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ВІДГУК 
 

офіційного опонента кандидата економічних наук, доцента 

Карп Вікторії Сергіївни 

на дисертаційну роботу Кошель Вікторії Олегівни 

 на тему «Розвиток європейського ринку послуг промислового туризму», 

яку представлено до захисту у спеціалізованій вченій раді К 12.093.03 у 

Маріупольському державному університеті МОН України на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 

– світове господарство і міжнародні економічні відносини 

 

 

Актуальність теми дослідження 

Для багатьох країн світу промисловий туризм перетворився на 

економічний і соціокультурний феномен глобального масштабу. Потенціал 

промислового туризму широко використовується країнами європейського 

об’єднання, в яких є одним із найбільш прибуткових видів економічної 

діяльності, становить джерело прибутку і валютних надходжень, сприяє 

розвитку низки суміжних галузей та активізації економічно відсталих регіонів. 

Підвищення ролі промислового туризму в ЄС визначається реалізацією певних 

заходів, що спрямовані на створення нових регіональних, національних та 

міжнародних туристичних маршрутів; облаштування об’єктів туристичного 

інтересу відповідною інфраструктурою; підвищення туристичної 

привабливості країн на міжнародному туристичному ринку; розробку і 

впровадження нових стандартів якості туристичних послуг, що обумовлює 

динамічний розвиток промислового туризму в багатьох країнах об’єднання. 

Дослідження стану та визначення пріоритетів розвитку європейського 

ринку послуг промислового туризму набуває великого значення та 

актуальності в сучасних умовах. 

Дисертацію виконано в рамках роботи над держбюджетною науковою 

темою Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського «Інституціональні аспекти конкурентного 

розвитку сегментів споживчого ринку» (номер держреєстрації 0115U005049). 
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Основні наукові положення, висновки і рекомендації, що сформульовані  

у дисертації, їх новизна, рівень обґрунтованості 

Дисертаційна робота Кошель Вікторії Олегівни містить ряд елементів 

наукової новизни та характеризується авторським підходом до реалізації мети 

дослідження – поглиблення теоретико-методичних засад дослідження розвитку 

європейського ринку послуг промислового туризму та обґрунтування науково-

практичних рекомендацій щодо удосконалення процесу інтеграції України до 

європейського ринку послуг промислового туризму. 

Структуру дисертації складають вступ, три розділи, висновки, додатки і 

список використаних джерел. Характер викладу матеріалу в дисертації є 

логічним і підпорядкованим досягненню заявленої мети дослідження. 

Визначення мети відповідає об’єкту та предмету дослідження, а також 

методам наукового пізнання, що були використані у процесі дослідження. 

Обґрунтованість та достовірність отриманих дисертантом результатів 

обумовлено тим, що дослідження базується на використанні широкого спектру 

методів наукового пізнання, а саме: діалектичного методу та системного 

підходу, методів теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу, історичного 

та абстрактно-логічного аналізу, статистичного та структурного аналізу, 

моделювання тощо. У якості інформаційної бази автор використовував 

офіційні звіти та аналітичні матеріали міжнародних організацій, статистичних 

відомств і центральних органів влади ЄС та України, нормативно-правові акти 

та міжнародні договори ЄС та України, монографічну літературу, матеріали 

наукових періодичних видань. 

Результати дисертації, які одержані при досягненні поставленої мети, 

визначають наукову новизну роботи та особистий внесок автора у дослідження 

заявленої тематики.  

Заслуговує на увагу запропоноване автором визначення міжнародного 

промислового туризму, відповідно до якого він трактується як спеціалізований 

вид міжнародного туризму, що характеризується здійсненням подорожей за 

межі постійного місця перебування, організований за спеціальними 
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програмами та маршрутами, які поєднують відвідування об’єктів, породжених 

технологіями минулого та інноваційних сучасних інженерних споруд, об'єктів 

специфічної промислової діяльності людини з пізнавальною, дослідницькою 

чи іншою метою, та сприяє розвитку туристичного обміну між країнами, що 

суттєво збагачує теоретичне знання у галузі міжнародного туризму (с. 23-24). 

Автором обґрунтовано специфіку інституціонально-організаційного 

забезпечення розвитку світового та європейського промислового туризму з 

виокремленням наступних періодів: період формування; період активізації 

міжнародного регулювання та співробітництва; період національної 

інтенсифікації, що дозволило визначити сформованість, напрями та 

особливості регуляторної політики у сфері промислового туризму (с. 26-27). 

