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ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 
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Якимчук Аліни Юріївни 

на дисертаційну роботу Ніколайчук Тетяни Олексіївни за темою: 

«Формування інвестиційного середовища  економічного розвитку об’єктів 

природно-заповідного фонду України», 

подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 051 - «Економіка» 

 

На підставі вивчення дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії, анотації та опублікованих за темою наукових праць здобувача, а також 

матеріалів щодо апробації й практичного впровадження результатів виконаного 

Ніколайчук Тетяною Олексіївною наукового дослідження, можна констатувати 

наступне щодо актуальності обраної теми, обґрунтованості наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх новизни, повноти 

викладу в наукових публікаціях, зарахованих за темою дисертації, та відсутності 

порушень академічної доброчесності. 

 

Актуальність обраної теми дослідження 

В останні роки питання розвитку екологічної мережі, збереження територій 

та об’єктів природно-заповідного фонду в Україні набуває усе більшого значення, 

особливо зважаючи на міжнародний досвід у цій сфері. Відпочинок на природі, 

рекреація, туризм, покращання стану здоров’я населення, як їх наслідок – 

зменшення терміну непрацездатності вже давно стали індикаторами розвинутого 

суспільства. Згідно законодавства України, рекреаційна діяльність дозволена у 

межах таких категорій природно-заповідного фонду як національні природні 
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парки, регіональні ландшафтні парки. Крім того, зважаючи на скрутне фінансове 

становище більшості установ природно-заповідного фонду, домінування 

залишкового принципу у фінансуванні з державного бюджету, особливого 

значення набуває формування сприятливого інвестиційного середовища 

функціонування і розвитку природно-заповідного фонду. Причому таке 

середовище має включати заохочувальні методи стимулювання підприємств до 

невиснажливого природокористування, зменшення шкідливих викидів, утримання 

екосистем ПЗФ у придатному продуктивному стані, належному фінансуванні ПЗО 

і ПЗТ. Усе це вказує на актуальність обраної теми дослідження дисертантом.  

Обраний здобувачем міждисциплінарний підхід дозволив їй сформулювати 

актуальність дослідження на перетині декількох ключових аспектів проблематики 

збереження й використання природно-заповідного фонду, а саме участі місцевих 

органів влади, рамкових умов управління, методів прийняття рішень й парадигми 

сталого розвитку. Тема дисертації є, безперечно, актуальною, а підхід до її 

опрацювання є   до процесів управління й формування політики щодо формування 

інвестиційного середовища для економічного розвитку об’єктів природно-

заповідного фонду на місцевому й національному рівнях. 

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертація виконана згідно з тематикою наукових досліджень Інституту 

проблем ринку та економіко-екологічних досліджень HAH України за такими 

трьома темами: «Інклюзивність економіки вражень в природокористуванні» ( № 

ДР 0119U000229,  2019 – 2021 рр. ), де автором визначено й обґрунтовано  основні 

інструменти розвитку інклюзивної діяльності  економіко-екологічного напряму, 

запропоновано основні вектори становлення послуг вражень на заповідних 

територіях, як альтернативної форми розвитку господарської діяльності в умовах 

гео-соціальних обмежених, викликаних пандемією COVID-19; запропоновано 

організацію господарсько-виробничих процесів на підставі інформаційно-
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цифрових інструментів, а також використання природно-заповідних територій, як 

комплексних зон вражень; «Економіко-екологічні пріоритети «зеленої економіки» 

у контексті сталого розвитку України» (№ ДР 0118U006524, 01.09.2018 – 

31.12.2019 рр.) в межах комплексної держбюджетної програми «Підтримка 

розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень», де автором удосконалено 

економіко-екологічні інструменти співпраці представників приватного сектору 

економіки з установами природно-заповідного фонду в межах угод державно-

приватного партнерства, уточнено секторальні механізми використання 

фінансових інститутів в галузі заповідної справи, таких як екологічний ваучинг, 

еко-факторинг,  угоди кредитування заповідних об’єктів. 

