споживачем, створенню і наданню якісних і конкурентоспроможних послуг.
Актуальність та цінність дисертаційної роботи підтверджується тим, що її
положення використовувались у процесі виконання науково-дослідних робіт ВНЗ
Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” (зокрема за науководослідними темами: “Розробка теоретико-методологічних основ розвитку та
управління

персоналом”

(номер

державної

реєстрації

0112U001078)

та

“Ефективність інвестицій в людський капітал на підприємствах в сучасних умовах”
(номер

державної

економічного

реєстрації

університету

0112U001077)

(за

та

Львівського

науково-дослідною

темою:

торговельно“Інституційно-

інформаційний механізм стратегічного розвитку індустрії гостинності” (номер
державної реєстрації 0117U002091).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій,
сформульованих у дисертації
Ознайомлення з дисертацією дає підстави стверджувати про достатній рівень
обґрунтованості і достовірності її основних наукових положень, висновків і
рекомендацій. Вони базуються на використанні загальнонаукових та спеціальних
методів синтезу і системного аналізу; системного аналізу та теоретичного
узагальнення; статистичного аналізу та експертних опитувань; групувань, логічного
аналізу, стратегічного менеджменту; системного та порівняльного аналізу.
Інформаційною базою дослідження стали законодавчі та нормативні акти
України, матеріали Державної служби статистики України, Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України, фінансова та статистична звітність підприємств
ресторанного господарства, монографії та статті провідних вчених у вітчизняних і
зарубіжних виданнях, матеріали науково-практичних конференцій, інформаційні
ресурси мережі Internet.
Характеризуючи дисертаційну роботу, слід відзначити, що основні її наукові
положення викладені переконливо і логічно, висновки і рекомендації ґрунтуються
на результатах власних досліджень здобувача. Отримані результати в достатній мірі
обґрунтовані, мають чіткі кількісні та якісні характеристики і повністю витікають з

проведених досліджень. Пропозиції і рекомендації автора характеризуються
конкретністю, вони є результатом переконливих розрахунків і мають практичне
значення.
Новизна основних наукових положень, висновків і рекомендацій
Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретикометодичних підходів та прикладних рекомендацій щодо удосконалення процесів
впровадження лідерства в систему управління персоналом підприємств ресторанного
господарства. Зокрема, наукову новизну дисертації можна представити за блоками:
1) сутнісно-типологічний.

Здобувач

забезпечила

подальший

розвиток

сутнісних характеристик понять:
- «лідерський потенціал» (п. р. 1.2 дослідження, рис. 1.7 на с. 47) як окремої
економічної категорії – характеристики комбінування факторів людського капіталу
та трудового потенціалу в цілях їх підсилення і забезпечення вищої ефективності
праці та ролі персоналу в досягненні необхідних соціально-економічних показників
функціонування підприємств;
- «лідерська організаційна структура» (с. 140-146 дисертації, рис. 3.2 на с.
140)

як

організаційно-управлінський

аспект

інституціалізації

лідерства,

ідентифікація чисельності лідерів потрібних на підприємстві та їх локалізація за
рівнями і функціями управління, бачення логіки впровадження лідерів в
організаційну структуру управління підприємством ресторанного господарства;
- «інституціалізація лідерства» (с. 137-143 дисертації, рис. 3.2 на с. 140) як
діяльність із закріплення в рамках суспільних (соціально-трудових, економічних)
відносин в нормах (правилах, санкціях і т. д.) прав, формалізації та впорядкування
процесів, пов’язаних з управлінням і використанням лідерства на підприємстві;
2) аналітичний. Дисертантом удосконалено методику оцінювання:
- стану та

міри розвитку лідерства

на підприємствах ресторанного

господарства (п. р. 2.2 дисертації, с. 94-111 та зокрема рис. 2.7 на с. 98), що полягає
в обґрунтуванні методичної послідовності та проведенні низки експертноаналітичних опитувань, спрямованих на збір і опрацювання даних в цілях

формування висновків за напрямами: ідентифікація стану лідерства; аналіз його
властивостей і характеристик; оцінювання міри реалізації лідерства; аналіз впливу
лідерства на ефективність управління персоналом підприємств ресторанного
господарства;
- впливу

