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теоретико-методологічного забезпечення розвитку і функціонування туристичної 
галузі України в умовах євроінтеграції” (номер державної реєстрації 
0117U002092), де автором визначені концептуальні напрями інтеграції 
туристичного ринку Прикарпаття в європейський туристичний простір на 
інноваційних засадах; “Інституційно-інформаційний механізм стратегічного 
розвитку індустрії гостинності” (номер державної реєстрації 0117U002091), де 
автором розроблено механізм формування інституціонального забезпечення 
інноваційного розвитку підприємств індустрії гостинності; Тернопільського 
національного економічного університету за темами: “Маркетингові технології на 
ринку інноваційних товарів і послуг” (номер державної реєстрації 0112U007883), 
де автором визначені маркетингові технології інноваційного розвитку 
підприємств сфери туризму; “Обґрунтування інвестиційно-інноваційного проекту 
розвитку готельно-туристичного комплексу” (номер державної реєстрації 
0112U007452), де автором визначені механізми управління системою 
інноваційного розвитку туристичного підприємства; “Обґрунтування бізнес-плану 
розвитку ДЗ «ССС «Гірське повітря»” (номер державної реєстрації 0117U003880), 
де автором обґрунтовано теоретико-змістові характеристики організаційно-
економічного інструментарію управління інноваційним розвитком підприємств 
туризму. 

У дисертаційній роботі Білецької Ірини Мирославівни знайшов розробку 
комплекс теоретичних і практичних питань щодо теоретико-методологічних засад 
формування та реалізації політики розвитку підприємств туризму на інноваційних 
засадах. Основою дисертаційного дослідження стали багаторічні наукові 
дослідження автора з ряду проблем, що пов’язані із питаннями економіки та 
управління розвитку підприємств, інноваційного менеджменту. 

Коректне визначення мети дисертації та послідовне вирішення 
сформульованих відповідно до неї завдань дали змогу авторові отримати нові 
наукові результати, які свідчать про досягнення поставленої мети дослідження та 
про наявність предмету для публічного захисту. 

 
Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації 
 
Ознайомлення з дисертацією дає підставу стверджувати про достатній рівень 

обґрунтованості і достовірності її основних наукових положень, висновків і 
рекомендацій. Вони базуються на принципах структурного підходу, системного 
аналізу теоретичних, методологічних, методичних та практичних основ щодо 
обґрунтування інструментів та засобів розвитку підприємств туризму на 
інноваційних засадах, опрацюванні значної кількості економічної літератури, 
законодавчих та нормативних актів, залученні різноманітних статистико-
економічних даних. Отримані здобувачем результати дослідження, сформульовані 
висновки та рекомендації є науково обґрунтованими, базуються на використанні 
класичних і новітніх поглядів, підходів до управління розвитком підприємств в 
сучасних умовах.  
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При проведенні дослідження використані такі наукові методи: логічного 
узагальнення, групування, аналізу і синтезу, статистичного аналізу і розрахунку, 
економіко-математичного прогнозування, теоретичного узагальнення, 
стратегічного менеджменту, системного підходу. 

Інформаційною основою дослідження є закони України, укази Президента 
України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства культури 
України, статистичні матеріали Державної служби статистики України, 
фінансово-господарська звітність підприємств туризму, аналітичні матеріали 
Національної туристичної організації України, інших вітчизняних і міжнародних 
економічних та туристичних організацій, монографії та публікації вітчизняних і 
зарубіжних авторів, інтернет-ресурси.  

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. 

 
 

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів 
Достовірність даного дисертаційного дослідження забезпечується 

поєднанням глибокого і критичного аналізу та осмисленням здобувачем 
положень, які містяться в численних зарубіжних та вітчизняних наукових 
джерелах, з використанням достатньої кількості фактичних даних і науковим 
обґрунтуванням власних наукових положень. 

Обґрунтованість і достовірність отриманих результатів підтверджується 
також позитивною оцінкою їх у процесі апробації на міжнародних та 
всеукраїнських науково-практичних конференціях, реалізації їх в конкретних 
розробках, призначених для використання в роботі органів влади та вищих 
навчальних закладах, публікаціями у фахових наукових виданнях, монографіях.  

