
ВІДГУК 

ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 

про дисертаційну роботу Топалової Олесі Іллівни на тему: 

«Суспільно-географічні передумови та перспективи розвитку 

адаптивного туризму в Україні», що подана на здобуття наукового ступеня 

кандидата географічних наук 

за спеціальністю 11.00.02 - економічна та соціальна географія 

1. Актуальність обраної теми дослідження та її зв'язок із планами і 

напрямами науково-дослідних робіт наукових установ і організацій, 

державними та галузевими науковими програмами. 

Суспільство на різних етапах свого розвитку потребувало і потребуватиме 

толерантного ставлення до людей зі звуженими перспективами реалізації своїх 

соціальних функцій. Дана аксіома особливо актуальна натепер, коли зростає як 

стратифікація економічного розвитку країн, так і соціальне розшарування 

людності. Окрім того, підвищуються загрози природного (повені, урагани, 

землетруси тощо) та суспільного (конфлікти, війни, теракти тощо) характеру. Все 

це свідчить про те, що збільшуватиметься кількість людей з обмеженими 

фізичними можливостями та зменшуватиметься їхня адаптованість до нових 

умов і загроз. 

Інвалідність людини - це явище соціальне, тому уникнути його не 

може жодна країна. Виходячи з цього, кожна держава відповідно до рівня 

свого соціально-економічного розвитку, пріоритетів і можливостей формує 

політику щодо надання допомоги неповносправним особам. У тому числі і 

для сучасної України важливою складовою соціальної політики повинен 

стати соціальний захист осіб з інвалідністю. Саме це сприятиме їхній 

соціальній інтеграції. У цьому контексті і туризм повинен стати однією з 

важливих форм соціальної реабілітації та адаптації маломобільних груп 

населення до умов зовнішнього середовища. 

За даними Міністерства соціальної політики, в Україні постійно зростає 

чисельність осіб з інвалідністю. Зою: " ' ' :ть досягла 2,8 млн. 

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 
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осіб або 6,1% населення країни. На жаль, дана величина має тенденцію до 

подальшого зростання, оскільки збільшується чисельність ДТП та тривають 

бойові дії на сході країни. Виходячи з цього та зважаючи на недосконалість 

системи медичного обслуговування, зростає потреба в організації 

спеціалізованих заходів щодо соціальної та фізичної реабілітації населення та 

воїнів, які перебувають (або перебували) в зоні проведення антитерористичної 

операції. Зокрема, на 2016 р. 132 тис. учасників АТО були демобілізовані (з них 

80% потребують реабілітації), а 45 тис. буде демобілізовано найближчим часом. 

З огляду на це, тема дисертаційного дослідження О.І.Топалової відповідає 

одному з напрямів соціальної географії, а тому її актуальність не викликає 

жодного сумніву. 

Дисертаційне дослідження тісно пов'язане з науковою тематикою кафедри 

туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства Мелітопольського 

державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького. Воно 

виконувалось у межах тем „Стан та перспективи географічних і методичних 

досліджень Запорізького краю та суміжних територій в умовах інтеграційних 

процесів" (№ держреєстрації 0110U003217) і Етнічна географія Запорізької 

області. Історія та сучасність" (№ держреєстрації 0115U001736), а також 

відповідало науковій тематиці НДЛ рекреаційної географії та туризму 

Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького 

та положенням проектної розробки міської моделі міжкультурної інтеграції 

„План міжкультурної інтеграціїм.Мелітополь на 2015-2020рр.". 

2. Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їхня достовірність і новизна. 

Основні результати досліджень автора достатньою мірою обгрунтовані, 

їхня наукова достовірність не викликає сумнівів, оскільки вони отримані завдяки 

аналітичній роботі. В основу дослідження покладено положення теорії та 

методології адаптивного туризму, його суспільно-географічного аналізу, 

чинників формування та визначення сучасного стану і перспектив розвитку. 

Окрім того, обґрунтованість і достовірність результатів роботи і висновків, що 

сформульовані у дисертації, забезпечуються цілеспрямованим використанням і 
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з 

поєднанням наукових методів дослідження, зокрема, загальнонаукових (аналізу 

та синтезу, дедукції та індукції, моделювання) і конкретнонаукових 

(порівняльно-географічного, картографічного, демографо-статистичного). 

Застосування різноманітних методів суспільно-географічного дослідження є 

достатнім для формулювання науково-коректних висновків та рекомендацій. 

