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Актуальність теми дослідження 

Міжнародний туризм з початку свого виникнення знаходиться в 

авангарді глобальних тенденцій перш за все тому, що як вид діяльності він 

передбачає залучення в виробничий процес факторів різної державної 

приналежності, вимагає створення єдиного інформаційного, правового, 

культурного поля з метою підвищення конкурентоспроможність туристичних 

послуг. У зв'язку з цим, динаміку та структуру міжнародних туристичних 

обмінів та поглиблення міждержавного поділу праці у наданні туристичних 

послуг в основному визначає діяльність галузевих транснаціональних 

корпорацій (ТНК), які своєю появою та подальшою активізацією ролі в 

світовому туризмі зобов'язані, в першу чергу, багатосистемності 

міжнародного туристичного виробництва та існуванню значної кількості 

недоліків функціонування світової туристичної індустрії, які неможливо 

подолати за рахунок дії ринкового механізму. В умовах глобалізації 

транснаціоналізація світового ринку туристичних послуг змінила механізми 

функціонування в галузі, що актуалізувало необхідність обґрунтування 

наукової концепції, яка визначала б резерви глобальної 

конкурентоспроможності туристичних ТНК та напрямки економічної 

експансії транснаціонального капіталу, а також дозволило б сформувати 

методологічну базу прогнозування взаємопов'язаних процесів глобалізації та 

транснаціоналізації світового ринку туристичних послуг у ХХІ столітті. З 

огляду на віще зазначене, тема дисертаційної роботи Скарги О.О. є 

своєчасною і актуальною як в науковому, так і в практичному сенсі 



 
2 

Зв’язок дисертаційної роботи з напрямками наукових досліджень  

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних 

робіт кафедри менеджменту Маріупольського державного університету 

Міністерства освіти і науки України та в руслі науково-дослідної теми 

«Розвиток конкурентоспроможності підприємств сфери послуг в умовах 

євроінтеграції» (номер державної реєстрації – 0115U003040), у межах якої 

визначено головні завдання розвитку вітчизняної туристичної галузі з метою 

включення країни до міжнародного ринку туристичних послуг (довідка № 01-

32/574 від 06.04.2018 р.). 

 

Основні наукові положення, висновки і рекомендації, що сформульовані 

у дисертації, їх новизна, рівень обґрунтованості 

Дисертація є самостійно виконаною науковою роботою, наукові 

результати, висновки і рекомендації, що сформульовані в роботі є достатньо 

обґрунтованими та коректними. 

Зміст дисертаційної роботи відповідає назві теми, висновки розділів 

містять аргументовані положення щодо наукової новизни та реалізують 

поставлені автором завдання дослідження. 

Аналіз змісту і структури дисертації Скарги Олександри Олександрівни, 

ознайомлення з її науковими працями дають належне підґрунтя вважати, що 

сформульовані методологічні положення, висновки і рекомендації є сповна 

обґрунтованими та достовірними. Цьому сприяло використання здобувачем 

монографічних досліджень вітчизняних та зарубіжних економістів, 

матеріалів наукових періодичних видань, офіційних статистичних та 

аналітичних матеріалів міжнародних організацій (ООН, Всесвітньої 

туристичної організації, Організації економічного співробітництва та 

розвитку, Всесвітнього економічного форуму), нормативно-правових актів 

Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, даних Державної служби 

статистики України, результатів власних досліджень тощо. 

Крім того, достовірність результатів проведеного дослідження 

забезпечується використанням загальнонаукових та спеціальних методів 
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дослідження, а саме: метод системного аналізу та узагальнення (п.1.1); 

історичний метод (пп.1.2, 1.3); методи аналізу, синтезу та порівняльного 

аналізу (пп.2.1-2.3); метод прогнозування (3.2) та ін. 

