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Актуальність обраної теми досліджень.

Питання вдосконалення управління підприємствами туристичної галузі 
потребують значної уваги через високу конкуренцію на ринку туристичних 
послуг і швидкі зміни туристського попиту. Виникає необхідність вивчати, 
контролювати та підвищувати туристський попит, в першу чергу, за рахунок 
диверсифікації туристичних продуктів та окремих туристичних послуг, що 
будуть максимально задовольняти потреби споживачів.

В умовах сучасного економічного розвитку, який перебуває під впливом 
глобалізаційних процесів, все більше уваги приділяється розвитку підприємств 
невиробничої сфери. Так туристична галузь за останні роки набула статусу 
однієї з найприбутковіших у світі, що має позитивний вплив на диверсифікацію 
економіки через генерування суміжних галузей, які приймають участь у 
створені та реалізації на туристичному ринку туристичних продуктів та послуг. 
З кожним роком туристичні потоки невпинно зростають, змінюється попит 
споживачів, що призводить до переорієнтації напрямків обслуговування та 
диверсифікації туристичних продуктів та послуг. У ринкових умовах 
господарювання підприємства туристичного спрямування вимушені швидко 
реагувати та адаптуватись до конкурентного середовища шляхом 
вдосконалення існуючих методів управління.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій та їх достовірність

Достовірність результатів дослідження, що містяться у висновках та 
рекомендаціях не викликає сумнівів. Усі вони отримані особисто автором 
унаслідок вдалого поєднання наукової методології, сучасних методів і прийомів 
обробки економічної та статистичної інформації. Більшість положень 
дисертації містять авторський підхід щодо вирішення окремих завдань в 
контексті розв’язання проблеми реалізації інноваційних підходів до управління 
туристичними підприємствами.

Викладений у дисертації матеріал логічно поєднує теоретико- 
методологічні узагальнення дослідника та аналітичні розрахунки, які базуються 
на великому масиві статистичної інформації, статистичних даних Державного 
комітету статистики України; публікаціях науковців та практиків, а також



ВЛаСНИХ ДОСЛІДЖеННЯХ автора 3 управління кадровим потенціалом на підприємствах водного 

транспорту; публікаціях науковців та практиків, а також власних дослідженнях 
автора. Розрахунки подані в дисертації переважно виконані з використанням 
розроблених автором підходів, що забезпечило обґрунтованість наукових 
положень та висновків. Представлені пропозиції та рекомендації є цілком 
змістовними та обґрунтованими. їх практичну цінність засвідчує апробація на 
міжнародних та всеукраїнських конференціях, в роботі яких приймав участь 
дисертант.

Наукові положення, висновки і рекомендації у повній мірі висвітлені у 11 
наукових працях, у т.ч.: 6 статей у наукових фахових виданнях, 1 стаття у 
наукових виданнях інших держав; 4 публікації у матеріалах науково- 
практичних конференцій.

Новизна результатів наукових положень, висновків і рекомендацій,
сформульованих у дисертації

Наукова новизна дисертаційної роботи Гладинець Н.І. полягає у розвитку 
теоретичних, методологічних і практичних положень щодо застосування 
інноваційних підходів в управлінні діяльністю туристичних підприємств. 
Основні положення наукової новизни, винесені на захист: 

удосконалено:
- концепцію інноваційного стратегічного управління діяльністю 

туристичного підприємства, яка повинна бути спрямована на переважний 
розвиток інноваційних ресурсів шляхом активного ринкового просування 
підприємства, підтримки наявних та потенційних інновацій підприємства, 
інноваційного розвитку соціальної інфраструктури для співробітників 
підприємства, що передбачає, по-перше, розробку стратегічного плану 
інноваційного розвитку туристичного підприємства з використанням моделі 
«продукт-ринок» та паралельну розробку найважливіших елементів 
інноваційного стратегічного управління туристичним підприємством, по-друге, 
побудову матричної діаграми інноваційного розвитку за результатами 
попередньої комплексної оцінки ефективності інновацій та ресурсного 
потенціалу, по-третє, ефективний механізм контролю і коригування планів 
інноваційного розвитку туристичного підприємства;

