
 



фінансово-економічної безпеки» (номер державної реєстрації 0117U000512).    

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації 

 

У дисертації визначено мету дослідження, яка полягає у розвитку 

теоретико-методичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо 

управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства. Відповідно були поставлені завдання теоретичного, 

методичного та прикладного характеру. Ознайомлення зі змістом 

дисертаційної роботи дає підстави констатувати, що в цілому автору вдалося 

вирішити завдання та досягти поставленої мети. Завдання співвідносяться з 

ознаками наукової новизни дослідження, що свідчить про оригінальність 

обраних автором шляхів вирішення зазначених завдань. 

Наукові положення, висновки та рекомендації, викладені в 

дисертаційній роботі, є обґрунтованими з теоретичної і методичної точки 

зору та достовірними, базуються на сучасних теоріях, наукових працях 

зарубіжних та вітчизняних економістів щодо управління поведінкою 

персоналу підприємств, аналізі статистичних даних. Крім того, наукові 

положення підтверджені вітчизняним досвідом управління підприємствами 

готельно-ресторанного господарства  

Вирішення у роботі конкретних наукових завдань відрізняється 

системним підходом та базується на використанні широкого спектру 

загальнонаукових і спеціальних методів наукових досліджень, у тому числі: 

індукції та дедукції, термінологічного аналізу, метод систематизації та 

порівняння, семантичний метод, абстрактно-логічний метод – для 

визначення й узагальнення теоретико-методичних засад формування та 

функціонування процесів управління поведінкою персоналу; статистичний 

метод обробки даних, опитувальні методи, метод абстрагування, групування 

та ранжування, експертної оцінки – для визначення переліку факторів 

впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на процеси управління 

поведінкою персоналу; метод систематизації, системний підхід – для 

визначення ефективності системи управління поведінкою персоналу 

підприємств готельно-ресторанного господарства; програмно–цільовий та 

комплексний підхід – для формування організаційно-методичного 

забезпечення процесів управління поведінкою персоналу; метод системного 

аналізу, статистичні методи, метод порівняння та логічного узагальнення, 

конфліктологічних досліджень – для визначення рівня результативності та 

ефективності управління поведінкою персоналу; графічний метод – для 

наочної візуалізації даних результатів досліджень.  

Об’єкт, предмет та мета роботи логічно пов’язані. Об’єктом 

дослідження виступає процеси управління поведінкою персоналу 

підприємств готельно-ресторанного господарства. Предметом дослідження є 

теоретико-методичні та науково-практичні аспекти щодо управління 

поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства.  



Дисертаційна робота має логічну структурну побудову, її зміст 

повною мірою розкриває тему наукового дослідження. Між розділами та 

підрозділами роботи є належний взаємозв’язок, всі розділи містять рисунки, 

таблиці, посилання на літературні джерела. Наведені в роботі дані 

підтверджені в ході дослідження. Висновки до розділів дисертаційної роботи 

та загальні висновки до неї є логічними й підтверджені результатами 

апробації на міжнародних науково-практичних конференціях, публікацією у 

наукових фахових виданнях, впровадженням авторських пропозицій у 

діяльність підприємств готельно-ресторанного господарства. 

 

Наукова новизна одержаних результатів та їх достовірність 

 

Реалізація визначених автором завдань дослідження дозволила 

отримати результати, які свідчать про його наукову новизну, практичне 

значення та наявність предмету прилюдного захисту. 

Результати дисертаційної роботи є достатньо достовірними та 

базуються на фундаментальних положеннях економічної теорії, економіки 

підприємств та теорії управління, об’єктивних економічних законах, 

категоріях і поняттях економічної науки, монографічній літературі за 

профілем дисертації, наукових публікаціях, тощо (список використаних 

джерел нараховує 250 найменувань). Інформаційною базою дисертаційного 

дослідження стали законодавчі акти України, нормативно-розпорядчі 

документи; матеріали Державної служби статистики України; звітність та 

первина документація підприємств готельно-ресторанного господарства, 

дані управлінського обліку та внутрішньої управлінської документація 

підприємств готельно-ресторанного господарства; матеріали урядових 

агенцій, національних галузевих асоціацій; наукові публікації вітчизняних та 

зарубіжних вчених, інформаційні матеріали періодичних видань та інтернет-

сайтів, результати власних напрацювань та спостережень автора. Для 

обробки інформації використані сучасні інформаційні технології та 

програмне забезпечення. 