Конкретні наукові результати, що розкривають особистий внесок 

aвтоpa у розробку досліджуваної проблеми, і характеризують наукову 

новизну роботи, полягають у наступному: 

По-перше, заслуговує на увагу розроблене автором визначення 

«транснаціоналізації ринку туристичних послуг», відповідно до якого це 

процес концентрації виробництва у сфері міжнародного туризму в 

адміністративно-правовому, інноваційно-інвестиційному, просторово-

територіальному, соціально-економічному вимірі через формування 

транснаціональних туристичних корпорацій, які створюють нове 

конкурентне середовище на міжнародному ринку туристичних послуг через 

реалізацію комплексу заходів стратегічного, поточного, організаційного 

характеру (с.65). 

По-друге, у напрямі розвитку теоретико-методологічних засад 

дослідження транснаціоналізації ринку туристичних послуг дисертантом 

запропоновано концептуальну схему даного ринку, в рамках якої визначено 

систему заходів щодо розвитку транснаціоналізації ринку туристичних 

послуг та ідентифіковано результати зазначеного процесу (с.63-64). 

По-третє, беручи до уваги неспроможність на сучасному етапі 

традиційних напрямків просовування туристичного продукту на 

міжнародному ринку туристичних послуг забезпечити високу 

результативність, дисертант обґрунтовує необхідність вироблення нового 

напряму стратегічної політики транснаціональних туристичних компаній – 

політики інтегрованих (взаємопов’язаних) туристичних взаємодій. Прі цьому 

найбільш важливою рисою вказаної політики є повна і чітка орієнтація на 

зарубіжного споживача (с.174). 

По-четверте, на основі врахування, з одного боку, глобального 

характеру ринку туристичних послуг, а з іншого – різноманіття сегментів 

світового туристичного ринку, дисертант пропонує застосування галузево-
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адаптаційного підходу до управління діяльністю транснаціональних 

туристичних компаній (с.181-182).  

По-п’яте, Цінним у теоретичному та прикладному аспектах є 

запропонована автором структурно-функціональна схема інтегрованих 

туристичних взаємодій на міжнародному ринку туристичних послуг, 

використання якої має призводити до: обґрунтування необхідності 

продукування тієї чи іншої туристичної послуги; створення туристичної 

послуги, яка буде найбільш повно задовольняти вимоги міжнародного ринку; 

забезпечення отримання надійності, вірогідності та своєчасності інформації 

щодо міжнародного ринку туристичних послуг; координації та планування 

виробничої і фінансової діяльності туристичних компаній з урахуванням 

інтересів міжнародного ринку туристичних послуг; удосконалення методів, 

прийомів реалізації туристичних послуг; регулювання діяльності суб’єктів 

ринку туристичних послуг і управління нею з метою досягнення певних 

цілей в області виробництва і збуту туристичного продукту (с.174-176).    

По-шосте, дисертантом обґрунтовано, що ТНК модифікують 

традиційний міжнародний поділ праці, спричиняючи появу нової його форми 

– міжкорпоративного поділу праці, який характеризує спеціалізацію 

господарюючих суб’єктів, що сформувались на традиційній основі, створивши 

передумови для нового етапу інтернаціоналізації  (через прагнення освоїти нові 

ринки, ТНК інтернаціоналізують міжнародний економічний обмін, що 

призводить до формування відкритої економіки) (с. 43). 

Системний аналіз дисертаційної роботи Скарги О.О. свідчить про те, що 

вона є завершеним, цілісним науковим дослідженням, логіка і внутрішня 

структура якого підпорядкована поставленій меті і завданням. 

