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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. 

Перелік тем науково-дослідних робіт та охоплений значний період 

досліджень підтверджує, що робота над дисертацією мала багаторічний 

цілеспрямований характер. 

Новизна основних наукових положень, висновків і рекомендацій 

дисертаційної роботи полягає в такому:  

Основні положення й результати дисертаційної роботи, що визначають її 

наукову новизну, полягають у такому. 

Запропоновано методичний підхід до ідентифікації стратегічних напрямів 

інноваційного розвитку підприємств туризму, що базується на методиці, згідно 

якої обґрунтування системи стратегічних напрямів політики підприємства в 

аналізованій сфері здійснюється в підсумку компаративного аналізу результатів 

оцінювання зовнішнього (світові та національні тенденції і перспективи розвитку 

туристичних послуг та ринку туризму, особливості еволюції потреб та запитів 

споживачів послуг, перспективні сфери ефективного використання нововведень) 

та внутрішнього (стан розвитку і ефективність створення та комерціалізації 

інновацій) середовища інноваційної діяльності; це дозволяє краще усвідомити і 
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використати зв’язки між внутрішнім інноваційним потенціалом та зовнішніми 

ринковими можливостями туристичного підприємства (с. 57-72 дисертації). 

Розвинені концептуальні засади інноваційної діяльності на підприємствах 

туризму через визначення особливостей цього виду економічної діяльності та 

ідентифікацію напрямів здійснення та джерел трансформації корисного ефекту 

інноваційної діяльності в площину зміцнення конкурентних переваг туристичного 

підприємства, що дозволило доповнити їх склад такими завданнями, як 

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 

дисертації). 

Узагальнено методичний інструментарій оцінювання результативності 

інноваційного розвитку туристичних підприємств та розроблено принципово 

новий підхід в цій сфері, який передбачає комплексний аналіз 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). Такий метод слугує значно ширшою інформаційною основою для 

прийняття виважених управлінських рішень у сфері формування та диференціації 

політики туристичного підприємства за напрямами інноваційного розвитку та 

видами інновацій.  

Розроблено новий метод ідентифікації та утвердження системи параметрів 

інноваційного розвитку для уможливлення моніторингу, аналізу та діагностики 

інноваційного розвитку туристичного підприємства, стратегування змін і бачення 

напрямів реалізації політики подальшого зростання бізнесу на інноваційних 

засадах. В основі методики –  збалансована рівноважна система параметрів і 

показників за сервісно-продуктовими, організаційно-управлінськими, 

маркетинговими, технологічними та соціально-екологічними інноваціями (с. 191-
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205 дисертації). 

Розвинуто методику 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). 

У дисертації вперше визначено методологічні засади розробки стратегії 

мультисистемного інноваційного розвитку підприємств туризму, зорієнтованої на 

отримання низки мультиплікативних ефектів унаслідок створення відповідних 

інституційних та організаційно-економічних умов для розробки і впровадження 

всіх потенційних видів та типів інновацій, а також досягнення таких стратегічно-

господарських результатів розвитку бізнесу, як реалізація інноваційного 

потенціалу та можливостей, зростання конкурентоспроможності на засадах 

маркетингових інновацій, забезпечення іманентного розвитку, розвиток практик 

бізнес-інтеграції та впровадження процесів інтерактивного просторово-

мережевого розвитку (с. 243-263 дисертації). 

Удосконалено методологічні підходи до формування системи інноваційного 

розвитку підприємства, зокрема наявні в економічній літературі методи доповнені 

новими стратегічними орієнтирами інноваційного розвитку, які обумовлюють 

об’єктивну необхідність ідентифікації таких сучасних елементів системи 

управління інноваційним розвитком (с. 264-282 дисертації).  

Здобувачем науково обґрунтовано теоретико-методологічні та прикладні 

положення формування і реалізації управлінсько-інфраструктурного механізму як 

окремого стратегічного напряму політики мультисистемного інноваційного 

розвитку туристичного підприємства, оскільки його впровадження дозволяє 

вибудувати інституціонально-управлінський базис нарощування обсягів 

інноваційної активності, підвищення ефективності та стимулювання зовнішнього 
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різносуб’єктного попиту на нововведення, створювані підприємствами туризму 

(с. 305-316 дисертації). 

