Автором вперше введено в науковий обіг поняття «лідерська організаційна
структура» у вигляді ієрархічної конфігурації розміщення лідерів в рамках
загальної організаційної структури управління підприємством ресторанного
бізнесу; удосконалено: концептуальні аспекти управління лідерством, зокрема
уточнено сутнісні характеристики понять: лідерство, лідерський клімат,
колективне лідерство; методичний підхід до оцінювання реалізації лідерства в
управлінні персоналом підприємств ресторанного господарства; інструментарій
впровадження лідерства в систему управління персоналом підприємств
ресторанного господарства; набули подальшого розвитку: інструментарій
стратегування впровадження і розвитку лідерства в управлінні персоналом
підприємств ресторанного господарства за рахунок ідентифікації головних
елементів відповідної стратегії; прикладні підходи до аналізу стану формування і
реалізації лідерського потенціалу підприємства ресторанного господарства;
методичний підхід до комплексного оцінювання впливу лідерства на елементи
системи управління персоналом підприємств ресторанного господарства.
Достовірність наукових положень, висновків та пропозицій теоретичного й
практичного характеру, сформульованих у дисертаційній роботі, підтверджується
логікою аналізу, способом викладення, переконливим обґрунтуванням, значним
обсягом опрацьованого статистичного матеріалу та первинних даних, зібраних
автором особисто.
Окрім того, достовірність отриманих результатів підтверджується також
позитивною їх оцінкою у процесі апробації на міжнародних та всеукраїнських
науково-практичних конференціях, реалізації їх в конкретних розробках,
призначених для використання в роботі підприємств ресторанного господарства
та вищих навчальних закладах, публікаціями у фахових наукових виданнях,
монографіях.
Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій
Наукові положення, основні результати і висновки, які містяться в
дисертації, мають достатній ступінь обґрунтованості. Вони базуються на
матеріалах Державної служби статистики України, Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України, фінансовій, статистичній звітності підприємств
ресторанного господарства та застосуванні сукупності загальнонаукових та
спеціальних методів наукового дослідження:
- синтезу і системного аналізу - для обґрунтування змісту поняття
«лідерство» та визначення його особливостей на підприємствах ресторанного
господарства;
- системного аналізу та теоретичного узагальнення - для подальшого
розвитку методики оцінювання лідерства на підприємствах ресторанного
господарства;
- статистичного аналізу та експертних опитувань - для надання
характеристики умовам впровадження і розвитку лідерства на підприємствах
ресторанного бізнесу;
- групувань, логічного аналізу, стратегічного менеджменту - для

обґрунтування інструментів та засобів інституціалізації лідерства на
підприємствах ресторанного господарства;
- системного та порівняльного аналізу - при обґрунтуванні елементів
стратегії розвитку лідерства на підприємствах ресторанного господарства.
Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних
робіт ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» в рамках
таких науково-дослідних тем: «Розробка теоретико-методологічних основ
розвитку та управління персоналом» (номер державної реєстрації 0112U001078);
«Ефективність інвестицій в людський капітал на підприємствах в сучасних
умовах» (номер державної реєстрації 0112U001077) та Львівського торговельноекономічного університету за науково-дослідною темою: «Інституційноінформаційний механізм стратегічного розвитку індустрії гостинності» (номер
державної реєстрації 0117U002091).
Вивчення матеріалів дисертації Бабенко Олени Миколаївни «Лідерство в
управлінні персоналом підприємств ресторанного господарства», дозволяє
зробити висновок про те, що здобувач поставила перед собою важливу та
своєчасну мету – наукове обґрунтування теоретико-методичних засад і
прикладних інструментів та засобів впровадження лідерства в управління
персоналом підприємств ресторанного господарства.
Дисертаційна робота Бабенко Олени Миколаївни «Лідерство в управлінні
персоналом підприємств ресторанного господарства» має логічну структурну
будову, її зміст повною мірою розкриває тему наукового дослідження.
Дисертація складається з трьох розділів, кожний з яких характеризується
певним внеском у розвиток теорії та практики лідерства в управлінні персоналом
підприємств ресторанного господарства
У першому розділі «Теоретико-методичні засади лідерства в управлінні
персоналом підприємств» систематизовано та узагальнено результати досліджень у
сфері управління лідерством. За результатами аналізу сутнісних характеристик та
еволюції теорій лідерства здобувачем встановлені критеріальні відмінності та
визначені переваги лідерства (у порівнянні з такими поняттями, як управління
підприємством, управління персоналом, керівництво тощо) за аспектами: функції
(рис. 1.2 на с. 33 дисертації та табл. 1.2 на с. 35 дисертації), властивості (табл. 1.3 на
с. 36 дисертації, с.6 автореферату) складові управління (рис. 1.3 на с. 37 дисертації).
