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за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами  

(за видами економічної діяльності) 

 

Актуальність теми дослідження. Провідне значення в організації й 

забезпеченні ефективної діяльності підприємств сільського зеленого туризму 

мають інновації, фінанси та інвестиції, маркетингові стратегії та бренди. 

Інновації як нові знання та нововведення пронизують усі сфери життя 

сучасного суспільства. Це ж стосується маркетингових стратегій та брендів. 

Проте стосовно туристичної діяльності на селі вони уявляються й трактуються 

не досить системно, у вигляді поодиноких заходів та явищ й інструментів. Це 

пояснюється не лише традиційністю сільського укладу, а й позиціюванням 

туристичних послуг і продуктів як автентичних, які мають сприяти відпочинку 

стомлених новими технологічними укладами й ґаджетами міських жителів. 

Тому зняття цього протиріччя є актуальним та має велике теоретичне й 

практичне значення для підвищення ефективності розвитку підприємств 

сільського подальших розробок. Вказане обумовлює високий ступінь 

актуальності та своєчасності вибору теми дисертації І.А. Романюк. 

Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами та темами. 

Дисертаційна робота Романюк І.А. виконана у відповідності до планів науково-

дослідних робіт Харківського національного технічного 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 
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сфери та інфраструктури сільських територій” (номер державної реєстрації 

0117U007278). При виконанні науково-дослідних робіт за вказаною темою 

автором здійснено теоретичне й методологічне обґрунтування концептуальних 

засад організації й діяльності підприємств сільського зеленого туризму як 

основи диверсифікації аграрної та сільської економіки, розвитку сільських 

громад і територій в умовах подальшої діджиталізації всіх сфер суспільної 

життєдіяльності; розроблено механізми й інструменти посилення вказаного 

статусу та відповідних функцій; здійснено оцінку ефективності функціонування 

й виявлено тенденції їх розвитку; розроблено у відповідності до цього заходи 

системного управління з використанням інноваційних та фінансово-

інвестиційних джерел, маркетингових стратегій і брендів, підтримки державних 

інститутів і місцевих громад. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність та новизна. 

Наукові положення, висновки і рекомендації, отримані за результатами 

дослідження є достатньо обґрунтованими та достовірними.  

Методологічною основою роботи є діалектичний метод пізнання та 

системний підхід до вивчення економічних явищ і процесів, наукові праці 

зарубіжних і вітчизняних провідних вчених з проблем функціонування та 

розвитку суб’єктів економічних відносин, які, зокрема, відносяться до сфери 

туристичної діяльності. Наукові положення, висновки й рекомендації отримано 

за допомогою загальнонаукових і економічних методів наукового пізнання. Під 

час дослідження автором використано широкий перелік загальнонаукових та 

спеціальних методів дослідження. Наукові результати підтверджуються 

значними обсягами опрацьованих нормативно-законодавчих актів України та 

ЄС; фундаментальних праць вітчизняних і зарубіжних авторів з економіки 

підприємств сільського зеленого туризму та аграрної діяльності, зайнятості 

населення; монографічних й періодичних наукових видань; статистичних й 

аналітичних матеріалів відповідних міністерств і відомств, обласних і районних 

державних адміністрацій, неурядових організацій і фондів; даних облікової і 
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фінансової звітності підприємств і організацій; матеріалів мережі Інтернет. 

Аналіз змісту дисертаційної роботи свідчить, що вона характеризується 

системним підходом до вирішення конкретизованих завдань та досягненням 

поставленої мети.  

Наукова новизна положень, висновків та пропозиції дисертаційної 

роботи. Найбільш вагомими результатами, що характеризуються новизною та 

розкривають глибину, складність, масштабність, повноту та сутність 

дисертаційного дослідження, є наступні положення, трактування та ідеї: 

- вперше обґрунтовано концептуальні засади 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; 

- вперше здійснено типізацію основних форм та видів підприємств 

сільського зеленого туризму в залежності від організації надання послуг; 

природного середовища розміщення й системи розселення й специфіки 

поселень; сезонності функціонування та спеціалітету надання туристичних 

послуг; 

- вперше 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-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 
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підтримки як основних диверсифікаторів аграрної сфери й складників 

відтворення сільських територій в умовах діджиталізації; 

