
 



управління персоналом та процеси управління поведінкою персоналу; 

«Розробка та реалізація концепції управління конкурентостійкістю підприємств 

в умовах маркетингової орієнтації» (номер державної реєстрації 0115U005052), 

де автором запропоновано методику оцінки впливу факторів внутрішнього 

середовища щодо управління поведінкою персоналу підприємств готельно-

ресторанного господарства. Матеріали дисертації використані також під час 

виконання науково-дослідних робіт економічного факультету Запорізького 

національного університету за темою №3/17 «Становлення бізнес-інкубаторів 

на засадах інноваційного розвитку та забезпечення національної фінансово-

економічної безпеки» (номер державної реєстрації 0117U000512), де автором 

сформовано контур основних елементів щодо впливу інституціонального 

середовища на процес управління поведінкою персоналу підприємств готельно-

ресторанного господарства.    

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформованих у дисертації. 

Детальний аналіз змісту дисертації, автореферату та публікацій 

Гакової М.В. дозволяє констатувати високий ступінь обґрунтованості наукових 

положень, висновків і рекомендацій. 

В першу чергу, вони опираються на сучасні теоретичні та практичні 

економічні дослідження управління поведінкою персоналу підприємств 

готельно-ресторанного господарства. Автором проаналізовано значний обсяг як 

вітчизняних, так і іноземних наукових досліджень, що дозволило окреслити 

сучасний стан проблеми та ґрунтовно підійти до розв’язання визначених у 

дисертаційній роботі завдань.   

Для досягнення мети дослідження, автором було використано такі методи, 

як індукції та дедукції, термінологічного аналізу, метод систематизації та 

порівняння, семантичний метод, абстрактно-логічний метод, статистичний 

метод обробки даних, опитувальні методи, метод абстрагування, групування та 

ранжування, експертної оцінки, системний підхід, програмно–цільовий та 

комплексний підхід, метод системного аналізу, метод порівняння та логічного 

узагальнення, конфліктологічних досліджень. Окрім того, для наочного 

представлення економічних даних, отриманих у процесі дослідження, автор 

широко застосовував можливості графічного методу.  

Зміст дисертації відповідає її темі, засвідчує досягнення поставленої мети 

та розв’язання побудованих у логічній послідовності завдань.  



Кожен з розділів та підрозділів роботи містить результати, що становлять 

значний науковий інтерес та є обґрунтованими і достовірними. 

Так, у першому розділі «Теоретичні основи управління поведінкою 

персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства» на основі аналізу 

та узагальнення основних наукових поглядів щодо змісту, сутності понять 

«готельне господарство», «ресторанне господарство», «управління» (с. 31-44) 

надано власне визначення сутності поняття «управління підприємством 

готельно-ресторанного господарства» (с. 44). Далі автором розширено систему 

загальних принципів управління поведінкою персоналу підприємств готельно-

ресторанного господарства (с. 44-45). На основі дослідження визначень сутності 

понять «поведінка», «трудова поведінка», «організаційна поведінка», 

«управління персоналом» (с. 57-62) було запропоновано сутність поняття 

«управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства» (с. 64). Також досліджено та визначено контур основних 

елементів щодо впливу інституціонального середовища на процес управління 

поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства (с. 77-

82).  

У другому розділі «Дослідження процесів управління поведінкою персоналу 

підприємств готельно-ресторанного господарства» автором проведено моніторинг 

економічних показників готельно-ресторанного господарства за 2010-2018 рр. 

(с. 87-93), виконано аналіз факторів впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища на процеси управління поведінкою персоналу підприємств 

готельно-ресторанного господарства (с. 95-101; с. 109-111), розроблено 

методику оцінки впливу факторів внутрішнього середовища щодо управління 

поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства (с. 102-

111), проведена оцінка впливу факторів внутрішнього середовища на процеси 

управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства на рівні індивіда та групи (с. 116-129), а також на рівні організації 

(с. 131-145).   

У третьому розділі «Удосконалення процесів управління поведінкою 

персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства» автором 

розроблено низку науково обґрунтованих та практично значущих рекомендацій 

щодо управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства, зокрема: удосконалено модель системи реалізації процесу 

управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства та обґрунтовано сукупністю впорядкованих та взаємопов'язаних 



підсистем (с.155-174); удосконалено науково-методичний підхід до ідентифікації 

пріоритетності ключових факторів впливу щодо управління поведінкою 

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

удосконалено методичний підхід до формування поведінкового континууму в 

діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства, який визначає 

показники узгодженості між потенціальними можливостями та вимогами 

підприємства і персоналу за 5-ти бальною шкалою (с. 185-188), розглянуто етапи 

оцінки ризику щодо управління поведінкою персоналу підприємств готельно-

ресторанного господарства, що дозволяють оперативно реагувати та своєчасно 

усувати негативні наслідки (с. 189-189), проаналізовано модель оцінки рівня 

якості відносин з клієнтами на підприємствах готельно-ресторанного 

господарства, яка відображає чинники задоволеності та лояльності споживачів 

(с. 189-190); сформовано матрицю формування стратегій щодо управління 

поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства для 

визначення стратегічної позиції підприємства (с. 212-221).  