Дисертантом отримані результати, що містять елементи наукової 

новизни. До найбільш значущих здобутків можна віднести такі наукові 

положення: 

− розроблено методику оцінки впливу факторів внутрішнього 

середовища щодо управління поведінкою персоналу підприємств готельно-

ресторанного господарства, яка визначає послідовність оцінювання в 

контексті конкретної моделі організаційної поведінки підприємства та 

визначає ставлення персоналу до внутрішніх факторів впливу на рівні 

індивіду, групи, організації (с. 102-111); 

− удосконалено модель системи реалізації процесу управління 

поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства, яка 

включає сукупність функцій та методів цілеспрямованого впливу на 

управління поведінкою персоналу та забезпечує здатність систематично 



удосконалювати управлінський процес для максимально ефективного 

функціонування персоналу на підприємстві (с. 155-174) 

− удосконалено науково-методичний підхід до ідентифікації 

пріоритетності ключових факторів впливу щодо управління поведінкою 

персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства, який дозволяє 

провести ранжування факторів за кожним базовим рівнем управління 

поведінкою персоналу (індивід, група, організація), здійснити оцінку 

пріоритетності використання ключових факторів впливу підприємства 

(с. 180-185); 

− удосконалено методичний підхід до формування поведінкового 

континууму в діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства, 

який враховує баланс показників узгодженості між можливостями та 

вимогами підприємства та характеризує зміни поведінки в трудовому 

процесі (с. 185-188); 

− удосконалено матрицю формування стратегій щодо управління 

поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства, яка 

містить дев’ять сегментів та систему критеріїв їх оцінки для визначення 

стратегічних заходів щодо управління поведінкою персоналу (с. 212- 221);  

− надано визначення сутності поняття «управління підприємством 

готельно-ресторанного господарства», яке запропоновано розглядати як 

процес досягнення цілей з позиції впливу на персонал з метою досягнення 

високих стандартів обслуговування, передбачення запитів клієнта шляхом 

надання клієнтоорієнтованого сервісу, який повинен перевершити 

очікування клієнта, результатом якого є повторні відвідування закладу, а 

економічним результатом отримання прибутку підприємством (с. 44); 

− розширено систему загальних принципів управління поведінкою 

персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства, в якій виділено 

принцип гостинності та ідентичності, що дозволяє підкреслити основні риси 

специфіки діяльності та виділити різноманіття підходів щодо надання 

сервісу підприємствами готельно-ресторанного господарства (с. 44-45); 

− надано визначення сутності поняття «управління поведінкою 

персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства», яке 

запропоновано розглядати як процес управлінського впливу для 

забезпечення функціонально-рольової поведінки працівників та усунення 

дисфункціональної (небажаної) поведінки з метою забезпечення ефективної 

роботи підприємства задля досягнення його цілей (с. 64); 

− сформовано контур основних елементів щодо впливу 

інституціонального середовища на процес управління поведінкою персоналу 

підприємств готельно-ресторанного господарства, який базується на основі 

системи управління, враховує індикатори результативності. Використання 

даного контуру передбачає застосування ефективної системи управління та 

направлено на задоволення вимог споживачів щодо якості обслуговування, 

регулювання діяльності підприємств (с. 77-82).  

 

 



Теоретичне та практичне значення одержаних автором наукових 

результатів 

 

Дисертаційна робота Гакової М.В. є науковим внеском у розвиток 

теорії та практики управління поведінкою персоналу підприємств  

Отримані у дисертаційній роботі результати, висновки та рекомендації 

мають теоретичне та практичне значення. 

Наукове значення отриманих у процесі дослідження результатів 

полягає в розробленні теоретико-методичних засад щодо управління 

поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства. 

Практичні рекомендації, що містяться в дисертації, впроваджено в 

діяльність вітчизняних підприємств готельно-ресторанного господарства: 

ТОВ «Фаворіт плюс» (довідка № 7 від 28.08.2018 р.), ГО «Український 

Донецький Куркуль» (довідка № А-58 від 03.09.2018 р.), Філія «Південна» 

Концерну «Військторгсервіс» Дільниця Готель «Братислава» (м. Кривий Ріг) 

(довідка № 125 від 01.10.2018 р.), ТОВ «ПАЛС» (довідка № 134 від 

02.10.2018 р.), ТОВ «КГХ АЕС» (довідка № 143 від 01.11.2018 р.), 

ТОВ «ПК «Збагачувач» (довідка № 152 від 17.12.2018 р.).  