- вперше визначено, що у методології оцінки й діагностики ефективності 

функціонування підприємств сільського зеленого туризму, у т.ч. як основних 

засобів диверсифікації діяльності й забезпечення зайнятості сільських жителів, 

доцільно використовувати як спеціалізовані вузькопрофільні, так і інтегровані 

сукупності кількісних показників та індикаторів; також придатних для 

порівняння з аналогічними вимірниками для сільськогосподарських 

підприємств з використанням грошових показників за можливостей та 

відносних у вигляді рейтингів або рангів у всіх інших випадків; 

- вперше обґрунтовано, що засоби моделювання, прогнозування й 

планування розвитку підприємств сільського зеленого туризму передбачають їх 

узгодження з відповідними процедурами щодо розвитку туристичних 

дестинацій і сільських територій, тобто, у певному сенсі, вони мають бути їх 

частиною; 

- удосконалено методологічні засади формування механізмів, 

інструментів і стратегій розвитку підприємств сільського зеленого туризму 

шляхом доповнення традиційних відносно новими; 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; 

- удосконалено оцінку 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 та міжгалузевої 

конкуренції; 

- удосконалено визначення ефективності функціонування підприємств 

сільського зеленого туризму як джерел відпочинку й диверсифікації аграрної 
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сфери економіки в економічному, соціальному та екологічному (аспектах 

порівняно з аграрними підприємствами; 

- удосконалено пропозиції щодо впровадження інновацій з метою 

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; 

- удосконалено 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; 

- набуло 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; 

- набуло подальшого розвитку 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; послуг і атракцій, притаманних тому або 

іншому регіону й навіть окремій сільській території, але з доцільністю 

використання єдиних тематичних щорічних рекламних гасел регіонального й 
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національного характеру за підтримки періодичних і віртуальних ЗМІ 

відповідних рівнів; 

- набуло подальшого розвитку 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; реалізацію на національному, 

регіональному, місцевому й локальному рівні з максимальним узгодженням 

між ними та врахуванням місцевих умов і свободи вибору спеціалізації; 

- набуло подальшого розвитку стимулювання й мотивація розвитку 

підприємств сільського зеленого туризму на перспективу шляхом групування 

мотивів і стимулів та розширення їх переліків і проявів або засобів реалізації за 

рівнями управління й сферами діяльності через рейтинги, результати 

опитування, думки експертів, телепрограми й радіопередачі, Інтернет-ресурси; 

стимулювання й мотивація відпочивальників на селі з метою виявлення 

чинників і структури попиту для його кращого задоволення на перспективу; 

- набуло подальшого розвитку процеси 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. 

Обґрунтовані у дисертації наукові положення, висновки і рекомендації 

вирішують конкретизовані завдання дослідження, доводять його завершеність 

та свідчать про досягнення його мети. 

Значимість результатів дослідження для науки та практики. Наукове 

значення дисертації Романюк І.А. полягає в отриманні нового вирішення 

наукової проблеми виявлення та обґрунтування нових теоретичних і 
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методологічних засад, а також розробці практичних пропозицій щодо 

визначення інноваційно-інвестиційних механізмів та маркетингових стратегій 

розвитку підприємств сільського зеленого туризму. 

Практична цінність результатів виконаного дослідження полягає в 

розробці пропозицій та практичних рекомендацій щодо визначення, здійснення 

та удосконалення інноваційно-інвестиційних механізмів та маркетингових 

стратегій розвитку підприємств сільського зеленого туризму. Ступінь 

практичного впровадження результатів дисертаційної роботи підтверджується 

відповідними документами. 

Повнота викладення положень дисертації в опублікованих працях. 

Основні положення дисертаційної роботи 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.). 

Зміст автореферату розкриває базові положення, висновки і пропозиції, 

що наведено в дослідженні. Дисертація не містить матеріалів та результатів 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. 

Характер видань і зміст наукових праць відповідають діючим вимогам МОН 

України щодо оприлюднення отриманих результатів дисертаційних робіт. 

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертаційної роботи. 