- методику кластеризації туристичних підприємств за допомогою методів 
нечіткого моделювання на основі математичної платформи MatLab та методу 
нечіткої кластеризації С-середніх, на базі виділених основних показників 
кластерізації (кількість туристів, що підлягали обслуговуванню; кількість 
туристів, охоплених внутрішнім туризмом; обсяг наданих туристичних послуг), 
що, на відміну від існуючих, дозволяє розбити наявну множину об’єктів 
кластеризації на задане число нечітких множин та визначити ступінь 
приналежності певного елемента вихідної множини до відповідного кластеру;

- науковий підхід до оцінювання ефективності інновацій, який, на відміну 
від існуючих, реалізується шляхом оцінювання ресурсного потенціалу 
туристичного підприємства, включаючи повний комплекс ресурсних



складових, як у поточному періоді, так і в середньостроковому, і 
довгостроковому періодах;

- механізм підвищення конкурентоспроможності туристичного продукту, 
який має реалізовуватись шляхом організації рекреаційно-туристичних 
комплексів і кластерів, моніторингу конкурентного середовища туристичного 
підприємства, мінімізації впливу різноманітних ризиків та загроз на діяльність 
туристичних підприємств;

набули подальшого розвитку:
- зміст низки основних понять дослідження інноваційних підходів в 

управлінні діяльністю туристичними підприємствами в частині виокремлення 
інноваційної складової дефініцій, зокрема: «інноваційну діяльність 
підприємства» визначено як діяльність з питання запровадження інновацій та 
інноваційних підходів в управління та функціонування підприємства, 
застосування існуючих прогресивних технологій, продуктів та систем; під 
поняттям «інноваційні ресурси туристичного підприємства» пропонується 
розглядати сукупність фінансових, інтелектуальних і матеріальних засобів, 
якими володіє туристичне підприємство з метою впровадження та реалізації 
інновацій в систему управління; «інноваційну інфраструктуру туристичного 
підприємства» визначено як базову складову інноваційного потенціалу 
туристичного підприємства.

Характеризуючи в цілому новизну результатів наукових положень 
дисертаційної роботи, слід зазначити, що беззаперечна оригінальність 
дисертаційного дослідження полягає в обраній його проблематиці та 
необхідності інноваційного управління туристичними підприємствами. 
Викладений матеріал результатів дослідження характеризується глибоким 
системним підходом до пошуку шляхів підвищення ефективності управління 
туристичними підприємствами.

Значення роботи для науки і практики та шляхи використання 
результатів дослідження

Наукове значення роботи полягає у здійсненні теоретичних узагальнень, 
розробці методичних засад та вдосконаленні практик інноваційного управління 
туристичними підприємствами.

Окремі положення дисертаційної роботи, які відображають наукову 
новизну і виносяться на захист, доведені автором до рівня рекомендацій з їх 
впровадженням у практику, а також використовуються в освітньому процесі. 
Цей висновок підтверджується довідками про впровадження результатів 
дослідження. Пропозиції автора щодо впровадження інноваційних методів 
управління використано ПП «Європа» при розробці маркетингових стратегій 
зростання обсягів продажу туристичних послуг, ринкової частки підприємства та 
отримання більш високого рівня доходів (акт про впровадження від 05.09.2018 p.). 
TOB «Бізнес-Центр «Буковина» впроваджено розроблений автором 
стратегічний план інноваційного розвитку туристичного підприємства з 
використанням моделі «продукт-ринок» та паралельну розробку



найважливіших елементів інноваційного стратегічного управління туристичним 
підприємством (довідка про впровадження від 17.04.2019 р. № 04-309). У 
діяльності туристично-розважального комплексу «Сонячна долина» 
використано розроблений автором підхід до оцінювання ефективності 
інновацій, який, на відміну від існуючих, реалізується шляхом оцінювання 
ресурсного потенціалу туристичного підприємства, включаючи повний 
комплекс ресурсних складових, як у поточному періоді, так і в 
середньостроковому, і довгостроковому періодах (довідка про впровадження 
від 07.05.2019 р. № 204/12).