лідерства

на

ефективність

управління

на

підприємствах

ресторанного господарства (п. р. 2.3 дисертації, с. 114-131) шляхом обґрунтування
методики проведення соціологічного опитування оцінювання стану реалізації
лідерського потенціалу підприємств ресторанного господарства за чотирма
складовими – рівнями, функціями, якостями та результатами реалізації лідерського
потенціалу, що в поєднанні з використанням методу головних компонент дозволяє
визначати стан інтегрального індексу реалізації лідерського потенціалу та його
складових на підприємствах;
3) стратегічно-управлінський:
- здобувачем обґрунтовані напрями, інструменти та засоби інституціалізації
лідерства на підприємствах ресторанного господарства, зокрема визначена
методична послідовність впровадження лідерства в систему управління персоналом
підприємств ресторанного господарства (рис. 3.1 на с. 139), побудована типова
організаційна структура лідерства (за функціями лідерства) (рис. 3.2 на с. 140),
визначена та обґрунтована мета і стратегічні цілі політики іституціалізації лідерства
на підприємствах ресторанного господарства (рис. 3.3 на с. 146);
- автором розвинуті стратегічні положення управління лідерством на
підприємствах ресторанного господарства, зокрема визначені складові елементи та
методична послідовність розробки стратегії розвитку лідерства на підприємствах
(рис. 3.5, с. 158 роботи), напрями (розділи) стратегії розвитку лідерства на
підприємствах ресторанного господарства (рис. 3.6 на с. 160);
- дисертантом визначена методична послідовність впровадження, розвитку, а
також оцінювання лідерства в системі управління персоналом підприємств
ресторанного господарства (рис. 3.8 на с. 187 рукопису).
У результатах дослідження містяться й інші положення, що характеризуються
високим рівнем наукової новизни.

Обґрунтованість і достовірність наукових висновків.
Загалом, основні положення, що виносяться на захист, свідчать про
фундаментальність, комплексність та системність наукового дослідження. Наукові
положення,

висновки

обґрунтованості,

що

і

рекомендації

зумовлюється

дисертації
докладним

мають

високий

вивченням,

ступінь

аналізом

та

узагальненням значного обсягу сучасних наукових джерел з питань розвитку і
впровадження

лідерства

в

систему

управління

персоналу

підприємств,

застосуванням здобувачем сучасних методів наукового пізнання, статистичних та
економіко-математичних методів.
Заслуговує на увагу і чіткий підхід автора до методології дослідження. В
роботі відсутні методологічні протиріччя. Кожний наступний висновок спирається
на теоретичне осмислення попереднього, аналіз вихідної інформації, а також
наукових і практичних напрацювань з проблематики дослідження. Одержані
результати пройшли апробацію на наукових і науково-практичних конференціях,
опубліковані у провідних фахових наукових виданнях.
Сформульовані в дисертації наукові положення, висновки й рекомендації
відзначаються достовірністю, яка забезпечена значним обсягом матеріалів офіційної
статистики, зібраними та узагальненими особисто здобувачем матеріалами
фінансово-статистичної звітності підприємств. Впровадження пропозицій дисертації
в практику роботи підприємств ресторанного господарства, а також в навчальний
процес підтверджується відповідними документами.
Таким чином, аналіз дисертаційної роботи, розроблених і представлених у ній
наукових положень та практичних рекомендацій дозволяє зробити висновок про
обґрунтованість і достовірність отриманих результатів.

Практична цінність дисертаційної роботи.
Практична цінність дисертаційної роботи Бабенко Олени Миколаївни
підтверджується тим, що її теоретичні положення, висновки і рекомендації доведені
до рівня практичних методик, які можуть бути безпосередньо використаними в
системі управління персоналом підприємств ресторанного господарства.

Практична спрямованість отриманих результатів дисертаційного дослідження
підтверджується наступним. Результати дисертаційної роботи щодо підвищення
ефективності функціонування шляхом впровадження лідерства на підприємствах
сфери обслуговування використані Управлінням економічних питань виконавчого
комітету Полтавської міської ради при розробці “Програми економічного і соціального
розвитку м. Полтава на 2018 рік” (довідка № 577/10-20 від 10.11.2017 р.).
Одержані результати дисертаційної роботи використані в діяльності підприємств
ресторанного господарства, зокрема у частині інституціалізації та впровадження
лідерства в процес управління персоналом підприємства КТ “Фесенко та інші” (акт №
12 від 28.08.2017 р.), формування організаційної структури лідерства на ТОВ “Фелбі
Інвест” (акт № 1/39 від 17.05.2017 р.), реалізації стратегії розвитку лідерства на ПП
«Ресторан-Кафе» (акт № 8 від 8.02.2017 р.).
Результати