Достовірність і наукова новизна одержаних результатів дисертації 
забезпечується вагомою джерельною базою, ґрунтовним аналізом нормативно-
правового забезпечення досліджуваного процесу, достатньо широким спектром 
використаних наукових методів, здатністю дисертанта до критичного аналізу та 
узагальнень. 

Зокрема, у дисертації розроблені теоретико-методологічні основи 
інноваційного менеджменту туристичних підприємств за рахунок обґрунтування 
послідовності заходів – від обґрунтування стратегічних цілей до діагностики 
наростаючих викликів і перспективних потреб туристичного ринку в інноваційній 
сфері, а також визначення структурної побудови системи управління за проектно-
технологічним, ресурсно-функціональним та організаційно-постановочним 
напрямами з відповідними завданнями політики підприємства в інноваційній 
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сфері (с. 41-56 дисертації). 

Обґрунтовані методичні положення інноваційного розвитку підприємств 
туризму через ідентифікацію особливостей цього виду економічної діяльності за 
напрямами здійснення та джерелами трансформації корисного ефекту 
інноваційної діяльності в площину зміцнення конкурентних переваг туристичного 
підприємства. При цьому, набув подальшого розвитку склад завдань інноваційної 
діяльності у туристичному бізнесі (покращення системи безпеки клієнтів та 
споживачів послуг, зростання якості туристичних послуг, реструктуризація 
бізнес-процесів туристичного бізнесу, їх інформатизація, усунення трансакційних 
та трансформаційних витрат) (с. 73-89 роботи). 

Розвинуто класифікацію операційних інструментів управління 
інноваційним розвитком туристичних підприємств, а саме – розроблено систему 
інструментів управління інноваційним розвитком в туристичному бізнесі та 
розвинуто класифікацію відповідних інструментів за видами інновацій (с. 93-111 
рукопису). 

Набув подальшого розвитку методичний інструментарій оцінювання 
інноваційного розвитку туристичних підприємств, що передбачає комплексний 
аналіз (на базі методів оцінювання інноваційного: розвитку, діяльності та 
потенціалу) наявних на підприємстві передумов створення і впровадження 
інновацій, отриманих та потенційних ефектів інноваційної діяльності, приросту 
соціальних та господарських результатів, зв’язків інноваційної діяльності та стану 
розвитку і конкурентоспроможності бізнесу, ставлення та сприйняття 
персоналом, зовнішніми контрагентами підприємства його інноваційної 
активності (с. 131-148 дисертації).  

Здобувачем розроблено концептуальний підхід до розробки методики 
моніторингу, аналізу та діагностики стану мультисистемного інноваційного 
розвитку туристичного підприємства, стратегування змін і бачення напрямів 
реалізації політики подальшого зростання бізнесу на інноваційних засадах (с. 191-
205 рукопису). 

У дисертації набув подальшого розвитку методичний підхід до оцінювання 
інноваційної активності туристичних підприємств через розробку відповідної 
системи показників – індикаторів, а також формування більш раціональної 
методики оцінювання, коли результати соціологічних опитувань опрацьовуються 
з використанням методу головних компонент, що дозволяє уникнути 
суб’єктивізму експертів та емпірично розрахувати коефіцієнти вагомості 
показників і критеріїв кожного виду інновацій туристичного підприємства, а 
також диференційовано оцінити їх вплив на параметри розвитку бізнесу (с. 206-
215 дисертації). 