 

Практичне значення отриманих результатів 

Наукова цінність та практична значимість одержаних результатів 

полягає у тому, що запропоновані теоретичні положення та методичні 

рекомендації можуть бути використані та використовуються у діяльності 

органів місцевого самоврядування, підприємств туристичної індустрії та 
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закладів вищої освіти. Практичні рекомендації та пропозиції, викладені в 

дисертації, впроваджено у практичну діяльність: Департаменту з питань 

економіки Маріупольської міської ради (довідка № 21.5-28440-21.1 від 

25.04.2018 р.); Відділення в місті Маріуполь Донецької торгово-промислової 

палати (довідка № 915 від 19.04.2018 р.); ТОВ «Спутнік» (м. Маріуполь) 

(довідка № 47 від 19.03.2018 р.); Туристичної агенції «Vsesvit» 

(м. Маріуполь) (довідка № 35 від 26.04.2018 р.), у навчальний процес 

Маріупольського державного університету МОН України при розробці 

навчально-методичного забезпечення і викладанні дисциплін ««ТНК в 

туристичному і готельно-ресторанному бізнесі», «Основи туризмознавства» 

(довідка № 01-32/574 від 06.04.2018 р.). 

 

Повнота викладених результатів дисертації в опублікованих роботах 

Сформульовані у дисертації наукові положення та отримані результати 

належним чином теоретично обґрунтовані, чому сприяли логіка дослідження 

та викладення матеріалу. Їх достовірність забезпечено коректним 

застосуванням літературних та фактологічних джерел, використанням 

сучасних методів наукового дослідження та авторськими емпіричними 

розрахунками.  

Матеріали досліджень Скарги О.О. у достатній мірі висвітлені у 

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

які є результатом дослідження та формують його новизну, викладено у 29 

наукових працях загальним обсягом 17,8 д.а., з яких особисто автору належить 

9,6 д.а., з них – одна колективна монографія загальним обсягом 7,9 д.а., з яких 

автору належить 0,45 д.а., 7 статей у наукових фахових виданнях загальним 

обсягом 4,4 д.а., з яких особисто автору належить 4,1 д.а., у тому числі 3 статті у 

виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз, загальним 

обсягом 1,9 д.а., з яких особисто автору належить 1,6 д.а. 

Автореферат відображає основні результати та положення дисертаційної 

роботи. Дисертація та автореферат оформлені згідно із чинними вимогами. 
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Автореферат та дисертація оформлені відповідно до встановлених 

Міністерством освіти та науки України вимог. Стиль викладення матеріалів 

дослідження, наукових положень та рекомендацій відзначається логічністю і 

доступністю сприйняття. 

 

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту та оформлення 

дисертаційної роботи й автореферату 

Не піддаючи сумніву вагомість і наукову значущість отриманих автором 

результатів дослідження, деякі положення роботи вимагають додаткового 

обґрунтування.    

1. Підкреслюючи нелінійний, нерівноважний характер процесів 

глобалізації  (с.23), автор наголошує на зростанні серед глобальних аттракторів 

економічного розвитку (інформатизаціі, капіталізації, соціалізації) (с.24) 

значення випадкових аттракторів еволюції економічних систем, що є ознакою 

сучасного етапу глобального економічного розвитку. В цілому погоджуючись з 

наведеною в дисертації аргументацією, слід наголосити, що робота лише 

виграла б, якби по тексту були наведені приклади відповідного ускладнення 

світогосподарських процесів як напрямів розширення можливих варіантів 

еволюції економічних систем.   

2. На увагу заслуговує авторський підхід, щодо транснаціоналізації, 

яка одночасно виступаючи оптимальним форматом участі держав у процесах 

міжнародної економічної діяльності (с.27), формує у світовій економіці 

глобальний відтворювальний контур, здатний до саморегулювання, фактично 

призводячи до формування у системі світового господарства інтерналізаційних 

відтворювальних центрів, які відображають основну особливість процесу 

транснаціоналізації – заміну контрактних відносин зовнішнього ринку 

адміністративним координуванням рішень всередині ТНК (с.28). Водночас, 

потребує уточнення, чи даний процес стосується виключно ТНК як компаній, 

міжнародних за всіма параметрами, чи розповсюджується також і на 

мультинаціональні корпорації як компанії, що є міжнародними за характером 
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своєї діяльності, але національними за контролем за основними операціями (с. 

