
 
 

 
 



 
 
 ефективних механізмів та  інструментів інноваційного менеджменту підприємств 

туризму. 

Вказане визначає актуальність проведеного Білецькою І. М. дослідження на 

тему: «Теоретико-методологічні основи та прикладний інструментарій розвитку 

туристичних підприємств на інноваційних засадах».  

Актуальність та цінність дисертаційної роботи підтверджується тим, що її 

положення використовувались у процесі виконання науково-дослідних робіт: 

1) Львівського торговельно-економічного університету за темами: 

“Формування 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; 

2) 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; 

3) ДЗ «ССС «Гірське повітря»” за темою “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. 

 

 



 
 

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 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 достатньою 

мірою обґрунтовані, мають чіткі кількісні та якісні характеристики і повністю 

витікають з проведених досліджень. Пропозиції і рекомендації автора є 

конкретними, ґрунтуються на переконливих розрахунках і мають практичне 

значення. 
 

Новизна основних наукових положень, висновків і рекомендацій  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретико-

методологічних засад і прикладних рекомендацій щодо розвитку туристичних 

підприємств на інноваційних засадах. Зокрема, наукову новизну дисертації можна 

представити за блоками: 

Концептуальні положення: 



 
 

- управління інноваційним розвитком підприємств туризму через 

обґрунтування етапності відповідного алгоритму дій та структурної побудови 

системи управління з відповідними завданнями політики підприємства в 

інноваційній сфері (с. 41-56 роботи); 

- визначення стратегічних напрямів інноваційного розвитку підприємств 

туризму через розробку методики, згідно якої обґрунтування системи стратегічних 

напрямів політики підприємства в аналізованій сфері здійснюється в підсумку 

компаративного аналізу результатів оцінювання зовнішнього та внутрішнього 

середовища інноваційної діяльності (с. 57-72 рукопису); 

- інноваційної діяльності на підприємствах туризму за умов врахування 

особливостей цього виду економічної діяльності при ідентифікації 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). 

 

Методичний інструментарій: 

- оцінювання інноваційного розвитку туристичних підприємств через 

обґрунтування методики комплексного аналізу 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 

роботи); 

- оцінювання інноваційної активності туристичних підприємств через 

формування відповідної  системи показників – індикаторів та 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 роботи); 

- обґрунтування стратегії мультисистемного інноваційного розвитку 

підприємств туризму, яка передбачає створення необхідних інституційних та 

організаційно-економічних умов для розробки і впровадження всіх потенційних 

видів та типів інновацій та 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, впровадження процесів 

інтерактивного просторово-мережевого розвитку (с. 243-263 дисертації). 

 

Прикладні положення щодо: 

- стратегування політики інноваційного розвитку підприємств туризму, для 

чого розроблено і запропоновано методичний підхід, який дозволяє ефективно та на 

інституційних засадах поєднати протилежні за характером стратегічні вектори 

активізації інноваційної діяльності, а саме – зовнішній та внутрішній. Авторський 

підхід передбачає ідентифікацію 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); 

- формування системи інноваційного розвитку туристичного підприємства за 

напрямами: інноваційні зрушення в системі всього бізнесу, підсилення напрямів 

динамічного розвитку, системне покращення кількісно-якісних результатів 

господарювання, організаційно-управлінське забезпечення системного 

інноваційного розвитку, інноваційна інфраструктура, зовнішня інформаційно-

комунікаційна політика, інституціонально-правова безпека (с. 264-282 рукопису);  

- прикладних інструментів політики формування та реалізації організаційно-

економічного механізму розвитку туристичного підприємства на інноваційних 



 
 
засадах. В рамках розробленого організаційно-економічного механізму розроблені 

нові інструменти, а також системність і комплексність їх поєднання, орієнтовані на 

організацію та контроль інноваційної діяльності, впровадження низки економічних 

стимулів і мотивів, покращення функціонально-структурних елементів 

організаційно-економічного механізму (с. 289-304 роботи); 

- інструментарію політики формування та ефективного використання 

інтелектуально-кадрового забезпечення інноваційного розвитку підприємств 

туризму, для чого розроблена система цілей і завдань, що поєднує операційний, 

тактичний та стратегічний напрями і активність з впровадження інновацій (с. 317-

329 дисертації).       

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 і рекомендації дисертації мають високий ступінь 

обґрунтованості, що зумовлюється докладним вивченням, аналізом та 

узагальненням значного обсягу сучасних наукових джерел з питань економіки та 

управління підприємствами, 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. Усі положення опираються на теоретичне 

осмислення, 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. 



 
 

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 Білецької Ірини Мирославівни 

підтверджується тим, що її теоретичні положення, висновки і рекомендації доведені 

до рівня практичних методик. 

Результати досліджень використані в 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.).  

Рекомендації щодо державної політики підтримки та стимулювання 

інноваційної діяльності підприємств галузі туризму України 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.). 

Висновки та пропозиції щодо розробки та реалізації стратегії забезпечення 

розвитку підприємств туризму на інноваційних засадах 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.). 

Науково-практичні пропозиції щодо розробки та реалізації стратегії 

забезпечення розвитку підприємств туризму на інноваційних засадах 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.).  