Автором визначені та обґрунтовані перспективні напрями стратегування 
політики інноваційного розвитку підприємств туризму; розроблено і 
запропоновано методичний підхід, який дозволяє ефективно та на інституційній 
основі поєднати протилежні за характером стратегічні вектори активізації 
інноваційної діяльності: зовнішній (коли підприємство орієнтується на інновації, 
пов’язані з тенденціями зміни ринкового попиту і зовнішнього «запиту» 
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інновацій) та внутрішній (коли шлях інноваційного розвитку і активності 
визначається внутрішнім потенціалом та фінансово-ресурсним забезпеченням); 
відтак, особливість авторського підходу – в ідентифікації організаційно-
управлінського, інформаційно-технологічного, інтегрованого, фінансово-
інвестиційного, маркетингового, іманентного, інфраструктурного, кластерного та 
інтерактивного просторово-мережевого напрямів інноваційного розвитку з чітко 
вираженими ознаками синергізму (с. 221-242 дисертації). 

Розвинуто методологічні підходи до формування системи інноваційного 
розвитку підприємства, зокрема класичні методи доповнені новими стратегічними 
орієнтирами інноваційного розвитку, які обумовлюють об’єктивну необхідність 
ідентифікації таких сучасних елементів системи управління інноваційним 
розвитком, як організаційно-управлінське забезпечення системного інноваційного 
розвитку, інноваційна інфраструктура, зовнішня інформаційно-комунікаційна 
політика, інституціонально-правова безпека, аналітико-діагностичний блок та 
«запобіжники» девіантної поведінки суб’єктів (с. 264-282 роботи).  

Розроблені та обґрунтовані прикладні інструменти політики формування та 
реалізації організаційно-економічного механізму розвитку туристичного 
підприємства на інноваційних засадах, зокрема обґрунтовано сутнісно-
типологічні та прикладні характеристики функціонально-структурних елементів 
організаційно-економічного механізму, такі як інституційно-правовий базис, 
управлінсько-функціональний апарат, інформаційно-аналітичний блок, науково-
технічне забезпечення, фінансово-інвестиційна підтримка, ринково-інтерфейсна 
надбудова, інтелектуально-кадрова складова та матеріально-технічне 
забезпечення (с. 289-304 роботи). 

Достовірність та об’єктивність результатів і пропозицій підтверджується 
логічною завершеністю виконаної дисертації та апробацією результатів 
дослідження на науково-практичних конференціях зокрема міжнародних: 
“Економічне зростання: стратегія, напрями і пріоритети” (м. Запоріжжя, 2019 р.); 
“Актуальні питання сучасного менеджменту, бізнесу та фінансів” (м. Київ, 2019 
р.); “Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика” (м. 
Львів, 2018 р.); “Економічні, політичні та культурологічні аспекти європейської 
інтеграції України в умовах нових глобалізаційних викликів” (м. Ужгород, 2018 
р.); “Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи” (м. Чернівці, 
2016 р.); “Бізнес, освіта і наука: вектори співпраці” (м. Київ, 2015 р.); “Тренди та 
інновації в сучасній економіці” (м. Харків, 2015 р.); “Організація діяльності 
підприємств туристичної індустрії в умовах інтеграційних процесів” (м. 
Тернопіль, 2013 р.); “Менеджмент предпринимательской деятельности” (м. 
Сімферополь, 2013 р.); “Особенности развития регионов Украины в новых 
экономических условиях” (м. Сімферополь, 2013 р.); “Управление развитием 
предпринимательства в современных условиях” (м. Сімферополь, 2012 р.); 
“Географія та туризм: національний та міжнародний досвід” (м. Львів, 2012 р.); 
“Методологія та практика менеджменту в XXI ст.: загальнодержавні, галузеві та 
регіональні аспекти” (м. Полтава, 2012 р.); “Управление развитием 
предпринимательства в современных условиях” (м. Сімферополь, 2010 р.); 
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“Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення” (м. 
Тернопіль, 2010 р.); “Управлінські аспекти підвищення національної 
конкурентоспроможності” (м. Сімферополь, 2009 р.); “Актуальні проблеми, 
сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні” (м. Житомир, 
2008 р.); “Міжнародний бізнес та менеджмент: проблеми та перспективи в умовах 
глобалізації” (м. Тернопіль, 2008 р.); всеукраїнських: “Особенности развития 
регионов Украины в новых экономических условиях” (м. Сімферополь, 2014 р.), 
“Менеджмент предпринимательской деятельности” (м. Сімферополь, 2013 та 2011 
р.).  