При підготовці дисертації здобувай опрацювала значний масив 

літературних джерел (праці як вітчизняних, так і зарубіжних вчених), 

статистичної, аналітичної, картографічної інформації, що дозволило здійснити 

суспільно-географічне дослідження передумов і перспектив розвитку 

адаптивного туризму в Україні. Всі вони відбивають основні сучасні науково-

теоретичні положення і засади суспільної географії, медичної географії, географії 

ПРП, теоретичні принципи геопросторової організації суспільства, загалом і 

рекреаційної географії та географії туризму, зокрема. 

Інформаційною базою дослідження стали закони та підзаконні акти з 

питань соціального захисту інвалідів, статистичні матеріали численних 

Всеукраїнських організацій та об'єднань інвалідів, матеріали Державної служби 

статистики, Міністерства молоді та спорту, Українського товариства охорони 

природи, результати власних спостережень і розрахунків автора. Обробка 

табличного та графо-аналітичного (графіки, діаграми та картосхеми) матеріалів 

здійснені за допомогою комп'ютерних технологій із використанням сучасного 

програмного забезпечення. 

Аналіз суспільно-географічних передумов та перспектив розвитку 

адаптивного туризму в Україні детально проілюстрований 29 рисунками, з яких 

16 - картосхеми. Велика кількість статистичного матеріалу опрацьована на 

основі 10 таблиць, що мають місце в текстовій частині роботи. Крім того, 

основний матеріал доповнений 18 додатками із загальним обсягом 54 сторінки, 

де міститься, зокрема, 12 таблиць і глосарій на 11 сторінках. 

Наукові положення, висновки та рекомендації, що наведені в роботі, 

мають високий ступінь обґрунтованості. Дисертація є оригінальною науковою 

працею, яка виконана на належному теоретичному і прикладному рівні. Вона має 
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послідовну та виважену структурну будову і для неї властива структурно-

змістовна єдність і послідовність у розкритті проблеми, що досліджується. 

Вважаємо, що обсяг матеріалу є достатнім для обґрунтування наукових 

положень, висновків і рекомендацій, які запропоновані дисертантом. 

Виходячи з поставленої мети перед дисертаційною роботою: виявлення 

суспільно-географічних передумов формування адаптивного туризму в 

Україні та визначення перспектив його розвитку, здобувач успішно вирішила 

наступні завдання, які відзначаються своєю науковою новизною: 

S автором вперше розроблена класифікація адаптивного туризму, яка 

розкриває специфіку включення до загального туристського простору людей 

з особливими потребами (§1.3, стор.28-37); 

^ запропонована низка структурно-логічних моделей, а саме: модель 

структури «методологічного поля» та стратегічних пріоритетів розвитку 

адаптивного туризму (§1.4, стор.38-46), модель адаптивного туризму (§1.5, 

стор.46-52), модель створення туристсько-реабілітаційного центру (§4.2, 

стор.133-137), принципова схема створення «доступних» туристських маршрутів 

(§ 4.3, стор. 137-148); 

•S виявлений просторовий каркас перспективної координаційної системи 

адаптивного туризму в Україні та визначені його далекосяжні (перспективні) 

туристсько-реабілітаційні центри (§4.1, стор. 129-132); 

•S проведений комплексний суспільно-географічний аналіз чинників 

формування адаптивного туризму (соціально-демографічних, природно-

географічних, культурно-історичних та ін.), що дозволило виявити особливості 

перспективної територіальної організації адаптивного туризму в Україні (розділ 

2, стор. 55-104); 

S здійснені розрахунки за методом SWOT-аналізу дали підстави 

стверджувати, що, навіть за сучасної нестабільної економічної та політичної 

ситуації в країні, розвиток адаптивного туризму та його спеціальних програм 

є доречним (§3.3, стор. 120-126); 
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^ обґрунтована оцінка можливостей НПП України щодо організації 

туристсько-екскурсійної діяльності для осіб маломобільної групи населення 

(§4.3, стор.137-148). 

3. Значущість дослідження для науки і практики та шляхи його 

використання. 

Отримані результати дисертаційного дослідження О.І.Топалової мають 

важливе науково-теоретичне і практичне значення, цінність яких 

визначається комплексним, міждисциплінарним підходом до вирішення 

поставлених завдань. Доробок дисертантки в теорію соціальної географії 

полягає у розширенні поняттєво-термінологічного апарату науки, 

вдосконаленні методики суспільно-географічного дослідження передумов та 

перспектив розвитку адаптивного туризму в Україні. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що 

окремі положення дисертації були використані при створенні доступних 

туристських маршрутів для осіб з обмеженими фізичними та 

психофізичними можливостями на території Національного природного 

парку «Приазовський» (довідка № 419/13-08) та залучені Мелітопольським 

міським виконавчим комітетом до проектної розробки міської моделі 

міжкультурної інтеграції «План міжкультурної інтеграції міста Мелітополь 

на 2015-2020 рр.» (довідка № 01-06/433). 