Таким чином, результати наукового дослідження Гакової М.В. 

представлені в дисертаційній роботі, достатньо обґрунтовані і мають наукову 

достовірність. Висновки за всіма розділами та загальні висновки є логічними та 

зрозумілими. Результати дослідження можуть бути використані у практичній 

діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства з метою 

ефективного управління поведінкою персоналу. Назва дисертаційної роботи 

«Управління поведінкою персоналу підприємств» повністю відповідає її змісту, 

що підтверджується метою дослідження та вирішеними у процесі її досягнення 

завдань. 

 

3. Наукова новизна одержаних результатів. 

Наукова цінність результатів дослідження полягає у подальшому 

розвитку теоретичних положень, удосконаленні методичних підходів та 

розробці науково-практичних рекомендацій щодо управління поведінкою 

персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства.  

До вагомих наукових результатів можна віднести наступні: 

на теоретичному рівні:  

− розширено систему загальних принципів управління поведінкою 

персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства та надано 

авторське трактування принципу гостинності, який тісно пов’язаний зі 

специфікою готельно-ресторанного господарства та полягає в привітності, 



люб'язності в прийомі гостей, принципу ідентичності, який завдяки 

неповторності та особливості надання сервісних послуг має розкрити 

багатогранну природу самовираження підприємства  (с 44-45); 

− надано визначення сутності поняття «управління поведінкою персоналу 

підприємств готельно-ресторанного господарства» як процесу 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);   

− визначено контур основних елементів щодо впливу інституціонального 

середовища на процес управління поведінкою персоналу, який визначає 

основні впливи у розрізі інституцій та споживачів на процеси управління 

поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства 

(с. 77-82) 

− запропоновано сутність 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); 

на практичному рівні:  

− розроблено методику оцінки впливу факторів внутрішнього 

середовища щодо управління поведінкою персоналу підприємств готельно-

ресторанного господарства, яка визначає послідовність процесу в контексті 

моделі організаційної поведінки підприємства та відношення 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 

має організований вплив через систему взаємопов’язаних підсистеми (с. 155-

174); 

− удосконалено науково-методичний підхід до ідентифікації 

пріоритетності ключових факторів впливу щодо управління поведінкою 

персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства, який шляхом 

ранжування та порівняння визначає пріоритетність ключових факторів впливу 

(с. 180-185);  ;  



− удосконалено методичний підхід до формування поведінкового 

континууму в діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства, який 

виступає балансом та вимірює за 5-ти бальною шкалою показники узгодженості 

між можливостями та вимогами підприємства (с. 185-188); 

− удосконалено матрицю формування стратегій щодо управління 

поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства для 

визначення стратегічної позиції підприємства, подальшого формування 

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

Таким чином, теоретичні і практичні положення дисертаційної роботи 

Гакової Міри Володимирівни розвивають теоретичне розуміння сутності 

процесів управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства, методику оцінки впливу факторів внутрішнього середовища щодо 

управління поведінкою персоналу підприємств, науково-методичний підхід до 

ідентифікації пріоритетності ключових факторів впливу щодо управління 

поведінкою персоналу підприємств, матрицю формування стратегій щодо 

управління поведінкою персоналу підприємств, модель системи реалізації 

процесу управління поведінкою персоналу підприємств, методичний підхід до 

формування поведінкового континууму в діяльності підприємств готельно-

ресторанного господарства. 

 

4. Теоретична цінність і практична значущість наукових результатів. 

Теоретичне значення отриманих результатів полягає в уточненні сутності 

понять «управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства», «управління підприємством готельно-ресторанного 

господарства», розширенні системи загальних принципів управління 

поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства, 

визначенні контура основних елементів щодо впливу інституціонального 

середовища на процес управління поведінкою персоналу.  

Прикладна цінність результатів дисертаційного дослідження Гакової М.В. 

полягає у тому, що було удосконалено науково-методичні підходи щодо 

управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного 

господарства, а також здійснено їх практичне застосування на досліджуваних 

підприємствах.  

Ознайомившись із текстом дисертаційної роботи, змістом автореферату та 

публікацій Гакової М.В. можна стверджувати, що переважна більшість 

наукових положень, пропозицій і висновків, представлених у роботі, є 



обґрунтованими та не дають підстави сумніватися в їх достовірності. Наукова 

новизна та практична значущість дисертаційної роботи знайшли відповідне 

відображення у фахових наукових статтях, матеріалах апробаційного характеру. 

