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Актуальшсть теми досльдження

На сучасному еташ вщбуваеться трансформащя ринку фшансових 

послуг, що характеризуеться змшою ролей та функцш учасниюв цього ринку, 

використовуваних шструмешзв управлшня фшансовими активами, канал1в i 

cnoco6iB надання фшансових послуг, а також переосмисленням само'1 сутност1 

фшансового посередництва. Основним аспектом таких змш е поява i розвиток 

FinTech сегменту даного ринку, що включае як використання FinTech шновацш 

у формуванш фшансових продуюлв, так i функцюнування FinTech компанш 

поряд i3 традицшними фшансовими посередниками.

В контекст! розгляду ринку фшансових послуг як того осередку, що 

обслуговуе фшансов1 вщносини в р1зних секторах нацюнально1 економши та 

перет1к фшансових pecypciB м1ж ними, його ефективне функцюнування можна 

вважати одним i3 каталi3aTOpie економ1чного зростання. Тому вищeзaзнaчeнi 

змши на ринку фiнaнcoвиx послуг зумовлюють трансформацию усталених 

шдход1в до ведения 6i3Hecy i оргашзащУ фшансових вщносин не лише у ceKTopi 

фшансових корпорацш, але й впливають на параметри розвитку нацюнально'У



економши в цшому та зумовлюють рвш  змши в секторах домогосподарств, 

нефшансових корпорацш та публ1чного управлшня.

Слщ зауважити, що характер i сила впливу FinTech шновацш на 

нацюнальну економшу залежить як вщ специфши и окремих ceKTopiB, так i вщ 

загального р1вня економ1чного розвитку краУни, регуляторноУ полНики у цш 

сфер! та шших фактор!в. Таким чином, наукова проблема розроблення 

метод олопчних засад ощнювання та врахування впливу FinTech шновацш у 

р1зних секторах нацюнально'У економши потребуе системного дослщження, що i 

обумовило вибгр теми дисертацшноУ робота, и мету та завдання, а також 

пщтверджуе и актуальысть.

Стутнь обгрунтованостi та docmoeipnocmi положень, висновшв i 

рекомендацш, сформульованих у  дисертацп

Науков1 положения дисертацшноУ робота е аргументованими та 

обгрунтованими, що шдтверджуеться основним змютом дослщження, 

опублшованими Рубановим П. М. науковими працями i авторефератом, 

перелшом використаноУ лкератури. Обгрунтування основних наукових 

положень, висновюв та рекомендацш засновано на результатах систематизащУ 

та узагальнення дисертантом фундаментальних положень економ1чноУ Teopii', 

Teopii грошей, фшаншв i кредиту, макроекономши, Teopii управл1ння, 

державного регулювання економши, економшо-математичного моделювання, а 

також наукового доробку з питань poлi FinTech шновацш у розвитку 

нацюнальноУ економши.

При проведены дослщжень дисертантом використано закони УкраУни; 

укази Президента УкраУни; нормативы акта Кабшету MmicTpiB УкраУни; 

звкно-аналкична iнфopмaцiя Державно'! служби статистики УкраУни; дан! 

Свкового банку, Свростату; аналкичы огляди мiжнapoдниx оргаызацш, 

агенцш та асощацш, зокрема, WEF, Capgemini, Efma, KPMG, EY, PwC, 

Cambridge Centre for Alternative Finance, ITU та шших; науков1 монографй' та 

пyблiкaцiУ вПчизняних i заруб1жних aBTopie.



Отримаш науков1 результаты дослщження засноваш на таких 

загальновизнаних та сучасних методах дослщження, як: лопчне узагальнення 

та наукова абстракщя; пор1вняльний, статистичний, кореляцшно-регресшний 

анал1зи; методы зважених сум i Фшберна; кластерный анал1з; рангова корелящя 

Сшрмена. Практичш розрахунки здшснено з використанням програмних 

продукпв Statistica 10, Microsoft Excel.

Достс^ршсть наукових положень, висновюв i рекомендацш дисертащ!’ 

шдтверджуеться публжащею основных результате дослщження у монограф1ях, 

наукових фахових виданнях Укра'ши та шших держав, оприлюдненням i'x на 

в1тчизняних i м1жнародних науково-практичних конференщях.