 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність та академічна доброчесність 

Викладені у роботі наукові положення, висновки й рекомендації є чітко 

аргументованими та обґрунтованими. Поставлену мету досягнуто, а завдання 

виконано належним чином, що, зокрема, чітко простежується у висновках до 

кожного розділу дисертації. Обґрунтованість наукових положень дисертації 

забезпечується використанням загальнонаукових, теоретичних й спеціальних 

методів дослідження.  

Зокрема, автором роботи застосовано методи аналізу та синтезу для 

дослідження стану природно-заповідного фонду в сучасних умовах; узагальнення й 

абстрагування для дослідження міжнародного досвіду, індукції й дедукції при 

прийнятті рішень щодо процесу дослідження, формулюванні висновків і 

пропозицій, задля аналізу рамкових умов, методів та інструментів застосовано 

систематичний огляд літератури, в рамках аналізу фінансової політики України у 

природно-заповідних територій – критичний ретроспективний аналіз,  

інституційний та еколого-економічний аналіз, SWOT-аналіз. 

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій, викладених у 
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дисертації Т.О. Ніколайчук, підтверджується їх апробацією на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

Порушення академічної доброчесності у дисертації не виявлено, наявні усі 

посилання на відповідні джерела інформації та дотримання усіх норм 

законодавства про авторське право. 

 

Повнота викладу основних наукових результатів дисертації  

в опублікованих працях 

За результатами дисертації автором опубліковано самостійно та у 

співавторстві 40 наукових праць, у тому числі 2 розділи у монографіях; 13 статей у 

наукових фахових виданнях;  1 стаття у періодичних наукових виданнях інших 

держав, які входять до ОЕСР  і Європейського Союзу; 24 тез доповідей у збірниках 

матеріалів науково-практичних конференцій, які містять апробацію матеріалів 

дисертації. Загальний обсяг публікацій становить 15,9 д.а., з яких особисто автору 

належить 14,2 д.а. Особистий внесок здобувача в колективно опубліковані праці 

конкретизовано у списку публікацій. Вивчення наукових праць Т.О. Ніколайчук 

дозволяє вважати їх такими, що характеризують отримані наукові і практичні 

результати власного наукового дослідження. Дисертація Т.О. Ніколайчук є 

завершеною цілісною науковою роботою, яка характеризується логічністю й 

послідовністю викладення матеріалу.  

 

Наукова новизна одержаних результатів 

Основний науковий здобуток Т.О. Ніколайчук полягає у вирішенні 

актуальної наукової й прикладної проблеми - удосконалення наявних та 

розроблення нових теоретико-методичних підходів до формування інвестиційного 

середовища в межах економічного розвитку об’єктів природно-заповідного фонду 

України. 

До найсуттєвіших наукових положень, висновків і рекомендацій, які 
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відзначаються новизною, науковою і практичною цінністю варто віднести такі: 

1) дисертантом вперше розроблено концептуальні основи формування 

сприятливого інвестиційного середовища в межах соціо-економіко-екологічного 

розвитку природно-заповідних територій України, що полягають у створенні 

організаційно-економічних умов на підставі імплементації ринкових форм 

господарювання, а саме щодо: базової та супровідної економіко-екологічної 

діяльності, простих та комплексних екосистемних послуг, інвестиційно-

фінансових (екологічний факторинг, «заповідне кредитування») та договірних 

механізмів (договір екологічного ваучингу, екологічного франчайзингу, концесії) у 

межах ПЗФ України (стор.  94-97, с. 117-120, с. 145-148); 

2) удосконалено:науково-методичні підходи до формування системи 

статистичного спостереження та моніторингу за динамікою зростання об’єктів 

ПЗФ України, що, на відміну від існуючих, ураховують кількість угод, зокрема 

ДПП, кількість приватних підприємців, які працюють на заповідній території, 

напрями господарської діяльності та форми інвестиційної підтримки; 

організаційний та економіко-екологічний зміст використання договірних 

інститутів, а саме угод концесії та екологічного франчайзингу, який розкрито з 

точки зору ефективності та трансформації потенціалу заповідних територій у 

матеріальні та нематеріальні активи; інноваційний підхід до управління 

господарською діяльністю в межах об’єктів ПЗФ України, шляхом використання 

комплексних методів планування, які, на відміну від інших, свідоме та раціональне 