Теоретико-методичні розробки дисертаційного дослідження знайшли 
застосування у навчальному процесі Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв при підготовці навчальних курсів з дисциплін 
«Корпортивне . управління», «Менеджмент організації», «Фінансовий 
менеджмент» (довідка про впровадження від 30.05.2019 р. №513) та ПрАТ 
«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» 
при підготовці навчальних курсів з дисциплін «Стратегічний менеджмент», 
«Інноваційний менеджмент», «Економіка туристичного підприємства» (довідка 
про впровадження від 29.05.2019 р. № 1275).

Оцінка оформлення дисертації та змісту автореферату

Дисертаційна робота Гладинець Н.І. є науковою працею, виконаною 
особисто з добувачем у вигляді спеціально підготовленого рукопису. 
Відображає підготовлені для прилюдного захисту наукові положення, 
результати досліджень з добувача, а також дані про їх впровадження.

Дисертаційна робота написана діловою українською мовою. Матеріал 
викладено в логічній послідовності, робота характеризується цілісністю.

Зміст автореферату й основних положень дисертаційної роботи ідентичні. 
Автореферат за оформленням відповідає встановленим вимогам.

Дискусійні положення, недоліки і побажання

1. Першочергову роль у підвищенні ефективності функціонування 
туристичних підприємств відіграє оптимальне управління. Виходячи з 
зазначеного, автору роботи потрібно було доповнити принципи ефективної 
діяльності туристичних підприємств концепцією оптимального управління.

2. В основу концепції ефективної діяльності туристичних підприємств 
автором мав би бути покладений підхід, орієнтований на розвиток людського 
фактора, створення умов для інвестиційної привабливості туристичних 
організацій, що мають кваліфікований людський фактор, для розвитку 
інфраструктури, яка зберігає екологію і культурну спадщину, що в сукупності 
сприятиме підвищенню добробуту країни в цілому.

3. Недоліком роботи є відсутність оцінки сучасних підходів до ролі 
логістики туризму в умовах ринкової конкуренції. Автору потрібно було би



оцінити логістичну діяльність туристичного підприємства та систему 
логістичного управління туристичним підприємством.

4. У багатьох країнах туризм входить у першу трійку провідних галузей 
держави, розвивається швидкими темпами і відіграє важливе соціальне та 
економічне значення, оскільки він: збільшує місцеві доходи; створює нові 
робочі місця; розвиває всі галузі, пов'язані з виробництвом туристичних послуг; 
розвиває соціальну та виробничу інфраструктури у туристичних центрах; 
активізує діяльність народних промислів і розвиток культури; забезпечує 
зростання рівня життя місцевого населення; збільшує валютні надходження. 
Систематизуючи все вищесказане та для характеристики розвитку туризму в 
Україні автор, нажаль, не навів комплексу системи показників у цій сфері, 
взаємозв’язків між ними та порядку їх розрахунку.

5. Нажаль, у роботі не наведено системи адаптації наявних математичних 
методів та впровадження концепції бенчмаркінгу до сучасних підходів 
менеджерів туризму для прийняття професійних управлінських рішень.

1. Дисертаційна робота Гладинець Нелі Іванівни «Інноваційні підходи в 
управлінні діяльністю туристичних підприємств» є завершеним науковим 
дослідженням, виконаним на вельми актуальну тему. Вона містить теоретичні 
та методичні засади, розробки науково-практичних рекомендацій щодо 
забезпечення ефективного управління діяльністю туристичних підприємств.

2. Враховуючи актуальність, новизну, важливість одержаних автором 
наукових результатів, їх обґрунтованість і достовірність, а також значну 
практичну цінність сформульованих положень і висновків, дисертаційна робота 
Гладинець Нелі Іванівни «Інноваційні підходи в управлінні діяльністю 
туристичних підприємств» відповідає вимогам МОН України, які висуваються 
до дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, та 
відповідає Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. за № 567 зі змінами, а 
її автор -  Гладинець Неля Іванівна - заслуговує присудження наукового ступеня 
кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04. -  економіка та 
управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Офіційний опонент,
доцент кафедри державних, місцевих 
та корпоративних фінансів

Загальний висновок

І.І. Туболець

Т.М. Брус