Результати дисертаційного дослідження, його положення, висновки та 

пропозиції впроваджені в навчальний процес географічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, використані при 

розробці програм навчальних дисциплін «Активний туризм», «Соціальний 

туризм» та використовуються при викладанні дисциплін «Географія рекреації та 

туризму», «Активний туризм: діяльність туристичної самодіяльної організації» 

на кафедрі країнознавства та туризму (довідка № 050/352-30); Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова та 

використовуються при викладанні навчальних дисциплін «Спортивний туризм», 

«Діяльність туристської самодіяльної організації» на кафедрі туризму і 
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готельного господарства (довідка № 1989); Навчально-наукового інституту 

економіки і права Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького при викладанні навчальних дисциплін «Географія туризму», 

«Організація анімаційної діяльності», «Рекреалогія» на кафедрі туризму і 

готельно-ресторанної справи (довідка № 183/03). 

Окрім того, наукові розробки та практичні рекомендації впроваджені в 

інтегровані програми навчального процесу Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького на кафедрі туризму, 

соціально-економічної географії для напрямів підготовки 6.140103 «Туризм» та 

6.010201 «Фізичне виховання» при викладанні навчальних дисциплін: 

«Географія туризму», «Організація туризму», «Спеціальний туризм» та 

використані при розробці програм навчальних практик «Туризм», «Туристичний 

похід» та методичних рекомендацій з навчальної дисципліни «Спеціальний 

туризм» (довідка № 01-28/513). 

4. Дискусійні положення, зауваження та пропозиції. 

За загальної позитивної оцінки даної роботи необхідно звернути увагу на 

деякі положення, що не отримали належного розкриття у ній, а тому є 

дискусійними. Також у дисертації мають місце певні неточності та недоліки. 

Виходячи із зазначеного, вважаємо за необхідне наголосити на наступному: 

> на стор. 21 (у тексті) та на стор. 22 (рис. 2.1.) подана класифікація 

вітчизняних та зарубіжних публікацій щодо адаптивно-інвалідної проблематики. 

Вона вийшла, на нашу думку, якоюсь безликою. Її необхідно було б означити за 

прізвищами тих, хто першим почав працювати у тому чи іншому напрямі або хто 

найбільше доклався до розробки питань тієї чи іншої проблематики; 

> візуальне сприйняття рис. 1.6 «Структура „методологічного поля" та 
ч 

стратегічні пріоритети розвитку адаптивного туризму» (стор. 41) (текст у полі 

«Науково-методологічна модель суспільно-географічного дослідження 

адаптивного туризму») доволі низьке. Таким же є рис. 2.6. «Регіональні 

відмінності оцінки чинників розвитку адаптивного туризму» (стор. 76), а саме -

текст в середині кіл на тлі найбільших адміністративних регіонів України; 
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У не переконливим, як на нас, є визначення кола природних компонентів (§2.2 

«Природно-географічні чинники») стосовно придатності й організації в межах 

НПП України перспективних туристсько-екскурсійних маршрутів адаптивного 

спрямування (стор.74-75). Не зрозуміло чому для рослинного покриву було 

виділено 3 позиції, а, скажімо, для орографії - лише одна. Окрім того, з тесту не 

відомо яке навантаження (як кількісне, так і якісне) несуть кроки (низький, 

середній і високий) у кожному із 7 природних компонентів. Навіть той 

кількісний матеріал, що міститься у додатку Л (стор.208-209) не вносить ясність, 

оскільки треба шукати самому ті межі, які розділяють вказані вище кроки; 

> на стор. 100 (§2.4 «Політико-інституційні та інфраструктурні чинники) 

йдеться про коефіцієнт забезпечення регіонів реабілітаційними установами. 

Однак у тексті не вказано про принцип його обчислення. Окрім того, не 

зрозуміло чому запропоновані лише його два рівні (високий і низький) і чому 

саме так чисельно вони відповідають; 

> у §3.2. йдеться про територіальні відмінності об'єктів туристської 

інфраструктури, що адаптовані до потреб осіб з інвалідністю (рис. 3.7, стор. 

