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на дисертаційну роботу Кошель В.О. 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 

Сучасні тенденції розвитку промислового туризму визначаються 

активізацією глобалізаційних процесів та характеризуються високими темпами 

зростання в більшості країн європейського співтовариства. За швидкі темпи 

зростання і розвитку промисловий туризм в країнах-членах ЄС визнаний 

економічним феноменом сучасності, оскільки сприяє подоланню бідності 

населення шляхом створення нових робочих місць, виступає каталізатором 

економічного розвитку держав, стимулюючи розвиток суміжних з туризмом 

галузей економіки, підвищує інноваційність національних господарств. Крім 

економічного ефекту, промисловий туризм справляє глибокий соціальний вплив на 

життя європейського суспільства, в його основі лежить задоволення незмінної 

потреби людини в пізнанні навколишнього світу, сприяє збереженню і розвитку 

культурно-індустріального потенціалу, веде до гармонізації відношень між різними 

країнами і народами, збереження екологічно безпечного довкілля. 

Стратегічною метою ЄС у цьому напрямку є розширення туристичного 

співробітництва у сфері промислового туризму з державами, які не членами 

об’єднання шляхом диверсифікації туристичної пропозиції, підвищення 

конкурентоспроможності тур продукту, створення міжнародних маршрутів по 

транскордонних територіях та їх ефективного маркетингу на європейському та 

світовому ринках. Для розвитку дво- та багатостороннього співробітництва України 

та європейських держав у сфері промислового туризму особливого значення 
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набуває вдосконалення існуючих механізмів та використання нових форм 

інтеграційної взаємодії у цій сфері. 

У цьому контексті проведення наукових досліджень з метою поглиблення 

теоретичних та науково-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 є актуальним і доцільним. 

 

Наукова новизна отриманих результатів 

Опонована дисертаційна робота містить ряд результатів, які є науково 

новими, а саме: 

поглиблено категоріально-понятійний апарат дослідження міжнародного 

туризму через надання авторського визначення категорії «міжнародний 

промисловий туризм», під яким запропоновано розуміти спеціалізований вид 

міжнародного туризму, що характеризується здійсненням подорожей за межі 

постійного місця перебування, організований за спеціальними 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 (с.23-24); 

обґрунтовано специфіку інституціонально-організаційного забезпечення 

розвитку світового та європейського промислового туризму з виокремленням 

наступних періодів: період формування (супроводжувався розробкою та 

імплементацією міжнародно-правових документів, створенням міжнародних 

організацій); період активізації міжнародного регулювання та співробітництва 

(супроводжувався формуванням міжнародних неурядових організації, асоціацій 

розвитку промислового туризму та популяризацією туристичних ресурсів); 

період національної інтенсифікації (с.26-35); 

розвинуто систематизацію факторів, що впливають на розвиток світового 

ринку послуг промислового туризму, за рахунок розширення та уточнення 
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переліку існуючих факторів, а саме: політико-правових, міжнародних, 

інформаційно-комунікаційних (с.70-74); 

обґрунтовано організаційну структуру світового ринку послуг 

промислового туризму, в основі якої автором запропоновано використовувати 

географічно-логістичний та інституційний підходи (с.61-62); 

удосконалено науково-методичний підхід щодо оцінки розвитку 

світового та європейського ринків послуг промислового туризму, що 

ґрунтується на компонентному просторово-часовому підході та включає чотири 

послідовних етапи: 1) аналіз нормативно-правового забезпечення якості на 

ринку послуг промислового туризму; 2) оцінка забезпеченості території 

об’єктами промислового туризму; 3) аналіз структури споживання послуг 

промислового туризму, параметризованої до ознак туристичного продукту; 

4) оцінка економічних показників розвитку промислового туризму (с.95-96); 

удосконалено модель розвитку ринку послуг промислового туризму, яка 

базуються на територіально-організаційному підході та передбачає виділення 

чотирьох рівнів управління, функціонально-структурних підсистем та 

конкретизацію видів взаємодії функціональних підсистем на кожному з рівнів 

управління (с.175-179). 

 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків та 

рекомендацій 

Положення, висновки і рекомендації теоретичного та науково-

практичного характеру, які представлено у дисертації Кошель В.О., можна 

визнати обґрунтованими й достовірними. Це пов’язано з тим, що вони отримані 

із застосуванням діалектичного методу наукового пізнання, використанням 

наукових праць провідних українських та зарубіжних вчених, офіційних 

матеріалів та публікацій Всесвітньої туристичної організації, Комісії ООН з 

питань освіти, науки i культури, Міжнародної організації зі стандартизації, 

Міжнародного комітету із збереження індустріальної спадщини, нормативно-

правових документів ЄС, результатів власних досліджень автора. 
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Використання загальнонаукових методів пізнання – індукції та дедукції, 

системного аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, а також 

спеціальних методів – історичного, абстрактно-логічного, системно-

структурного, статистичного, економіко-математичного аналізу, моделювання 

– забезпечує достовірність результатів проведеного дослідження. 

Автореферат дисертації повною мірою відповідає змісту дисертаційної 

роботи, містить основні отримані автором ідеї та висновки. 

 

Зв'язок дослідження з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційна робота відповідає напрямкам наукових досліджень 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського. Зокрема, у рамках виконання держбюджетної теми 

«Інституціональні аспекти конкурентного розвитку сегментів споживчого 

ринку» (номер держреєстрації 0115U005049) автором визначено особливості 

формування споживчого ринку товарів та послуг, у тому числі ринку 

туристичних послуг; механізм взаємодії інституційних структур, що 

забезпечують регулювання ринку туристичних послуг в Україні; встановлено їх 

структурно-рівневі взаємозв'язки. 