Дисертацшна робота узгоджуеться з тематикою наукових дослщжень 

Сумського державного ушверситету. До звггу за темою «Моделювання 

трансферу екошновацш в систем! «шдприемство -  репон -  держава»: вплив на 

економ1чне зростання та безпеку Укра'ши» (номер д/р 0119U100364) включено 

пропозицн щодо ощнювання впливу FinTech шновацш на динамшу 

економ1чного зростання; за темою «Моделювання та прогнозування соцю- 

економ1ко-пол1тично1 дорожньо!' карти реформ в Украны для переходу на 

модель стшкого зростання (номер д/р 0118U003569) -  щодо ощнювання зв’язку 

р1вня технолопзащ!' фшансових послуг i3 параметрами розвитку нацюнальноГ 

економжи; за темою «Формування системы забезпечення прозорост1 публ1чних 

фшанс1в як передумова боротьби з корупщею в У крапп» (номер д/р 

0118U003585) -  щодо ощнювання зв’язюв м[ж штегральним показником 

технолопзащ!' фшансових послуг та шдексом сприйняття корупцп; за темою 

«Клбербезпека в боротьб1 з банювськими шахрайствами: захист споживач1в 

фшансових послуг та зростання фшансово-економ1чно1 безпеки Укра'ши» 

(номер д/р 0118U003574) -  щодо шструментарш анашзу ризиюв швестування в 

криптовалюти та мехашзм1в державного мошторингу у сфер1 FinTech 

шновацш; за темою «Реформування фшансово'1 системы Укра'ши в умовах 

евроштеграцшних процещв» (номер д/р 0109U006782) -  щодо комплексного 

анашзу ефективност! та умов упровадження модел! цифрового банкшгу, 

штегращ!' традицшних ф1нансових послуг i FinTech шновацш; за темою



«Методолопчш основи забезпечення шститущонально-економ1чно!' стшкосД 

пщприемства» (номер д/р 0119U102422) -  щодо розвитку системи анал1зу й 

вщбору моделей альтернативного онлайн-ф1нансування поточно!', швестицшно! 

та шновацшно! д1яльност1 суб’еюлв шдприемництва.

Наукова новизна результатов дисертацШного досл 'одження

Узагальнення основных bhchobkIb i результате дисертацшно!' робота, а 

також вивчення особистого внеску дисертанта у вир1шенш обрано!' ним 

науково! проблемы, дозволяе зробити висновок, що суттевими в науковому i 

практичному значенн1 е результата дисертацшно! робота, як1 мютять так1 

елементи науково!' новизны:

а) за спещальтстю 08.00.03 -  економша та управлшня нащональним 

господарством:

1. Значний внесок у розвиток теоретико-методолопчних розробок i3 

дослщжувано! проблематики здобувач здшснив, удосконаливши концептуальн1 

засади обгрунтування рол1 та м1сця FinTech шновацш у розвитку нащонально! 

економ1ки (роздш 1, стор. 62-80). Схвально!' оцшки заслуговуе врахування 

TpaHCMici! впливу FinTech шновацш i3 сектору ф1нансових корпоращй в iHmi 

секторы нащонально! економши. Це дозволило автору здшснити формал1зацпо 

ризиюв, можливостей та специф1чних ознак FinTech шновацш у секторах 

нащонально! економши, а також визначити патерни реагування на FinTech 

шновацп у кожному з них, а саме адаптацп у ceKTopi фшансових корпорацш, 

використання у секторах нефшансових корпоращй i домогосподарств та 

регулювання FinTech шновацш у ceKTopi публ1чного управлшня.