119). Із тексту не відомо на підставі яких показників автор виділяє лише три 

рівні цієї адаптованості. Чи в їхній основі закладені кількісні, чи якісні 

параметри? А можливо варто виділити більше рівнів? 

> у § 3.3. висвітлюється SWOT-аналіз адаптивного туризму в Україні. Після 

проведення чисельної оцінки вагомих елементів аналізу (табл.3.4., стор. 123) 

автор робить висновок, виходячи з підсумкової суми для його сильних і слабких 

сторін (+4,5), про доцільність розвитку адаптивного туризму. Водночас, коли 

брати до уваги суму балів для можливостей (+154,9) і загроз (-282,3), то у 

результаті вийде -127,7 бала. Як у цьому випадку? Чи можливості із сильними і 
ч 

слабкими сторонами не аналізуються на противагу загрозам із такими ж 

характеристиками? 

5. Зміст і завершеність дослідження. 

Зміст дисертації викладений у логічній послідовності, складається зі 

вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 
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У вступі обґрунтована актуальність обраної теми дослідження, 

сформульовані мета та завдання, окреслені об'єкт і предмет дослідження, 

висвітлені теоретичні та методичні основи, інформаційна база дослідження. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади суспільно-

географічного дослідження адаптивного туризму» висвітлюються провідні 

наукові підходи вивчення адаптивного туризму, зокрема подається світова та 

європейська законодавчо-правова основа адаптивного туризму (§1.1, стор. 12-17), 

з'ясовується його понятійно-термінологічний апарат (§1.2, стор. 18-28), для якого 

у додатках пропонується глосарій (додаток А, стор. 176-187). Важливо, що тут 

же здійснюється класифікація видів адаптивного туризму (§1.3, стор. 28-37), 

розглядаються методи його суспільно-географічного дослідження (§1.4, стор. 38-

46) та пропонується структурно-логічна модель (§ 1.5, стор. 46-52). 

«Суспільно-географічним чинникам формування адаптивного туризму 

України» присвячений другий розділ, де проаналізована структура перспективної 

цільової аудиторії адаптивного туризму. Так, найперше увага торкається 

соціально-демографічних чинників (§2.1, стор.55-64), до яких належать кількісні 

показники маломобільної категорії населення, що сприяють формуванню 

перспективної цільової аудиторії адаптивного туризму. Наступними 

розглядаються природно-географічні чинники (§2.2, стор.64-79), з-поміж 

переліку яких наголошується на важливості саме кліматичних умов. Культурно-

історичні чинники, до яких О.І.Топалова залучає й етноландшафтні (§2.3, 

стор.79-86), стали третіми за рядом розгляду. Для них поданий якнайповніший 

перелік тих, які вже залучені або можуть залучатися для адаптивних дестинацій. 

Останнім із чинників увага надається політико-інституційним та 

інфраструктурним (§2.4, стор.87-104), причому їхня вага, як доводиться, є не 

меншою, ніж попередніх груп. 

Для розгляду «Просторово-часового аналізу сучасного стану розвитку 

адаптивного туризму в Україні» знайшлося місце у третьому розділі, в якому 

аналізуються просторові відмінності та динаміка розвитку адаптивного туризму в 

Україні за 2001-2013рр. Найперше, увага звертається на просторовий аналіз 

поширення адаптивного туризму (§3.1, стор. 107-115). Зокрема, здійснюється 
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хорологічний огляд регіональних рівнів інвалідизації населення, співвідношення 

інституцій, що організовують туристські заходи для неповносправних, рівнів 

розвитку інфраструктури адаптивного туризму тощо. Надалі з'ясовується 

часовий перебіг розвитку адаптивного туризму (§3.2, стор. 115-119) та 

проводиться SWOT-аналіз перспектив його розвитку (§3.3, стор. 120-126). 

Важливим у контексті загального дослідження став четвертий розділ 

«Перспективи розвитку адаптивного туризму в Україні», в якому 

наголошується на геопросторових аспектах його далекосяжної динаміки. 

Здобувач вибудовує просторовий каркас перспективної координаційної системи 

адаптивного туризму (§4.1, стор. 129-132) та означує в її межах ймовірні 

туристсько-реабілітаційні центри (§4.2, стор.133-137). Логічним завершенням 

дослідження стала пропозиція туристських маршрутів, які доступні для осіб з 

інвалідністю та висвітлення специфіки їхньої організації (§4.3, стор. 137-148). 

Загальні висновки займають чотири сторінки і за структурою, загалом, 

відповідають меті і завданням дослідження. Список використаних джерел 

включає 200 найменувань (в т.ч. 23 англійською мовою) і займає 22 сторінки. 