Удосконалено інструментарій політики формування та ефективного 

використання інтелектуально-кадрового забезпечення інноваційного розвитку 

підприємств туризму, що дозволяє отримати важливий ресурс функціонування і 

розвитку в умовах посилення конкуренції, формування інформаційного 

суспільства, трансферу технологій та розвитку ІТ-комунікацій (с. 317-329 

дисертації).  

Заслуговує на увагу і чіткий підхід автора до методології самого 

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 

статистичними матеріалами. Впровадження пропозицій дисертації в практику 

роботи державних органів влади, 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. 

Узагальнюючи наукові результати дисертаційної роботи, доцільно 

зауважити, що у сукупності вони доповнюють і розвивають теорію економіки та 

управління підприємствами.  

Практична цінність дисертаційної роботи. Практична цінність 

дисертаційної роботи Білецької Ірини Мирославівни підтверджується тим, що 

теоретичні положення, висновки і рекомендації доведені до рівня практичних 

методик, які можуть бути безпосередньо використаними в системі органів влади, 
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а також туристичних підприємств. 

Практична спрямованість отриманих результатів дисертаційного 

дослідження підтверджується тим, що вони впроваджені у діяльності Комітету 

Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, 

зокрема під час формування і удосконалення положень Закону України “Про 

туризм” та Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року (довідка 

№ 04-33/19-77 (14061) від 23.01.2019 р.), використані Міністерством 

економічного розвитку та торгівлі України при розробці Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року (довідка № 2433-06/2627-07 від 

22.01.2019 р.), враховані Управлінням міжнародного співробітництва, 

євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА при формуванні 

Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 р. (довідка № 

38/06.2/42/2-19 від 21.01.2019 р.), знайшли використання у діяльності Відділу 

міжнародних зв’язків, туризму та промоції міста Управління економічного та 

інтеграційного розвитку виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради 

при розробці Стратегії розвитку міста Івано-Франківськ на період до 2028 року 

(довідка № 5/40-13/35в від 15.01.2019 р.),  використані в діяльності Національної 

туристичної організації України (довідка № 001/17122018 від 17.12.2018 р). 

Науково-прикладні розробки з дослідження проблем управління 

інноваційним розвитком туристичних підприємств використані в діяльності ДЗСС 

“Санаторій «Косів»” МОЗ України (довідка № 11/1100-7 від 22.01.2019 р.) та ДЗ 

“Спеціалізований санаторій «Гірське повітря» МОЗ України” (довідка № 01-

21/845 від 30.10.2018 р.). 

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” (довідка № 126-37/59 від 

17.01.2019 р.). 
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Повнота викладу основних положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях. За результатами дослідження опубліковано 51 наукову 

працю, із них: 2 одноосібні монографії; 4 колективних монографії; 24 статті у 

наукових фахових виданнях України, у т. ч. 6 статей у виданнях, які включені до 

міжнародних наукометричних баз даних; 2 статті у зарубіжних виданнях; 19 тез 

доповідей у збірниках матеріалів наукових конференцій; 2 публікації в інших 

виданнях. Загальний обсяг публікацій – 144,89 друк. арк., з них особисто автору 

належить 56,89 друк. арк. 

Статус, обсяги та зміст публікацій відповідають встановленим вимогам 

МОН України. 

Оцінка мови та оформлення дисертації та автореферату. Дисертація 

складається з анотації, вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних 

джерел з 308 найменувань та 4 додатків на 9 сторінках. Загальний обсяг роботи 

складає 394 сторінки. Основний зміст роботи викладено на 354 сторінках. Робота 

містить 50 рисунків, 28 таблиць. 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. 

Зауваження щодо змісту дисертаційної роботи. У цілому високо 

оцінюючи результати дослідження, слід зазначити, що вона не позбавлена 

окремих дискусійних положень і недоліків, серед яких необхідно відзначити 

наступні. 

1. У таблиці 1.1 на с. 56 здобувач представила результати власного 

дослідження щодо систематизації концептуальних характеристик розвитку 

туристичного підприємства. Сумнівно, що наведені вісім ознак у повній мірі 

характеризують всі параметри розвитку в туристичному бізнесі. Зокрема, тут 

відсутні аспекти соціального розвитку, суспільної відповідальності, капіталізації 
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бізнесу, диверсифікації діяльності. 

