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До спеціалізованої вченої ради Д 26.236.03  

в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького  

НАН України  

 

 

 

ВІДГУК 

 

офіційного опонента – доктора юридичних наук, професора Рябченко 

Олени Петрівни – на дисертацію Чан Тхуі Ван «Організаційно-правове 

забезпечення туризму у В`єтнамі (порівняльний аналіз з Україною)», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право 

 

 

Актуальність теми дослідження.  Надання якісних послуг у 

туристичній галузі сприяє не тільки розвитку культурної, інформаційної та 

інших сфер життєдіяльності держави, а й наповненню бюджетів усіх рівнів, 

створенню нових робочих місць, формуванню фінансового підґрунтя 

реалізації державної політики. У світі існує декілька моделей організаційно-

правового забезпечення функціонування туристичної галузі, однак зважаючи 

на існуючі особливості державотворення у різних країнах на сьогодні не 

існує оптимальної моделі такого забезпечення. Вказане обумовлене не тільки 

історичними, економічними, етнічними, релігійними та іншими чинниками, 

які впливають на розвиток держави, формування та функціонування системи 

органів державної влади, але й тенденціями глобалізації, з одного боку, а з 

іншого – активізацією міжетнічних, міждержавних конфліктів, ризиками, 

пов’язаними із нелегальною міграцією.  

Історія становлення та функціонування організаційно-правового 

забезпечення туризму у В`єтнамі та Україні характеризується наявністю 

значної кількості складних питань, які потребують свого вирішення, 

особливо враховуючи існуючу непослідовність підходу до встановлення та 

реалізації державної політики у цій сфері, випадки надання неякісних 

туристичних послуг за умови фактичної відсутності відповідальності 
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суб’єкта їх надання та низького рівня участі держави як гаранта дотримання 

прав громадян у сфері туризму.   

Зважаючи на вищезазначене, необхідність проведення наукового 

пошуку, присвяченого вирішенню наукового завдання щодо вдосконалення 

організаційно-правового забезпечення туризму у В`єтнамі у контексті 

порівняльно-правового аналізу із таким забезпеченням в Україні, не викликає 

сумніву, а тому тема представленої роботи є актуальною і значимою для 

розвитку науки адміністративного права, у якій дослідження порівняльно-

правового характеру посідають особливе місце, а також для визначення 

напрямків вдосконалення чинного законодавства, норми якого регулюють 

відносини у сфері туризму. 

Актуальність обраної теми визначається й тим, що дисертаційне 

дослідження виконане у межах науково-дослідних робіт відділу проблем 

державного управління та адміністративного права Інституту держави і права 

ім. В.М. Корецького НАН України «Адміністративно-правові проблеми 

оптимізації державного управління в Україні» (номер державної реєстрації 

0111U006524) і «Проблеми адміністративно-правового регулювання 

відносин органів публічної адміністрації з громадянами в Україні» (номер 

державної реєстрації 0113U007856). 

Безсумнівною перевагою роботи є критичне опрацювання праць 

відомих українських та зарубіжних вчених-адміністративістів, звернення до 

наукового доробку представників української та в’єтнамської науки з питань 

державного управління та державного регулювання, використання 

нормативно-правових актів, що регулюють відносини з організації туризму в 

Україні та В`єтнамі. Грамотне застосування дисертанткою сучасних методів 

наукового пізнання, характерних для досліджень юридичного спрямування, 

забезпечує належний ступінь обґрунтованості та достовірності отриманих 

результатів. Зокрема, дослідниця звертається до світових моделей 

організаційного забезпечення сфери туризму та досліджує їх вплив на 

розвиток туризму у В`єтнамі.  
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Виконана дисертаційна робота має комплексний характер, що означає 

системність підходу до дослідження теоретичних проблем організаційно-

правового забезпечення туризму у взаємозв’язку із практикою діяльності 

уповноважених суб’єктів такого забезпечення. Структурно дисертація 

складається із вступу, трьох розділів, нерозривно пов’язаних між собою, 

висновків, списку використаних джерел. Структура дисертації повністю 

відповідає цілям і задачам дослідження, дозволяє послідовно вирішити всі 

завдання наукового пошуку, сформульовані у роботі. 

