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Актуальність дослідження. 

Відповідно до офіційної статистики у  2000 році В’єтнам відвідали 

трохи більше 2 мільйонів міжнародних туристів, у 2014 році їх було вже 

близько 8 мільйонів. У 2000 році національний дохід від туристів які 

відвідали В’єтнам складав 17 мільярдів донгів у 2014 році цей дохід склав 230 

мільярдів донгів (12, 4 мільярди доларів США).  Останні роки ця країна 

займає перші місця в регіоні за темпами розвитку туристичної індустрії. 

Аналіз досвіду організаційно-правового забезпечення туризму у В’єтнамі є 

цікавим і може мати практичну значимість для удосконалення механізмів 

публічного управління туризмом в Україні. 

Варто зазначити що з набуттям Україною незалежності розвиток 

сфери туризму в нашій країні значною мірою гальмується із-зі відсутності 

чіткого бачення перш за все на питання інституційного забезпечення 

публічного управління сферою туризму в Україні.  

З огляду на це, проблематика дисертаційного дослідження Чан Тхуі 

Ван «Організаційно-правове забезпечення туризму у В’єтнамі (порівняльний 

аналіз з Україною)», є актуальною як в науковому аспекті, так і в практичній 

площині.  

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

За своїм змістом та спрямованістю тема дисертаційного дослідження 

відповідає Основним науковим напрямкам та найважливішим проблемам 

фундаментальних досліджень у галузі гуманітарних наук на 2009–2013 роки, 
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затверджених наказом Міністерства освіти і науки України та Національної 

академії наук України від 26 листопада 2009 року № 1066/609. 

Дисертаційна робота виконувалася в 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 реєстрації0111U006524) і «Проблеми адміністративно-правового 

регулювання відносин органів публічної адміністрації з громадянами в 

Україні» (номер державної реєстрації 0113U007856). 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Дисертаційне дослідження Чан Тхуі Ван є оригінальною науковою 

роботою, що вирізняється актуальністю перш за все у практичному розумінні, 

системністю, новизною предмету дослідження.  

Структурно дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які 

об’єднують дев’ять підрозділів, висновків та списку використаних джерел. 

Загальний обсяг дисертації складає 206 сторінок, з них 176 сторінок – 

основний текст і 30 сторінок – список використаних джерел. 

Структура дисертації відображає цілі та визначені задачі, в 

дослідженні автором розглянути всі поставлені питання. Ступінь 

обґрунтованості висновків, наявних у роботі, підтверджується аналізом 

достатньої кількості використаних наукових праць з юридичної тематики, а 

також літератури в сфері публічного управління туризмом, список 

літератури містить 200 найменувань. 

В роботі висвітлено проблеми, колізії та суперечності, які наявні у 

організаційно-правовому забезпечення  туризму у В’єтнамі. Крім того, 

автором пропонуються шляхи для вирішення таких проблем, зокрема 

внесення відповідних змін до законодавства та структури, системи та функцій 

органів державного управління. 
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Методологічним підґрунтям в роботі є вдале використання автором 

прийомів теорії пізнання правових явищ та науково-дослідницьких методів. 

Крім того, основою дослідження є наукові праці фахівців в сфері  теорії 

адміністративного та господарського права. 

 

Зміст дисертації відповідає вимогам паспорту спеціальності 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, за 

якою вона подана до захисту, а зміст автореферату відображає основні 

положення дисертації. 

 

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації Чан Тхуі Ван. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

одним із перших досліджень теоретичних і практичних проблем організаційно-

правового забезпечення туризму у В’єтнамі в контексті порівняльного аналізу з 

Україною.  