Дисертаційна робота є самостійним завершеним дослідженням, в якому 

виявлені суспільно-географічні основи розвитку адаптивного туризму в 

Україні, а також визначені для цього передумови та накреслені перспективи. 

6. Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій 

в опублікованих працях. 

За результатами дисертаційного дослідження дисертантом опубліковано 

33 наукові праці, у т.ч. - 11 у фахових виданнях та 4 у закордонних наукових 

періодичних виданнях. Матеріали дисертації були апробовані на Міжнародних та 

Всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, з'їздах, семінарах, 

форумах. У публікаціях відображені всі основні положення дисертації, що 

винесені на захист. 

7. Ідентичність змісту автореферату й основних положень дисертації. 

Структура та зміст дисертації повністю відображені в авторефераті. 

8. Відповідність дисертації вимогам «Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 
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співробітника, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 24.07.2013 №567». 

Дисертація О.І. Топалоеої відповідає вимогам пп. 9, 11, 12 і 13 «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника», що затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.07.2013р. № 567 щодо дисертаційних робіт, які подаються на 

здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук. Оформлення 

дисертації відповідає основним вимогам до дисертацій та авторефератів до них. 

11. Загальний висновок. 

Дисертаційна робота Топалоеої Олесі Іллівни «Суспільно-географічні 

передумови та перспективи розвитку адаптивного туризму в Україні» 

присвячена актуальній темі і має наукове та практичне значення. Вона 

спрямована на вирішення важливого наукового завдання - виявлення суспільно-

географічних передумов та перспектив розвитку адаптивного туризму в 

Україні. Робота є завершеним, оригінальним, самостійним науковим 

дослідженням, а її автор - Топалова Олеся Іллівна - заслуговує присудження 

наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 -

економічна та соціальна географія. 

доктор географічних наук, професор, 

завідувач кафедри фізичної географії, .. 

геоморфології та палеогеографії 

Чернівецького національного університету V 

Імені Юрія Федьковича В.Круль 

Підпис 
Начал 

AO 

Відділ діловодства та архіву 
Київського націончиьн'чт. унІиед<ж і«ту 

імені Тараса иіененіи; 
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ВІДГУК 
офіційного опонента на дисертаційну роботу Топалової Олесі Іллівни 

«Суспільно-географічні передумови та перспективи розвитку 
адаптивного туризму в Україні», подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 - економічна та 

1. Актуальність обраної теми дослідження 
Порівняно новим напрямком туристської діяльності в світі, який 

розвивається швидкими темпами, є туризм осіб з обмеженими фізичними 
можливостями. Серед головних причин цього явища виступає безперервне 
зростання відносного і абсолютного числа осіб, які мають ту чи іншу форму 
інвалідності - за даними ООН, на сьогодні це понад мільярд людей або 15% 
населення світу. Саме туризм визнається однією з важливих форм соціальної 
реабілітації та адаптації цих верств населення до умов зовнішнього 
середовища, що беззастережно визнано владою та суспільством в багатьох 
країнах світу. 

На жаль, використання засобів туризму в системі заходів соціального 
захисту осіб з інвалідністю в Україні залишається мало доступним і 
недостатньо вивченим явищем, хоча темпи зростання чисельності осіб з 
інвалідністю відповідають світовим трендам. 

Незважаючи на багатство та унікальність рекреаційних ресурсів 
України, низький рівень їх доступності для осіб з обмеженими фізичними 
можливостями не дозволяє використовувати ресурси в повному обсязі, не 
залучає в повній мірі до туристичного ринку важливий його сегмент та, як 
наслідок, в цілому знижує ефективність державної соціальної політики. 

Більш того, навіть з огляду на сучасне соціально-економічне становище 
країни, багато можливостей з вирішення цих проблем не використовується та 
не планується реалізовувати. Так, План заходів щодо створення 
безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними 
можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки 
«Безбар'єрна Україна», затверджений Кабінетом Міністрів України у 2009 
році, не актуалізовано та пролонговано на 2016 р. і подальші роки, хоча 
повнота його виконання на сьогодні викликає великий сумнів; Концепція 
Державної цільової програми розвитку туризму та курортів на період до 2022 
року (2013 p.), серед очікуваних результатів якої передбачалось створення 
умов для надання туристичних послуг особам з інвалідністю, в 2014 році 
втратила свою чинність тощо. 

