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1. Актуальність теми дослідження 

Сучасні умови розвитку світового господарства характеризуються 

посиленням процесів глобалізації та регіоналізації. У міжнародному туризмі 

під впливом глобалізації відбувається загострення конкурентних відносин 

між країнами та туристичними регіонами світу, в наслідок яких, у світовій 

туристичні галузі спостерігаються якісно нові зміни, що обумовлюють 

динамічний розвиток та підвищення ролі міжнародного туризму.  

Дослідження стану та визначення пріоритетів розвитку міжнародних 

туристичних регіонів у системі світових економічних відносин набуває 

великого значення та актуальності в сучасних умовах. 

Актуальність теми дисертаційної роботи підтверджується також і тим, 

що дослідження виконано відповідно до тематики науково-дослідної роботи 

кафедри міжнародної економіки Маріупольського державного університету 

Міністерства освіти і науки України «Розвиток міжнародної 

конкурентоспроможності регіону в умовах глобальної інтеграції» (номер 

держреєстрації(0111U010450), у рамках якої досліджено потенціал розвитку 

міжнародної конкурентоспроможності регіону в умовах глобальної інтеграції, а 

також науково-дослідної теми кафедри менеджменту Маріупольського 

державного університету «Розвиток конкурентоспроможності підприємств 

сфери послуг в умовах євроінтеграції» (номер держреєстрації 0115U003040), у 



рамках якої досліджено теоретико-методологічні підходи щодо оцінки 

конкурентоспроможності підприємств на регіональному ринку туристичних 

послуг(довідка № 1573/01-23/08 від 16.02.2015 р.). 

 

2. Достовірність і обґрунтованість наукових положень,висновків та 

рекомендацій. 

Достовірність та обґрунтованість наукових положень, висновків та 

рекомендацій базується на використанні широкої інформаційної бази за 

темою дисертації, в тому числі статистичних матеріалів Державної служби 

статистики України, Державної служби з курортів і туризму України, 

національних адміністрацій країн світу, аналітичних матеріалів міжнародних 

організацій, монографій, наукових робіт провідних вітчизняних і зарубіжних 

учених, науковців і аналітиків в області міжнародного туризму, результатів 

власних досліджень автора. 

 

3. Основні наукові положення, висновки і рекомендації, що 

сформульовані у дисертації, їх новизна, рівень обґрунтованості 

Дисертація є самостійно виконаною науковою роботою, в якій 

висвітлено ідеї і розробки, що належать автору особисто і є результатом 

наукового дослідження здобувача.  

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. 

Результати дисертації, які одержані при досягненні поставленої мети, 

визначають наукову новизну роботи та його особистий внесок у дослідження 

заявленої тематики. 



Заслуговує на увагу, розроблене автором визначення «міжнародного 

туристичного регіону» відповідно до якого, це глобальна територіально-

туристична систему, яка складається з сукупності країн, що мають 

специфічні туристичні особливості (історичні, культурні, рекреаційні, 

ландшафтні та ін.), характеризуються наявністю об’єкта туристичного 

інтересу, а також ідентичними та взаємодоповнюючими географічними, 

ресурсними, інфраструктурними факторами, які сприяють підвищенню 

міжнародної конкурентоспроможності туристичних регіонів та створюють 

необхідну для зовнішнього середовища туристичну спеціалізацію (с.16), що 

суттєво збагачує теоретичне знання у галузі міжнародного туризму. 

Дисертант пропонує систему взаємоузгоджених інструментів впливу на 

національну туристичну галузь в умовах євроінтеграції, яка ґрунтується на 

фінансово-економічних, інфраструктурно-технологічних, регуляторних, 

соціально-психологічних та інноваційно-інформаційних інструментах, 

реалізація якої спрямована на підвищення стандартів якості обслуговування 

туристів до європейського рівня з метою входження України у Європейський 

туристичний регіон на правах рівноправного партнера та її перетворення на 

один з провідних європейських туристичних центрів (с.157). 