 

Повнота викладення результатів в опублікованих наукових працях 

За темою дослідження автором опубліковано 24 наукові праці 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. 

Основні результати дослідження пройшли апробацію на 13 науково-

практичних конференціях і семінарах різного рівня, що також підтверджує 

високий рівень достовірності та обґрунтованості авторських висновків та 

рекомендацій. 
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Таким чином, матеріали дисертаційної роботи Кошель Вікторії Олегівни 

у достатній мірі апробовано та висвітлено у наукових публікаціях автора. 

 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів 

Теоретичне та науково-практичне значення результатів проведеного 

дослідження полягає у поглибленні теоретичних та науково-методичних засад 

дослідження розвитку європейського ринку послуг промислового туризму та 

обґрунтуванні науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення процесу 

інтеграції України до європейського ринку послуг промислового туризму. 

Результати дослідження мають безумовне практичне значення, що 

підтверджується їх впровадженням в 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.). 

Отримані наукові результати також використовуються у навчальному 

процесі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського МОН України при розробці навчально-

методичного забезпечення викладання дисциплін «Світовий ринок туристичних 

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

(довідка № 937 від 04.10.2016 р.). 

 

Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи 

Висновки та положення, представлені у дисертаційній роботі, є достатньо 

обґрунтованими. Водночас, слід вказати на ряд дискусійних положень і 

зауважень до роботи: 

1. Пропонуючи власну періодизацію інституціонально-організаційного 

забезпечення розвитку міжнародного промислового туризму, дисертант 

зазначає, що період активізації міжнародного регулювання та співробітництва 

супроводжувався реалізацією міжнародних проектів та програм (ERIH, 
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ENVREG, INTERREG, RECHAR, REGIS) (с.26-36), залишаючи поза увагою їх 

вплив на розвиток світового та європейського ринків послуг промислового 

туризму. Оцінка стану реалізації зазначених міжнародних програм допомогла б 

краще зрозуміти специфіку відповідного етапу інституціонально-

організаційного забезпечення розвитку міжнародного промислового туризму. 

2. Формуючи у першому розділі теоретико-методологічне підґрунтя 

дослідження, автор здійснює систематизацію чинників розвитку світового 

ринку послуг промислового туризму, що дозволило уточнити та розширити 

перелік політико-правових, міжнародних, інформаційно-комунікаційних 

факторів (с.67-74). Водночас, з тексту дисертації не зрозуміло, яким є характер 

та ступінь впливу кожної з виділених груп факторів на розвиток ринку послуг 

промислового туризму і, відповідно, як вони враховуються при визначенні 

напрямів регулювання ринку промислового туризму. Крім того, з урахуванням 

того, що відповідно до логіки дослідження автор у подальшому аналізує 

розвиток світового, європейського та українських ринків послуг промислового 

туризму, доцільно було б виділити найбільш впливові фактори для кожного з 

представлених ринків. 

3. Автор опрацював значну кількість статистичного матеріалу та 

здійснив ґрунтовний аналіз закономірностей та тенденцій розвитку 

міжнародного туризму (підрозділ 2.1). При цьому для здійснення оцінки 

тенденцій розвитку міжнародного туризму за основний критерій автором 

обрано індекс числа міжнародних туристських прибуттів (с.81). У той же час, 

суттєво поглибити рівень аналізу слід було б за рахунок включення до нього 

вартісних показників розвитку міжнародного туризму, зокрема, суми 

надходжень від в'їзного туризму і суми витрат на виїзний туризм, а також 

частки витрат туристів на придбання основних товарів і послуг. 

4. Обґрунтовуючи необхідність інтеграції України до європейського 

ринку послуг промислового туризму та визначаючи концептуальні напрямки 

інтеграції (підрозділ 3.2), автор зазначає, що для України існує об’єктивна 

необхідність врахування досвіду країни Центрально-Східної Європи (ЦСЄ), які 
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переймають досвід держав-членів ЄС в сфері просування окремих видів 

туризму, в т.ч. промислового. Проте у тексті роботи автор практично не 

приділяє увагу аналізу цього досвіду. Робота виглядала б більш завершеною, 

якби дисертант представив результати дослідження практик та досвіду 

розвитку ринку послуг промислового туризму в країнах ЦСЄ, що мають спільні 

політичні, територіальні, демографічні та інші ознаки. 

5. У підрозділі 3.3 дисертант пропонує модель розвитку ринку послуг 

промислового туризму в Україні в умовах європейської інтеграції, яка 

ґрунтується на територіально-організаційному підході і застосування якої 

сприятиме інтеграції України до європейського ринку послуг промислового 

туризму (с.175-176). Водночас, із тексту дисертації не зрозуміло, чи створено в 

Україні організаційні, економічні та інституційні умови, необхідні для 

практичної реалізації зазначеної моделі. Це дозволило б більш чітко 

обґрунтувати конкретні перспективи та часові межі її можливого 

впровадження. 

 

Відповідність дисертації вимогам «Положення про порядок присудження 

наукових ступенів» 

Не зважаючи на зазначені зауваження та дискусійні положення стосовно 

дисертації, в цілому вона справляє позитивне враження. Дисертаційна робота 

Кошель Вікторії Олегівни «Розвиток європейського ринку послуг 

промислового туризму» є завершеною самостійною науковою працею, в якій 

вирішено важливу наукову задачу поглиблення теоретично-методичних засад 

дослідження розвитку європейського ринку послуг промислового туризму та 

визначення напрямів удосконалення процесу інтеграції України до 

європейського ринку послуг промислового туризму. Дисертація виконана на 

належному науково-теоретичному рівні, її зміст повністю відповідає темі, меті 

та визначеним завданням дослідження. Наукові праці, опубліковані автором, та 

автореферат у достатній мірі відображають основні положення дисертаційної  
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