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ВІДГУК 

офіційного опонента 

доктора економічних наук, професора Мешко Наталії Петрівни 

на дисертаційну роботу Скарги О.О. на тему «Транснаціоналізація ринку 

туристичних послуг в умовах глобалізації», 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 

Процес глобалізації, який викликає взаємозалежність країн, визначається 

переважно в економічній і соціальній сферах. Як важлива галузь багатьох 

сучасних національних економік, туризм вважається важливим інструментом 

економічного розвитку. Він функціонує як фактор стимулювання як місцевого, 

так і регіонального соціально-економічного зростання на мікро- та 

макроекономічному рівні. У зв'язку з попитом на туристичні послуги, який 

збільшується з кожним роком, розвиток цього сектора в усьому світі впливає на 

рівень підприємництва, інвестицій та інновацій. Це супроводжується 

створенням та розвитком туристичних транснаціональних корпорацій. 

Зазначене зумовлює актуальність теми дисертаційної роботи та 

важливість поставлених завдань. Поглиблення теоретико-методологічних засад 

дослідження міжнародного ринку туристичних послуг та розробка науково-

практичних рекомендацій щодо розвитку  міжнародного ринку туристичних 

послуг з урахуванням впливу процесів транснаціоналізації та глобалізації, що є 

метою дисертаційного дослідження О.О. Скарги, має важливе наукове та 

практичне значення.  
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Наукова новизна отриманих результатів 

Аналіз дисертаційної роботи дозволяє засвідчити, що наукові положення, 

висновки, пропозиції та рекомендації, отримані відповідно до поставленої мети, 

містять елементи наукової новизни і полягають у наступному:  

поглиблено понятійно-категоріальний апарат дослідження 

транснаціоналізації за рахунок представлення авторського визначення категорії 

«транснаціональна корпорація», яку дисертант трактує як інтернаціональну за 

сферою функціонування компанію, що має вихідну національну приналежність, 

географічна диверсифікація діяльності якої відбувається шляхом формування 

зарубіжних активів (розгалужених підприємницьких структур 

транснаціонального типу) з метою максимізації прибутків у міжнародному 

масштабі (с.43); та категорії «транснаціоналізація ринку туристичних послуг», 

яку пропонується розглядати як 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. 63); 

- поглиблено теоретичні засади дослідження глобалізації, а саме визначено, 

що на етапі глобалізації наявні зрушення у світовій економіці перетворились з 

аттракторів структурування та інтеграції локальних економік на глобальні 

аттрактори інформатизації, капіталізації та соціалізації. При цьому принципова 

асиметричність ризиків і вигод глобалізації для різних груп країн посилюється 

наслідками впливу на національні економіки неоліберальної моделі 

глобалізації. Досліджуючи основні ознаки глобалізації було  встановлено, що  

поряд із загальновизнаними(взаємозалежність та взаємопроникнення 

національних економік;   послаблення економічного суверенітету національних 

держав та ін.), до ознак процесу глобалізації на сучасному етапі додались такі, як 
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прискорений розвиток сфери послуг і зростання значення транснаціональних 

корпорацій (с.15-16, 32); 

- запропоновано концептуальну схему транснаціоналізації ринку 

туристичних послуг, що базується аналізі чинників (економічні, пізнавальні та 

ін.) і специфічних ознак (комплементарний характер; субституційність; 

диференційований попит та ін.) розвитку сфери міжнародних туристичних 

послуг, з одного боку, та передумов транснаціоналізації ринку туристичних 

послуг і форм діяльності туристичних ТНК (дублювання моделі ведення 

бізнесу, мультилокальна, глобальна стратегія ТНК, транснаціональна стратегія), 

з іншого (с.61-64); 