2. Важливою частиною дослщження е розроблена дисертантом 

методолопя штегрального оцшювання р1вня технолопзацп фiнaнcoвиx послуг 

(роздш 2, стор. 83-101). Даний пщхщ базуеться на системному узагальненш 

шдикатор1в р1вня дщжшшпзацп сусп1льства, фшансово! шклюзп населения та 

характеристик ступеня технолопзацп п1д час надання р1зних вид1в ф1нансових 

послуг (базуючись на використанш методу зважених сум та формулы



Ф1шберна), що дае можливють оцшити й пор1вняти штегральний pieeHb 

технолопзащУ фшансових послуг УкраУни з шшими краУнами Свропи, 

сформувати прюритетш напрямки державно!' регуляторно'У полiтики у ni й сферь

3. Лопчним та послщовним продовженням розробленого в po6oTi 

методолопчного пщгрунтя оцшювання штегрального шдексу технолопзащУ 

фшансових послуг е проведене дисертантом вперше дослщження загальних 

законом!рностей взаемозв’язку цього шдексу з економ1чними, фшансовими, 

полпичними, демограф1чними, соцюкультурними, технолопчними й 

еколопчними детермшантами розвитку нацюнальноУ економши, а також змши 

виявлених законом1рностей при диференщацп дослщжуваних краУн залежно вщ 

р1вня цифров1защУ економши i суспшьства та готовност! до реформування ще'У 

сфери (роздш 2, стор. 107-123).

4. На основ! проведених кластерного та статистичного анал1з1в впливу 

регюнальних особливостей на розвиток онлайн-ф1нансування за даними краУн, 

що е лщерами даного ринку, автором вперше пщтверджеш гшотези про 

в1дсутн1сть впливу регюнальних особливостей на виб1р дом1нуючоУ модел1 

онлайн-ф1нансування та про наявн1сть такого впливу на домшування тип1в 

отримувача i надавача ф1нансових pecypcie, а також залучешсть онлайн- 

платформ до процесу надання позик як безпосередшх кредитор1в (розд1л 3, 

стор. 159-181). За результатами дослщження здобувачем визначеш напрямки 

регуляторних штервенцш щодо впорядкування вщносин у систем! «надавач -  

отримувач фшансових pecypcie» у процеН альтернативного онлайн- 

ф!нансування в УкраУш.

5. Позитивно!' оцшки заслуговуе представлений автором методолопчний 

пщхщ до обгрунтування впливу FinTech !нновац!й на сектор домогосподарств 

(роздш 5, стор. 273-281). Удосконалений пщхщ вщр!зняеться вщ !снуючих 

урахуванням цифров!зац!У ф!нансових вщносин як у межах сектору 

домогосподарств, так i у вщносинах i3 суб’ектами сектор1в публ!чного 

управлшня, нефшансових i фшансових корпорацш, оц!нюванням 

узагальнювальних шдикатор!в за секторами та штегрального р1вня цифровоУ 

ф!нансовоУ !нклюз!У. Отримаш результати сформували базис для обгрунтування



впливу р1вня цифровоУ фшансовоУ шклкшУ на piBHi економ1чного добробуту й 

HepiBHocTi доход1в населения.

6. Для обгрунтування адетермшант ycniuiHOCTi залучення онлайн- 

фшансування суб’ектами малого i середнього тдприемництва та розробки для 

них рекомендацш i критерпв оцшювання ycniuiHOCTi онлайн-фшансування, 

дисертантом icTOTHo поглиблено теоретико-методичне пщгрунтя використання 

онлайн-фшансування в ceKTopi нефшансових корпорацш. Вщмшностями та 

перевагами пщходу, запропонованого в дисертацшнш робот1, е зосередження 

уваги на суб’ектах малого i середнього б1знесу, типолопзащя моделей онлайн- 

фшансування залежно вщ мети отримання pecypciB  (фшансування поточноУ, 

швестицшноУ та шновацшно'У д1яльност1) з визначенням вщпов1дних переваг та 

обмежень застосування кожноУ з них у д1яльност1 суб’ект1в малого i середнього 

тдприемництва (роздш 5, стор. 294-309).

б) за спещальтстю 08.00.08 -  zpomi, фтанси i кредит:

1. Важливим здобутком дисертацшного дослщження е обгрунтування 

авторського пщходу до визначення сутност1 поняття «FinTech 1нновац1я», 

здшсненого дисертантом шляхом виокремлення таких специф1чних ознак 

FinTech iHHOBanii: 1) ТУ результатом можуть бути не лише hobi ф1нансов1 

продукта й технолопУ (процеси), а й шновацшш б1знес-модел1 та нов1 ринков! 