29, с.32-33).       

3. Досліджуючи організаційно-економічні засади транснаціоналізації 

ринку туристичних послуг, дисертант зазначає, що однією з новітніх ознак 

механізму його транснаціоналізації є уніфікований підхід до регулювання 

використання туристичних послуг (с.56). Однак далі автор обмежується 

розглядом таких питань, як регулювання міжнародної торгівлі туристичними 

послугами, пряме інвестування у виробництво туристичних послуг, обсяги 

виробництва туристичних послуг (с. 57-58). Отже автору доцільно було 

обґрунтувати, у чому полягає зміст вказаної ознаки транснаціоналізації 

досліджуваного ринку, як регулювання використання туристичних послуг.   

4. Достатньо чітко в рамках представленої роботи визначено напрями 

активізації включення України до міжнародного ринку туристичних послуг: 

формування комплексної бази даних щодо туристичних потужностей країни, 

паспортизація туристично привабливих об’єктів та ін. (с.142). Однак, після 

ліквідації Державної служби туризму і курортів, в країні відсутній державний 

орган, який має опікуватись зазначеними питаннями (с.145). Розглядаючі 

необхідність створення відповідної структури, дисертант обмежується 

фокусуванням виключно на франчайзингових відносинах (с.150), хоча функції 

держави з розвитку туризму, викладені на с.150-151, є значно ширшими: 

регламентування туристичної діяльності, координація розвитку туризму, 

просування національного туристичного продукту на міжнародному ринку 

тощо. 

5. Дослиджуючі в п. 3.3 стратегічні засади діяльності міжнародних 

туристичних компаній в галузево-адаптаційному вимірі, дисертант фактично 

виносить роль держави за рамки даного процесу. Не ставлячи під сумнів 

вагомість та наукову новизну авторського підходу, слід відзначити, що 

забезпечення рамкових умов якості надання туристичних послуг, про що мова 

йде на с. 169-170, - це є безпосереднє завдання держави.       

Резюмуючи зауважимо, що висловлені автору критичні зауваження не 

знижують в цілому позитивну оцінку дисертаційної роботи, а носять, 
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здебільшого, дискусійно-рекомендаційний характер, відображаючи 

методологічну складність та практичну невизначеність досліджуваних 

проблем. 

 

Відповідність дисертації вимогам «Положення про порядок 

присудження наукових ступенів» 

Дисертаційна робота Скарги Олександри Олександрівни на тему 

«Транснаціоналізація ринку туристичних послуг в умовах глобалізації», є 

цільним, завершеним, самостійним науковим дослідженням, що виконане на 

належному теоретичному рівні. Основні наукові положення, теоретичні 

розробки та практичні рекомендації вирішують важливу наукову проблему 

формулювання нового теоретико-методологічного підходу до дослідження 

міжнародного ринку туристичних послуг з урахуванням впливу процесів 

транснаціоналізації та глобалізації. В досліджені органічно поєднані 

теоретичні і прикладні аспекти проблематики. 

Подана до захисту дисертація характеризується науковим стилем, 

матеріал викладено в логічній послідовності, висновки науково обґрунтовані та 

підтверджуються результатами спостережень. Напрямок дисертаційного 

дослідження відповідає паспорту спеціальності 08.00.02 – світове господарство 

і міжнародні економічні відносини 

Опубліковані автором дослідження наукові роботи та автореферат 

повністю відображають основні положення змісту дисертації. Висловлені 

зауваження та дискусійні положення принципово не впливають на її загальну 

позитивну оцінку роботи. 

Вищезазначене дає підстави стверджувати, що дисертаційна робота 

Скарги Олександри Олександрівни повністю відповідає вимогам Міністерства 

освіти і науки України до дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук, зокрема пп. 9, 11, 12, 14 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 

2013 р. № 567 (зі змінами). 

 