використання ресурсного потенціалу заповідних територій, враховуючи 

обмеження природоохоронного характеру; теоретичний підхід до розвитку 

інклюзивних форм господарської діяльності на територіях природно-заповідного 

фонду України, шляхом диференціації екологічно-орієнтованої підприємницької 

діяльності на основну (базову) та супровідну, екосистемних послуг – на прості 

(однокомпонентні) та комбіновані; механізми співпраці фінансових установ та 

приватних підприємців, що здійснюють екологоорієнтовану господарську 
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діяльність на заповідних територіях за принципами інклюзивного розвитку, що, на 

відміну від інших, включають договірні та позадоговірні умови та диференціацію 

форм підприємницької діяльності («майн-підприємці», підприємці-інклюзори, 

підприємці-донори), стор. 64-65; 

3) дістало подальший розвиток: теоретико-методичні підходи до 

впровадження інвестиційної інфраструктури в напрямку імплементації 

екологічного ваучингу в сферу заповідної справи, а також договірні форми 

фінансово-інвестиційного стимулювання («заповідне кредитування», екологічний 

факторинг) та умов співпраці установ природно-заповідного фонду та 

екологоорієнтованого підприємництва з банківськими та іншими фінансовими 

установами (стор. 158-162 ). 

 

Оцінка змісту дисертації 

Дисертаційна робота складається з трьох розділів, які є змістовно 

пов’язаними та які повною мірою розкривають авторську наукову позицію щодо 

проблематики дослідження. 

У першому розділі систематизовано існуючі підходи до розвитку 

господарської діяльності на заповідних об’єктах та визначено, що  методи 

регулювання економіко-екологічних відносин та планування господарської 

діяльності на заповідних територіях є архаїчними, такими, що не відповідають 

сучасним економічним перетворенням, не сприятимуть формуванню постійних  

інвестиційних потоків.  

У роботі визначено підґрунтя для розвитку сприятливого інвестиційного 

клімату заповідних територій,  в тому числі інструменти співпраці державних 

органів, територіальних громад, адміністрацій об’єктів ПЗФ України та приватних 

підприємців; запропоновано  комплексний економіко-екологічний підхід до 

розвитку об’єктів ПЗФ України, з урахуванням сильних та слабких сторін 

заповідних територій для потенційних інвесторів. В рамках дисертації автором 
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запропоновано методологію зонінгу проєктів державно-приватного партнерства у 

заповідній сфері, які передбачають їх поділ на природоохоронні, економіко-

екологічні  та інклюзивні проєкти державно-приватного партнерства. 

Автором удосконалено систему показників статистичного спостереження, 

шляхом запровадження загальнодержавної форми уніфікованого характеру, що 

дозволяє забезпечити оперативний моніторинг  динаміки економіко-екологічного 

зростання кожного об’єкта ПЗФ. Враховуючи  форми співпраці установ ПЗФ 

України та приватних підприємців, їх ролі у системі економіко-екологічних 

відносин, у дослідженні пропонується диференціація послуг на прості, або 

однокомпонентні, та комбіновані. Прості послуги економіко-екологічного напряму 

представляють собою вид послуг, що формується завдяки однорідному виду 

діяльності, та такий, що здатний забезпечуватись економіко-екологічними та 

нормативно-організаційними ресурсами адміністрацій установ ПЗФ України. 

Комбіновані послуги економіко-екологічного напряму, представляють собою вид 

послуг, який складається з сукупності різнорідних видів діяльності та 

розподілений  на етапи, що передують один одному з метою отримання кінцевого 

результату. Комбіновані послуги не можуть надавати тільки установи ПЗФ, 

оскільки не мають достатнього рівня матеріально-технічного забезпечення та 

економіко-соціальних ресурсів. Безпосередньо комбіновані послуги є 

інструментом державно-приватного партнерства між адміністраціями установ ПЗФ 

та представниками приватного сектору економіки ( кейтеринг, організація свят, 

квестів) та формою побудови інноваційно-інвестиційної інфраструктури у сфері 

заповідної справи.  