суб’екти -  FinTech-KOMnaHii; 2) е радикальною шноващею, що icTOTHo зм1нюе 

окрем1 ф1нансов! послуги та Ух ринок у цшому; 3) обов’язковим е використання 

в УТ основ! певноУ 1нформац1йноУ технолопУ, часто також 1нноващйноУ (роздш 1, 

стор. 46-47).

2. Дисертант здшснив значний внесок у розвиток Teopii FinTech 

шновацш, доповнивши та систематизувавши критерп структуризащУ ринку 

FinTech !нноващй та ознаки його поелементноУ сегментац1У (розд1л 1, стор. 51- 

53). Це дало змогу провести структуризацш ринку FinTech шновацш за 

критер1ями виду ф1нансовоУ послуги; типу суб’екта -  надавача FinTech-послу г; 

виду шновацшноУ технолог!!', що формуе базовий концепт FinTech шноващУ; та 

фокусного споживчого сегмента.

3. На основ! системного поеднання критер1Ув, що характеризують



надавача фшансових ресурсов та !х отримувача в процесп онлайн-фшансування, 

дисертантом поглиблено теоретичш засади вибору найбшыи прийнятно! модел! 

онлайн-фшансування (peer-to-speer-позики, балансов! позики, краудфандинг та 

ix р1зновиди; онлайн-факторинг; онлайн-позики, опосередковаш 

використанням боргових цшних nanepiB). Даний пщхщ дозволив 

щентифжувати нйсть критерпв обрання модел1 онлайн-фшансування: тип 

суб’екта, мета i монетизащя доходу надавача фшансових pecypcie та тип 

суб’екта, мета i мотиващя отримувача фшансових pecypcie (роздш 3, стор. 146- 

148).

4. Позитивно!' оцшки заслуговуе пщхщ автора до визначення релевантних 

детермшант актив1защ! розвитку онлайн-ф1нансування. Так, зокрема, у робот1 

дослщжено вплив р1вня економ1чного розвитку, 1нновац1йност1, ф1нансово! 

1нклюз1!', економ1чно! свободи, розвитку 1нформацшно-комун1кац1йних 

технолопй та характеру регуляторних 1нтервенц1й на зростання обсяпв onepau ifi 

онлайн-фшансування (роздш 3, стор. 181-201). Вплив даних шдикатор1в 

дослщжено i3 застосуванням метод1в кореляцшно-регресшного анал1зу на 

виб1рц1 даних для 33 кра!н св1ту, що вщзначилися достатньо високим р1внем 

розвитку онлайн-фшансування у 2017 р. У результат! застосування авторського 

пщходу визначеш основн! детерм!нанти зростання обсяпв операцш онлайн- 

ф!нансування (р!вень економ!чного розвитку, !нновац!йност! та ф!нансово! 

шклюзн в KpaiHi), фактори з пом!рним впливом (р!вень економ!чно! свободи) та 

вщсутшстю значимого впливу (розвиток шформацшно-комушкацшних 

технолопй, характер регуляторного впливу).

5. Дисертантом суттево поглиблено теоретичш засади обгрунтування 

економ!чного зм1сту криптовалют. Зокрема, важливим науковим внеском 

здобувача е проведена ним систематизация ознак, ризиюв та сфер 

функцюнального використання криптовалют, а також здшснене ним 

узагальнення основних етап!в !х розвитку (роздш 4, стор. 213-225).

6. Для оцшювання вартосп криптовалюти дисертантом вперше 

запропоновано враховувати трьохаспектн!сть пщход1в до визначення и 

економ!чного зм1сту (як засобу o6iry i платежу, специф!чного товару та



спекулятивного активу), вщповщно до якого слщ обирали показники 

оцшювання вартост1 криптовалюти (обмшний курс, прив’язаний до котика 

традицшних валют; co6iBapyicTb майншгу/форджингу; б1ржовий курс на 

криптоб1рж1) (роздш 4, стор. 248-256). Отримаш автором науков1 результати 

мають практичну цшнють у контекст! розроблення заход1в державного 

регулювання ринку криптовалют в У крапп з огляду на мш1м1защю ризику Ух 

використання в незаконних фшансових операщях.