Заслуговує на увагу запропонована автором організаційна структура 

світового ринку послуг промислового туризму, побудована на основі 

використання географічно-логістичного та інституційний підходів, що 

дозволило визначити світовий ринок послуг промислового туризму як цілісну 

систему та ефективність його функціонування (с.61-65). 

Аналізуючи концептуальні підходи щодо дослідження світового ринку 

послуг промислового туризму, автор наводить систематизацію факторів, що 

впливають на його розвиток, розширюючи та уточнюючи перелік існуючих 

факторів, а саме: політико-правових, міжнародних, інформаційно-

комунікаційних (с.73-74). 

Цінним у теоретичному та прикладному аспектах є запропонований 

автором науково-методичний підхід до оцінки розвитку світового та 

європейського ринків послуг промислового туризму, який включає чотири 

послідовних етапи: аналіз нормативно-правового забезпечення якості на ринку 

послуг промислового туризму; оцінка забезпеченості території об’єктами 

промислового туризму; аналіз структури споживання послуг промислового 

туризму, параметризованої до ознак туристичного продукту; оцінка 

економічних показників розвитку промислового туризму, що дозволило автору 



4 

встановити закономірності розвитку європейського і світового ринків послуг 

промислового туризму (с. 95-96). 

На основі застосування територіально-організаційного підходу 

дисертант пропонує модель розвитку ринку послуг промислового туризму, яка 

передбачає виділення чотирьох рівнів управління (міжнародний, 

міждержавний, регіональний, підприємницький) і функціонально-структурну 

декомпозицію з урахуванням інституціонально-організаційних, виробничо-

технологічних, інформаційних складових та конкретизації видів взаємодії 

функціональних підсистем на кожному з рівнів управління, застосування якої 

сприятиме інтеграції України до європейського ринку послуг промислового 

туризму (с.175-176). 

Вважаємо, що елементи наукової новизни сформульовані коректно, їх 

кількість та кваліфікаційні ознаки відповідають нормативним вимогам. 

 

Практичне значення отриманих результатів 

Практична цінність роботи підтверджена впровадженням положень та 

висновків дисертаційної роботи в діяльність органів місцевого самоврядування 

України, туристичних підприємств та навчальних закладів. Рекомендації та 

пропозиції впроваджено у практичну діяльність Управління з гуманітарних 

питань Краматорської міської ради (довідка № 01-06/752 від 07.09.2016 р.); 

Запорізької торгово-промислової палати (довідка № 1621/р від 18.08.2016 р.); 

ДП «Максіматур» (м. Київ) (довідка № 249 від 03.08.2016 р.); туристичного 

агентства «SOK-Travel» (м. Київ) (довідка № 305/16 від 20.09.2016 р.), у 

навчальний процес Донецького національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського при розробці навчально-

методичного забезпечення і викладанні дисциплін «Світовий ринок 

туристичних послуг», «Міжнародний туризм», «Організація туристичних 

подорожей» (довідка № 937 від 04.10.2016 р.). 
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Повнота викладених результатів дисертації  

в опублікованих роботах 

Матеріали досліджень Кошель В.О. у достатній мірі висвітлені у 

наукових працях автора. Основні положення роботи, висновки і рекомендації, 

які є результатом дослідження та складають його новизну, викладено у 24 

наукових працях загальним обсягом 7,2 д.а., з яких особисто автору належить 

6,2 д.а., з них – 6 статей у наукових фахових виданнях загальним обсягом 

2,5 д.а., з яких особисто автору належить 2,1 д.а., у тому числі у наукових 

періодичних виданнях України, включених до міжнародних наукометричних 

баз – 2 роботи загальним обсягом 0,9 д.а., з яких особисто автору належить 

0,9 д.а. 

Публікації та автореферат в повній мірі відображають зміст 

дисертаційної роботи. Аналіз публікацій за темою дисертації дозволяє зробити 

висновок про повноту викладу основних наукових положень дисертаційної 

роботи. Апробація результатів дослідження пройшла на 13 науково-

практичних конференціях різного рівня. За змістом дисертація та автореферат 

оформлені до встановлених вимог МОН України, при цьому автореферат 

ідентично узагальнює та відображає основні положення, викладені у 

дисертації. 