Дисертантом обґрунтовані положення методики діагностики лідерства в
управлінні персоналом підприємства, зокрема визначені принципи діагностики
(рис. 1.2 на с. 59 дисертації), об’єктивні та суб’єктивні характеристики
оцінювання (рис. 1.14 на с. 63 дисертації), параметри оцінювання лідерського
потенціалу персоналу підприємств (рис. 1.15 на с. 65 дисертації), функції лідера
(рис. 1.16 на с. 66 дисертації).
У другому розділі «Системний аналіз впливу лідерства на ефективне
управління персоналом підприємств ресторанного господарства Полтавської
області» представлено результати аналізу соціально-економічних передумов,
характеристик стану та ефективності застосування лідерства в управлінні
персоналом підприємств ресторанного господарства, а також оцінювання
реалізації лідерського потенціалу та його впливу на управління персоналом
підприємств рестораннгого господарства.

Так, автором ідентифіковані соціально-економічні передумови лідерства на
підприємствах ресторанного господарства Полтавської області (рис. 2.6 на с. 98
дисертації), які класифіковано за напрямами: передумови макрорівня (сприятливі і
дестабілізуючі) та передумови мікрорівня (спрямовані на реалізацію переваг
лідерства та стримування лідерства). Такий підхід дозволяє забезпечити
комплексний аналіз як умов, так і можливостей впровадження лідерства на
підприємствах з одночасним підсиленням і раціональним використанням чинників,
а також нівелюванням чинників негативного впливу.
Удосконалено методику оцінювання лідерства шляхом обґрунтування
методичної послідовності (логіки) аналізу реалізації лідерства в управлінні
персоналом підприємств ресторанного господарства (рис. 2.7 на с. 101
дисертації). На відміну від існуючих підходів, авторська методика дозволяє
оцінити стан лідерства та показати ступінь його впливу на ефективність
управління. Це досягається через врахування авторською методикою таких 4-х
блоків: ідентифікація лідерства, аналіз властивостей лідерства, реалізація
потенціалу лідерства, вплив лідерства на ефективність управління персоналом та
реалізацію можливостей розвитку підприємства.
Дисертантом зроблено внесок у розвиток методики оцінювання лідерського
потенціалу, чому присвячено підрозділ 2.3 та рис. 2.19-2.22 (с. 121-129 дисертації,
рис.1. На с. 9. автореферату) і табл. 2.12-2.17 (с. 122-133 дисертації, табл.2 на с.
10. автореферату). Перевагами авторського підходу є його комплексність, що
передбачає оцінювання таких аспектів, як: рівні реалізації лідерського потенціалу,
функції реалізації лідерського потенціалу, якості реалізації лідерського
потенціалу, результати реалізації лідерського потенціалу.
Третій розділ «Інструменти та засоби розвитку лідерства в управлінні
персоналом підприємств ресторанного господарства» присвячено обґрунтуванню
напрямів інституціалізації лідерства, базових положень стратегії розвитку
лідерства, а також удосконаленню методики оцінювання лідерства в управлінні
персоналом підприємств ресторанного господарства.
Автором
розвинуто
теоретико-прикладні
положення
управління
впровадженням лідерства в систему менеджменту персоналу підприємств через:
розробку методичної послідовності впровадження лідерства в систему управління
персоналом підприємств ресторанного господарства (рис. 3.1, с. 139 дисертації,
рис.2 на с. 11 автореферату); формування конфігурації типової організаційної
структури лідерства (за функціями лідерства) на підприємствах ресторанного
господарства (рис. 3.2, с. 146 дисертації); обґрунтування мети та цілей політики
іституціалізації лідерства на підприємствах ресторанного господарства (рис. 3.3,
с. 152 дисертації).
Здобувачем удосконалено теоретико-методичні засади стратегування
розвитку лідерства на підприємствах ресторанного господарства, зокрема шляхом
відображення місця лідерства в системі стратегічного планування, послідовність
формування та реалізації стратегії розвитку лідерства на підприємствах
ресторанного господарства (рис. 3.4 на с. 163 дисертації), визначені складові
елементи та методична послідовність розробки стратегії розвитку лідерства на
підприємствах ресторанного господарства (рис. 3.4 на с. 165 дисертації), а також

напрями (розділи) стратегії розвитку лідерства на підприємствах ресторанного
господарства (рис. 3.4 на с. 157 дисертації).
