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ВІДГУК 

офіційного опонента доктора економічних наук, професора 

Марченко Оксани Анатоліївни на дисертаційну роботу  

Романюк Ірини Анатоліївни 

“Інноваційно-інвестиційні механізми та маркетингові стратегії розвитку 

підприємств сільського зеленого туризму: теорія, методологія, 

практика”, яку подано на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності) 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасні глобальні перетворення у 

господарсько-економічних відносинах супроводжуються динамічним 

впровадженням інновацій та повсюдним розміщенням підприємств сфери 

обслуговування та інфраструктури. Функціонування туристичних 

підприємств навіть на такому тлі є найбільш помітним та значним явищем 

для більшості національних господарських систем. Це пов’язано з такими 

проявами глобалізації, як зростання транспортної мобільності, використання 

мережі Інтернет у діяльності, наявністю можливостей для подорожей у 

значних мас людей та необхідністю задоволення їх попиту на відпочинок. 

Осторонь від вказаних процесів не залишилась навіть сільська економіка, яка 

традиційно залишається більш консервативною та спеціалізацію якої 

визначають аграрні підприємства. 

Підприємництво на селі поза агросферою в останні десятиріччя 

представляють, переважно, підприємства сільського зеленого туризму. Їх 

формування викликане, насамперед, вивільненням значної кількості 

трудових ресурсів та звуженням місць прикладання праці для сільського 

населення; зростаючим попитом на їх послуги з боку міських жителів; 

найкращими умовами для ведення бізнесу на місцях (наявність власного 

житла та місць розміщення, здорового харчування, безплатних розваг тощо). 

За таких умов тема дисертаційної роботи Романюк І.А. “Інноваційно-

інвестиційні механізми та маркетингові стратегії розвитку підприємств 

сільського зеленого туризму: теорія, методологія, практика” є своєчасною, 

актуальною, теоретично та практично значимою.  

Актуальність теми підтверджується зв’язком дослідження з науковими 

планами науково-дослідних робіт Харківського національного технічного 
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університету сільського господарства імені Петра Василенка, зокрема теми 

“Механізми підвищення конкурентоспроможності, розвитку економічного та 

виробничо-технологічного потенціалу суб’єктів агропромислового 

виробництва” (номер державної реєстрації 0116U003477, 2016-2020 рр.) та 

Херсонського державного аграрного університету “Розвиток систем обліку, 

оподаткування й аналізу виробничо-економічної діяльності суб’єктів 

господарювання галузей аграрної сфери та інфраструктури сільських 

територій” (номер державної реєстрації 0117U007278). У їх межах автором 

отримані значні здобутки та результати, про що вказано у роботі та в 

авторефераті. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність. Викладені в дисертації положення 

характеризуються всебічною науковою обґрунтованістю і достовірністю. 

Достовірність отриманих та викладених у дисертаційній роботі наукових 

результатів ґрунтується на використанні сучасних загальнонаукових та 

спеціальних методів дослідження, насамперед, системно-структурного 

аналізу та синтезу. Також вона підтверджується  залученням та аналітичним 

опрацюванням чинної нормативно-правової бази щодо розвитку підприємств 

сільського зеленого туризму. Йдеться й про залучення програмних 

документів Херсонської обласної ради й державної адміністрації; матеріалів 

Державної служби статистики; річних обліково-фінансових звітів, даних 

іншої публічної звітності, власних спостережень, опитування підприємців, 

споживачів.  

Об’єктом дослідження були визначені процеси формування 

інноваційно-інвестиційних механізмів та маркетингових стратегій розвитку 

підприємств сільського зеленого туризму. Предметом дослідження є 

теоретичні, методологічні, методичні та практичні аспекти виявлення, 

формування та здійснення інноваційно-інвестиційних механізмів та 

маркетингових стратегій розвитку підприємств сільського зеленого туризму. 