Основним позитивним результатом дослідження  є проведений аналіз 

впливу держави на сферу туризму у В’єтнамі й Україні. Цей вплив, як з’ясувала 

дисертант, має низку спільних рис (визначення туризму як важливої галузі 

економіки, формування і реалізація державної політики в цій галузі, 

регулювання відносин у сфері туризму на законодавчому рівні, наявність 

центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління у сфері 

туризму, застосування певних правових засобів забезпечення сфери туризму), 

так і низку відмінностей, що обумовлені превалюванням державного 

управління у сфері туризму у В’єтнамі і державного регулювання сфери 

туризму в Україні;  

Слушним є висновок який було зроблено за результатами історичного 

аналізу, а саме, що стан організаційно-правового забезпечення туризму у 

В’єтнамі на сучасному етапі (з 1999 року – до даного часу) і напрями його 

подальшого розвитку багато в чому визначаються особливостями історичних 
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етапів, які воно пройшло раніше (з 1960 року – до 1986 року; з 1986 року – 

до1999 року); 

Заслуговують на увагу запропонована оптимізація організаційної 

структуру Управління з туризму В’єтнаму. 

Аргументовано доцільність розширення кола завдань та повноважень у 

сфері туризму тих місцевих органів влади В’єтнаму, які здійснюють управління 

більш перспективними областями для розвитку туризму, зі збільшенням їх 

кадрового складу, а також створення обласних відділів з туризму (шляхом 

реорганізації обласних відділів культури, спорту і туризму). 

 Мають практичну значимість розроблені пропозиції змін до 

законодавства В’єтнаму в частині організаційно-правового забезпечення 

туризму. А саме, до Закону «Про туризм» – щодо видів туризму, періодичних 

перевірок підприємств, що займаються організацією міжнародних подорожей; 

до Закону «Про інспекцію» – щодо збільшення штату співробітників інспекцій; 

в Рішення Прем’єр-міністра від 13 березня 2014 року «Про функції, завдання, 

повноваження і організаційну структуру Управління з туризму Міністерства 

культури, спорту і туризму В`єтнаму» стосовно зміни структури Управління з 

туризму В’єтнаму, щодо включення ним у програми розвитку туризму 

сучасного рекламного матеріалу; в Циркуляр Міністерства культури, спорту і 

туризму В’єтнаму і Міністерства внутрішніх справ В’єтнаму від 06 червня 2008 

року «Про функції, завдання, повноваження і організаційну структуру відділу 

культури, спорту і туризму обласного народного комітету і відділу культури та 

інформатики повітового народного комітету» – пов’язані зі створенням 

обласних відділів з туризму та ін.. 

Також варто відмітити удосконалену класифікацію видів туризму 

В’єтнаму на прикладі Закону України «Про туризм» через доповнення 

культурного й екологічного туризму такими видами: дитячий, молодіжний, 

туризм для осіб похилого віку, сімейний, туризм для інвалідів, релігійний, 

лікувально-оздоровчий, спортивний, сільський, морський, підводний, гірський, 

пригодницький та ін.. 



5  

Має подальшу перспективу щодо практичного запровадження пропозиція 

про можливість віднесення питань державного управління туризмом у В’єтнамі 

не тільки до гуманітарної сфери, де управління ним здійснює Міністерство 

культури, спорту і туризму, а й до економічної, за прикладом України, де ці 

питання знаходяться у віданні Міністерства економічного розвитку і торгівлі, 

або створення самостійного Міністерства туризму В’єтнаму. 

 

Наукова та практична значущість отриманих результатів полягає в 

тому, що сформульовані в дисертації положення, висновки та пропозиції 

можуть бути використані у: 

 науково-дослідній сфері – як основа для подальших наукових досліджень, 

присвячених особливостям організаційно-правового забезпечення туризму в 

України; 

 правотворчій діяльності – як теоретична основа для удосконалення 

законодавства, що регулює сферу туризму України у першу чергу Закону 

України «Про туризм»; 

 сфері правозастосування – для удосконалення процесу функціонування та 

підвищення ефективності роботи органів публічного управління України, що 

задіяні у сфері туризму; 

 навчальному процесі – для підготовки підручників, посібників та при 

викладанні курсів «Адміністративне право України», «Господарське право 

України», «Муніципальне право Україні» тощо. 