Теоретичне та практичне значения дисертацшног роботи

Теоретичне значения дисертацшно'У роботи полягае у розробленш нових 

та удосконаленш кнуючих науково-методолопчних положень щодо виявлення 

законом1рностей та оцшювання напрямюв i сили впливу FinTech шновацш на 

розвиток нацюнальноУ економжи з урахуванням TpaHCMicii i'x впливу i3 сектору 

фшансових корпорацш у сектори домогосподарств, публ1 много управлшня та 

нефшансових корпорацш, визначення прюршштв i бенчмарюв реал1защУ 

державно!' регуляторноУ политики УкраУни у сфер1 цифров1защУ.

Практичне значения запропонованих дисертантом методолопчних 

положень та рекомендацш пщтверджуеться можливютю i'x використання 

регулятором ринку фшансових послуг, органами державноУ та мюцевоУ влади, 

фшансовими посередниками та РтТесй-асощащями, домогосподарствами та 

суб’ектами господарювання. ПропозищУ щодо розвитку й удосконалення 

плат1жних систем i запровадження цифрових валют центральних банюв 

упроваджено в д1яльнють Ради Нацюнального банку УкраУни (довщка № 10- 

0007/25740 вщ 29.05.2020 р.); щодо можливостей використання FinTech 

шновацш для пщвищення р!вня фшансовоУ шклкш'У домогосподарств та 

розрахунку штегрального показника р1вня технолопзащУ фшансових послуг -  

у д1яльшсть УкраУнськоУ асощащУ ФшТех та шновацшних компан1й (довщка вщ 

20.05.2020 р.); щодо вибору моделей онлайн-фшансування -  в д1яльшсть 

УкраУнськоУ асощащУ венчурного та приватного кашталу (довщка № 1/19052020 

вщ 19.05.2020 р.); щодо анал!зу зв’язку р1вня технолопзащУ фшансових послуг



з економ1чними, сощальними, технолопчними, пол1тичними та шшими 

детермшантами розвитку нацюнально'1 економши -  в д!яльшсть МЬжнародно!' 

ТорговоТ Палати ICC Ukraine (довщка № 48 вщ 22.05.2020 р.); щодо 

використання FinTech шновацш для фшансового забезпечення Д1ялвноси 

суб’екпв 6i3Hecy -  в д1яльшсть ПосийноТ KOMici'i з питань бюджету, сощально- 

екошлшчного розвитку, швестицшноУ пол1тики, м1жнародного та 

м1жрепонального сшвроб1тництва СумськоУ обласноУ ради (довщка № 159 

вщ 27.05.2020 р.); щодо використання технолопУ блокчейн у публ!чному 

управлшш -  в д1яльшсть вщдшу шформацшних технолопй та комп’ютерного 

забезпечення СумськоУ мюькоУ ради (довщка № 26/28-07 вщ 18.05.2020 р.).

Результата дослщження використовують в осв!тньому процеш Сумського 

державного ушверситету пщ час викладання дисциплш «Пщприемництво та 

цифров1 б1знес-комушкащ1», «Цифрова економжа та шформацшне суспшьство», 

«1нформацшш системи у фшансах», «Фандрейзинг: ресурси для старташв» i 

«Фшансове регулювання та нагляд» (акт вщ 12.05.2020 р.).

Повнота викладення основных результа/nie дисертаци 

в опублжованих працях

Основш положения дисертацшноУ робота достатньо повно висв1тлеш в 

опублжованих за темою дисертащУ 46 наукових працях загальним обсягом 

37,59 друк. арк., з яких особисто авторов! належить 32,28 друк. арк., зокрема, 

1 одноошбна монограф1я, роздши в 3 колективних монограф1ях, 23 стати в 

наукових фахових виданнях УкраУни, 2 стати в наукових виданнях шших 

держав, 1 стаття в шшому науковому виданш (з яких 26 -  у виданнях, що 

входять до м1жнародних наукометричних баз, зокрема, 2 -  до баз Scopus та Web 

of Science), 16 публжацш у зб1рниках мaтepiaлiв конференцш (з яких 1 

шдексуеться базою Web of Science).