Достовірність отриманих результатів підтверджують відповідні розробки 
Білецької Ірини Мирославівни, які знайшли своє практичне застосування в 
діяльності окремих установ, що підтверджується відповідними довідками про 
впровадження, зокрема: Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, 
молодіжної політики, спорту та туризму, Міністерства економічного розвитку та 
торгівлі України, Івано-Франківської ОДА, Івано-Франківської міської ради, 
Національної туристичної організації України, ДЗСС “Санаторій «Косів»” МОЗ 
України та ДЗ “Спеціалізований санаторій «Гірське повітря» МОЗ України”. 

Результати дослідження використовуються в навчальному процесі 
Тернопільського національного економічного університету при розробці 
методичного забезпечення та викладанні таких дисциплін, як “Інноваційний 
менеджмент”, “Управління інноваціями”, “Інноваційна діяльність підприємства”, 
“Інноваційний маркетинг”, “Технологія туристичної діяльності”, “Економіка 
санаторного, готельного та ресторанного господарства”. 

 
Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій 
Наукові положення і висновки дисертаційної роботи достатньо повно 

висвітлені в наукових працях, у тому числі в 2 одноосібних монографіях; 4 
колективних монографіях; 24 статтях у наукових фахових виданнях України, у т. 
ч. 6 статей у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних; 2 
статтях у зарубіжних виданнях; 19 тезах доповідей у збірниках матеріалів 
наукових конференцій; 2 публікаціях в інших виданнях. Загальний обсяг 
публікацій – 144,89 друк. арк., з них особисто автору належить 56,89 друк. арк.  

В опублікованих працях знайшли відображення положення наукової новизни 
і висновки за результатами дослідження, зафіксовано особистий внесок 
дисертанта в розробці зазначеної наукової проблеми. За побудовою та структурою 
наукові праці автора відповідають вимогам до наукових публікацій. 

 
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. 
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У цілому, оцінюючи дисертаційну роботу позитивно, вважаємо за доцільне 
звернути увагу на наступні дискусійні положення і окремі недоліки, зокрема: 

1. На рис. 1.1 (с. 46 дисертації) подано ілюстративне відображення базових 
умов розвитку соціально-економічної системи. Проте, автор звела передумови 
розвитку підприємства фактично до двох чинників: ресурсного забезпечення та 
невизначеності і мінливості умов зовнішнього середовища, що видається 
недостатнім, адже, до прикладу, визначальними передумовами також слугують: 
якість та ефективність організаційної структури управління, раціональність 
організації бізнес-процесів, доступність до ресурсів та ринків, лояльність 
споживача, стан зовнішньої конкуренції та ін. 

2. У підрозділі 1.2 ставилося завдання надати характеристику інноваційної 
діяльності туристичного підприємства. Подання матеріалу починається з рис. 1.2 
– Структуризація завдань інноваційної діяльності (с. 65 роботи). Склад 
відповідних завдань видається надто вузьким, а також частково не 
конкретизованим. До прикладу, в кожній групі лише 4 завдання, тоді як по всій 
роботі оперується щонайменше 5-ма видами інновацій; мінімізація ризиків 
стагнації далеко не безпосередньо пов’язана лише з інноваціями. 

3. На рис. 1.5 (с. 78 дисертації) наведено етапність алгоритму управління 
інноваційним розвитком підприємств туристичної галузі. По-перше, не зовсім 
коректною є назва рисунка, оскільки підприємства туристичної галузі є ширшим 
поняттям, ніж туристичні підприємства. По-друге, пропонований алгоритм 
завершується (та, фактично, починається) діагностикою наростаючих викликів і 
потреб туристичного ринку в інноваціях. Втім, доречніше в якості базисного 
етапу інноваційної діяльності визначати комплекс споживчих, а також власних 
внутрішніх потреб в нововведеннях. 