У вступі дисертації обґрунтована актуальність теми дослідження, 

визначені його об’єкт, предмет, мета і задачі, зв’язок з науковими 

програмами, методологічні основи, аргументовані наукова новизна та 

практичне значення одержаних результатів, наведено відомості щодо 

апробації результатів дослідження (с.3-11). 

Дисертантка надає пріоритет загальній характеристиці організаційно-

правового забезпечення туризму, у межах якої здійснено аналіз особливостей 

туризму у В`єтнамі, досліджено співвідношення понять державного 

управління, державного регулювання і організаційно-правового забезпечення 

туризму, проведено періодизацію становлення організаційно-правового 

забезпечення туризму у В`єтнамі.  

Дисертантка слушно виділяє спільні та відмінні риси впливу держави 

на сферу туризму у В`єтнамі та Україні. Так, серед спільних рис зазначено 

про визначення туризму як важливої галузі економіки, системо утворюючий 

характер державної політики у цій галузі, регулювання відносин у сфері 

туризму на законодавчому рівні, наявність центрального органу виконавчої 

влади, який здійснює управління у сфері туризму, застосування певних 

правових засобів забезпечення сфери туризму. До відмінних рис впливу 

держави на виділену сфері віднесено його характер, що визначається 

домінантою державного управління у сфері туризму у В`єтнамі, на відміну 

від державного регулювання цієї сфери в Україні (с.3 автореферату, с.7 

дисертації). В роботі вірно вказано про визначний вплив географічних, 
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релігійних, історичних та інших чинників на особливості туризму у В`єтнамі 

та взаємозв’язок туризму із економікою, культурою, зайнятістю населення, 

міжнародними відносинами, екологією, готельним і транспортних бізнесом. 

Зокрема, характеризуючи демографічний чинник впливу на розвиток туризму 

у В`єтнамі, вказано про превалювання кількості осіб молодого і середнього 

віку, що названо чинником, який має позитивний характер (с.15 дисертації). 

Дисертантка звертає увагу на наявність 7300 об’єктів історико-культурної 

спадщини, серед яких 4 тисячі мають державне значення (с.17 дисертації). 

Вказано про нові види туризму – екологічний, сільський, розкрито 

особливості релігійного туризму (с.21 дисертації). Стосовно ролі держави 

встановлено її значення у організації туризму та правовому забезпеченні 

функціонування відповідної галузі економіки (с.24, с.37 дисертації). 

Розкриваючи співвідношення понять «державне управління», 

«державне регулювання», «організаційно-правове забезпечення туризму», 

дисертантка приєднується до думки вчених про те, що державне управління є 

цілеспрямованим впливом на об’єкти управління, використання методів, які 

передбачають підпорядкування цих об’єктів безпосередньому 

управлінському впливу суб’єкта управління. Державне регулювання 

пов’язане не стільки з впливом на об’єкти управління, скільки на середовище 

оточення, що передбачає високий ступінь альтернативності їх поведінки (с.6 

автореферату, с.39 дисертації), а тому регулювання, порівняно з управлінням, 

охоплює більш широку організаційну діяльність (с.38 дисертації). 

В роботі підтримано розуміння інституційного забезпечення сфери 

туризму як системи державних і недержавних організаційних структур, а не 

тільки об’єднання суб’єктів туристичної діяльності та неприбуткових 

організацій у сфері туризму. У зв’язку із цим, в роботі розглянуто у 

взаємозв’язку інституціональне (або організаційне) і правове забезпечення    

(с.34 дисертації). Дисертантка слушно вказує про те, що в Україні у сфері 

туризму превалює державне регулювання, яке здійснюють Верховна Рада 

України, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, що 



5 

 

забезпечують формування державної політики у сфері туризму і курортів, 

Верховна Рада АРК, місцеві державні адміністрації, а також інші органи у 

межах компетенції (с.38 дисертації). 

Такий аналіз став підґрунтям формулювання положень наукової 

новизни, які стосуються визначення шляхів розширення кола завдань і 

повноважень у сфері туризму певних місцевих органів влади В`єтнаму, а 

також вдосконалення їх кадрового забезпечення (с.4 автореферату, с.8 

дисертації). До переваг наукового доробку слід віднести і виділені основні 

засоби державного управління туризмом у В`єтнамі, зокрема – планового, 

аналітичного, забезпечувального, контрольного характеру (с.40 дисертації). 

