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1. Актуальність теми дослідження.  

Аргументовано, що як засіб виробництва їжі аквакультура пройшла 

довгий шлях за відносно короткий проміжок часу, але якщо вона хоче 

реалізувати весь свій потенціал як глобальне рішення харчової безпеки - 

забезпечення здоровим, стійким і доступним білком та задоволення змін 

сподівань споживачів - тоді сектор повинен швидко пришвидшити свій 

прогрес. Однак сучасні методи аквакультури критикуються громадськістю за 

потенційні причини екологічних проблем та ризиків для здоров'я споживачів. 

Несприятливе суспільне сприйняття може призвести до зниження 

споживання. Крім того, виробництво може негативно позначитися на 

законодавстві, і як таке на процедури затвердження впливає суспільне 

сприйняття. Для подальшого процвітання галузь аквакультури повинна 

враховувати реакцію громадськості на їх виробничі практики. Одним із 

способів дізнатися про суспільне сприйняття та зрозуміти його є зворотній 

зв'язок. Для цього пропонується громадськості відвідувати Дослідження 

також було зосереджено на презентації систем рециркуляції та органічної 

аквакультури. 

Виявлена специфіка аквакультури, яка проявляється у тому, що із 

збільшенням рівня споживання та поінформованості про охорону 

навколишнього середовища поступово з’являються різні недоліки 

традиційних моделей аквакультури. Більшість традиційних 

сільськогосподарських моделей часто потребують низьких капіталовкладень 

та мають низькі вимоги до кваліфікації робочої сили, і вони стали 

непривабливими для молоді через низьку зарплатню. Більше того, традиційні 

моделі можуть чинити тиск на обмежені землі та інші ресурси. Тому виникає 

необхідність у запровадженні на аквафермах туристично-рекреаційних 

елементів, наприклад, відпочинку біля моря або спортивної риболовлі. 

 

2. Зв'язок роботи з науковим програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах тематики наукових досліджень Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерства освіти 

і науки України за темами: «Сталий розвиток України та її регіонів в умовах 

посилення інтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 

0115U0001493) та «Розвиток механізмів логістичного управління на 

підприємствах морегосподарського комплексу» (номер державної реєстрації 

0115U003474). Особистий внесок автора полягає в обґрунтуванні теоретико-

методичних та прикладних аспектів щодо реалізації парадигми 
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трансформації розвитку регіональних організаційно-управлінських 

механізмів інтеграції аквакультури в рекреаційно-туристичну сферу.  

 

3. Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження 

є формування теоретико-методичних та прикладних засад регіональних 

організаційно-управлінських механізмів інтеграції аквакультури в 

рекреаційно-туристичну сферу. 

Для досягнення зазначеної мети в дисертації поставлено та вирішено 

наступні теоретичні і прикладні завдання: 

 розкрити сутнісно-змістову характеристику аквакультури; 

 обґрунтувати наукові підходи регіональних організаційно- 

управлінських механізмів інтеграції аквакультури в рекреаційно-

туристичну сферу;  

 обґрунтувати нормативно-правове регулювання розвитку 

аквакультури; 

 проаналізувати аналіз і тенденції розвитку аквакультури; 

 дослідити децентралізацію організаційно-управлінського апарату 

рибного господарства та туризму; 

 удосконалити організаційно-управлінський механізм інтеграції 

аквакультури в рекреаційно-туристичну сферу. 

Об’єктом дослідження є процеси інноваційного управління 

регіональними медіа платформами в умовах перманентних кризових явищ. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні основи та науково-

практичні рекомендації регіональних організаційно-управлінських 

механізмів інтеграції аквакультури в рекреаційно-туристичну сферу.  

 

4. Наукова новизна результатів дисертації 

Наукові результати дослідження полягають у вирішенні важливого для 

економіки України завдання теоретико-методичного обґрунтування розвитку 

регіональних організаційно-управлінських механізмів інтеграції 

аквакультури в рекреаційно-туристичну сферу, зокрема:  

удосконалено: 

 визначення поняття «акватуризм» як окремого виду екологічного 

відпочинку на підприємствах рибогосподарських комплексів, що, на відміну 

від традиційного трактування «подолання різноманітних водних маршрутів 

за допомогою спеціалізованих плавальних засобів», має на увазі і 

відвідування акваферм в якості  нових туристичних маршрутів; 