Дисертантом сформульована мета дослідження, що полягає в 

теоретичному й методологічному обґрунтуванні нової концепції 

функціонування підприємств сільського зеленого туризму з посиленням їх 
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статусу та функцій як основи диверсифікації економіки на селі й розвитку 

сільських громад і територій та прикладного використання інноваційних, 

фінансово-інвестиційних, мотиваційних механізмів та інструментів, 

маркетингових стратегій і брендів. Висновки і пропозиції, зроблені автором, 

є логічними та аргументованими. Вони  випливають із змісту та результатів 

дослідження, розкривають мету дисертації, містять елементи новизни і 

мають теоретичну і практичну цінність.  

Наукова новизна, теоретична і практична значущість дисертації. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження 

Романюк І.А. полягає в тому, що були вперше були розроблені теоретичні, 

методологічні, методичні положення щодо визначення інноваційно-

інвестиційних механізмів та маркетингових стратегій розвитку підприємств 

сільського зеленого туризму. Основні результати дослідження є важливими 

для економічної науки та практики управління підприємствами.  

Основною результативною ознакою опонованої дисертації є 

обґрунтування концептуальних засад організації та розвитку підприємств 

сільського зеленого туризму не тільки як суб’єктів туристичної сфери й 

джерел додаткового виду зайнятості сільських жителів, але й основних 

складників диверсифікації аграрної та сільської економіки, відтворення 

сільських громад і територій в умовах діджиталізації; з посиленням 

світоглядних, соціальних, економічних й екологічних функцій та 

збільшенням державної й місцевої підтримки відповідно новому статусу; 

здійснення типізації основних форм та видів підприємств сільського зеленого 

туризму в залежності від організації надання послуг (малі туристичні 

підприємства на селі; домо-, селянські й фермерські господарства (агрооселі 

або агросадиби)); природного середовища розміщення й системи розселення 

й специфіки поселень; сезонності функціонування та спеціалітету надання 

туристичних послуг 

Також визначено теоретичні засади удосконалення діяльності 

підприємств сільського зеленого туризму через впровадження інновацій в 

життєзабезпечення підприємств і агроосель; основну діяльність та її цифрове 

обслуговування; безпосередньо у продукти і послуги; фінансово-
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інвестиційний супровід операційної діяльності та ймовірну модернізацію, 

ремонт та оновлення житлових та інших приміщень; використання 

маркетингових стратегій та брендів продуктів і послуг; посилення мотивації 

діяльності не тільки серед безпосередніх учасників туристичного ринку на 

селі, але й державних органів та громадських організацій; збільшення 

державної підтримки як основних диверсифікаторів аграрної сфери й 

складників відтворення сільських територій в умовах діджиталізації. 

У дисертації Романюк І.А. удосконалено методологічні засади 

формування механізмів, інструментів і стратегій розвитку підприємств 

сільського зеленого туризму шляхом доповнення традиційних відносно 

новими (інституційним і мотиваційним; інструментами інформатизації й 

цифровізації, смарт-спеціалізації й кластеризації, соціальної 

відповідальності); використання у маркетингових стратегій розвитку не 

тільки реклами, але й PR-менеджменту, брендів, торгових марок; 

загальнонаціональних рекламних гасел та девізів з використанням державної 

підтримки та широким висвітленням у ЗМІ й соціальних мережах з щорічним 

оновленням.  

Заслуговують на увагу оцінка впливу ресурсів на функціонування та 

розвиток підприємств сільського зеленого туризму шляхом їх типології та 

окремого врахування як природно-екологічних, культурно-історичних та 

соціально-економічних прямого й опосередкованого впливу; виділення 

інфраструктури загального користування; ресурсів внутрішньогалузевої 

(курортно-рекреаційних) та міжгалузевої (відносно аграрних підприємств, - 

земельних, погодно-кліматичних, трудових, інвестиційних, інформаційних) 

конкуренції. Йдеться також про визначення ефективності функціонування 

підприємств сільського зеленого туризму як джерел відпочинку й 

диверсифікації аграрної сфери економіки в економічному (за кількістю, 

дохідністю, кількістю зайнятих, продуктивністю, рентабельністю, 

ризиковістю бізнесу); соціальному (кількість відпочивальників, соціальна 

відповідальність, особистісне зростання); та екологічному (рівень та види 

навантаження на довкілля) аспектах порівняно з аграрними підприємствами. 