Дисертантка пропонує згрупувати правові засоби забезпечення туризму у 

В`єтнамі у дві групи: правові акти органів виконавчої влади у сфері туризму 

та правові засоби забезпечення підприємництва у цій сфері (с.45 дисертації). 

До останніх віднесено: державну реєстрацію суб’єктів підприємницької 

діяльності, ліцензування, стандартизацію, сертифікацію, державний 

контроль, притягнення порушників до адміністративної відповідальності 

(с.175 дисертації). В Україні до адміністративно-правових засобів 

регулювання туристичної галузі віднесено дві групи: засоби дозвільного 

характеру (ліцензування, дозволи на туристичне супроводження, 

сертифікацій і стандартизація, категорійність об’єктів туристичної 

інфраструктури), а також засоби впливу (контроль діяльності у галузі 

туризму та відповідальність за порушення законодавства про туризм). Першу 

групу адміністративно-правових засобів запропоновано доповнити 

реєстрацією  (с.67 дисертації).  

В роботі чітко виділено основні цілі державного регулювання у сфері 

туризму в Україні (с.42 дисертації), шляхи реалізації цілей (с.43 дисертації), 

пріоритетні напрямки державної політики у сфері туризму (с.43-44 

дисертації). Запропоновано визначення організаційно-правового 

забезпечення туризму як  діяльності відповідних органів виконавчої влади 

центрального та місцевих рівнів щодо державного управління (регулювання) 
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туризмом за допомогою правових засобів його забезпечення (с.45, с.171 

дисертації). 

Вказані положення є перспективними для подальших наукових 

досліджень і мають потенціал для дослідницької розвідки не тільки вузько-

предметного характеру. 

Досліджуючи генезис організаційно-правового забезпечення туризму у 

В`єтнамі, в роботі виділено три етапи його становлення й розвитку, які 

охоплюють період з 1960 року по теперішній час (с.14 автореферату, с.172 

дисертації). Такий період визначено невипадково, а у взаємозв’язку із тими 

політико-правовими процесами, які відбувались у вказаній державі. Поряд із 

цим, викликає зацікавленість ґрунтовний аналіз аналогічних процесів, що 

відбувався в Україні, який дозволив дисертантці вказати про зв'язок туризму 

із такими галузями як зовнішня торгівля, культура, спорт та інші, що 

характерно і для В`єтнаму, а також зазначити про вісім змін центрального 

органу виконавчої влади у сфері туризму, які відбулись за останні 25 років в 

Україні (с.65 дисертації).  

Другий розділ дисертаційного дослідження присвячений 

організаційному забезпеченню туризму у В`єтнамі. Проведена наукова 

розвідка дозволила зробити висновок про існування декількох моделей 

організаційного забезпечення сфери туризму, які існують у світовій практиці, 

проте жодна з них не може бути визнана оптимальною та універсальною. 

Модель організаційного забезпечення туризму у В`єтнамі передбачає 

включення до компетенції профільного міністерства не тільки питання 

туризму, але й культури, спорту. Стосовно України, організаційне 

забезпечення туризму здійснює Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі (с.172 дисертації). Проведений порівняльно-правовий аналіз 

особливостей організації та діяльності органів виконавчої влади у сфері 

туризму у В`єтнамі та Україні (підрозділи 2.2, 2.3) дозволив вказати про 

достатню ступінь відповідності повноважень Уряду і центральних органів 

виконавчої влади, а наявність відмінності визначається особливостями 



7 

 

туристичної діяльності у названих країнах. Дисертантка критично 

опрацьовуючи наявні тенденції та особливості організаційно-правового 

забезпечення туризму у В`єтнамі та Україні, обґрунтовує шляхи 

вдосконалення законодавства В`єтнаму на підставі запозиченого позитивного 

досвіду України, серед яких не тільки закріплення поділу туризму на види, 

але й встановлення доцільності запровадження дорадчого органу по туризму, 

яким в Україні виступає Координаційна рада з питань туризму як дорадчий 

орган Кабінету Міністрів України (с.173-174 дисертації). 

Логіка наукового аналізу визначила опрацювання пропозицій і 

рекомендацій, спрямованих на удосконалення правових засобів забезпечення 

туризму у В`єтнамі, які спрямовані на пошук закріплених в Конституції 

В`єтнаму оптимальних шляхів реалізації економічної політики  (Розділ 3). 