Наведене обумовлює актуальність та своєчасність обраної теми 
дисертаційного дослідження О. І. Топалової, яке певною мірою ліквідує 
багато теоретичних та науково-методичних прогалин в опрацюванні 
цього напрямку в суспільній географії та акцентує свою увагу на 
практичному вирішенні проблем адаптивного туризму в Україні. 

соціальна географія 

Київського національного 
І...-ШІ ' Т а г м с я 11І««І « Я * * імен! Тараса ш*>* 
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2. Зв'язок роботи з планами та напрямами науково-дослідних робіт 
наукових установ і організацій, державними та галузевими науковими 
програмами 

Дослідження виконано в рамках науково-дослідних робіт кафедри 
туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства та науково-
дослідної лабораторії рекреаційної географії та туризму Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького - тема 
«Стан та перспективи географічних і методичних досліджень Запорізького 
краю та суміжних територій в умовах інтеграційних процесів», № 
держреєстрації 0110U003217 (2011-2013 роки) та тема «Етнічна географія 
Запорізької області. Історія та сучасність», № держреєстрації 0115U001736, 
(2014-2016 роки). 

Крім того, дисертаційне дослідження спрямоване на вирішення завдань, 
поставлених у ряді міжнародних та вітчизняних законодавчих та 
нормативно-правових документів, серед яких Конвенція ООН про права 
інвалідів, ратифікована Україною в 2009 році, Державна цільова програма 
«Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період 
до 2020 року (2012 р.) та відповідні обласні програми (зокрема, прийнята в 
Запорізькій області в 2012 p.), Рекомендації парламентських слухань на тему: 
«Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та 
інвестиційної привабливості України» (2016 р.) тощо. 

3. Ступінь достовірності та обгрунтованості наукових положень, 
висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертаційній роботі 

Дисертаційна робота О. І. Топалової є оригінальною науковою працею, 
яка виконана на належному теоретичному і прикладному рівні. 

Авторкою дисертації чітко окреслені і логічно побудовані мета та 
завдання дослідження, обґрунтовано теоретичні та методичні підходи щодо 
їх виконання, розроблено і апробовано відповідні пропозиції, які у своїй 
комплексності є науковим шляхом вирішення наміченого суспільно-
географічного завдання. 

Зміст та структура дисертаційної роботи відповідають заявленій темі, 
здаються логічними і відзначаються послідовністю розкриття головної 
авторської ідеї, внутрішньою єдністю і сполученістю теоретичних і 
прикладних аспектів, всебічністю розгляду досліджуваної предметної галузі. 
Дисертація викладена з дотриманням наукового стилю, оформлена 
відповідно до встановлених вимог. 

Зміст роботи та багатогранність висвітленої проблеми свідчать про 
різносторонню і, водночас, комплексну наукову компетентність її авторки. 

Обгрунтованість сформульованих у дисертації наукових положень, 
висновків і рекомендацій ґрунтується на сучасних теоретико-методологічних 
положеннях суспільної географії та забезпечується цілеспрямованим 
використанням системи наукових методів дослідження (порівняльно-
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географічного, моделювання, картографічного, SWOT-аналізу), що 
застосовувалися для вирішення поставлених завдань 

Достовірність результатів дослідження підтверджується використанням 
достатньої за масштабом та глибиною інформаційної бази за темою 
дисертації, зокрема, систематизованих та оброблених авторкою офіційних 
статистичних даних, законодавчих та нормативно-правових актів, 
монографій, численних наукових публікацій вітчизняних та зарубіжних 
вчених, матеріалів періодичних видань, інтернет-джерел тощо. Перелік 
використаної літератури в дисертаційному дослідженні складає 200 
найменувань. Детально проаналізований не тільки географічний доробок з 
означеного кола питань, а й напрацювання суміжних наук, що посилює 
теоретичне значення роботи. Про достатній рівень наукових узагальнень 
свідчить наявність в тексті 16 картосхем та значного за обсягом 
статистичного та аналітичного матеріалу Додатку. 

Застосування сучасних методів суспільно-географічних досліджень 
дозволило зробити досить обґрунтовані висновки та аргументовані практичні 
рекомендації щодо розвитку адаптивного туризму в Україні, підтвердженням 
достовірності яких є їх апробація на наукових і науково-практичних 
конференціях різних рівнів та практичне впровадження в ряді державних 
установ та освітніх закладів. 