У другому розділі визначено напрями реалізації інституційного 

інструментарію розвитку економіко-екологічних відносин у природно-заповідній 

сфері, здійснено аналіз механізмів ефективної організації та планування  

господарської діяльності на заповідних територіях, що відповідатиме вимогам 

ринкової економіки, засадам розбудови та формування інвестиційної активності 
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громадянського суспільства; розроблено науково-методичні підходи до 

кібернетичного планування раціонального використання об’єктів природно-

заповідного фонду України; сформовано понятійно-категоріальний апарат та 

визначено сутність методу кібернетичного планування як наукового підходу щодо 

комплексного планування економіко-екологічної діяльності та природоохоронної 

складової територій ПЗФ України, збереження особливостей ландшафтного 

середовища та отримання науково-інформаційних продуктів, а також 

інвестиційного розвитку регіонів в умовах децентралізації. Саме метод 

кібернетичного планування зможе врахувати одразу економічну, екологічну, 

інституціонально-правову, історико-культурну, рекреаційно-туристичну, 

геополітичну, інвестиційну складові під час планування господарської діяльності, 

сформувати прозорий та детальний 3-D проєкт, відповідно до якого будуть 

збалансовано поєднані природоохоронні  інтереси держави та  економіко-соціальні 

потреби місцевої громади, інвестиційні напрями підтримки представників 

приватного сектору економіки.  В роботі визначено  науково-методичні підходи до 

розвитку інституту концесії як інструменту економіко-інноваційного зростання 

заповідних територій та розширення інвестиційних потоків в галузь заповідної 

справи. В результаті проведених досліджень автором визначено економіко-

організаційні, екологічні та соціальні принципи використання концесійних угод у 

галузі ПЗФ України; встановлено, що концесійні угоди можуть використовуватись 

як для об’єкту природного-заповідного фонду загалом, так і для окремих його 

складових, наприклад, рекреаційно-туристичної діяльності, в залежності від 

режиму об’єкту ПЗФ та його правового статусу, а також першочергових завдань, 

які є метою партнерства, та запропоновано базові принципи договірної співпраці 

як однієї з форм економіко-екологічного стимулювання суб’єктів господарювання.  

В дослідженні запропоновано авторський алгоритм визначення собівартості 

послуг на підставі концесійних угод, який унеможливить надмірне завищення цін 

або формування занадто низьких показників, що можуть бути невигідними та 
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навіть збитковими для них або для приватних партнерів. У дисертації доведено, що 

уніфіковане інституційно-нормативне закріплення собівартості популярних видів 

основних рекреаційних послуг, використання різних моделей економіко-

екологічних показників, які формують їх кінцеву вартість, надасть можливість 

об’єктам ПЗФ України реалізувати свій рекреаційно-туристичний потенціал під 

час співробітництва з приватним сектором економіки. За результатами наукових 

досліджень автором проаналізовано економічну сутність інструменту 

франчайзингу як ринкової складової інвестиційного середовища у сфері ПЗФ 

України. Угода франчайзингу визначається не тільки як форма договірного 

співробітництва, але й також  як інноваційна старт-ап концепція у сфері 

заповідного фонду, можливість здійснення господарської діяльності під 

державним брендом (логотипом, торгівельною маркою), отримання додаткових 

гарантій розвитку бізнесу та формування постійних інвестиційних потоків в сферу 

заповідної справи. Завдяки угодам франчайзингу автором пропонується 

формування подвійного інвестиційного потоку в сферу заповідної справи: 

пасивний  ̶  за використання бренду (логотипу) заповідного об’єкту, активний  ̶  

дивіденди за фактично вироблену продукцію чи надані послуги суб’єктом 

підприємницької діяльності. Автором обґрунтовано організаційно-методичні 

засади формування стратегії стимулювання інвестиційної привабливості об’єктів  

ПЗФ України, та  вектори удосконалення фінансово-інвестиційної інфраструктури. 