Слід відзначити пропозиції щодо впровадження інновацій з метою 
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підвищення ефективності діяльності підприємств сільського зеленого 

туризму на перспективу на основі їх 5-секторного групування з метою 

обґрунтування пріоритетності згідно наявного потенціалу й стратегій 

розвитку бізнесу; можливих ризиків і обмежень, у т.ч. екологічних; 

застосування результативних механізмів та інструментів; оцінки й 

діагностики для можливого поширення або коригування. Також напрями 

використання зарубіжного досвіду підприємств сільського зеленого туризму, 

найбільш значимими серед великої кількості яких визначено як 

результативні: організацію тематичних щорічних рекламних компаній щодо 

відпочинку на селі за умов державної та регіональної підтримки; непряму 

державну підтримку у вигляді відсутності оподаткування; розробку пілотних 

проєктів з розвитку сільського зеленого туризму для окремих сільських 

територій; комбінування сільського зеленого туризму з гастрономічним, 

пізнавальним та ін. видами туризму; посилення екологізації сільського 

зеленого туризму. 

У дисертаційній роботі Романюк І.А. набули подальшого розвитку 

обґрунтування джерел інвестування та фінансування операційних витрат 

підприємств сільського зеленого туризму на засадах визначення їх окупності 

за трьома сценаріями (мінімальний, середній, максимальний) з 

використанням прямих та опосередкованих інструментів (власні й позичені 

кошти підприємців; цільових фондів об’єднаних територіальних громад, 

грантів, спонсорів і меценатів; пільгове оподаткування; безоплатна  

добросусідська допомога в облаштуванні агросадиб та місць загального 

користування, у т.ч. туристичних атракцій на селі у формі толок, суботників 

тощо).  

Всебічної підтримки заслуговують маркетингові стратегії розвитку 

підприємств сільського зеленого туризму, які, на відміну від існуючих 

раніше загальноприйнятих традиційних пропозицій брендингу й 

інструментів продаж, були деталізовані за суб’єктами та напрямами: 

брендами, PR-менеджментом і стратегіями просування підприємств і 

агроосель сільського зеленого туризму; туристичних супутніх продуктів 

(органічних та унікальних харчових, косметичних, народних промислових); 
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послуг і атракцій, притаманних тому або іншому регіону й навіть окремій 

сільській території, але з доцільністю використання єдиних тематичних 

щорічних рекламних гасел регіонального й національного характеру за 

підтримки періодичних і віртуальних ЗМІ відповідних рівнів.  

Також концепції  підтримки підприємств сільського зеленого туризму, 

що, на відміну від існуючого їх розуміння як утворень малого бізнесу та 

альтернативної зайнятості на селі, спираються на визначення їх провідної 

ролі у збереженні, відтворенні та розвитку сільських територій, отже, 

передбачають національний рівень розробок; залучення здебільшого 

непрямих засобів підтримки (скасування або зменшення оподаткування, 

пільгове мікрокредитування, дорадництво, сприяння у рекламі і 

інформаційному забезпеченні, відтворення інфраструктури загального 

користування тощо); реалізацію на національному, регіональному, місцевому 

й локальному рівні з  максимальним узгодженням між ними та врахуванням 

місцевих умов і свободи вибору спеціалізації. 