 методологія підвищення ефективності функціонування акваферм 

та екологічних показників аквакультури, яка дозволяє знизити економічні, 

екологічні та біологічні ризики в аквакультурі, зменшити вплив на 

навколишнє середовище найбільш широко використовуваних виробничих 

систем, а також стимулювати інвестиції та впровадження виробничих систем 

з низьким впливом; 
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 багатокритеріальний аналіз, де критерії вибору відповідних 

територій включають вплив аквакультури на навколишнє середовище, 

існування та інтереси інших суб'єктів господарювання та їх взаємозв'язок з 

аквакультурою, показує, що масштаби прогнозованого зростання 

виробництва аквакультури, швидше за все, компенсують приріст 

ефективності, досягнутий лише за рахунок ринкових сил; 

 організаційно-правову модель надання прибережних територій в 

оренду для здійснення рибогосподарської та туристично-рекреаційної 

діяльності в рамках існуючого законодавства та з урахуванням складнощів 

поділу акваторії для акватуризму. 

набули подальшого розвитку: 

 інтеграційна модель аквакультури і рекреаційно-туристичної 

сфери дозволяє побачити можливості синергії цих двох сфер, та отримати 

економічну вигоду та диверсифікацію виробництва; 

 комплекс розроблених рекомендацій щодо усунення конфліктів 

стосовно поділу територій між рекреаційно-туристичною сферою та 

аквакультурою дозволяє екологізувати технології, врахувати соціальні 

вимоги та популяризувати переваги штучного розведення перед риболовлею; 

ці рекомендації можуть зменшити неминучі конфлікти між зростаючою 

галуззю аквакультури та іншими економічними суб’єктами, зменшити 

сукупний вплив, спричинений багатьма фермерами, що працюють в тій же 

місцевості, та допомогти мінімізувати ризики, пов’язані зі зміною клімату; 

 засади ефективних організаційно-управлінських механізмів 

розвитку акватуризму як самостійного виду рекреації представляє 

економічну цінність, яку створює туризм для акваферм, а державна політика 

(регулювання та стандарти; просторове планування та зонування; фіскальні 

стимули; дослідження, розширення та навчання, що фінансуються 

державою); 

 діагностика наслідків децентралізації в Україні для аквакультури 

і туризму, де особлива увага приділяється включенню територіальної 

перспективи та регіонального розвитку, що ведеться громадами для сталого 

розвитку риболовних районів, адже українська аквакультура в умовах 

сталого розвитку потребує підтримки не лише з боку центральних органів 

державної влади, а й від місцевих урядовців та суспільства; 

 система фінансування акватуристичного бізнесу задля 

стимулювання виробництва якісної, екологічно чистої та безпечної продукції 

аквакультури та створення туристичної складової на аквафермах. 

 

5. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

Основні положення, висновки й рекомендації, що містяться в роботі, 

схвалено й використано в практичній діяльності профільних організацій, 

відомств та управлінь використовуються у практичній діяльності 

Миколаївського обласного фонду розвитку і підтримки громадських 

ініціатив (довідка № 52 від 10.02.2021 р.); Регіонального фонду підтримки 
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підприємництва в Миколаївській області (довідка № 16/69 від 15.02.2021 р.). 

Розробки автора впроваджено в навчальний процес Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова (довідка № 66-

11/1738 від 30.04.2021 р). 

 

6. Використання результатів роботи. Основні матеріали 

дисертації викладено:  

 на Всеукраїнській конференції економічних читань з міжнародною 

участю «Україна - морська держава: стратегія реалізації економічного 

потенціалу» (м. Миколаїв, 13-14 листопада 2018 р.); 

 на Міжнародній  науково-практичній конференції «Забезпечення 

сталого розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи»: (м. 

Ужгород, 7-8 жовтня 2018 р.); 

 на Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченої 100-

річчю Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова «Проблеми розвитку регіонів: промисловості і економічні аспекти» 

(м. Первомайськ, 28 травня 2020 р.); 

 на Міжнародній  науково-практичній конференції «Соціум і науки про 

землю» (м. Запоріжжя, 21-23 вересня 2017 р.); 

 International Conference on Intelligent Human Systems Integration 2021. 