В опублжованих працях розкриваеться суппсть та змют положень, 

задекларованих автором як таких, що мютять елементи науковоУ новизни. В 

дисертаци Рубанова П. М. використано лише и  результата дослщжень, яю були



отримаш ним особисто. У публшащях, виконаних у сшвавторств1, особистий 

внесок дисертанта вщображено повною Mipoio. Кшьюсть, обсяг i яюсть 

друкованих праць вщповщаютьвимогам Мшютерства освНи i науки Украши.

Зауваження та дискусшт положения

Поряд i3 позитивною оцшкою дослщження, за окремими положениям, 

висновками та рекомендащями, наведеними у дисертацшнш робот1, слщ 

зробити наступи! зауваження, яю в окремих випадках мають рекомендацшний 

характер та слугують шдставою для ix обговорення в дискусшному порядку:

1. Загалом тдтримуючи позищю дисертанта щодо актуальное^ 

дослщження м1жсекторальноТ TpaHCM icii впливу FinTech шновацш i3 сектору 

фшансових корпораций у сектори домогосподарств, публ1чного управлшня та 

сектор нефшансових корпорацш, зауважимо, що, на наш погляд, добре було б 

визначити та ощнити, який сектор нацюнально'1 економши е бшын мобшьним 

та динам1чним з точки зору сприйняття вщповщних шновацш. Зазначене 

обумовить першочерговють реал!защ1 вщповщних заход1в державно'1 

регуляторноТ полггики.

2. У другому роздш  дисертацшно1 роботи представлено результата 

дослщження взаемозв’язку м!ж штегральним шдексом технолопзащ1 

фшансових послуг та детермшантами розвитку нацюнально1 економши. 

Позитивно оцшюючи авторський пщхщ до вибору вихщних даних оцшювання, 

варто вщзначити, що кореляцшний анал1з дозволяе встановити ютотшеть 

зв’язку i не евщчить про причинно-наслщковий зв’язок м}ж змшними, тод1 як 

регресшний анал1з фокусуеться на формал1защ1 залежносП одше'1 величини вщ 

iH inoi. Вважаемо, що бшын доречним у даному випадку буде саме регресшний, 

а не кореляцшний анал1з.

3. Дисертантом запропоновано методолопчний пщхщ до перев1рки 

г1потез про вплив регюнального чинника на параметри розвитку моделей 

онлайн-фшансування, реал1зований на даних 31 кра'ши свНу. В цшому надаючи 

схвальну оц1нку запропонованому пщходу, зазначимо, що потребуе



додаткового пояснения шдхщ автора щодо обрання перюду дослщження та

тако! виб1рки кра'ш, враховуючи, що на попередшх етапах дисертацшноУ робота
• * .. ^ анал13 проводився на статистичних даних краш Ьвропи.

4. На р1зних етапах дисертацшного дослщження здобувачем 

використовуються pi3Hi показники для характеристики р1вня фшансово'1 

шюпозп. Так, в методолопчному пщход1 щодо оцшювання р1вня технолопзацп 

фшансових послуг (роздш 2) р1вень фшансово'! шюпозп запропоновано 

визначати як питому вагу oci6 старше 15 роюв, що мають рахунок у фшансовш 

установ1 або провайдера мобшьних грошей, тод1 як при визначенш детерм1нант 

розвитку моделей онлайн-фшансування (роздш 3) для характеристики р1вня 

фшансово'1 шюпозп додатково використовуеться показник частки населения, 

що користуеться позиками традицшних фшансових посередник1в. У той же час, 

в методолопчному пщход1 до оцшювання pi вня цифрово'1 фшансово1 шклюзп 

(роздш 5) використовуеться чотири узагальнюючих показника фшансово'1 

шюпозй*, що на ocHOBi формули середнього геометричного об’еднуються в 

штегральний 1ндикатор. Вважаемо, що бшып рацюнально використовувати 

ушфжоваш шдикатори для позначення р1вня фшансово! шюпозй' у р1зних 

моделях, представлених у робот1.

5. У п’ятому роздш  робота дисертантом дослщжуються теоретико- 

методичш засади використання онлайн-фшансування в д1яльност1 суб’ект1в 

сектору нефшансових корпорацш на приклад1 малих i середшх пщприемств. 