Позитивну оцінку має всебічне обґрунтування процесів сертифікації 

підприємств сільського зеленого туризму й агросадиб через їх розуміння як 

підтвердження, насамперед, якості та відповідності власне туристичних 

послуг і продуктів та умов їх надання, безпеки для власників і туристів; 

пропозиції щодо посилення їх фахового та інституційного забезпечення; 

використання як важливого чинника підвищення культури життєдіяльності 

на селі до європейських і світових вимог. 

Повнота викладення у відкритому друку наукових положень 

дисертації. Достовірність та об’єктивність результатів і пропозицій 

дисертаційної роботи Романюк І.А. щодо формування інноваційно-

інвестиційних механізмів та маркетингових стратегій розвитку підприємств 

сільського зеленого туризму відображено у 79 наукових працях загальним 

обсягом 41,2 ум. др. арк., у т.ч. у 23 статтях у наукових фахових виданнях 

(13,7 ум. др. арк.), 8 – у зарубіжних та вітчизняних періодичних виданнях, 

включених до міжнародних науково-метричних баз (8,7 ум. др. арк.), 8 

колективних монографіях (11,3 ум. др. арк.) та 40 тезах доповідей (7,5 ум. др. 

арк.). 
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Зміст автореферату розкриває базові положення, висновки і пропозиції, 

що наведено в дослідженні. Дисертація не містить матеріалів кандидатської 

дисертації. Характер видань і зміст наукових праць відповідають вимогам 

атестаційної колегії МОН України, пропонованим для повноти висвітлення 

отриманих результатів дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності).  

Відповідність дисертації встановленим вимогам. Дисертаційна 

робота складається з п’яти розділів, висновків і списку використаних 

літературних джерел. 

У першому розділі “Теоретичні засади діяльності підприємств 

сільського зеленого туризму як каталізаторів розвитку сільських громад і 

територій” обґрунтовано соціально-економічну сутність підприємств 

сільського зеленого туризму та їх значення у диверсифікації аграрної 

економіки й розвитку сільських територій; визначено види підприємств 

сільського зеленого туризму та форми організації їх діяльності; виявлено 

інноваційно-інвестиційні та маркетингові складники розвитку підприємств 

сільського зеленого туризму. 

У другому розділі “Методологічні засади формування та оцінки 

ефективності функціонування підприємств сільського зеленого туризму” 

обґрунтовано показники, критерії та методи оцінки ефективності 

підприємств сільського зеленого туризму; визначено засоби моделювання та 

прогнозування розвитку підприємств сільського зеленого туризму; 

обґрунтовано механізми та інструменти управління розвитком підприємств 

сільського зеленого туризму. 

У третьому розділі “Особливості та ефективність функціонування 

підприємств сільського зеленого туризму у контексті розвитку сільських 

територій” проаналізовано ресурсний потенціал та умови організації і 

функціонування підприємств сільського зеленого туризму; дано оцінку 

ефективності туристичної й аграрної діяльності на селі; здійснено аналіз 

зарубіжного досвіду функціонування підприємств сільського зеленого 

туризму. 
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У четвертому розділі “Інноваційно-інвестиційні й маркетингові 

джерела ефективного розвитку підприємств сільського зеленого туризму” 

визначено напрями впровадження інновацій у розвиток туристичної 

діяльності на селі та удосконалення фінансово-інвестиційного забезпечення й 

оподаткування діяльності підприємств; обґрунтовано маркетингові стратегії 

розвитку підприємств сільського зеленого туризму та створення брендів їх 

продуктів і послуг. 

У п’ятому розділі “Напрями та підтримка стратегій розвитку 

підприємств сільського зеленого туризму” визначено концепції та програми 

підтримки підприємств сільського зеленого туризму у контексті розвитку 

сільських територій; запропоновано механізми мотивації та стимулювання 

стратегій розвитку туристичної діяльності на селі; обґрунтовано особливості 

сертифікації й стандартизації підприємств сільського зеленого туризму 

відповідно європейських вимог. 

Дисертаційна робота Романюк І.А. за своїм змістом, рівнем наукової 

новизни, систематизацією матеріалу, висновками та пропозиціями являє 

собою завершене, самостійно виконане наукове дослідження.  