- визначено концептуальні напрями удосконалення стратегічної політики 

транснаціональних туристичних компаній в умовах глобалізації, що 

враховують необхідність поєднання традиційних шляхів туристичної 

активності ТНК на міжнародному ринку туристичних послуг з єдиною 

синхронізованою взаємодією, орієнтованою на встановлення багатоканальних 

відносин з різними цільовими аудиторіями, для кожної з яких слід підбирати 

власну модель надання туристичних послуг з орієнтацією на зарубіжного 

споживача, за рахунок впровадження політики інтегрованих 

(взаємопов’язаних) туристичних взаємодій (с. 174,176); 

- розроблено структурно-функціональну схему інтегрованих туристичних 

взаємодій на міжнародному ринку туристичних послуг, використання якої 

передбачає у разі необхідності перебудову системи управління виробництвом 

міжнародного турпродукту, дозволить оптимальним чином підібрати засоби 

активізації діяльності на міжнародному туристичному ринку, що призведе до 

підвищення ефективності діяльності структурних підрозділів компанії. Завдяки 

інструментам інтегрованої взаємодії компанії виявляють купівельний попит, і 

вимоги щодо якості турпродукту мають бути спрямовані на те, щоб зв’язки 

покупця і виробника міжнародної туристичної послуги були довгостроковими і 

такими, що систематично повторюються (с. 174-175); 



4 

 

- розвинуто організаційно-економічні основи розвитку міжнародної 

туристичної діяльності через представлення структурної схеми формування 

якості надання турпослуг на міжнародному ринку, в якій містяться критерії 

оцінки якості туристичних послуг та підприємств туристичної індустрії, які 

проранжовані відповідно до потреб покупців та продавців туристичних послуг 

(с.169-70); 

- запропоновано застосування галузево-адаптаційного підходу до 

управління діяльністю транснаціональних туристичних компаній, 

імплементація якого дозволить максимізувати результативність діяльності з 

надання туристичних послуг у міжнародному масштабі, підтримувати імідж 

туристичної компанії, здійснювати контроль з боку материнської структури і 

одночасно реагувати на вимоги місцевих сегментів міжнародного туристичного 

ринку (с.181-182). 

 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків та 

рекомендацій 

Достовірність та обґрунтованість висновків і рекомендацій 

підтверджується коректністю постановки наукових і практичних завдань, 

комплексністю використання методичних і методологічних прийомів, 

теоретичним узагальненням широкого кола наукових праць українських та 

зарубіжних вчених з означеної проблематики, опрацюванням офіційних 

матеріалів та публікацій комісій ООН, Всесвітньої туристичної організації, 

Організації економічного співробітництва та розвитку, Всесвітнього 

економічного форуму, нормативно-правових документів Верховної Ради і 

Кабінету Міністрів України, даних Державної служби статистики України.  

Обґрунтованість та достовірність основних наукових положень, 

висновків та рекомендацій дисертаційної роботи Скарги О.О. підтверджуються 

також використанням широкого спектра загальнонаукових та спеціальних 

методів наукового дослідження: системного аналізу та узагальнення, синтезу та 

порівняльного аналізу, прогнозування та ін. 
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Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи, авторефератом Скарги 

Олександри Олександрівни дозволяє зробити висновок, що тема дисертації, 

окреслена мета та поставлені автором завдання повністю реалізовані в процесі 

дослідження, результати якого відображені у роботі, а також в узагальненому 

вигляді сформульовані у висновках, що виносяться на захист. 

 

Зв'язок дослідження з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційна робота відповідає напрямкам наукових досліджень кафедри 

менеджменту Маріупольського державного університету. Зокрема, у рамках 

виконання комплексної наукової теми «Розвиток конкурентоспроможності 

підприємств сфери послуг в умовах євроінтеграції» (номер держреєстрації 

0115U003040) автором визначено напрямки удосконалення регулювання 

включення країн до міжнародного ринку туристичних послуг та головні 

завдання розвитку вітчизняної туристичної галузі з метою включення країни до 

міжнародного ринку туристичних послуг.     

 

Повнота викладення результатів в опублікованих наукових працях 

Отримані нові наукові положення дисертаційної роботи Скарги О.О., 

висновки і рекомендації повною мірою висвітлені автором 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. 