Здобувачем удосконалено методику оцінювання лідерства в управлінні
персоналом підприємств ресторанного господарства, зокрема традиційні
параметри оцінювання лідерства в управлінні персоналом підприємств
ресторанного господарства доповнено характеристиками впливу лідерства на
бізнес-процеси підприємства, аналізом сформованості інтеграційних лідерських
зв’язків та оцінюванням впливу лідерства на модернізацію стратегічного розвитку
(рис. 3.7 на с. 174 дисертації).
Теоретико-методичне значення і наукову новизну має запропонована
автором методична послідовність оцінювання лідерства в системі управління
персоналом підприємств ресторанного господарства (рис. 3.8 на с. 187 дисертації,
рис.3 на с.13 автореферату).
Таким чином, з точки зору мети дослідження і вирішених у процесі її
досягнення завдань назва дисертації «Лідерство в управлінні персоналом
підприємств ресторанного господарства» відповідає її змісту.
Значущість дослідження для науки і практики
Виконані дослідження мають теоретичне й практичне значення.
Результати дослідження оприлюднено та апробовано на міжнародних,
всеукраїнських та міжвузівських науково-практичних конференціях.
Обґрунтовані в дисертації пропозиції і рекомендації знайшли своє
практичне застосування в діяльності окремих установ, що підтверджується
відповідними довідками про впровадження, зокрема: Полтавської міської ради при
розробці «Програми економічного і соціального розвитку м. Полтава на 2018 рік»;
підприємств КТ «Фесенко та інші», ТОВ «Фелбі Інвест», ПП «Ресторан-Кафе», ВНЗ
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та Львівського
торговельно-економічного університету.
Зміст та завершеність дослідження
Дисертаційна робота Бабенко Олени Миколаївни «Лідерство в управлінні
персоналом підприємств ресторанного господарства» є логічно завершеним
дослідженням, характеризується широтою постановки завдань, новизною
їхнього вирішення, обґрунтованістю висновків і рекомендацій, тісним
взаємозв'язком методичних і прикладних питань.
Повнота викладу результатів дослідження в наукових фахових
виданнях
Наукові положення, висновки і рекомендації, зроблені автором в
дисертаційній роботі, є повними та вичерпними. Достовірність та об’єктивність
одержаних результатів, висновків та рекомендацій автора підтверджуються
апробацією цих положень на науково-практичних конференціях різних рівнів,
публікаціями здобувача у фахових та інших виданнях.
За результатами досліджень здобувачем Бабенко О.М. 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.
Обсяг друкованих праць та їх кількість відповідає вимогам щодо
публікацій основного змісту дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук.
Ідентичність змісту автореферату і основних положень дисертації
Автореферат є ідентичним змісту дисертаційної роботи та розкриває
основні ідеї проведених досліджень та отриманих результатів.
Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації
У процесі вивчення дисертаційної роботи вважаємо за необхідне звернути
увагу на окремі дискусійні моменти та зауваження:
1. У п. р. 1.1, досліджуючи сутнісно-змістові характеристики, а також
еволюцію теоретичних поглядів на поняття та роль лідерства в управлінні
персоналом підприємств, на с. 38 дисертації здобувач подає власне визначення
поняття «лідерство» як взаємовідносини між лідером та його командою
(підлеглими), відносини яких у колективі побудовані на поєднанні різних джерел
влади, формального та неформального лідерства, та спрямовані на досягнення
стратегічної мети економічного розвитку підприємства. Однак, незрозуміло, чим
саме подане визначення відрізняється від наведених у відповідній економічній
літературі. Крім того, доречно було б показати змістові особливості лідерства (або
управління лідерством) саме на підприємствах ресторанного господарства.
2. У п. 1.2. автор досліджує питання концептуального змісту та структури
лідерського потенціалу підприємств. Доцільно було б детальніше зупинитися на
визначенні специфіки лідерського потенціалу підприємств саме ресторанного
господарства.
3. У п. 2.1 здобувач представила ґрунтовні результати аналізу соціальноекономічних передумов лідерства на підприємствах ресторанного господарства.
Проте, ці результати представлені виключно кількісними даними. Доречно було б
також охарактеризувати й якісні аспекти соціально-трудового середовища на
підприємствах, системи організації управління кадрами тощо.
4. На рис. 3.2 (с. 146 дисертації) автор наводить типову організаційну
структуру лідерства. Проте, слід було б детальніше пояснити такі аспекти: якою є
оптимальна чисельність лідерів для підприємств ресторанного господарства, на
яких рівнях управління необхідне лідерство, якою має бути структура лідерства і
т. ін.
Проте, вказані зауваження не знижують наукового й прикладного значення
дисертаційної роботи Бабенко Олени Миколаївни та її загальної позитивної
оцінки.