У третьому розділі розвинуто напрями реалізації інституційного 

інструментарію розвитку соціо-еколого-економічних відносин в природно-

заповідній сфері, як інструментів співпраці об’єктів природно-заповідного фонду, 

фінансових установ та приватних підприємців, що є складовими елементами 

фінансово-інвестиційної інфраструктури заповідної галузі. За результатами аналізу 

економічних та інституційних механізмів співпраці  фінансових установ та 

представників приватного сектору економіки, що здійснюють економіко-

екологічну господарську діяльність, було виявлено, що фінансові установи не 
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здійснюють сегментацію ринку в частині різних сфер національної економіки; 

політика екологічного кредитування є внутрішнім вектором фінансової діяльності 

банків, тобто політикою лояльності банку до екологоорієнтованих підприємців. 

В рамках дослідження автором проаналізовано механізми використання 

екологічного ваучингу як форми економіко-організаційної  та інвестиційно-

фінансової підтримки приватних підприємців, що мають на меті здійснювати 

господарську діяльність на заповідних територіях.  В роботі запропоновано 

використання екологічного факторингу та «заповідного кредитування» для 

розвитку економіко-екологічного потенціалу заповідних територій.  Заповідне 

кредитування розглядається як секторальний інститут кредитування суб’єктів 

підприємницької діяльності, що здійснюють господарську діяльність на заповідних 

або суміжних з ними територіях.  

У дисертації науково обґрунтовано використання наступних фінансових 

механізмів співпраці установ природно-заповідного фонду та банківських 

організацій, кредитних спілок в залежності від інвестиційної привабливості для 

фінансових установ, та форм економічних вигод – для підприємців: 

опосередковане або непряме екологічне фінансування; «ланцюгове» екологічне 

фінансування; «бенефіціарне»  екологічне фінансування;екологічний факторинг; 

просте екологічне кредитування; «зворотнє» екологічне фінансування; подвійне 

екологічне кредитування;  банківське екологічне кредитування. Автором доведено, 

що ці механізми сприятимуть стимулюванню інвестиційного середовища. 

Анотація дисертації у достатньому обсязі висвітлює основні положення і 

висновки, що містяться у дисертації, відображає її структуру та логіку викладення 

матеріалу. 

 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційної роботи 

Результати дисертації можуть бути використані Міністерством захисту 

довкілля та природних ресурсів України, Міністерством економічного розвитку і 
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торгівлі та Міжвідомчою комісією із забезпечення виконання Рамкової конвенції 

ООН про зміну клімату для вдосконалення національної політики щодо зміни 

клімату в контексті визнання значущості дій на місцевому рівні, їх інституційної, 

організаційної та фінансової підтримки, покращання багаторівневого управління, 

що стосується питань формування інвестиційного середовища економічного 

розвитку природно-заповідних об’єктів. 

Практична значущість отриманих результатів позитивно оцінена як органами 

державної влади, так і недержавними суб’єктами господарювання, такими як: 

Управління туризму, рекреації та курортів Одеської обласної державної 

адміністрації, Управління транспортно-комунікаційної інфраструктури Одеської 

обласної державної адміністрації, Департамент  екології та природних ресурсів 

Одеської обласної державної адміністрації, Одеський обласний гуманітарний 

центр позашкільної освіти та виховання Одеської обласної ради, ТОВ 

«Одесакомунекологія», ТОВ «ЕКОбункер»,  ГО «Захист економіки та протидія 

корупції» та іншими. 

Результати дисертації також будуть корисними для органів місцевого 

самоврядування у контексті вдосконалення процесів управління розвитком 

природно-заповідного фонду (ПЗФ), формування екологічної мережі, 

впровадженні стратегій пом’якшення дії та адаптації ПЗФ до зміни клімату, 

вибору дієвих методів та інструментів підтримки прийняття рішень згідно з 

наявними можливостями й потребами. 

Практичне значення одержаних результатів визначається можливістю 

використання теоретико-методичних  основ комплексного  економіко-екологічного 

розвитку заповідних територій, формуванням інноваційних економіко-договірних 

конструкцій, розширенню векторів співпраці економіко-екологічного характеру з 

представниками приватного сектору економіки, формуванню секторальних  

механізмів інноваційного співробітництва банківськими та іншими фінансовими 

установами, розвитку системи фінансово-інвестиційної  підтримки 
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екологоорієнтованих суб’єктів господарювання, розвитку фінансової 

інфраструктури у галузі природно-заповідного фонду. 