Методичні положення та практичні рекомендації щодо забезпечення розвитку 



 
 
і зміцнення конкурентоспроможності вітчизняних туристичних підприємств на 

інноваційних засадах 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.). 

 

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. 

 

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. 

 

Оцінка змісту дисертаційної роботи та її завершеності, зауваження та 

дискусійні положення 

Аналіз змісту та структури дисертаційної роботи, викладених в ній теоретико-

методологічних 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 деякі дискусійні положення і окремі недоліки, зокрема: 

1. Підрозділ 1.1 дослідження стосується обґрунтування концептуальних 

характеристик управління розвитком туристичного підприємства. З огляду на тему 

роботи тут важливо було закласти чіткі базисні ознаки такого розвитку. В цілому 

можна погодитися з тим, що це завдання реалізоване. Проте, на с. 56 здобувач подає 

власне трактування розвитку туристичного підприємства як якісні системні зміни в 

будові організаційно-управлінської структури туристичного підприємства, 

організації його стратегічних бізнес-процесів, налагодженні підходів до 

забезпечення ефективності використання ресурсного потенціалу, що в сукупності 

формує резерви для зміцнення його конкурентних позицій на туристичному ринку. 

Виходячи з представленого авторського визначення, розвиток зводиться лише до 

якісних змін та до покращення організаційної структури управління, що, на нашу 

думку, видається неповним і потребує певного розширення. 

2. Основним у проведеному дослідженні є визначення теоретико-

методологічних, аналітичних та прикладних аспектів впливу і взаємозалежностей 



 
 
інноваційної діяльності та розвитку туристичних підприємств. В цілому можна 

зазначити, що дані завдання в роботі виконані. Проте, хотілось би звернути увагу на 

таке: наприклад, в теоретико-методологічній частині дослідження, зокрема на рис. 

1.4, який має пряме відношення до вищезазначеного, показано, що інноваційна 

діяльність забезпечує: максимізацію прибутку, підвищення якості послуг, 

реструктуризацію бізнес-процесів і т. інше, але, на нашу думку, більш вагомою була 

б розробка, яка б базувалася на  конкретних видах інновацій та відображенням їх 

впливу на конкретні параметри і характеристики розвитку туристичного 

підприємства. 

3. На рис. 1.6 (с. 88 дисертації) наведено структуру системи управління 

інноваційним розвитком туристичних підприємств. При цьому застосовано 

ресурсно-функціональний підхід. Разом з тим,  з точки зору управління інноваціями 

в туристичному бізнесі, на нашу думку, більш прикладне значення мала би  

побудова організаційно-управлінської структури забезпечення інноваційного 

розвитку з відображенням суб’єктів управління, їх ієрархії, функцій та завдань, зон 

відповідальності, критеріїв ефективності. 

4. Підрозділ 2.2 дослідження присвячено обґрунтуванню системи 

інноваційного розвитку підприємств туризму. На с. 118 рукопису на рисунку 2.3 

відображена конфігурація такої системи. Але зміст рисунка дещо неузгоджений з 

його назвою. На рисунку, скоріше, відображено змістову характеристику та окремі 

елементи системи інноваційного розвитку. Не зрозуміло, чому інноваційний 

розвиток позначається лише на зовнішньому середовищі підприємства, а принципи 

та функції не пов’язані з суб’єктами інноваційної діяльності. 

5. У четвертому розділі дослідження здобувач представила стратегію 

мультисистемного інноваційного розвитку туристичних підприємств. Основною 

ознакою даної стратегії є її  мультисистемний характер, що мало би бути прописано 

і в назві підрозділу 4.2. Крім того, значно підвищило б прикладний характер даної 

стратегії відображення і опис основних етапів її реалізації та чітка характеристика 

типу цієї стратегії. 

6. Відомо, що інноваційна активність і ефективність інноваційної діяльності 



 
 
кожного суб’єкта господарювання неможлива без повноцінного якісного 

інтелектуально-кадрового забезпечення. Відтак, позитивно, що у підрозділі 5.3 

наведені результати обґрунтування прикладних засад формування такого 

забезпечення для туристичних підприємств. Проте, слід зауважити, що авторські 

пропозиції зорієнтовані на формуванні якісного складу персоналу, забезпеченні 

його підготовки, підвищення кваліфікації та розвитку. При цьому, сучасні ефективні 

практики передбачають значно ширший комплекс питань, пов’язаних із 

формуванням та ефективним використанням інтелектуально-кадрового 

забезпечення розвитку бізнесу. Це аспекти поєднання персоналу та штучного 

інтелекту, інтелектуальної власності, засобів інформаційно-комунікаційних 

технологій, сучасних бізнес-процесів, що в сукупності формує інтелектуально-

кадровий потенціал реалізації програм та проектів інноваційного розвитку 

туристичних підприємств. Розкриття цих питань значно б покращило дисертаційну 

роботу.    

Однак, висловлені зауваження та дискусійні положення не знижують 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 Миколаївни на тему: 

«Теоретико-методологічні основи та прикладний інструментарій розвитку 

туристичних підприємств на інноваційних засадах», можна зробити висновок, що 

результати дослідження актуальні, є завершеною науковою працею, виконаною 

особисто на високому теоретико-методологічному рівні, в якій отримано нові 

науково обґрунтовані результати, що в сукупності розв’язують актуальну науково-

практичну 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 



 
 

 