За своєю структурою наукова робота відповідає вимогам, що 

ставляться до докторських дисертацій. Пропозиції, методики і наукові 

положення детально розроблені та доведені до придатності для 

впровадження в практику господарювання та управління підприємствами, що 

підтверджується відповідними довідками.  

Практична цінність результатів дослідження. Наукові результати, 

які мають прикладний характер, знайшли практичне застосування у 

діяльності: Департаменту розвитку економіки Херсонської обласної 

державної адміністрації (довідка № 17-01-08-745 від 29.03.2021 р.), 

Управління туризму та курортів Херсонської обласної державної 

адміністрації (довідка № 01-09-177/0/21/309 від 02.04.2021 р.), Новотроїцької 

районної державної адміністрації (довідка № 01-10/175 від 22.12.2020 р.), 

Виконавчого комітету Новокаховської міської ради Херсонської області 

(довідка № 14-01/217 від 17.11.2020 р.), бази зеленого туризму “Чумацька 

криниця” м. Олешки Херсонської області (довідка № 176 від 02.02.2021 р.), 
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ТОВ “ТЕС КО” с. Одрадокам’янка Херсонської області (довідка № 97 від 

12.02.2021 р.), риболовно-спортивної бази зеленого туризму “Заплава” 

с. Дніпряни Херсонської обл. (довідка № 112 від 16.02.2021 р.). 

Теоретичні й методологічні положення впроваджені у навчально-

науковий процес ДВНЗ “Херсонський державний аграрний університет” 

(довідка № 34/11 від 12.11.2020 р.) та Харківського національного технічного 

університету сільського господарства імені Петра Василенка (довідка № 02-

246 від 02.12.2020 р.). 

Дискусійні положення та зауваження до роботи. Позитивно 

оцінюючи роботу в цілому, слід відмітити, що вона має окремі недоліки та 

дискусійні положення. 

1. Романюк І.А. обґрунтовано важливі теоретичні та методологічні засади 

(розділи 1, 2) не лише щодо соціально-економічної сутності підприємств 

сільського зеленого туризму, але й визначення особливого статусу в якості 

суб’єктів диверсифікації аграрної сфери економіки, зайнятості сільського 

населення та розвитку сільських територій загалом. Дійсно, у сусідніх 

європейських країнах вони мають відповідні розробки і в теорії, і значне 

поширення у практиці господарювання. Про це свідчить велика кількість 

підприємств сільського зеленого туризму. Тому варто було більше уваги 

приділити виявленню та групуванню ризиків та невизначеності їх 

формування в Україні на теоретичному рівні з тим, щоб здійснити відповідні 

практичні рекомендації щодо їх усунення на рівні організації та управління. 

2. У дисертаційній роботі здійснено оцінку ресурсного потенціалу 

підприємств сільського зеленого туризму; його цілком вірно структуровано. 

Це, в свою чергу, дозволило авторці обґрунтувати найбільш рентабельні види 

туристичних послуг, сегментацію їх ринку, напрями спеціалізації 

туристичної діяльності на перспективу. Однак потребує уточнення зміст 

туристично-ресурсного потенціалу власне суб’єктів господарювання. Адже 

саме він безпосередньо впливає на рішення як їх власників, так і 

відпочивальників щодо бажання приймати  послуги або ні. Можливо, це 

можна зробити за окремими регіонами або адміністративними утвореннями. 