Запропоновані автором  пропозиції  щодо комплексного організаційно-

економічного підходу до розвитку природно-заповідних територій України, 

формування сприятливого інвестиційного середовища, розширення векторів 

співпраці економіко-екологічного характеру з представниками приватного сектору 

економіки, формування прозорої системи фінансово-фіскального моніторингу 

були позитивно оцінені як органами державної влади, так і недержавними 

суб’єктами господарювання:Управління туризму, рекреації та курортів Одеської 

обласної державної адміністрації (Довідка № 01/01-15/409 від 04.06.2019 

р.);Управління транспортно-комунікаційної інфраструктури Одеської обласної 

державної адміністрації (Довідка № 01-13/519 від 04.06.2019 р.); ФОП «Шашук 

Т.Г.» (Довідка № 1-Н від 14.06.2019 р.);  ТОВ «Сіндікат Авто Плюс» (Довідка № 

134-НС від 17.06.2019 р.); ТОВ «ЕКОбункер» (Довідка № 19619/01 від 

18.06.2019р.); Департамент  екології та природних ресурсів Одеської обласної 

державної адміністрації (Довідка № 03-16/3236 від 19.06.2019 р.); Одеський 

обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання Одеської обласної 

ради (Довідка № 05-03/338 від 03.06.2019 р.); ТОВ «Одесакомунекологія» (Довідка 

від 15.07.2020 р.); Управління аграрної політики Одеської обласної державної 

адміністрації (Довідка  № 1540/01/1073 від 17.12.2019 р.);Головне управління 

національної поліції в Одеській області (Довідка № 43-2448 від 11.06.2019 р.); ГО 

«Захист економіки та протидія корупції» (Довідка № 20/0706 від 14.07.2020 р.); 

Департамент економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної 

державної адміністрації (Довідка № 01.1-27/1021 від 04.06.2019р.);Дорожній 

експертно-технічний центр Регіональної Філії «Одеська залізниця» АТ 

«Укрзалізниця» (Довідка № 166/ДЕТЦ від 03.06.2019р.); Управління аграрної 

політики Одеської обласної державної адміністрації (Довідка  № 1540/01/1073 від 

17.12.2019 р.); ТОВ ВКП «Таурус» (Довідка від 20.07.2020 р.); Департамент 
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соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації 

(Довідка № 12-20/4399 від 16.07.2020р).  

 

Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи 

Позитивно оцінюючи рівень розробки теоретико-методичних положень, 

практичних рекомендацій, обґрунтованість наукових висновків та пропозицій, 

необхідно відмітити, що деякі з них є дискусійними: 

1. У дисертаційній роботі необхідно було чіткіше визначити сутність та 

особливості парадигм сталого розвитку та її вплив на формування інвестиційного 

середовища сприяння розвитку природно-заповідного фонду задля підвищення 

соціо-еколого-економічної ефективності  функціонування ПЗФ. Попри значний 

обсяг опрацьованої літератури, дисертантом не розглядаються докладно питання 

внутрішньої узгодженості кожної з парадигм, відмінностей та суперечностей між 

науковими школами представленими в рамках однієї і тієї ж парадигми. 

2. Поза увагою автора залишись окремі моменти тлумачення пов’язані з 

понятійно-категоріальним апаратом, а саме ПЗО та ПЗФ, «інституційне 

середовище» тощо. На стор.130 автор наводить «Основні елементи інвестиційно-

фінансової інфраструктури економічного розвитку об’єктів ПЗФ України» (рис. 8), 

проте в роботі не подає в 1 і 2 розділах, що вкладено у зміст цього поняття. Не 

вистачає термінології у роботі. Зокрема, автор не надає власні тлумачення таких 

важливих термінів, як «інституційне середовище», немає удосконалення 

термінології і у новизні самої роботи. 