Безумовною перевагою роботи є її логічна побудова та взаємозв’язок і 

обґрунтований характер усіх наукових положень, що виносяться на захист, а 

також тих, які мають проміжний характер і фактично передують визначенню 

наукової новизни. Зокрема, вказане стосується доведення взаємозв’язку і 

взаємообумовленості таких термінів як «державне управління», «державне 

регулювання», «організаційно-правове забезпечення», зміст яких розкритий 

із врахуванням предмету наукового дослідження, спираючись на критичний 

аналіз існуючого наукового доробку. Системний характер має визначення 

правових засобів забезпечення туризму у В`єтнамі, адміністративно-

правових засобів регулювання туристичної галузі в Україні та їх групування, 

що дозволяє встановити спільне і різницю між ними і є основою визнання 

доцільності здійснення їх порівняльно-правового аналізу із подальшим 

обґрунтуванням пропозицій щодо їх вдосконалення. Зокрема, запропоновано 

шляхи вдосконалення правових засобів забезпечення туризму у В`єтнамі, 

закріпивши у законодавстві положення про заходи захисту, розвитку 

туристичних ресурсів, інформаційного забезпечення туризму, кадрового 

забезпечення (с.175 дисертації). 

У контексті питань розвитку місцевих ініціатив, формування 
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ефективних засобів і способів самоврядного впливу на місцевому рівні 

викликає зацікавленість критичний аналіз повноважень місцевих органів 

виконавчої влади, що займаються питаннями туризму у В`єтнамі та Україні, 

виділення тих проблемних питань, які потребують першочергового 

вирішення. Зокрема, зазначено про необхідність вирішення проблеми 

усунення дублювання повноважень суб’єктів організаційного забезпечення 

туризму на місцевому рівні, яку в перспективі планується вирішити шляхом 

проведення реформи децентралізації влади із внесенням відповідних змін до 

Конституції України (с.16 автореферату, с.174-175 дисертації). Дисертантка 

обґрунтовує заходи щодо оптимізації організаційної структури Управління з 

туризму В`єтнаму, в якому пропонує створити наступні структурні 

підрозділи: міжнародної діяльності, розвитку підприємств, маркетингу, 

планування, розвитку галузей, пізнання місця перебування (с.3-4 

автореферату, с.8 дисертації).    

Одержані результати, без сумніву, становлять як науково-теоретичний, 

так і практичний інтерес. Так, з метою удосконалення окремих правових 

засобів забезпечення підприємництва у сфері туризму у В`єтнамі 

запропоновано зміни у законодавство, що стосуються модернізації 

стандартів, встановлених для готелів, а також підприємництва у сфері 

організації міжнародних подорожей та подорожей у межах країни, 

врегулювання питання про кількість співробітників інспекцій із наданням 

повноважень інспекціями збільшувати кількість для здійснення інспекційної 

діяльності. 

Виходячи з вищезазначеного, можна із впевненістю констатувати, що 

використання одержаних результатів дозволить певною мірою поглибити 

теоретичні основи організаційно-правового забезпечення туризму у В`єтнамі 

та обґрунтувати наукові висновки і пропозиції щодо його вдосконалення 

внаслідок здійснення порівняльно-правового аналізу організаційно-

правового забезпечення туризму у В`єтнамі та Україні. 

Положення та висновки, сформульовані в дисертації, безумовно, 
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мають теоретичну і практичну цінність, їх може бути використано для 

поліпшення правотворчої діяльності у сфері туризму. Висновки та 

пропозиції, що містяться в дисертації, можуть бути використані під час 

розроблення змін і доповнень до нормативних актів, що регулюють питання 

організаційно-правового забезпечення туризму. Обгрунтовані авторкою 

положення і рекомендації можуть бути рекомендовані для використання у 

правозастосовній діяльності суб’єктів організаційно-правового забезпечення 

туризму, а також під час викладання дисциплін адміністративно-правової 

спрямованості. 

Результати дисертаційної роботи викладені у 9 публікаціях, у  тому 

числі в 6 наукових статтях, 5 з яких опубліковані у фахових юридичних 

виданнях України та 1 стаття – у фаховому виданні з юридичних наук 

В`єтнаму, а також у 3 тезах доповідей на міжнародних конференціях та 

круглому столі.  

Автореферат дисертації відповідає її змісту та повністю відображає 

основні положення проведеного дослідження. Дисертацію та автореферат 

оформлено відповідно до встановлених вимог. 