дослідження,

що

стосуються

методики

оцінювання,

інструментарію впровадження в систему управління персоналом підприємств та
ефективного використання лідерства використані у навчальному процесі ВНЗ
Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” (довідка № 45-15/142
від 20.12.2016 р.), Львівського торговельно-економічного університету (№927/011.08 від 14.09.2017 р.) при розробці методичного забезпечення ряду професійноорієнтованих дисциплін.
Повнота викладу основних положень, висновків і рекомендацій в
опублікованих працях. За матеріалами дисертації опубліковано 17 наукових праць
(13 належать автору самостійно), з них: 2 – у колективних монографіях, 7 статей – у
фахових наукових виданнях (з них 2 входять до міжнародних наукометричних баз),
1 стаття – у науковому періодичному виданні іншої держави, 7 тез доповідей за
матеріалами конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 7,23 друк. арк., з
яких автору належить 6,83 друк. арк. Статус, обсяги та зміст публікацій
відповідають встановленим вимогам МОН України.
Оцінка мови та оформлення дисертації та автореферату. Дисертаційна
робота складається зі вступу, трьох розділів з висновками наприкінці кожного
розділу, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків.

Робота написана грамотно, державною мовою. Тексту рукопису притаманна
логічність

викладення

матеріалу,

цілісність

та

пов’язаність.

Термінологія

дисертаційної роботи є загальновизнаною науковою. Оформлення як дисертаційної
роботи, так і автореферату відповідає вимогам «Порядку присудження наукових
ступенів», при цьому автореферат стисло і достатньо повно передає зміст дисертації
і не містить наукових висновків і положень, які відсутні в дисертації.

Оцінка змісту дисертаційної роботи та її завершеності, зауваження та
дискусійні положення
Аналіз змісту та структури дисертаційної роботи, викладених в ній теоретичних
положень, науково-методичних і прикладних розробок, дозволяють оцінити її
позитивно. Вона за своїм змістом повністю відповідає меті та поставленим
завданням дослідження. Робота викладена у логічній послідовності, літературною
українською мовою, оформлена у відповідності з вимогами.
У цілому, оцінюючи дисертаційну роботу позитивно, доцільно звернути увагу
на наступні дискусійні положення і окремі недоліки, зокрема:
1. У першому розділі дослідження здобувачу слід було приділити дещо більше
уваги сутнісно-змістовим характеристикам управління персоналом підприємств
ресторанного господарства (зокрема особливостям щодо чисельності і структури
персоналу, застосовуваних оргструктур управління, організаційно-професійного
клімату та відносин в колективі) і на цій основі показати яким чином лідерство і
його впровадження позначається на специфічних характеристиках управління
персоналом підприємств цього виду економічної діяльності.
2. П. р. 1.2 присвячено обґрунтуванню концептуального змісту та структури
лідерського потенціалу, а п. р. 1.3 – методиці діагностики лідерства в управлінні
персоналом підприємств. Проте ці напрацювання дещо не набули повноцінного
продовження у наступних структурних частинах дослідження.
3. У п. р. 2.1 наведені результати аналізу макроекономічних передумов
лідерства на підприємствах ресторанного господарства. Проте, по-перше, зв’язки
між окремими тенденціями розвитку ресторанного бізнесу як виду економічної

діяльності та їх впливом на стан лідерства потребують додаткового пояснення і
обґрунтування.

По-друге,

окремі

зі

сформульованих

авторських

висновків

дискусійні, наприклад, те, що несприятливим чинниками впровадження лідерства є
ускладнення умов конкуренції, низький рівень оплати праці, впровадження
інформаційних технологій.
4. Дискусійним слід вважати доречність застосування інтегрального підходу
при оцінюванні лідерства чи стану реалізації лідерського потенціалу (п. р. 2.3
дослідження).
5. В рекомендаційній частині дослідження часто згадується і в якості
стратегічної мети, і в якості стратегічного пріоритету розвитку підприємств
ресторанного господарства таке завдання, як «розвиток лідерства». Проте
здобувачем не обґрунтовуються конкретні заходи, які мають реалізуватися
підприємствами в контексті вирішення цього завдання.
6. Серед напрямів стратегії розвитку лідерства на підприємствах ресторанного
господарства

здобувач

пропонує

такий

розділ,

як

«Формування

системи

колективного лідерства». Слід було обґрунтувати сутність цього поняття.
Однак, висловлені зауваження не змінюють загальної високої оцінки теоретикометодичного рівня і практичної значущості отриманих результатів дисертаційної
роботи в цілому. За змістом і науково-практичною спрямованістю дисертаційне
дослідження є фундаментальним і новаторським.

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам
Оцінюючи дисертаційну роботу Бабенко Олени Миколаївни на тему:
«Лідерство в управлінні персоналом підприємств ресторанного господарства»,
можна зробити висновок, що результати дослідження актуальні, є завершеною
науковою працею, виконаною особисто на високому теоретико-методичному рівні, в
якій отримано нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності розв’язують
завдання обґрунтування теоретико-методичних засад і прикладних інструментів
впровадження лідерства в управління персоналом підприємств ресторанного
господарства.