Цінним в теоретичному та прикладному аспектах є запропонований в 

роботі алгоритм оцінки міжнародної конкурентоспроможності туристичних 

регіонів світу, застосування якого дозволяє визначити конкурентні позиції 

туристичних регіонів світу та надати узагальнену інтегральну оцінку стану 

туристичної галузі регіону (с.52). 

Досліджуючи концептуальні підходи, автор наводить систематизацію 

рівнів туристичних регіонів світу з точки зору їх ієрархічної просторової 

структури (мегарегіон, макрорегіон,мікрорегіон), що може бути використано 

для дослідження міжнародної конкурентоспроможності туристичних регіонів 

світу у просторово-часовому вимірі (с.22). 



Автором сформульовано науково-практичні засади забезпечення 

міжнародної конкурентоспроможності туристичних регіонів світу, що 

базується на обґрунтуванні комплексу організаційно-економічних заходів, 

спрямованих на покращення іміджу туристичного регіону, запровадження 

фінансового стимулювання туристичної галузі, розвиток матеріально-технічної 

та інфраструктурної бази туризму, вдосконалення державного регулювання 

туристичної галузі, забезпечення професійними кадрами , впровадження яких 

дозволить стимулювати виникнення нових туристичних інтересів, а також 

забезпечити зростання потоків туристів до туристичних регіонів(с.138-151). 

Вважаємо, що елементи наукової новизни сформульовані коректно, їх 

кількість та кваліфікаційні ознаки відповідають нормативним вимогам. 

 

4.Практичне значення отриманих результатів 

Практична цінність роботи підтверджена впровадженням положень та 

висновків дисертаційної роботи в діяльність органів місцевого 

самоврядування України, туристичних агенцій та навчальних 

закладів.Рекомендації та пропозиціївпроваджено у практичну діяльність 

Департаменту економіки Донецької обласної державної адміністрації 

(довідка № 6/102/08 від 08.05.2015 р.), Управління культури і туризму 

Маріупольської міської ради (довідка № 32/01-36 від 25.02.2015 р.), 

Маріупольського відділення Донецької торгово-промислової палати (довідка 

№ 953 від 17.03.2015 р.), ТОВ «Супутник» (довідка № 23 від 

05.03.2015 р.),Готельного комплексу «Посейдон» (довідка № 19/15 від 

10.02.2015 р.), у навчальний процес Маріупольського державного 

університету Міністерства освіти і науки України при розробці навчально-

методичних комплексів та викладанні дисциплін «Рекреаційні комплекси 

світу», «Туристичне країнознавство», «Проектування підприємств у 

туристичному і готельному бізнесі» (довідка № 1573/01-23/08 від 

16.02.2015 р.). 



 

5. Повнота викладених результатів дисертації в опублікованих 

роботах 

Матеріали досліджень Осипенко К.В. в достатній мірі висвітлені у 

наукових працях автора. За результатами дослідження опубліковано 24 

наукові роботи, в тому числі 7 фахових статей у провідних наукових фахових 

виданнях, в т. ч. дві статті – в іноземних періодичних виданнях, один розділ у 

колективній монографії, а також 16 тез доповідей у збірниках тез 

міжнародних науково-практичних конференцій. 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 Публікації розкривають основні 

висновки і положення дисертаційної роботи. Апробація результатів 

дослідження пройшла на 16 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. 

 

6. Ідентичність змісту автореферату й основних положень дисертації 

За змістом дисертація та автореферат оформлені відповідно до 

встановлених вимог, при цьому автореферат ідентично узагальнює та 

відображає основні положення, викладені у дисертації. 

 

7. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту та оформлення 

дисертаційної роботи й автореферату 

1.Автор, формуючи у першому розділі теоретико-методологічне 

підґрунтя дослідження, проводить систематизацію рівнів туристичних 

регіонів світу з точки зору їх ієрархічної структури, що дозволило виділити 

категорію туристичного мегарегіону (с.20). У роботі не обґрунтовано, яким 

чином запропонована ієрархічна структура дозволяє надати оцінку 



міжнародної конкурентоспроможності туристичних регіонів різних 

таксономічних рівнів. Крім того, доцільно було б провести порівняльний 

аналіз факторів глобального та регіонального рівня, які мають відповідний 

вплив на міжнародну конкурентоспроможність цих туристичних регіонів. 