При цьому автором проведено анал1з ф1нансування проекив на 

краудфандингових платформах, за результатами якого визначено, що 

найнижчий показник повшстю профшансованих проекпв мають саме суб’екти 

малого i середнього б1знесу (с. 299-301). У той же час, визначеш напрямки 

проекпв, обраних для пор1вняння, сформовано за галузевим принципом. 

Вважаемо за доц1льне провести аналопчний анал1з також у po3pi3i суб’ект1в 

МСБ та великих компанш, що дозволило б отримати бшып сп1вставн1 

результата.

6. Незважаючи на те, що автор посилаеться на Стратепю розвитку 

фштеху в У крапп до 2025 року, в дисертацшнш робоп достатньо не розглянуп



питания розробки та впровадження повноцшно!' регуляторно!' «шсочнищ» для 

швидкого тестування шновацшних проекйв та розбудови стало!' FinTech- 

екосистеми. У той же час, схворення на баз1 Нацюнального банку Украши 

регуляторно!' «шсочнищ» передбачено в межах заходу 5.2.1 Дорожньо!' карти 

реал1защ1 Стратеги розвитку ф1нансового сектору Украши до 2025 року, 

затверджено!' ршенням Правл1ння Нац1онального банку Укра'ши в!д 26 грудня 

2019 року № 1010-рш.

Однак висловлен1 побажання та зауваження не применшують високий 

науково-теоретичний р1вень проведеного здобувачем дослщження.

Загальний висновок та eidnoeidmcmb 

дисертаци встановленим в им огам

Дисертацшна робота Рубанова П. М. на тему «FinTech шновацп як 

детерм1нанти розвитку национально!' економ1ки» е завершеною, самост1йно 

виконаною науковою працею. Положения дисертацшно!' робота м1стять 

наукову новизну та мають практичну цшшсть. У робот1 на п1дстав1 проведених 

дослщжень отримано результати, як1 е суттевим авторським внеском у 

вир1шення науково!' проблеми, що виявляеться у розробленш нових та 

вдосконаленн1 юнуючих методолопчних п1дход1в i методичного шструментар1ю 

врахування впливу основних вид1в FinTech шновацш на розвиток нац!онально1 

економжи в цшому та и окремих сектор1в.

У робот1 виконан1 вимоги, що ставляться до дисертацш на здобуття 

наукового ступеня доктора економ1чних наук, обгрунтовано актуальн1сть 

обрано!' теми. Запропоноваш висновки та пропозиц!!', що наведен! в робот1, е 

достов1рними, м1стять наукову новизну. Зм1ст автореферату е щентичним 

зм1сту дисертац1'1. Автореферат достатньою Mipoio висв1тлюе ochobhI HayKOBi i 

практичн1 положения дисертац1йно!' робота i не м1стить 1нформац11, не 

розглянуто!' у робот1.

Основн1 положения дисертащ! допов1дались на науково-практичних 

конференщях, опубл1кован1 у наукових фахових виданнях, у тому числ1



включених до 1шжнародних наукометричних баз, та у наукових перюдичних 

виданнях шших держав з тематики дисертацшного дослщження.

Пщсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що дисертащя 

та автореферат в цшому вщповщають вимогам пункив 9, 10, 12, 13, 14 

«Порядку присудження наукових ступешв», затвердженого постановок) 

Кабшету M m icTpiB Укра'ши № 567 ввд 24 липня 2013 р. (з1 зм1нами та 

доповненнями). Наведен! у вщгуку критичн! зауваження не носять 

принципового характеру i не впливають на загальну високу оцшку дисертащ!'.

Загалом дисертац1я на тему «FinTech iHH O Bauii як детерм!нанти розвитку 

нацюнально1 економ1ки» заслуговуе на позитивну оцшку, а 1Т автор, Рубанов 

Павло Миколайович, заслуговуе на присудження наукового ступеня доктора 

економ1чних наук за спещальностями 08.00.03 -  економжа та управлшня 

нац!ональним господарством та 08.00.08 -  rponii, ф1нанси i кредит.

Офщшний опонент:

доктор економ1чних наук, професор, 

проректор з науков("

М!н!стерства осв1ти

Нац!онального ун1в

«Черн!пвська пол1т

^В . Г. Маргасова


