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ВІДГУК 

офіційного опонента – доктора економічних наук, професора, професора 

кафедри економіки та підприємництва Сумського національного 

аграрного університету 

Медвідь Вікторії  Юріївни 

на дисертацію Касаєвої Юлії Володимирівни 

на тему: «Інформаційні технології як механізм забезпечення 

інвестиційного потенціалу розвитку національної економіки», поданої на 

здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством  

 

Актуальність теми дисертаційної роботи. 

Розвиток інформаційної економіки в Україні та світи зумовлює 

активізацію розвитку економічних процесів, забезпечуючи при цьому різку 

трансформацію національних економік. Відповідно, необхідним є залучення 

інвестиційних потоків у різні галузі економіки для забезпечення їх ефективності. 

При цьому, має враховуватися концепція сталого розвитку, метою якої є 

формування середовища існування для майбутніх поколінь, за рахунок 

раціонального використання існуючих ресурсів. З огляду на це, дисертаційна 

робота Касаєвої Юлії Володимирівни на тему: «Інформаційні технології як 

механізм забезпечення інвестиційного потенціалу розвитку національної 

економіки», подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством є актуальною та представляє інтерес до науки та практики 

економіки та управління державними процесами. 

 

Зв'язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 

 

Дисертація виконана у відповідності до «Стратегії сталого розвитку 

«Україна – 2020» (Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015). Основні 

положення дисертації відповідають пріоритетним напрямам науково-дослідних 

робіт Сумського державного університету, де в межах теми «Реформування 

фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів» 

(0109U006782), авторкою проведено оцінювання значення інформаційних 
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технологій у забезпеченні інвестиційної привабливості та соціально-

економічного розвитку європейських країн; теми «Моделювання трансферу 

екоінновацій в системі «підприємство-регіон-держава»: вплив на економічне 

зростання та безпеку України» (0119U100364) запропоновано науково-

методичний підхід щодо оцінювання та прогнозування впливу інформаційних 

технологій на інвестиційний потенціал країни. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їхня достовірність і новизна. 

 

Ґрунтовне опрацювання змісту дисертаційної роботи Касаєвої Юлії 

Володимирівни дає підстави констатувати в цілому про достовірність і 

обґрунтованість її наукових положень висновків і рекомендацій. У дисертації 

сформульовано головну мету дослідження, яка полягає в розробці теоретичних, 

методичних та практичних засад забезпечення інвестиційного потенціалу 

національної економіки на основі розвитку інформаційних технологій. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, сформульованих у 

дисертаційній роботі, визначається тим, що в основі її висновків та рекомендацій 

є здобутки сучасної зарубіжної й вітчизняної економічної науки. При розгляді 

кожного завдання автор аналізує існуючі наукові підходи до їх вирішення 

вітчизняними та зарубіжними вченими-економістами та практичні 

напрацювання щодо їх розв’язання. В роботі подається критична оцінка 

досліджуваної проблеми, висвітлюються актуальні аспекти дослідження і 

пропонуються напрями їх вирішення. 

Структура дисертації збалансована і побудована в логічній послідовності, 

що забезпечує досягнення мети і вирішення поставлених завдань. Дисертаційна 

робота характеризується цілісністю, підрозділи логічно поєднані між собою. 

Текстовий матеріал дисертації містить аналітичні таблиці (44) та рисунки (41), 

що свідчить про вміння автора опрацьовувати й узагальнювати матеріал. 

Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку 
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використаних джерел (327 найменувань) і додатків (5). Повний обсяг дисертації 

– 285 сторінок, у тому числі основного тексту 177 сторінок.  

Ознайомлення зі змістом дисертації дає підстави стверджувати, що 

здобувачу в цілому вдалося вирішити основні завдання і досягти поставленої 

мети. 

До основних найбільш вагомих наукових результатів, які становлять 

особистий здобуток дисертанта, слід віднести: 

- уперше розроблено методичні засади комплексного оцінювання 

інвестиційного потенціалу країни шляхом адаптації метрики Херста, яка 

ґрунтується на розмаху накопиченого відхилення глобального індексу 

привабливості прямих іноземних інвестицій, визначеного за допомогою 

економетричної моделі залежності результативної ознаки від п’яти інтегральних 

показників груп; 

- удосконалено методичний інструментарій визначення стратегічних 

напрямків формування інвестиційного потенціалу України на основі 

ефективного розвитку інформаційних технологій, який дозволяє провести 

кількісне оцінювання: методів його забезпечення за допомогою ймовірнісного 

підходу, а також стратегічних напрямки його розвитку на основі логістичної 

регресійної моделі; 

- удосконалено науково-методичний підхід прогнозування впливу 

інформаційних технологій на інвестиційну привабливість країни, шляхом 

побудови моделі Брауна-Майєра в розрізі 25 релевантних показників 

характеристики інвестиційного потенціалу національної економіки, а також 

глобального індексу привабливості прямих іноземних інвестицій; 