2.При обґрунтуванні комплексу організаційно-економічних заходів, які, 

з точки зору автора, забезпечують міжнародну конкурентоспроможність 

туристичних регіонів світу (п. 3.3), недостатньо приділено уваги укладанню 

та реалізації відповідних міжурядових та міжвідомчих угод про туристичне 

співробітництво, міжнародних договорів, протоколів, а також перспективних 

стратегій та програм розвитку. Детальніше висвітлення цих питань сприяло б 

стимулюванню ефективності державного регулювання туристичної сфери 

регіону та розширенню можливостей туристичної співпраці на міжнародному 

рівні. 

3.При проведенні оцінки рівня міжнародної конкурентоспроможності 

туристичних регіонів на основі використання методики інтегральних 

показників у п. 2.1 в рамках географічного підходу автором сформована 

вибірка з 21 країни, що є основними представниками туристичних регіонів 

світу. На нашу думку, запропонована вибірка є недосконалою, зокрема, 

автору необхідно пояснити, на основі яких критеріїв для аналізу кожного 

туристичного регіону було обрано саме ці країни. 

4.У підрозділі 3.3 дисертації автор наголошує на невідповідності стану 

розвитку туристичної галузі національної економіки сучасним 

загальносвітовим тенденціям. У цьому контексті слід було детальніше 

дослідити заходи щодо підтримки розвитку та інтеграції туристичної галузі 

України до Європейського туристичного регіону. 

5.У підрозділі 3.3 автор наводить перелік взаємоузгоджених 

інструментів впливу на національну туристичну галузь, серед яких доречно 

виділяє інноваційно-інформаційні інструменти, до яких відносить залучення 

у туристичну індустрію сучасних інформаційних технологій та формування 

PR-комплексу (с. 157-162). Проте, слід було б ґрунтовніше визначити 

інноваційні фактори розвитку національної туристичної галузі. 



6.На основі методу інтегральних оцінок автором було встановлено тісну 

кореляцію між обсягами надходжень від міжнародного туризму та 

туристичними прибуттями (с. 103-104), що впливає на міжнародну 

конкурентоспроможність туристичного регіону. На наш погляд, необхідно 

визначити ймовірні резерви зростання даних показників, які сприяють 

підвищенню туристичної привабливості регіонів. 

7.У підрозділі 2.2 приведений рейтинг туристичних регіонів світу за 

рівнем інтегрального показника міжнародної конкурентоспроможності, однак 

автором не зазначено, які саме складові конкурентоспроможності (індекси 

атрактивності) в найбільшому ступені визначають загальний індекс 

конкурентоспроможності в різних туристичних регіонах. 

8.Нам представляється, що робота значно виграла б, коли б автор 

проаналізував рівень міжнародної конкурентоспроможності туристичної 

галузі України шляхом співставлення з країнами більш полярними за 

однорідністю впливу факторів привабливості туристичних регіонів. 

9.При оцінці євроінтеграційного спрямування України та необхідності 

наближення рівня розвитку національної туристичної індустрії до європейських 

вимог та стандартів у сфері туризму, автором удосконалено регуляторний 

механізм національної туристичної галузі за рахунок включення до нього 

системи взаємоузгоджених інструментів впливу на туристичну галузь (c.157), 

проте недостатньо висвітлено організаційні питання формування механізму 

функціонування національної туристичної галузі. 

 

8. Відповідність дисертації нормативним вимогам Міністерстваосвіти і 

науки України. Загальні висновки по дисертаційній роботі 

Дисертаційна робота ОсипенкоКристини Валеріївни «РОЗВИТОК 

МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ 

РЕГОНІВ СВІТУ», яку подано на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і 

міжнародні економічні відносини, є завершеною науковою працею,  

 



 