До основних розробок, які мають практичне значення, слід віднести: 

методику оцінки впливу факторів внутрішнього  

середовища щодо управління поведінкою персоналу підприємств готельно-

ресторанного господарства (с. 102-111); модель системи реалізації процесу 

управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства (с. 155-174) ; науково-методичний підхід до  

ідентифікації пріоритетності ключових факторів впливу щодо  

управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства (с. 180-185); методичний підхід до формування  

поведінкового континууму в діяльності підприємств готельно-ресторанного 

господарства (с. 185-188); матрицю формування стратегій щодо управління 

поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства 
(с.  212- 221).  

Теоретичні положення, що становлять наукову новизну дисертаційної 

роботи, використовуються у навчальному процесі Навчально-наукового 

інституту управління та адміністрування Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

(м. Кривий Ріг) при викладанні дисциплін «Менеджмент», «Управління 

персоналом», «Управління організаційною поведінкою» (довідка № 01.01-

17/655 від 11.09.2018 р.). Також положення і результати дисертації 

впроваджені у навчальний процес Криворізького факультету Запорізького 

національного університету та застосовуються під час викладання дисциплін 

«Менеджмент», «Управління персоналом», «Клієнтоорієнтований 

менеджмент», «Страхування і ризик-менеджмент» (довідка № 49 від 

24.12.2019 р.).  

 

 



Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях  

 

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи й опублікованими 

працями дисертанта дозволяє стверджувати, що ключові наукові положення, 

висновки та рекомендації, сформульовані у дисертації, знайшли своє 

відображення у публікаціях автора.  

Основні положення і результати дисертаційної роботи викладено у 21 

науковій праці, у тому числі: 1 стаття у колективній монографії, 13 статей у 

наукових фахових виданнях України (із них 4 статті у наукових фахових 

виданнях України, 9 статей у наукових фахових виданнях України, які 

включено до міжнародних наукометричних баз), 7 тез доповідей за 

матеріалами конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 

8,78 друк. арк. (особисто автору належить 8,42 друк. арк.).  

Всі основні наукові положення, висновки та пропозиції, що винесені 

на захист, одержано автором самостійно. З наукових праць, виданих у 

співавторстві, використано лише ті матеріали, які є результатом особистої 

роботи здобувача. Особистий науковий внесок дисертанта у наукові роботи, 

опубліковані у співавторстві, конкретизовано у списку публікацій за темою 

дисертації. 

В опублікованих працях достатньою мірою відображено сутність 

результатів виконаного дослідження та їх наукову новизну. Основні 

положення і наукові результати, що представлені у дисертаційній роботі 

Гакової М.В. доповідалися й отримали позитивну оцінку на 7 міжнародних і 

вітчизняних науково-практичних конференціях, що дозволяє вважати 

апробацію результатів дисертаційної роботи достатньою.  

Повнота викладення результатів дисертаційної роботи, обсяг і 

кількість друкованих праць відповідають вимогам МОН України на здобуття 

наукового ступеня кандидата економічних наук. 

 

Оцінка змісту та достовірність отриманих результатів дослідження  

 

Тема дисертації та її зміст відповідають паспорту спеціальності 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності).  

Дисертаційна робота Гакової М.В. є цілісною, логічно побудованою 

науковою працею, складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел із 250 найменувань на 26 сторінках, 20 додатків на 70 

сторінках. Загальний обсяг роботи становить 327 сторінок, з них основний 

текст викладений на 194 сторінках. Робота містить 43 таблиці та 40 рисунків 

(20 сторінок – таблиці і рисунки, які повністю займають площу сторінки).  

Робота написана українською мовою. Стиль викладення матеріалів 

дослідження відповідає вимогам, що висуваються до наукових праць такого 

рівня, вирізняється науковістю, системністю, обґрунтованістю, логічністю та 

послідовністю. Мета дослідження відповідає темі дисертаційної роботи. 



Зміст сформульованих наукових завдань структурно та логічно узгоджений, 

їх кількість є достатньою для розкриття теми дисертації та досягнення 

поставленої мети. 

Достовірність та об’єктивність результатів і пропозицій 

підтверджується логічною завершеністю виконаної дисертації, апробацією 

результатів дослідження на 7 науково-практичних конференціях та наукових 

заходах різного рівня. Обґрунтовані в дисертаційній роботі положення щодо 

впровадження і практичної апробації методичного інструментарію, які 

використані в практичній роботі підприємств готельно-ресторанного 

господарства, що підтверджується відповідними довідками. 