3. Одним із напрямів стимулювання розвитку ПЗФ автор визначає 

комерціалізацію ПЗФ, проте не всі ПЗО можна комерціалізувати. В природних і 

біосферних заповідниках треба більше відтворювати і зберігати, проводити заходи 

щодо екологічної освіти. Комерціалізація більше властива таким категоріям, як 

зоологічні парки, національні природні парки,регіональні ландшафтні парки, 

дендрологічні парки тощо (стор. 90). 
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4. Автором, в процесі дослідження, зроблено розрахунки відсоткових ставок 

щодо  співпраці з банківськими установами та кредитними спілками на умовах 

«заповідного кредитування» та екологічного факторингу, проте бажано було б 

зосередитись на розрахунку соціо-еколого-економічних ефектів від пропонованих 

заходів щодо зменшення формування інвестиційного середовища ПЗФ, дослідити 

належним чином невирішене досі питання монетизації послуг екосистем й 

встановлення ставки дисконтування для розрахунку наслідків зміни клімату й, 

відповідно, визначення необхідних інвестицій. Підтвердження дослідження 

авторськими розрахунками таких можливих соціо-еколого-економічних ефектів 

значно збагатили би роботу. 

5. У другому розділі недостатньо розкрито внесок громадянського 

суспільства, науково-дослідних установ, бізнесу, та інших зацікавлених сторін у 

формування політики щодо формування інвестиційного середовища на місцевому 

рівні, рівні територіальних громад у процесі децентралізаційної реформи. Варто 

було докладніше розглянути вагомість й способи підтримки дій щодо формування 

інвестиційного середовища на місцевому рівні з боку міжнародних організацій, а 

також передумови та бар’єри для участі різних зацікавлених сторін у цих процесах. 

6. У третьому розділі дисертаційної роботи здобувачем сформовано 

пропозиції щодо впровадження екологічного факторингу та «заповідного 

кредитування» для економічного розвитку заповідних територій, втім їх варто було 

краще структурувати та систематизувати. Не наведено аргументації щодо часових 

рамок для їх втілення, взаємозв’язків між ними та їх пріоритетності, не 

сформовано «дорожню карту» заходів. На стор. 141, рис.9, автором наведено 

«Основні механізми формування фінансово-інвестиційних потоків у галузь ПЗФ 

України», проте механізми мають охоплювати інструменти, методи, складові. 

7. До помилок технічного характеру слід віднести також: на рис. 134-135 

автором наведено дані у таблиці за один рік (2020), для глибини дисертаційної 

роботи варто було подати дані хоча у порівнянні за трирічний період (Таблиця 5. 
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Інформація про відсоткові ставки по неспоживчим кредитам комерційним 

кредитам банківськими установами за 2020 рік). Хоча в наступній таблиці 

проведено порівнюваність впродовж 2022-2021 років, тоді, можливо, таблиця 5 

втрачає свою актуальність (стор. 134);  у третьому розділі не вистачає підсумкової 

схеми інвестиційного механізму, який би включав всі перераховані вище 

інструменти – факторинг, франчайзинг, концесію, ваучинг. Така схема підвела би 

риску під роботою як цілісний механізм. 

8. Окрім того, у роботі наявні окремі граматичні, орфографічні та 

стилістичні помилки. 

В цілому, викладенні зауваження не зменшують теоретичного та 

практичного значення результатів дисертаційної роботи, а деякі з них можуть бути 

враховані в процесі подальших досліджень. 

 

Загальна оцінка дисертаційної роботи та її відповідність встановленим 

вимогам 

Кваліфікаційна наукова праця Ніколайчук Тетяни Олексіївни «Формування 

інвестиційного середовища економічного розвитку об’єктів природно-заповідного 

фонду України» є завершеним, самостійно виконаним науковим дослідженням, в 

якому автором розроблено наукові положення та практичні рекомендації, 

спрямовані на удосконалення інвестиційного середовища економічного 

стимулювання розвитку природно-заповідних територій та об’єктів. 

Зміст дисертації повністю відповідає темі дослідження та державному 

стандарту спеціальності 051 – Економіка. Основні положення, висновки і 

рекомендації, запропоновані автором у дисертаційній роботі, характеризуються 

належним рівнем наукової новизни, мають теоретико-методичне і практичне 

значення, є обґрунтованими і достовірними, відповідають меті і поставленим 

завданням.  

Зважаючи на актуальність вирішених у дисертації завдань, рівень наукової  