4. Наукова новизна отриманих результатів 
У дисертаційній роботі О. І. Топалової сформульовано та обґрунтовано 

ряд положень, висновків, пропозицій, які відзначаються науковою новизною 
та конкретизується в наступному: 

- розроблено авторське визначення терміну «адаптивний туризм» та його 
класифікація, яка розкриває специфіку включення до загального туристського 
простору людей з обмеженими фізичними можливостями (п. 1.3); 

- розроблено ряд структурно-логічних моделей, а саме: модель 
структури «методологічного поля» та стратегічних пріоритетів розвитку 
адаптивного туризму (п. 1.4), модель адаптивного туризму (п. 1.5), модель 
створення туристсько-реабілітаційного центру (п. 4.2), принципову схему 
створення «доступних» туристських маршрутів (п. 4.3); 

- представлено авторське бачення просторового каркасу системи 
адаптивного туризму в Україні та визначено його перспективні туристсько-
реабілітаційні центри (п. 4.1); 

- проведено оцінку можливостей національних природних парків 
України щодо організації туристсько-екскурсійної діяльності для осіб 
маломобільної групи населення (п. 4.3); 

- розроблено серію авторських картосхем, що всебічно відображають 
передумови розвитку адаптивного туризму в Україні. 

В цілому проведене дослідження має науково-теоретичне та прикладне 
значення і є особистим внеском авторки у теорію економічної та соціальної 
географії, який полягає в удосконаленні теоретико-методичних положень 
суспільно-географічного дослідження адаптивного туризму в Україні. 
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5. Повнота викладу наукових положень в опублікованих працях 
Основні наукові положення дисертаційного дослідження достатньо 

повно викладені у 33 наукових працях загальним обсягом 11,2 друк. арк. (з 
яких 11 написано одноосібно і 22 - у співавторстві), серед яких 11 статей у 
наукових фахових виданнях, 4 статті у наукових періодичних виданнях 
інших держав та 18 тез та доповідей в інших виданнях. Вони доповідались та 
пройшли апробацію на 18 міжнародних та всеукраїнських наукових та 
науково-практичних конференціях, з'їздах, семінарах, форумах. 

Опубліковані наукові праці та автореферат в повній мірі відображають 
зміст дисертаційної роботи. Аналіз публікацій автора дозволяє зробити 
висновок про повноту викладу основних наукових положень її 
дисертаційного дослідження у науковій літературі. Кількість публікацій є 
достатньою для висвітлення результатів дисертації на здобуття наукового 
ступеня кандидата географічних наук відповідно до встановлених вимог. 

6. Практичне значення положень, результатів та висновків 
дисертаційної роботи 

Науково-практичні розробки дисертації були використані при створенні 
доступних туристських маршрутів для осіб з обмеженими фізичними та 
психофізичними можливостями на території Національного природного 
парку «Приазовський» та залучені Мелітопольським міським виконавчим 
комітетом до проектної розробки міської моделі міжкультурної інтеграції 
«План міжкультурної інтеграції міста Мелітополь на 2015-2020 pp.». 

Результати дисертаційної роботи, її положення, висновки та пропозиції 
впроваджені в навчальний процес, використані при розробці програм 
навчальних дисциплін та використовуються при викладанні дисциплін на 
кафедрі країнознавства та туризму географічного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, на кафедрі туризму і 
готельного господарства Харківського національного університету міського 
господарства імені О. М. Бекетова, на кафедрі туризму і готельно-
ресторанної справи Навчально-наукового інституту економіки і права 
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, на 
кафедрі туризму, соціально-економічної географії Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

7. Дискусійні положення дисертаційної роботи, зауваження та 
пропозиції 

Дисертаційна робота, поряд зі значними позитивними рисами, містить 
ряд окремих положень і суперечливих моментів, які носять дискусійний 
характер, викликають зауваження та потребують додаткової аргументації. 

Зокрема: 
• пункти висновків не завжди відповідають пунктам завдань, 

поставлених в дисертаційному дослідженні, хоча відповідають цим 
завданням загалом; 
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• потребують роз'яснення та обґрунтування алгоритми та 
показники для обрахування «ступенів етноландшафтної адаптації» (Рис. 2.8), 
«коефіцієнту забезпечення регіонів реабілітаційними установами» (Рис. 
2.11), «рівня розвитку туристської інфраструктури адаптивного туризму» 
(Рис. 3.3) та «рівня адаптованості туристської інфраструктури для осіб з 
інвалідністю» (Рис. 3.7). Наприклад, в результаті розрахунків коефіцієнту 
забезпечення регіонів реабілітаційними установами абсолютна більшість 
регіонів, за винятком Хмельницької області, в 1,3-200 разів поступається 
загальнодержавному показнику, що неможливо апріорі (Табл. 2.3); 

