновку, що вони повністю розкривають основні положення, що 

виносяться на захист, та містять елементи наукової новизни. Таким чином, 

основні результати дослідження і його наукова новизна достатньо широко 

представлені в опублікованих наукових працях та отримали необхідну 

апробацію.

Дискусійні положення й зауваження щодо змісту та оформлення  

дисертації та автореферату

В цілому позитивно оцінюючи дисертаційну роботу Апалькової В.В., слід 

вказати на певні дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи, а 

саме:

1. У теоретичному розділі дисертації автор вказує на те, що сучасний стан 

глобалізації фінансового ринку під впливом проникнення інформаційних 

технологій, одним із сегментів якого є ринок міжнародних платіжних послуг, 

має ознаки «стирання» меж розподілу ринку на традиційні види ринків
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(валютний, кредитний, ринок капіталів) (с. 41). На нашу думку, таке 

твердження є досить дискусійним і потребує обґрунтування та підтвердження 

емпіричними даними.

2. На основі дослідження теоретичних засад розвитку міжнародного ринку 

платіжних послуг автор зазначає, що поширення сегменту електронних 

грошей стало передумовою розробки в економічно розвинених країнах нових 

методів регулювання електронних платежів з метою зменшення ризиків 

(с. 81). При цьому дослідження міждержавного рівня регулювання ризиків у 

сфері електронних грошових переказів, зокрема, ролі міжнародних інституцій 

у вирішенні цієї проблеми залишилося поза увагою автора.

3. На с. 122-123 дисертант вказує на те, що глобальний ринок міжнародних 

платіжних послуг демонструє позитивну тенденцію розвитку широкого 

асортименту нових електронних продуктів та зростання рівня конкуренції у 

боротьбі за мобільні мережі споживачів, що в окремих випадках є причиною 

заміщення «слабких» міжнародних платіжних систем «сильнішими». На наш 

погляд, обґрунтування дисертантом конкурентних переваг країн з високим 

рівнем розвитку мобільної мережі споживачів дозволило б поглибити 

теоретичну значимість авторських висновків.

4. У таблиці 2.11 автором представлено детермінанти розвитку ринку 

міжнародних платіжних послуг в умовах глобальної інформатизації (с. 125). 

Підтверджуючи вагомість результатів проведеного автором системно- 

структурного аналізу трансформацій в механізмі формування ринку 

міжнародних платіжних послуг, водночас відзначаємо, що детермінанти, 

визначені автором як глобальні, транснаціональні та міжнародні, відповідно 

до змісту таблиці мають дещо умовне розмежування і потребують додаткових 

пояснень.

5. Дисертант доводить необхідність зменшення контролю ринку міжнародних 

платіжних послуг в Україні з боку банківських установ з метою проникнення 

на ринок провідних міжнародних платіжних систем (PayPal, Apple Pay, Google 

Wallet, Alipay та ін.) (c. 184-186, 197, 214). В цілому погоджуючись із
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необхідністю розвитку конкурентного середовища у цьому сегменті 

вітчизняного фінансового ринку, вважаємо, що ідентифікація автором переваг і 

ризиків та оцінка наслідків такого проникнення дозволили б обгрунтувати 

доцільність та можливі масштаби допуску міжнародних платіжних систем на 

національний ринок міжнародних платіжних послуг.

Зазначені зауваження та дискусійні положення стосовно дисертації не 

впливають на загальну позитивну оцінку роботи і не заперечують отриманих 

дисертантом наукових результатів.

Відповідність дисертації вимогам «Порядку присудження

наукових ступенів»

Вивчення матеріалів дисертації та автореферату дозволяє зробити 

висновок про те, що дисертаційна робота Апалькової Вікторії Валеріївни 

«Розвиток ринку міжнародних платіжних послуг в контексті глобальної 

інформатизації» є завершеною самостійною науковою працею, в якій отримані 

нові науково обґрунтовані результати, що у сукупності вирішують важливу 

наукову задачу поглиблення теоретико-методологічних основ дослідження 

розвитку ринку міжнародних платіжних послуг, виявлення причин і характеру 

його трансформації в умовах глобальної інформатизації та обґрунтування 

напрямів вдосконалення інституційних засад розвитку національної платіжної 

системи з метою побудови інформаційної економіки в Україні. За змістом 

дисертаційна робота відповідає темі, меті і поставленим автором завданням 

дослідження. В дисертації використані лише ті результати досліджень, які 

належать автору особисто.

За актуальністю, постановкою задач дослідження, теоретико- 

методологічною обґрунтованістю, рівнем наукової новизни, теоретичною та 

практичною значущістю отриманих результатів опонована дисертаційна робота 

відповідає встановленим вимогам пп. 9, 11, 12, 14 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

№ 567 від 24 липня 2013 р.
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Загальна оцінка дисертації

За сукупністю формальних ознак дисертація Апалькової Вікторії 

Валеріївни на тему «Розвиток ринку міжнародних платіжних послуг в контексті 

глобальної інформатизації» є самостійною, цілісною, логічно побудованою, 

завершеною науковою працею, в якій вирішено поставлені завдання, отримано 

нові науково обґрунтовані результати та сформульовано практичні рекомендації. 

Дисертація виконана на належному теоретичному рівні, опубліковані автором 

наукові праці та автореферат повною мірою відображають основні положення 

змісту дисертаційної роботи.

Якісний рівень виконаного дослідження, актуальність теми, ступінь 

наукової новизни отриманих результатів, теоретичне і практичне значення, 

достовірність отриманих висновків і рекомендацій дають підставу стверджувати, 

що дисертаційна робота відповідає вимогам, що висуваються до кандидатських 

дисертацій, а її автор Апалькова Вікторія Валеріївна заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 -  

світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Офіційний опонент:

Т.В. Марена
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Відділ діловодства та архіву 

Київського національного універсиїеі 
імені Тараса Шевченка

доцент кафедри економіки та 
міжнародних економічних відно 
Маріупольського державного  
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