- розроблено теоретичне підґрунтя та методичний інструментарій 

визначення інтервального індикатора оцінювання рівня розвитку інформаційних 

технологій, що на відміну від існуючих враховують пріоритетність показників 

дослідження, а також їх подальшу формалізацію за допомогою адитивного (для 

верхньої межі) та мультиплікативного (для нижньої межі) методів.  
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- набули подальшого розвитку методологічні засади обґрунтування впливу 

інформаційних технологій на інвестиційну привабливість, рівень соціально-

економічного розвитку та процеси розбудови «зеленої» економіки в Україні, на 

основі причинного моделювання; 

- набули подальшого розвитку теоретичний підхід до визначення сутності 

поняття інвестиційний потенціал – це внутрішня здатність економіки 

мобілізувати та акумулювати інвестиційні ресурси (сформовані за рахунок 

валових заощаджень, інвестиційних витрат фінансових та нефінансових 

корпорацій, секторів домогосподарств та загальнодержавного управління – 

секторний підхід), і водночас сукупність можливостей їх раціонального 

розподілу, перерозподілу, розміщення та відтворення (відтворювальний підхід) 

які під впливом макроекономічних факторів (інвестиційного клімату) 

визначають інвестиційну привабливість держави (факторний підхід); 

- набули подальшого розвитку наукові засади вдосконалення 

функціонування ІТ-галузі в Україні на основі формування пропозицій щодо 

реалізації напрямків її реформування в межах процесного та функціонального 

трансформаційних векторів, шляхом оптимізації режимів оподаткування 

підприємств ІТ-галузі, створення державного фонду фінансування стартапів, 

розробки нового законодавства з приводу захисту прав власності 

інтелектуальних розробок, покращення системи підготовки випускників 

навчальних закладів.  

 

Значення наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації для науки і практики та повнота їх викладу в 

опублікованих працях. 

 

Основні наукові положення та висновки дисертації доведено до рівня 

методичних розробок і практичних рекомендацій щодо забезпечення 

інвестиційного потенціалу національної економки на основі розвитку 

інформаційних технологій. Зокрема, науково-методичний підхід щодо 
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визначення кількісної характеристики стратегічних напрямків формування 

інвестиційного потенціалу України та методів їх досягнення враховуючи 

узгодження думок менеджерів, що працюють в ІТ-галузі на держаному та 

корпоративному рівні використаний у діяльність Української асоціації 

венчурного та приватного капіталу UVCA (довідка № 1-120220 від 12.02.2020 

р.); методичні засади оцінювання інвестиційного потенціалу Чехії та країн її 

торгових партнерів, включаючи Україну, використано у діяльності Škoda Auto 

AS (довідка № 341 від 22.01.2020 р.); пропозиції авторки щодо оцінювання та 

прогнозування впливу інформаційних технологій на інвестиційний потенціал 

реалізований управлінням майном Сумської обласної ради (довідка № 01-12/528 

від 27.05.2020 р.). Результати дисертації використані в навчальному процесі 

Сумського державного університету (акт від 10 лютого 2020 р.). 

Основні положення дисертації висвітлено у 19 наукових працях загальним 

обсягом 7,29 друк. арк., з яких особисто авторові належить 6,11 друк. арк., 

зокрема, 8 статей в наукових фахових виданнях України (з яких 2 – віднесені до 

баз Scopus та Web of Science), 11 публікацій у збірниках матеріалів конференцій. 

 

 Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації. 

 

Автореферат повністю відповідає змісту дисертаційної роботи здобувача, 

висновки та рекомендації наведені автором відповідають виділеним елементам 

новизни, які повною мірою представлені в дисертації.  

 

Дискусійні положення та зауваження до змісту та оформлення 

дисертації. 

Належно оцінюючи рівень дисертації, її теоретичне та практичне 

значення, слід відзначити наявність певних дискусійних положень і зауважень, 

головними з яких вважаємо наступні: 

1. Зважаючи на ґрунтовний економетричний інструментарій, який 

використовує здобувач у своїй дисертаційній роботі, доцільно було б в процесі 

дослідження особливостей впливу інформаційних технологій на інвестиційний 

потенціал національної економіки (стор. 42-60) підтвердити теоретичні 
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висновки аналітичними розрахунками, наприклад рівняннями регресії. Це 

надало б змогу визначити ключові фактори стимулювання та стримування 

зростання інвестиційного потенціалу в Україні під впливом інформаційних 

технологій та в подальшому використати дану інформаційну базу для прийняття 

ефективних управлінських рішень на рівні державного регулювання 

національної економіки.  