 

Дискусійні положення. Висока оцінка змісту дисертаційного 

дослідження не виключає наявність окремих питань, які мають дискусійний 

характер або потребують додаткового обґрунтування. 

 

1. Дисертантка доводить визначальний характер впливу на стан 

організаційно-правового забезпечення туризму у В`єтнамі на сучасному етапі 

(з 1999 року по теперішній час) особливостей історичних етапів розвитку 

вказаного забезпечення туризму з 1960 року по 1986 рік і з 1986 року по 1999 

рік (с.7 дисертації). Не заперечуючи, жодним чином, правильність цього 

положення, його наукову значимість, тим не менше, можна вказати про те, 

що у підрозділі 1.2 підкреслено значення також і  географічних, релігійних, 

історичних та інших чинників для розвитку туризму у В`єтнамі. Вказане 
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обумовлює доцільність визначення дисертанткою співвідношення вказаних 

чинників.    

2. На с.77-79 дисертації перелічені основні функції державного органу 

у сфері туризму, які виділені, виходячи з рекомендацій Світової туристичної 

організації, де передбачено, що орган державного управління туризмом 

повинен займатися тільки туризмом (с.77-78 дисертації). Однак в роботі 

доводиться доцільність впровадження у сферу управління туризмом у 

В`єтнамі досвіду України у частині, що стосується  віднесення питань 

державного управління туризмом у В`єтнамі не тільки до гуманітарної сфери, 

а й до економічної (с.4 автореферату, с.с.9,173 дисертації). Така пропозиція 

дійсно викликає зацікавленість, проте її доцільність потребує додаткового 

обґрунтування, особливо враховуючи згадані вище рекомендації.  

3. Дисертантка на с.80-81 дисертації слушно звертає увагу на 

необхідність вдосконалення функції захисту інтересів споживачів, 

національних продуктів та продавців туристичних послуг, регіонів, 

туристичних центрів, погоджуючись фактично із думкою вчених 

(О. Є. Кузьмін, А. В. Дубодєлова, І. Я. Кулиняк, Х. Ю. Малкуш). У зв’язку з 

цим, доцільним вдається подальший аналіз проблеми вдосконалення 

адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері 

туризму. Разом з тим, враховуючи, що робота присвячена організаційно-

правовому забезпеченню туризму, відповідне дослідження матиме 

перспективний характер. Однак, ґрунтовний аналіз проведеної роботи 

обумовлює додаткове питання про окреслення, принаймні, у загальних рисах, 

пропозицій щодо формування відповідного юрисдикційного законодавства 

В`єтнаму.  

4. На с.136-137 дисертації виділено першу групу заходів, які 

передбачені у Генеральному плані розвитку туризму В`єтнаму до 2020 року з 

перспективою до 2030 року, а також у Плані розвитку людських ресурсів для 

туризму на період 2011 – 2020 років і стосуються заходів щодо розвитку 

людських ресурсів для туризму.  У зв’язку з цим бажано було би сформувати 
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авторські пропозиції відносно вдосконалення кадрового забезпечення 

туристичної галузі В`єтнаму, особливо у контексті виконаного 

дисертаційного дослідження. 

 

Втім, зазначені зауваження не знижують в цілому високого рівня 

дисертаційного дослідження, а тому можна дійти такого загального 

висновку: дисертація на тему «Організаційно-правове забезпечення туризму 

у В`єтнамі (порівняльний аналіз з Україною)» відповідає науковій 

спеціальності, за якою вона виконана, і являє собою закінчену науково-

дослідну роботу, в якій отримані нові науково обґрунтовані результати в 

галузі адміністративного права, що в сукупності розв’язують важливе 

наукове завдання вдосконалення організаційно-правового забезпечення 

туризму у В`єтнамі в контексті його порівняння з організаційно-правовим 

забезпеченням туризму в Україні, що має істотне значення для цієї науки. 

Основні результати дисертації відображають особистий внесок дисертантки в 

їх досягнення. А отже, дисертаційне дослідження повністю відповідає 

вимогам Порядку присудження наукових ступенів, що затверджено 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567 (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів 

України №656 від 19.08.2015, №1159 від 30.12.2015) щодо кандидатських 

дисертацій, а його автор – Чан Тхуі Ван – заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. 

 