3. Підприємства сільського зеленого туризму, як правильно вказує 
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дисертантка, покликані гармонізувати соціально-економічні складові  

розвитку сільських територій. Це визначається місією таких підприємств 

диверсифікувати сільську економіку, збільшити зайнятість, особистісне 

зростання, підвищення доходів сільських жителів, та їх соціальною 

направленістю щодо забезпечення економічно доступного й змістовного 

відпочинку для міських жителів. При цьому авторка цілком слушно вказує на  

екологічні переваги  таких підприємств на селі та необхідність їх збереження 

й відтворення у формі подальшої екологізації. Однак вказані переваги не 

завжди є очевидними або наявними. Тому необхідно було здійснити 

порівняння туристичного, аграрного й інших видів навантажень на довкілля; 

звернутися до особливостей організації та функціонування підприємств 

сільського зеленого туризму на заповідних територіях. 

4. Дисертація І.А. Романюк відзначається інноваційною направленістю. В 

якості інновацій надзвичайно цікавим та значимим у теоретичному й 

практичному плані є звернення до форм об’єднання ресурсів підприємств 

сільського зеленого туризму у вигляді кластерів та альянсів, можливостей 

кооперації та інтеграції, а також сучасних інструментів та методів розвитку 

туристичного бізнесу – туроперейтингу, віртуальних продаж, смарт туризму. 

Однак сільська місцевість може мати певні обмеження у забезпеченні 

інтернет-комунікаціями, а власники туристичного бізнесу керуватися 

мотивами конкуренції, консерватизму, недовіри до нового тощо. Тому 

вказані положення також мають бути більш виваженими. 

5. У дисертаційній роботі цілком слушно щодо розвитку методології 

підвищення ефективності туристичного бізнесу на селі та його поширення 

запропоновано використання маркетингових стратегій  не тільки на рівні 

власників, але й за підтримки громадських організацій та держави. Йдеться 

про залучення різних форм реклами (соціальні мережі, інтернет- і друковані 

медіа), поширення її зовнішніх засобів (банери, лайтбокси, вивіски), 

поширення флайєрів і буклетів у приміських кафе, станціях, автозаправках 

тощо; використання брендів і торгових марок у сільському зеленому туризмі. 

Проте вартість розвитку цього напряму, особливо на рівні визначення частки 

в загальних витратах та їх результативності вимагає більш виваженої оцінки 
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та діагностики. 

6. Значне місце у сукупності результатів дисертації І.А. Романюк 

займають пропозиції та розробки з удосконалення діяльності підприємств 

сільського зеленого туризму та механізмів їх поширення. Вони стосуються, 

насамперед, комплексного та креативного використання наявних ресурсів; 

впровадження інновацій в безпосередньо в операційну та господарську 

діяльність без значних додаткових інвестицій; розвитку нових напрямів 

інформаційного супроводу, маркетингових стратегій за підтримки сільських 

громад. Проте мотивації сільських громад підтримувати туристичні 

підприємства достатньо уваги не приділено. 

7. У роботі здійснена велика кількість розрахунків, визначень 

закономірностей та процесів, ілюстрованих відповідними рисунками. Проте є 

громіздкі конструкції речень, які містять переліки чинників, принципів, 

напрямів тощо. Очевидно, їх також можна було замінити таблицями, але це 

авторське бачення. 

Разом з цим висловлені побажання, зауваження та дискусійні 

положення не знижують загальної позитивної оцінки роботи.  

Загальний висновок. Дисертаційна робота Романюк І.А. 

“Інноваційно-інвестиційні механізми та маркетингові стратегії розвитку 

підприємств сільського зеленого туризму: теорія, методологія, практика” 

написана відповідно до чинних вимог, містить теоретичні, методологічні та 

практичні розробки, які засвідчують, що отримані автором нові науково 

обґрунтовані результати вирішують актуальну наукову проблему 

обґрунтування теоретичних засад та практичних рекомендацій щодо 

формування інноваційно-інвестиційних механізмів та маркетингових 

стратегій розвитку підприємств сільського зеленого туризму. 

Зміст дисертаційної роботи відповідає темі дослідження та 

спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). Автореферат відповідає за своїм змістом та 

структурою дисертаційній роботі. Обсяг друкованих праць та їх кількість 

відповідає вимогам МОН України щодо публікацій основного змісту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.  
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