2. Проводячи інтегральне оцінювання розвитку інформаційних 

технологій в Україні та за кордоном (стор. 81-96) автором запропоновано в 

якості інформаційної бази дослідження обрати п’ять показників: імпорт товарів 

ІТ-галузі, абоненти мобільного зв'язку, особи, які користуються Інтернетом, 

експорт послуг в ІТ-галузі, експорт товарів в ІТ-галузі. На наш погляд, дана 

вибірка дуже обмежено характеризує процес розвитку інформаційних 

технологій в Україні. Доцільно було б включити ще такі показники, як кількість 

комп’ютерів на 100 жителів країни, частка працездатного населення зайнята в 

ІТ-секторі, обсяг інтернет замовлень товарів та послуг й інші. Це б дозволило 

більш повно врахувати комплексність та всебічність впливу інформаційних 

технологій й призвело б до більш адекватних результатів дослідження. 

3. На стор. 108 дисертації наведено модель взаємозв’язку 

інформаційних технологій, інвестиційної привабливості та соціально-

економічного розвитку (рисунок 2.11). В цілому погоджуючись з доцільністю 

оцінювання взаємозв’язку між зазначеними трьома складовими за допомогою 

введення латентних змінних як узагальнюючої характеристики явних 

екзогенних та ендогенних змінних, залишається незрозумілим чому при 

врахуванні взаємозв’язку між латентною змінною рівень розвитку 

інвестиційного потенціалу країни та латентною змінною рівень розвитку 

інформаційних технологій країни друга змінна розглядається як факторна, а 

перша як результативна, враховуючи їх взаємообумовленість та наявність 

оберненого зв’язку між інвестиційним потенціалом країни та розвитком 

інформаційних технологій.  

4. На стор. 123 дисертації наведені методичні засади оцінювання 
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інвестиційного потенціалу країни шляхом адаптації метрики Херста для 

оцінювання інвестиційного потенціалу країни (формули 2.18 – 2.20). В цілому 

погоджуючись із запропонованим підходом, залишається незрозумілим 

доцільність штучного ускладнення моделі шляхом використання в якості 

часового ряду метрики Херста прогнозних значень глобального індексу 

привабливості прямих іноземних інвестицій, визначених за допомогою 

економетричної моделі залежності результативної ознаки від п’яти інтегральних 

показників груп: інфраструктура, освіта та наука, екологія та здоров'я людини, 

технології, соціально-економічні умови. На нашу думку, для оцінювання 

інвестиційного потенціалу більш, ніж достатньо розглянути фактичні рівні 

часового ряду глобального індексу привабливості прямих іноземних інвестицій.  

5. У підрозділі 3.1 дисертантом розроблені методичні засади 

прогнозування впливу інформаційних технологій на інвестиційний потенціал 

національної економіки України (стор. 136-152). На нашу думку, у доповнення 

до побудови короткострокового прогнозу, доцільно було б розробити й 

довгострокове прогнозування. Це б дозволило прослідкувати розвиток 

інвестиційного потенціалу за умови розвитку інформаційних технологій, 

враховуючи останні економічні зміни під впливом світової пандемії. Крім того, 

також актуальним є формування оптимістичного та песимістичного прогнозів.  

6. В підрозділі 3.3. дисертаційної роботи достатньо ґрунтовно та 

логічно формалізовані шляхи реформування ІТ-галузі України, а також 

формалізовано очікуваний вплив на інвестиційний потенціал держави (стор. 

172-190). В той же час, в наведеному очікуваному ефекті від активного 

впровадження інформаційних технологій не знайшли свого відображення 

здобутки здобувача відносно розбудови «зеленої» економіки, хоча аналітичні 

розрахунки з даного приводу наведено в підрозділі 2.2. (стор. 112-119). На наш 

погляд, розвитку національної економіки повинен бути тільки в межах 

розбудова «зеленої» економіки і тільки так Україна може досягти успіху та 

вийти на новий, європейський шлях розвитку. 



8 
 

У цілому визначені дискусійні положення, недоліки та зауваження  не 

знижують загального наукового рівня представленої дисертаційної роботи. 

 

Висновок про відповідність дисертації вимогам Порядку присудження 

наукових ступенів 

Дисертація Касаєвої Юлії Володимирівни на тему «Інформаційні 

технології як механізм забезпечення інвестиційного потенціалу розвитку 

національної економіки» є завершеною, самостійно виконаною працею, в якій 

отримані нові науково-обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують 

проблему забезпечення інвестиційного потенціалу національної економіки на 

основі розвитку інформаційних технологій. Зміст дисертації та автореферату  

відповідають паспорту спеціальності 08.00.03 – економіка та управління 

національним господарством та розкривають обрану тему дослідження. 

За змістом, оформленням, актуальністю, глибиною вирішення наукових 

проблем, теоретичним і прикладним значенням одержаних результатів 

дисертаційна робота «Інформаційні технології як механізм забезпечення 

інвестиційного потенціалу розвитку національної економіки» відповідає 

вимогам пунктів 9, 11, 12, 13, 14 «Порядку присудження наукових ступенів» 

(затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24. 07. 2013 р. 

№ 567 зі змінами і доповненнями), а її автор Касаєва Юлія Володимирівна – 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.  

 

 