 

7. Особиста участь автора полягає в одержанні наукових та 

практичних результатів, що викладені в дисертаційній роботі, в аналізі та 

пошуку літературних джерел інформації, розробці наукової гіпотези та 

методики наукових досліджень, оформленні та узагальненні роботи, участі у 

виконанні аналітичної частини, аналізі та обґрунтуванні отриманих 

результатів, формулюванні висновків і рекомендацій, підготовці отриманих 

матеріалів до публікацій та оприлюднення даних, щодо наукового 

дослідження відповідно до плану та теми дисертаційної роботи.  

Апробація наукових та практичних результатів, що викладені в 

дисертаційній роботі здійснювались здобувачем особисто при методичній і 

науковій підтримці доктора економічних наук, професора Іртищевої І.О. 

Особистий внесок здобувача підтверджений представленими 

документами і науковими публікаціями. 

 

8. Перелік публікацій за темою дисертації із зазначенням 

особистого внеску здобувача. 

Результати теоретичних і експериментальних досліджень автора, 

основні наукові положення і висновки дисертації в достатній мірі 18 

наукових публікаціях, у тому числі 9 статей у наукових фахових виданнях 

України, включених до міжнародних наукових баз; 1 стаття у наукових 

виданнях інших держав, що включені до бази даних Scopus і Web of Science; 

8 тез наукових доповідей 
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Список публікацій здобувача за темою дисертації, які відповідають 

вимогам п.11 «Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України № 167 від 06 березня 2019 року: 

Статті у наукових фахових виданнях України, які включені до 

міжнародних наукометричних баз: 

1. Арчибісова Д.С., Рижкова Г.С. Концептуальна модель розвитку 

марикультури в Україні та світі. Економіка та суспільство. Електронне 

наукове фахове видання. 2016. № 6. С. 407-413. URL: 

https://economyandsociety.in.ua/journals/6_ukr/70.pdf (дата звернення: 

17.12.2020). Входить до наукометричних баз реферування та індексування: 

Vernadsky National Library, Google Scholar, Index Copernicus, CiteFactor, 

Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Scientific Indexing Services (SIS).  

2. Арчибісова Д.С., Іртищева І.О., Рижкова Г.С. Економічна 

діагностика розвитку марикультури: нерозкритий потенціал Чорного моря. 

Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове 

видання. Вип. 14. 2016. С. 166-170. URL: http://globalnational.in.ua/archive/14-

2016/212.pdf (дата звернення: 10.12.2020). Входить до наукометричних баз 

реферування та індексування: Index Copernicus. 

 3. Арчибісова Д.С., Іртищева І.О., Рижкова Г.С. Features of mariculture 

in the world and in Ukraine: Status and Prospects of development. Economist. 

2017. №2. С. 20-24. Входить до наукометричних баз реферування та 

індексування: RePEc.  

4. Арчибісова Д.С., Меліх О.О., Меліх Т.Г., Колодруб Ю.О. 

Особливості створення туристичного продукту в сучасних умовах. Вісник 

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2019. № 2. С. 415-424. 

Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2020. № 2. С. 

414–422. Входить до наукометричних баз реферування та індексування: Index 

Copernicus International (ICI), Google Академія; Cite Factor Academic Scientific 

Journals; Academic Resource Index ResearchBib.  

5. Арчибісова Д.С., Суслов В.С. Еколого-економічна ефективність 

розвитку аквакультури в Причорноморському регіоні України. Вісник ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». № 4. 2018. С. 52-60. Входить 

до наукометричних баз реферування та індексування: Index Copernicus 

International (ICI), Google Академія; Cite Factor Academic Scientific Journals; 

Academic Resource Index ResearchBib.  

6. Арчибісова Д.С., Гришина Н.В., Єрмократій А.А. Фактори впливу на 

конкурентоспроможність підприємств харчової промисловості (на прикладі 

Миколаївської області). Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні 
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науки». № 3. 2018. С. 410-419. Входить до наукометричних баз реферування 

та індексування: Index Copernicus International (ICI), Google Академія; Cite 

Factor Academic Scientific Journals; Academic Resource Index ResearchBib.  

7. Арчибісова Д. С., Меліх О. О., Іртищева І. О., Суслов В. С. Туризм як 

фасилітатор розвитку аквакультури Причорноморських регіонів України. 

Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2019. № 3. 

C.164-172. Входить до наукометричних баз реферування та індексування: 

Index Copernicus International (ICI), Google Академія; Cite Factor Academic 

Scientific Journals; Academic Resource Index ResearchBib. 

 8. Archybisova D., Kramarenko I., Hrystoforov V., Kravets L., Sergiuchuk 
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