 

Повнота викладу наукових положень дисертації в опублікованих 

працях. Основні положення та висновки дисертаційної роботи відображені в 9 

публікаціях, у тому числі в 6 наукових статтях, 5 з яких опубліковані в 

наукових виданнях, що визнані в Україні як фахові з юридичних наук, і 

1 стаття – у фаховому виданні з юридичних наук В’єтнаму, а також у 3 тезах 

доповідей, опублікованих за результатами міжнародних наукової і науково 

практичної конференцій та круглого столу. 
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Оцінка змісту дисертації, автореферату та їх оформлення. 

Дисертація виконана на належному теоретичному рівні, забезпечує 

повноту розв'язання актуальної наукової проблеми із відповідним внеском у 

розвиток юридичної науки. Дисертація відповідає вимогам, що висуваються до 

досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, 

визначених постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 

«Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів».  

Автореферат дисертації відповідає змісту дисертації, достатньою мірою 

розкриває положення та відповідає вимогам п. 13 вказаного Порядку. 

Рецензування дисертації дає підстави зробити висновок, що вона за 

своїм змістом та формою відповідає вимогам та профілю спеціальності 

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право.  

Дослідження виконано юридично і літературно грамотною мовою, в 

науковому стилі, текст роботи є чітким та зрозумілим. Оформлення дисертації 

та автореферату відповідає встановленим МОН України вимогам. 

 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. 

Позитивно оцінюючи науково-теоретичну і практичну значимість 

проведеного дослідження, його актуальність та наукову новизну, слід 

відмітити, що окремі положення дисертації викликають зауваження, які 

потребують уточнень або додаткової аргументації 

1. На нашу думку, у контексті історичного порівняльного аналізу 

виникнення і розвитку організаційно-правового забезпечення туризму в Україні 

і В’єтнамі, не зовсім вдалим є визначення етапу розвитку такого регулювання в 

Україні, починаючи з прийняття актів Всесоюзної центральної ради 

професійних спілок СРСР 1962 та 1968 років щодо розвитку туризму. З огляду 

на набуття Україною незалежності у 1991 році не зрозумілим також є 

порівняння В’єтнаму і України у питані зміни органів виконавчої влади, що 

здійснювали управління сферою туризму у період з 1986 по 1999 рік. 
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2. Потребує додаткового роз’яснення пропозиція автора щодо 

удосконалення структури Управління туризму Міністерства культури, спорту і 

туризму В’єтнаму через включення повноважень по розвитку туризму (сторінка 

96 роботи) до повноважень відділу туристичного ринку. Оскільки всі основні 

функції вказаного управління та його структура і так орієнтовані на виконання 

задачі щодо розвитку туристичного ринку країни. 

3. Потребує додаткової аргументації пропозиція автора щодо 

запровадження у В’єтнамі досвіду України по створенню дорадчого органу при 

уряді з питань туризму. Оскільки у роботі не наведено позитивних результатів 

від створення Координаційної ради з питань туристичної  діяльності Кабінету 

Міністрів України. Авторам навіть вказується на те, що вказана рада не провела 

жодного засідання. 

4. Потребує коментаря автора питання ефективності розгляду скарг 

іноземних громадян до органів державного контролю В’єтнаму на незадовільне 

надання туристичних послуг (сторінка 157 роботи). Оскільки, на нашу думку, 

через незнання мови, основ законодавства, обмеженим терміном перебування в 

країні іноземними туристами об’єктивно не можливо з’ясувати обставини 

конкретної адміністративної справи за скаргою. 

Разом з тим, слід наголосити, що наведені критичні зауваження суттєво не 

впливають на загальне позитивне враження від рецензованої роботи. 

 

Загальний висновок 

Дисертаційна робота Чан Тхуі Ван є цілісним, логічним, завершеним, 

самостійним дослідженням, в якому відображені нові науково-обґрунтовані 

результати, які в сукупності є суттєвими для подальшого розвитку 

адміністративного права. 

Викладене дозволяє зробити висновок про те, що дисертація 

«Організаційно-правове забезпечення туризму у В’єтнамі (порівняльний аналіз 

з Україною)» за своїм змістом, науковими результатами, новизною та іншими 

показниками відповідає Порядку присудження наукових ступенів, 



8  

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567, а її автор – Чан Тхуі Ван – заслуговує на присудження їй наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право. 

 

 