Основні результати дослідження пройшли апробацію на 19 науково-

практичних конференціях і семінарах різного рівня, що також підтверджує 

високий рівень достовірності та обґрунтованості авторських висновків та 

рекомендацій. 



6 

 

Обсяг друкованих праць та їх кількість відповідає необхідним вимогам 

щодо публікацій основного змісту дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. 

 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів 

Теоретичне та науково-практичне значення результатів проведеного 

дослідження полягає у поглибленні теоретико-методологічних основ 

дослідження міжнародного ринку туристичних послуг та науковому 

обґрунтуванні рекомендацій щодо розвитку міжнародного ринку туристичних 

послуг з урахуванням впливу глобалізації та транснаціоналізації.  

Практичні рекомендації, наукові розробки, висновки та пропозиції автора 

викладені в дисертації, впроваджено в 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.). 

Матеріали та результати дисертаційного дослідження використовуються 

у навчальному процесі при розробці навчально-методичного забезпечення та 

викладанні  дисциплін «ТНК в туристичному і готельно-ресторанному бізнесі», 

«Основи туризмознавства» в Маріупольському державному університеті МОН 

України, що дало можливість поліпшити якість підготовки студентів, збагатити 

лекційний матеріал, активізувати семінарські заняття (довідка № 01-32/574 від 

06.04.2018 р.). 

 

Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи 

Цілком підтримуючи здобувача у його наукових пошуках і відзначаючи 

високий рівень проведеного дослідження, тим не менш, щодо роботи слід 

висловити ряд зауважень.  
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1. Достатньо дискусійним виглядає твердження дисертанта, що 

потенційні ризики глобалізації у країнах світової периферії не можуть бути 

вищими, ніж у країнах центру (с.24). Тим більше, що в процесі методологічного 

опрацювання питання глобалізації наводяться погляди вчених, відповідно до 

яких «третій» та «другий» світи – це, скоріше, об’єкти процесів глобалізації, на 

противагу розвинутим країнам, які виступають суб’єктами даного процесу. 

Дану думку поділяє, зокрема, М. Кастельс, який зазначає, що у сучасному 

світовому господарстві відтворюється і закріплюється явище «глобальної 

асиметрії» (с. 24-25). Таким чином, мова має йти, скоріше, про те, що в умовах 

глобалізації держава має утримувати баланс між ступенем відкритості 

національної економіки і можливостями міжнародної кооперації у створенні 

конкурентоспроможного продукту, про що автор говорить на с. 25. Саме це 

дозволить нівелювати ризики країн з меншим рівнем економічного розвитку від 

відсутності рівноправного доступу до глобальних ринків.   

2. Беззаперечною перевагою роботи є виділення трудоресурсної 

складової процесу транснаціоналізації (п. 1.2, п. 3.3), дослідження ролі якої 

дозволило визначити роль трудоресурсного чинника як драйвера 

внутрішньокорпоративної інтерналізації – зниження корпоративних витрат, 

підвищення конкурентоспроможності ТНК тощо (с. 39-40). Водночас, висока 

питома вага зарубіжної зайнятості працівників ТНК (60-96% працівників 

зайняті на підприємствах, розташованих за межами країни походження) (с.41) 

може спричиняти негативні наслідки для країни походження – зниження темпів 

економічного зростання, збільшення безробіття тощо, – в той час як для 

приймаючих країн це означає створення нових робочих місць, залучення 

додаткової робочої сили, підвищення її кваліфікації, про що автор говорить на 

с. 42. Однак даний  феномен не отримав достатнього емпіричного розкриття в 

аналітичному розділі, що має бути враховано дисертантом при проведенні 

подальших досліджень.  

3. Досліджуючи шляхи концентрації виробництва у сфері 

міжнародного туризму, автор розглядає, з одного боку, горизонтальну та 
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вертикальну інтеграцію, диверсифікацію, конгломерацію (с.59-61), а з іншого – 

альтернативні стратегії діяльності ТНК – дублювання моделі ведення бізнесу, 

мультилокальну, глобальну, транснаціональну стратегії (с.61-62). Логічним 

продовженням викладених міркувань був би варіативний (перехресний) аналіз 

можливих комбінацій зазначених шляхів і стратегій та вибір оптимальних 

варіантів з позицій держав та ТНК.  