2. Цікавою і теоретично вагомою слід вважати авторську розробку, 

наведену на рис. 1.3 (с. 68 рукопису), де показано т. зв. «лінію життєвого циклу 

інновацій». По-перше, ця розробка не була надалі використана в рекомендаційній 

частині дослідження, а національний туризм переживає зараз «бум» залучених від 

іноземних консолідаторів інновацій. По-друге, інноваційна активність не завжди 

корелює один в один із рівнем розвитку підприємства. Відповідно, більш важливо 

було показати яким чином розробка і провадження інновацій забезпечує 

інноваційний розвиток підприємства туризму. 

3. У параграфі 1.3 дисертації було поставлене одне з найважливіших 

завдань дослідження – виявлення особливостей управління інноваційним 

розвитком туристичних підприємств. Такі особливості ідентифіковані і 

представлені, але не в повній мірі. Більше того, автор узагальнює: «… особливості 

управління інноваційним розвитком туристичного підприємства детермінують 

специфіку забезпечення керованості інноваційних процесів, що потребує 

формалізації структурних параметрів цільової системи управління, гарантування 

спрямованості її функціонування в площину максимізації пріоритетного критерію 

оптимальності, врахування інтелектуальної складової при реалізації кадрової 

політики та диверсифікації джерел формування ресурсної підтримки процесів 

інноваційного розвитку». Таким чином, відбулося певне зміщення з виявлення 

особливостей – на обґрунтування потреби в управлінні інноваційним розвитком. 

4. У таблиці 2.1 (на с. 108 дисертації) наведено класифікацію 

інструментів управління за напрямами інноваційного розвитку туристичних 

підприємств. Позитивно, що інструменти розроблені у відповідності до тих видів 

інновацій, якими здобувач оперує по всій роботі. Але, по-перше, інструментарій 

надто широкий, що ускладнює його повноцінне впровадження; по-друге, низка 

наведених тут інструментів відсутні на рисунках 2.1 (с. 104 дисертації) та 2 (на с. 

12 тексту автореферату). 

5. Виходячи з назви підрозділу 3.4, важливо було показати які саме 

напрями та складові інноваційної активності досліджуваних підприємств мали 
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вплив на ті, чи інші параметри і показники їх розвитку. Натомість, здобувач 

навела результати оцінювання інноваційної активності, а також стану розвитку 

підприємств туризму, тобто ці дві групи результатів дещо неузгоджені між собою 

і не зроблені висновки в їх ув’язці. 

6. Позитивно, що рекомендаційна частина дослідження починається з 

обґрунтування перспективних сфер та напрямів інноваційного розвитку 

підприємств туризму. Узагальнене авторське бачення цього викладене на рисунку 

4.1 (с. 221 дисертації). Але до цієї розробки є два зауваження: 1) на рисунку 

з’явилися важливі аспекти, про які у попередніх частинах дослідження не йшлося 

– інноваційний потенціал туристичного підприємства та активність і ефективність 

інноваційного розвитку; 2) визначається 9 перспективних напрямів інноваційного 

розвитку, реалізувати всі з яких для малих і середніх туристичних підприємств 

ресурсно складно. Лише на ст. 195-196 зазначено про низьку інноваційну 

активність, хоч в частині запровадження інновацій близько 42% відповіли про 

запровадження продуктових (скоріше – ординарних) інновацій. Хоч цей показник 

має прямувати до максимуму, тобто до 100%.   

7. В частині практичного впровадження розроблених у дисертації 

рекомендацій вельми важливе значення має формування організаційно-

економічного механізму розвитку підприємств туризму на інноваційних засадах. 

Відповідне завдання реалізоване у підрозділі 5.1 дослідження, а авторське 

бачення такого механізму подане на рис. 5.2 на с. 302 роботи. Але таку розробку 

важко назвати механізмом, адже вона не передбачає сукупності інструментів, що 

реалізуються у чітко визначеній послідовності та є продовженням і доповненням 

один одного. 

Проте наведені дискусійні положення і недоліки істотно не впливають на 

загальну позитивну оцінку дисертації. 

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Дисертація Білецької Ірини Мирославівни є самостійно виконаною, завершеною 

науковою працею в якій отримані нові науково-обґрунтовані результати, що у 

сукупності вирішують актуальну науково-практичну проблему – обґрунтування  
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