• у підрозділі «3.2 Динаміка розвитку адаптивного туризму» значна 
частина матеріалу присвячена питанням динаміки чисельності інвалідів та 
причинам первинної інвалідності у дітей, що дублює зміст підрозділу «2.1 
Соціально-демографічні чинники», не має безпосереднього відношення до 
просторового аналізу розвитку адаптивного туризму та, як наслідок, вносить 
дисбаланс у розмірність розділів дисертаційної роботи; 

• викликає питання відсутність у наведених статистичних 
матеріалах дисертаційної роботи (додатки Н-П, Ф) даних по містах Київ і 
Севастополь та, як наслідок, на розроблених авторкою картосхемах (Рис. 2.1, 
3.1,3.4); 

• є деякі зауваження до оформлення картосхем - способів 
зображення, легенд, шкал, наприклад, на рис. 3.1 «Регіональні відмінності 
рівнів інвалідизації населення в регіонах України станом на 2013 р.» не 
зрозуміло, яка шкала покладена в основу картограми, яка відображає частку 
інвалідів у загальній кількості населення регіонів (с.109). На рис. 3.7. 
«Регіональні відмінності об'єктів туристської інфраструктури, адаптованих 
до потреб осіб з інвалідністю» методом значків зображені «відомі туристські 
об'єкти, доступні особам з інвалідністю» - непогано було б вказати їх назви 
та вказати місцезнаходження (с. 119). Потребують уточнення та приведення у 
відповідність із їх змістом назви окремих картосхем. Наприклад, «Рис. 2.6 
Регіональні відмінності оцінки чинників розвитку адаптивного туризму» 
характеризує тільки оцінку придатності деяких національних природних 
парків (розглянуто 23 з існуючих 48 НПП), яку прив'язано до оцінки регіонів 
в цілому. Звідси дещо дискусійний висновок, зважаючи на сучасний 
кількісний склад природно-заповідного фонду, що налічує понад 8100 
об'єктів та територій, про можливість компенсації засобами здійсненої 
якісної оцінки неповноти реєстру даних ресурсної бази (с.79); 

• якість роботи дещо погіршують окремі граматичні, пунктуаційні 
та стилістичні помилки і описки; авторці також слід ретельно дотримуватись 
офіційно встановлених назв або скорочень при посиланні на органи 
центральної виконавчої влади та державні програми (наприклад, на с. 49, 67, 
90, 126, 172 тощо); значна частина додатків до дисертаційної роботи (А-К, Ц) 
не носить обов'язкового характеру. 

В цілому, вказані недоліки та зауваження не знижують загальної 
позитивної оцінки виконаного дослідження, його теоретичної та практичної 
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значимості та можуть розглядатися, враховуючи актуальність даної теми, як 
шляхи подальшого розвитку обраного авторкою перспективного та 
практично значимого напряму суспільно-географічних досліджень. 

8. Загальний висновок 
Дисертаційна робота О.І.Топалової «Суспільно-географічні 

передумови та перспективи розвитку адаптивного туризму в Україні» 
виконана на актуальну тему і є завершеною цілісною науково-дослідною 
працею. 

За рівнем наукової новизни наведені у дисертаційній роботі результати 
відповідають вимогам, що висуваються до дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук. Тема роботи, об'єкт та предмет дослідження, зміст, а 
також положення та висновки відповідають паспорту спеціальності 11.00.02 
- економічна та соціальна географія. У дисертаційній роботі містяться 
раніше не захищені наукові положення. 

Основні положення та результати дисертаційної роботи опубліковано у 
фахових наукових виданнях, у тому числі статтях, які включені до 
наукометричних баз даних в іноземних періодичних виданнях, та апробовано 
на науково-практичних конференціях різного рівня. Представлені у 
дисертаційній роботі результати, як свідчать документи, подані у дисертації, 
знайшли впровадження у практичній діяльності. 

Зміст автореферату є ідентичним зі змістом основних положень 
дисертаційної роботи. 

Таким чином, можна зробити висновок, що дисертаційна робота 
відповідає вимогам пунктів 9, 11, 12 «Порядку присудження наукових 
ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 
липня 2013 р. № 567, а її авторка - Топалова Олеся Іллівна - заслуговує на 
присудження наукового ступеня кандидата географічних наук за 
спеціальністю 11.00.02. - економічна та соціальна географія. 

Офіційний опонент: 
кандидат географічних наук, старший 
науковий співробітник відділу картографії 
Інституту географії НАН України К. А. Поливач 
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Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 
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