4. Як відомо, для багатьох країн туризм є однією з провідних статей 

формування ВВП. При цьому, як зазначено на с.75, 70% доходів світового 

туристичного ринку отримує Західна Європа, 20% - Америка, 10% - Австралія. 

Водночас, цікавим було б проведення аналізу у розрізі «частка доходів – частка 

зайнятих», оскільки, як зазначено на с.41, більше половини працівників галузі 

зайняті поза межами країн походження туристичних ТНК, – тобто нові робочі 

місця та підприємства здебільше з’являються в менш розвинутих країнах (с.77), 

в той час як створюваний результат отримують розвинуті держави. Також варто 

було б встановити, як це позначиться на сфері міжнародного туризму загалом, 

якщо, за оцінками UNWTO, в країнах зі зростаючою економікою кількість 

міжнародних туристичних прибуттів буде збільшуватись приблизно у два рази 

швидше, ніж в країнах з розвинутою економікою (с.78). 

5. Як свідчать результати проведеного дослідження, чинником, що не 

сприяє включенню України до процесів транснаціоналізації міжнародного 

ринку туристичних послуг, є скорочення частки ліцензованих туроператорів – 

вдесятеро за останнє десятиліття (с.122). Тобто складається парадоксальна 

ситуація – з одного боку, держава, за оцінками ВЕФ, використовує лише 

третину туристичного потенціалу (с.123, с.142), а з іншого – наявним є 

недостатній розвиток туристичної інфраструктури в країні як першопричина 

зазначеного недовикористання. Якщо дана ситуація є наслідком зміщення 

акцентів і порушення співвідношення чинників, які визначають міжнародну 

конкурентоспроможність галузі в умовах транснаціоналізації міжнародного 

туристичного ринку, як це зазначено на с.127, відповідно для зміни ситуації 

необхідно враховувати новітні тенденції на зазначеному ринку, як це зазначено 
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по тексту. Але, констатуючи даний факт, далі дисертант не розкриває більш 

конкретно, про які саме тенденції йде мова. Виділення даних тенденцій 

вбачається тим більш доцільним, зважаючи на необхідність розробки державної 

політики щодо стимулювання розвитку вітчизняної туристичної галузі в 

контексті підвищення конкурентоспроможності останньої, про що йде мова на 

с. 128, с. 140-141.                    

 

Відповідність дисертації нормативним вимогам Міністерства освіти і 

науки України. Загальні висновки по дисертаційній роботі 

Дисертаційна робота Скарги Олександри Олександрівни 

«Транснаціоналізація ринку туристичних послуг в умовах глобалізації», яку 

подано на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні 

відносини, виконана на високому науково-теоретичному рівні, має 

завершений характер та є самостійною науковою роботою, в якій отримано 

нові науково обґрунтовані результати щодо поглиблення теоретико-

методологічних засад дослідження міжнародного ринку туристичних послуг, а 

також запропоновано науково-практичні рекомендації щодо розвитку 

міжнародного ринку туристичних послуг з урахуванням впливу глобалізації та 

транснаціоналізації.  

Напрямок дисертаційного дослідження відповідає профілю спеціальності 

08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. Зміст 

дисертації відповідає визначеній меті та поставленим завданням, які повністю 

вирішені у процесі дослідження. Автореферат є автентичним за змістом і 

відображає основні положення дисертації, а наукові праці розкривають її 

основні положення. Висловлені зауваження та дискусійні положення не 

впливають на загальну позитивну оцінку роботи. 

Достатній рівень виконаного дослідження, наукова новизна отриманих 

результатів, теоретичне і практичне значення, достовірність висновків і 

рекомендацій,    актуальність     теми     дають     підставу     стверджувати,     що  
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