 

Оцінка ідентичності змісту автореферату та основних положень 

дисертації 

 

Автореферат підготовлений згідно вимог до змісту, структури та 

стилю викладення і відображає основні положення, висновки і пропозиції 

дисертаційної роботи, достатньо ґрунтовно розкриває всі положення 

наукової новизни, представлені у дисертації, дає повне уявлення про наукові 

здобутки, що виносяться на захист. 

Наукові положення дисертації сформульовано коректно, за кожним з 

них визначено науковий результат, ступінь новизни та практичне значення. 

Вивчення дисертації та автореферату дозволяє зробити висновок щодо 

ідентичності змісту автореферату й основних положень дисертації. 

 

Дискусійні положення та зауваження   

 

Оцінюючи представлену дисертаційну роботу в цілому позитивно, 

слід відмітити дискусійні положення та висловити наступні зауваження: 

1. У п. 1.1 розглянуті основні складові сутності та специфіки 

управління підприємствами готельно-ресторанного господарства (с. 40-42). 

Вважаємо, що доцільно було б надати еволюційний контекст даним 

складовим і зробити порівняльним аналіз за періодами розвитку діяльності 

підприємств готельно-ресторанного господарства. 

2. Автором узагальнено основні теоретичні погляди управління 

поведінкою персоналу в еволюційному контексті основних наукових шкіл 

(п. 1.2), але доцільно було б їх згрупувати в таблицю та конкретизувати 

переваги і недоліки, що підвищило значимість проведено дослідження.  

3. У п. 1.2 проаналізовано основні визначення понять «організаційна 

поведінка» та «трудова поведінка» (табл. 1.6, с. 61. Вважаємо, що в 

результаті семантичного аналізу автору необхідно було окреслити основні 

відмінності даних визначень. 

4. У п. 1.3 дисертаційної роботи автор досліджує та визначає контур 

основних елементів щодо впливу інституціонального середовища на процес 

управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства (с. 77-82). Варто було б детальніше навести авторське 



пояснення та конкретизувати ситуацію, як саме контур основних елементів 

впливає на характеристики зовнішніх факторів, значимих для діяльності 

підприємств готельно-ресторанного господарства. 

5. У п. 2.1 дисертаційної роботи автор представив схему дослідження 

системи управління поведінкою персоналу підприємства, яка складається із 

підсистем керованої, керуючою системи (рис. 2.7, с. 101-102). Вважаємо, що 

дана схема потребує додаткового теоретичного та методичного 

обґрунтування по тексту дисертації для визначення економічного ефекту.  

6. У п. 2.1 розроблено методику оцінки впливу факторів внутрішнього 

середовища щодо управління поведінкою персоналу підприємств готельно-

ресторанного господарства, яка передбачає оцінювання впливу факторів за 

5-ти бальною шкалою (с. 102-111). Вважаємо, що доцільно було б надати 

обґрунтування щодо визначення зазначеної шкали оцінювання.  

7. У п. 3.2 удосконалено науково-методичний підхід до ідентифікації 

пріоритетності ключових факторів впливу щодо управління поведінкою 

персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства (с. 180-185). 

Вважаємо, що адміністративний, економічний, соціально-психологічні 

методи впливу необхідно розглядати окремо за способами впливу для 

забезпечення аналітичності даного підходу. 

8. У п. 3.3 цікавою є пропозиція удосконалення матриці формування 

стратегій щодо управління поведінкою персоналу підприємств готельно-

ресторанного господарства у розрізі двох напрямків: показники оцінки 

функціональних поведінкових подій підприємства; показники оцінки 

ефективності стратегічного управління поведінкою персоналу (с. 212- 221). 

На нашу думку, для комплексного вирішення стратегічних завдань 

підприємства щодо процесів управління поведінкою персоналу, зазначену 

матрицю необхідно доповнити конкретними комбінаціями у вигляді певного 

меню для окремих рівнів управлінського впливу на поведінку персоналу. 

Наявність зазначених зауважень не змінює позитивне враження від 

роботи та не зменшує значущості дослідження для теорії й практики 

управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства.  

 

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам 

 

Дисертаційна робота Гакової Міри Володимирівни на тему 

«Управління поведінкою персоналу підприємств» є завершеною, самостійно 

виконаною науковою працею, містить нові теоретичні узагальнення та 

науково-методичні підходи до вирішення актуального наукового завдання 

щодо управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства. За результатами дослідження здобувача тему розкрито в 

повному обсязі, розв’язано поставлені завдання, досягнуто мету 

дослідження, отримано нові наукові результати.  

Дисертація має концептуальний та прикладний аспекти, що є 

характерним для наукової роботи. За змістом проведених досліджень  робота  



 