 

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту та оформлення 

дисертаційної роботи й автореферату 

Поряд з визначеними науковими доробками дисертанта, в цілому 

позитивно оцінюючи дисертацію, слід відмітити деякі дискусійні моменти, які 

містяться у роботі, а саме: 

1. У першому розділі дисертаційної роботи, досліджуючи інституційну 

складову забезпечення розвитку світового ринку послуг промислового 

туризму, автор концентрує увагу на діяльності міжнародних інституцій у сфері 

вивчення та збереження індустріальної спадщини (с. 27-35). Не обмежуючи 

авторське право на визначення специфіки інституціонально-організаційного 
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забезпечення управління охороною індустріальної спадщини, все ж доцільно 

було б, у першу чергу, зосередитися на ролі провідних міжнародних 

туристичних організацій та їх підходах до регулювання сфери промислового 

туризму, або ж більш ґрунтовно аргументувати зміщення акценту дослідження 

саме у бік інституційного забезпечення збереження індустріальної спадщини. 

2. У роботі проведено аналіз особливостей розвитку світового, 

європейського і вітчизняного ринків послуг промислового туризму на основі 

запропонованого авторського науково-методичного підходу, який ґрунтується 

на компонентному просторово-часовому підході (відповідно підрозділи 2.2, 

2.3 і 3.1). Однак використання різних часових періодів для проведення аналізу 

не дає можливості провести порівняння закономірностей розвитку 

промислового туризму на глобальному, регіональному та національному 

рівнях і зробити обґрунтовані висновки.  

3. У другому розділі дисертаційної роботи автор проаналізував 

динаміку та інтенсивність туристичних потоків з метою промислового туризму 

в світі та Європейському Союзі, що дозволило визначити характер змін 

туристичного руху в світовому масштабі та у регіональному розрізі, 

встановити його головні закономірності. У той же час, з метою поглиблення 

рівня авторського аналізу доцільно було здійснити прогнозування ключових 

показників розвитку світового та європейського ринків послуг промислового 

туризму на підставі використання економіко-математичних методів та 

моделей.  

4. У підрозділі 3.1 дисертант представляє результати дослідження місця 

України на світовому та європейському ринках послуг промислового туризму 

та надає оцінку стану вітчизняної туристичної галузі. При цьому не зовсім 

зрозуміло, наскільки корелюють показники розвитку українського ринку 

послуг промислового туризму з відповідними світовими та європейськими 

показниками. Виявлення ступеня та характеру взаємозв’язку між показниками 

стану вітчизняного, європейського та світового ринків послуг промислового 
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туризму дозволило б у подальшому обґрунтувати спільні або, навпаки, 

диференційовані напрями їх розвитку та регулювання. 

5. У запропонованій моделі розвитку ринку послуг промислового 

туризму в умовах європейської інтеграції (с.176) автором акцентується увага 

на процесі співробітництва між Україною та країнами ЄС в рамках 

транскордонного співробітництва у сфері промислового туризму. Робота 

виглядала б більш змістовно, якщо б підґрунтям для моделювання стала оцінка 

економічних, соціальних, екологічних, інфраструктурних, культурно-освітніх 

та інших показників щодо визначення перспективних транскордонних регіонів 

у сфері розвитку промислового туризму. 

 

Відповідність дисертації вимогам «Положення про порядок  

присудження наукових ступенів» 

Дисертаційна робота Кошель Вікторії Олегівни є самостійною, цілісною, 

логічно завершеною працею. Вивчення матеріалів дисертації свідчить про її 

пошуковий характер, творчий підхід автора до вирішення поставлених 

завдань. Дисертаційна робота, що опонується, представляє собою завершену 

самостійну наукову працю, в якій вирішено важливу наукову задачу 

поглиблення теоретико-методологічних засад дослідження розвитку 

європейського ринку послуг промислового туризму та розробки науково-

практичних рекомендацій щодо удосконалення процесу інтеграції України до 

європейського ринку послуг промислового туризму. 

Опубліковані автором наукові праці та автореферат повною мірою 

відображають основні положення змісту дисертаційної роботи. Зауваження не 

впливають на її загальну позитивну оцінку.  

За змістом, актуальністю, структурою, обсягом та оформленням 

дисертаційна робота Кошель Вікторії Олегівни повністю відповідає вимогам, 

визначеним у пп. 9, 11, 12, 14 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567 (зі змінами). 
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