Не дивлячись на позитивне враження від ознайомлення з дисертацією, 

авторефератом та публікаціями автора, слід звернути увагу на наявність певних 

недоліків та дискусійних положень, а саме: 

1. У розробці теоретичних засад організації та розвитку підприємств 

сільського зеленого туризму Романюк І.А. вміщені положення про 

туристичні дестинації як позитивний чинник розвитку підприємств 

сільського зеленого туризму. Погоджуючись з цим твердженням у цілому, 

слід звернути увагу на те, що туристичні дестинації, наприклад, приморські 
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курортно-рекреаційні, - можуть становити чинник конкуренції для них, 

сприяючи функціонуванню саме курортно-санаторного туризму. 

Дискусійним є положення про віднесення до сфери сільського зеленого 

туризму й ті агрооселі або гостинні садиби, які надають послуги виключно з 

проживання або проживання/харчування для любителів пляжного відпочинку 

влітку та лижного (спортивного) туризму взимку.  

2. Цілком слушно у методології дисертаційної роботи вказується на 

необхідність використання показників ефективності туристичних та аграрних 

підприємств для підкріплення висновку про роль перших як провідних 

диверсифікаторів сільської економіки на перспективу. Однак це стосується 

не тільки кількісних, але й якісних показників. Це їх роль в ландшафтному 

дизайні на селі, відродженні національних культурних традицій, набутті 

позитивних вражень гостями та господарями (розділ 2). 

3. Авторкою дисертації здійснені переконливі розрахунки щодо 

економічної оцінки діяльності підприємств сільського зеленого туризму; 

визначенні вартості туристичних послуг загалом та у розрізі окремих статей 

витрат. Визначено їх стан, ресурсне забезпечення, динаміка розвитку. Проте 

оцінка туристичних потоків на селі вимагає подальших узагальнень. Це 

важливо і з боку соціальних стандартів, і з боку екологічних вимог. Також 

доцільно було б звернути увагу й на суб’єкти готельно-ресторанного 

господарства на селі та їх вплив на розвиток сільського зеленого туризму або 

функціонування у його складі. 

4. Романюк І.А. визначені напрями розвитку підприємств сільського 

зеленого туризму на основі інновацій (підрозділ 4.1 дисертації). Проте деякі з 

них мають певні обмеження через особливості економічної природи цього 

виду діяльності. Наприклад, це стосується таймшерінгу, який навряд чи 

погодяться використовувати власники агроосель. Що стосується 

маркетингових стратегій, то вони також мають певні ризики та потребують 

фахових навичок від власників. 

5. Розроблювані заходи щодо розвитку підприємств сільського зеленого 
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туризму є актуальними та змістовними. Однак вже певний час наша країна, як і 

все людство, здійснює свою діяльність в умовах пандемії коронавірусу. Її 

наслідки є найбільш відчутними для соціальної сфери загалом і туризму 

зокрема. Тому варто було більш чітко виокремити її виклики та загрози  для 

цього виду діяльності. А можливо, й несподівані преференції через закриття 

міжнародних напрямів відпочинку. 

6. У роботі доцільно було навести рекомендації щодо удосконалення 

діяльності на перспективу не тільки підприємствам сільського зеленого 

туризму, але й сільським громадам, на території яких організовані такі 

підприємства або є потенціал для їх організації у майбутньому. Розрахунок 

ефективності туристичної діяльності для сільської громади загалом сприяв би 

зростанню мотивації для туристичного бізнесу на селі (підрозділ 5.2 

дисертації). 

7. Важливе значення має підготовка фахівців у будь-якій сфері діяльності. 

Прийнято вважати, що сільський зелений туризм не потребує спеціальної 

підготовки. Цілком погоджуючись з таким твердженням, можна вказати, що 

власники туристичного бізнесу на селі мають володіти базовими знаннями у 

сфері санітарно-гігієнічних умов життя, гостинності, здорового харчування. 

Тому доцільними  могли б бути рекомендації дисертантки щодо відповідних 

онлайн-курсів, тренінгів тощо на безоплатній основі. 

Наявність вказаних недоліків відображає власну наукову позицію 

опонента та не заперечує авторського бачення шляхів вирішення поставлених в 

дослідженні проблемних питань. 

Висновок про відповідність дисертації вимогам МОН України. 

Дисертаційна робота Романюк Ірини Анатоліївни є завершеним науковим 

дослідженням, виконана на актуальну тему і достатньо повно відображає 

сутність отриманого при виконанні дослідження нового вирішення 

сформульованої наукової проблеми. Одержані результати є обґрунтованими та 

достовірними. Автореферат відповідає змісту дисертації. 
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