4. У підрозділі 2.1 дослідження здобувач розробила і представила 
інструментарій управління інноваційним розвитком туристичних підприємств, що 
в концентрованому вигляді подано на рисунках 2.1 (с. 104 дисертації) та 2 (на с. 
12 тексту автореферату). Проте, подана розробка видається надто складною для 
практичної апробації, що знижує її ефективність, а розроблені інструменти та 
засоби в певній мірі – неузгодженими між собою. Краще було дотриматися більш 
спрощеного підходу, наприклад, запропонувавши відповідні інструменти за 
функціональним принципом: економічні, організаційні, інституційні, 
технологічні, інформаційні тощо. 

5. На рисунку 2.5 (с. 127 дисертації) наведено матричну організаційну 
структуру управління інноваційним розвитком туристичного підприємства. При 
цьому, важко зрозуміти як її узгоджувати з існуючими на сьогодні 
оргструктурами управління на різних суб’єктах туристичного бізнесу, що істотно 
відрізняються. Очевидно, доречніше було розробити т. зв. відокремлену 
організаційно-структурну надбудову управління інноваційним розвитком 
туристичних підприємств. 

6. У підрозділі 3.1 досліджувався стан та передумови розвитку вітчизняних 
підприємств туризму. По-перше, доречно було назву цього підрозділу також 
узгодити з інноваційними засадами розвитку туристичних підприємств. По-друге, 
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автором досить якісно та повноцінно представлено кількісну сторону аналізу, а 
якісна охарактеризована лише частково. До прикладу, відповідні передумови були 
б значно повнішими за надання характеристики стану конкуренції на 
туристичному ринку, переваг лідерів світового ринку туризму та застосовуваних 
ними інновацій, стратегічного бачення розвитку туризму та його інфраструктури, 
нормативно-правового забезпечення здійснення туристичної діяльності в Україні. 

7. У назві підрозділу 3.5, попри інше, задекларовано визначення напрямів 
інноваційного розвитку туристичних підприємств. Але цьому аспекту приділено 
дещо мало уваги. Такий результат відображено лише в рамках рисунка «3.24. 
Результати опитування щодо засобів розвитку інноваційної діяльності 
підприємств туризму». 

8. Вагомим доробком дослідження потрібно вважати обґрунтування 
здобувачем інституційного забезпечення розвитку туристичних підприємств, 
чому присвячено підрозділ 4.3 роботи. Ключова його розробка – це рис. 4.6 на с. 
264. Проте, дискусійним слід вважати поділ інституційного забезпечення на такі 
три групи, як: 1) створення та розбудова інститутів, 2) інституціональне 
забезпечення, 3) розбудова неформальних інститутів. Класично інституційне 
забезпечення складається з двох блоків: інституційно-правове та інституційно-
організаційне. Окрім того, в цій частині дослідження доречно було навести 
авторське бачення організаційно-управлінської системи і структури управління 
інноваційним розвитком підприємств туризму. 

Однак, висловлені зауваження не змінюють загальної високої оцінки 
теоретико-методологічного 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 Білецької Ірини Мирославівни  за темою 
«Теоретико-методологічні основи та прикладний інструментарій розвитку 
туристичних підприємств на інноваційних засадах» в цілому, можна зробити 
висновок, що вона є актуальною, завершеною науковою працею, виконаною 
особисто на достатньо високому теоретико-методологічному рівні, в якій 
отримано нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності розв’язують 
проблему обґрунтування теоретико-методологічних засад та розробка практичних 
рекомендацій із розвитку туристичних підприємств на інноваційних засадах. 

Зміст автореферату є ідентичним основним положенням дисертації. В ньому 
наведені головні результати та висновки дослідження, наукова новизна та 
практична цінність цих результатів. Основні положення дисертаційної роботи 
висвітлені в опублікованих працях автора. 

Новизна висновків наукового дослідження і практичних рекомендацій, 
викладених у дисертації, дають підстави оцінити роботу як вагомий науковий 
внесок, що дозволило обґрунтувати теоретико-методологічні та методичні засади 
щодо розвитку туристичних підприємств на інноваційних засадах. 

За формальними та якісними параметрами дисертаційна робота на тему  
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