При цьому кількісне і якісне представлення друкованих праць надають авторові 

офіційне право публічного захисту дисертаційної роботи. З публікацій, що 

написані у співавторстві, використано тільки ті результати, які отримані 

автором особисто. 

Результати наукового дослідження використані в діяльності вітчизняних 

підприємств готельно-ресторанного господарства, зокрема: 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.).  

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.).  

На підставі вище зазначеного можна зробити висновок про те, що 

рекомендації дисертаційного дослідження можуть бути успішно використані на 

підприємствах готельно-ресторанного господарства, оскільки удосконалені 

методичні підходи є уніфікованими та загальнодоступними, а дисертаційне 

дослідження у цілому має наукове та практичне значення.  

 

5. Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій 

в опублікованих працях.  

У відкритому друці за темою дисертації автором опубліковано  

21 наукову працю, з них: 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.).  

Положення дисертаційного дослідження, які складають наукову новизну, 

повністю висвітлені у фахових виданнях та обговорені на міжнародних і 

вітчизняних науково-практичних конференціях. 

Сформульовані у дисертації наукові результати, висновки, рекомендації і 

пропозиції належать особисто автору, є його науковим доробком. Особистий 

внесок дисертанта є достатнім. Обсяг друкованих праць та їх кількість 

відповідає встановленим вимогам щодо публікацій основних положень 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

 

6. Відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Дисертаційна робота має логічну структуру, складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

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).  

Викладення матеріалу здійснено послідовно та обґрунтовано. Робота 

написана у науковому стилі, її зміст викладено у чіткій логічній формі та 

проілюстровано відповідними рисунками, таблицями, графіками. 

Зміст автореферату є ідентичним до змісту дисертації. Автореферат 

достатньою мірою висвітлює основні наукові і практичні положення 

дисертаційної роботи.  

За обсягом і оформленням дисертаційна робота відповідає вимогам,  

що встановлені МОН України до кандидатських дисертацій. 

 

7. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи. 

Відзначаючи авторський підхід до вирішення досліджуваної 

проблематики та позитивну оцінку викладених положень, висновків та 

рекомендацій, необхідно відмітити ряд положень, які мають дискусійний 

характер та потребують додаткової аргументації, а саме: 

1.У п. 1.2 дисертації приділена належна увага дослідженню та 

узагальненню існуючих підходів вітчизняних та зарубіжних вчених до 



трактування сутності терміну «поведінка» та його визначенню у розрізі  

напрямів поглядів науковців (с. 57-58). Проте, в роботі не представлено 

авторське бачення поняття «поведінка», яке б містило в собі висновок за 

результатами проведеного аналізу наукових праць.  

2.У п. 1.3 згадується про комплекс проблем і протиріч, пов'язаних з 

труднощами функціонування підприємств в сучасних умовах здійснення 

господарської діяльності в контексті інституціонального середовища 

господарської діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства 

(с. 70). Вважаємо, що було б доцільно їх уточнити та класифікувати. 

3.У п. 2.2 розроблено методику оцінки впливу факторів внутрішнього 

середовища щодо управління поведінкою персоналу підприємств готельно-

ресторанного господарства (с. 117-129). Вважаємо за необхідне врахувати 

латентні фактори, що приховані та можуть за певних умов змінювати вектор 

впливу.  

4.У п. 3.1 автором удосконалено систему реалізації процесу управління 

поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства, яка 

представлена сукупністю впорядкованих та взаємопов'язаних підсистем 

(рис. 3.2, с. 155). Проте, робота б значно виграла, якщо б автор дослідив 

вплив такої складової як конкуренція на управління поведінкою персоналу 

підприємств. 

5.У п. 3.1 автором ідентифіковано ключові поведінкові події персоналу 

підприємств готельно-ресторанного господарства (с. 162). На нашу думку, 

доречним було б описати порядок розрахунків щодо виявлення питомої ваги 

поведінкового, емоційного, логістичного аспектів на процес управління 

поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства.  

6.У п. 3.2 автором проаналізована модель оцінки рівня якості відносин з 

клієнтами на підприємствах готельно-ресторанного господарства (рис. 3.10, 

с. 190). Проте, за текстом дисертації недостатньо розкритими є етапи даної 

моделі та порядок розрахунків рівня задоволеності і лояльності клієнтів 

управління поведінкою персоналу, що слід було б уточнити. 

Разом з тим, виявлені недоліки та дискусійні положення не знижують 

теоретичної та науково-практичної значущості отриманих здобутків.  

Це дозволяє загалом позитивно оцінити актуальність теми дослідження,  

ступінь обґрунтованості положень наукової новизни, адекватність  

висновків та рекомендацій.  



 


