ВІДГУК
офіційного опонента
на дисертаційну роботу С егеди Ірини Василівни

«Організаційне забезпечення управління готельним господарством регіону»,
представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
до спеціалізованої вченої ради Д 20.051.12 у Д В Н З «П рикарпатський
національний університет імені В асиля Стеф аника»
за спеціальністю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил та регіональна економіка

1.

Актуальність теми дослідження

Для окрем их територій України, особливо транскордонних, важ ливою є
проблема управління готельним господарством регіону, бо для соціальноекономічного розвитку необхідно розвивати діяльність засобів розм іщ ення як
мож ливе

місце

економічного

для

залучення

зростання

країни

кош тів
та

інвесторів,

відтворення

що

стануть

умовою

капіталу

всіх

суб’єктів

господарської сфери.
П ри виріш енні проблеми управління готельним господарством регіонів
України необхідними ум овам и підвищ ення еф ективності використання наявних
регіональних ресурсів, використання сучасних систем управління регіональною
економікою , а також ф ормування відповідного інституціонального середовищ а є
складові організаційного забезпечення.
П ерераховані проблеми обумовлю ю ть актуальність тем и дисертаційної
роботи

Сегеди

Ірини

Василівни

«Організаційне

забезпечення

управління

готельним господарством регіону» та її своєчасність.

2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами
Д исертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних
робіт Х арківського національного університету міського господарства імені
О. М. Бекетова

за

темами:

«Тенденції та

напрям ки

розвитку

туристської

індустрії У країни» (номер держ авної реєстрації 011011007970, 2011-2013 рр.), де
автором

дослідж ено

ринок

послуг

готельного

господарства

У країни

в

регіональному розрізі, та «Інноваційні процеси розвитку індустрії туризму:
теорія, методологія, практика» (номер держ авної реєстрації 011411005034, 20142017 рр.), в якій автор запропонував моделі стратегічного розвитку підприємств
готельного господарства.
А наліз дисертації та автореф ерату Сегеди І. В. свідчить, що дослідж ення є
самостійним

та заверш еним, винесені до захисту полож ення є доцільними та

обґрунтованими. О тримані теоретичні та практичні результати є вагомим
внеском до організаційного забезпечення управління готельним господарством
регіону.

3. Відповідність структури дисертації встановленим вимогам
П редставлена

структура

дисертаційної

роботи

характеризується

цілісністю , розкриває зм іст проблеми, яка дослідж ена, є логічною . В она містить
послідовний та взаємо узгодж ений виклад творчого доробку дисертанта щ одо
теорії та м етодики дослідж ення, а також практичних висновків, які базую ться на
теоретичному

обґрунтуванні

та

потребах

їхнього

застосування.

Основні

результати дослідж ення й висновки є конкретними, достатньо аргументованими
та являю ть собою предмет для захисту.
За своєю структурою , обсягом і оформленням дисертація відповідає
вимогам, які ставляться до кандидатських дисертацій. Д исертація складається зі
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних дж ерел та додатків.
Робота достатньо проілю стрована.

4. Наукова новизна, теоретична та практична значущість дисертації
О знайомлення

зі

зм істом

дисертації

та

автореф ерату,

основними

опублікованими працями дозволяє зробити висновок, щ о основні полож ення, які
визначаю ть наукову новизну дисертації і є предметом захисту, одержані
Сегедою І. В., як результат оригінального наукового дослідж ення, в яком у
наукові полож ення, висновки і рекомендації, сформ ульовані автором самостійно
відображ аю ть особистий внесок автора.
У дисертаційній роботі отримано низку нових наукових результатів щ одо

з
організаційного забезпечення управління готельним господарством регіону.
Значну науково-практичну цінність має подальш ий розвиток методичного
забезпечення вибору найперспективніш их інструментів організації діяльності
готелів та аналогічних засобів розміщ ення в регіоні, що, на відм іну від існую чої
практики,

ґрунтується

на

комплексному

підході

до

визначення

ш татної

чисельності співробітників та дає змогу сф ормувати напрямки діяльності для
готелів та аналогічних засобів розміщ ення регіону.
Не

менш

удосконалення

вагомим

здобутком

організаційного

є

теоретико-м етодичний

забезпечення

управління

в

підхід

до

готелях

та

аналогічних засобах розм іщ ення в регіонах, щ о, крім кількісних та якісних
характеристик, враховує показник віддачі 1 м 2 площ і готельного номеру /категорії та дає зм огу обирати ш ляхи та напрямки сучасного розвитку су б’єктів
господарю вання.
Н аукова новизна отриманих результатів полягає в удосконалені:
-

складу

ф акторів,

що

впливаю ть

на

особливості

ф ункціонування

готельного господарства, щ о, на відміну від існую чих, в комплексі враховую ть
територіальний розподіл готелів та аналогічних засобів розм іщ ення, сезонність,
місткість, технологію підбору та обліку персоналу, щ о дозволяє визначати
напрямки діяльності готелів та аналогічних засобів розм іщ ення регіону;
- м етодичних

підходів

щ одо

критеріїв

оцінки

діяльності

готелів

та

аналогічних засобів розм іщ ення ш ляхом доповнення до них показника віддачі 1
м 2 площ і готельних ном ерів /-категорії в меж ах регіону та їхнього застосування
в комплексі;
- організаційної структури управління готельним господарством в регіоні,
що, на відм іну від існую чих, враховує норм ативи чисельності персоналу,
сезонність роботи, м істкість готелів та аналогічних засобів розміщ ення, а також
передбачає створення регіональних аутсорсингових кам паній за сприянням
Асоціацій

готельних

о б ’єднань,

що

в

комплексі

передбачає

загального кадрового забезпечення засобів розм іщ ення в регіоні;
Н ауковою новизною також відзначається подальш ий розвиток:

оптимізацію

методичного

забезпечення

вибору

перспективних

інструментів

організації управління готелів та аналогічних засобів розм іщ ення в регіоні, що,
на відміну від існую чої практики, ґрунтується на комплексном у підході до
визначення

ш татної чисельності співробітників та дає змогу

сформувати

напрямки діяльності для готелів та аналогічних засобів розміщ ення регіону;
- м етодичного
аналогічних засобів

підходу

до підбору

розм іщ ення,

та

обліку персоналу

готелів

який відрізняється закріпленням

та

функцій

виконавців у відповідності до специфіки служб та складу факторів впливу, що
дозволяє

додерж уватися

організаційної

структури

управління

засобом

розміщ ення в цілому та підтримувати якість обслуговування на належ ному
рівні;
- підходу до прогнозування результатів діяльності готелів та аналогічних
засобів розм іщ ення, що, на відміну від існую чих, враховує сформований склад
факторів впливу та на основі математичного моделю вання дозволяє визначити
найбільш

коректну

м одель

для використання

її

в практиці

готельного підприєм ства та готельного господарства

конкретного

регіону в цілому (на

прикладі Х арківської області);
- теоретико-м етодичного

підходу

до

удосконалення

організаційного

забезпечення управління в готелях та аналогічних засобах розміщ ення в
регіонах, що, крім кількісних та якісних характеристик, враховує показник
віддачі 1 м 2 площ і готельного номеру /-категорії та дає зм огу обирати ш ляхи та
напрямки сучасного розвитку суб’єктів господарю вання.
Теоретичні

полож ення

дослідж ення

доведено

до

рівня

практичного

використання та є внеском в управління розвитком готельного господарства
регіону. О собливе практичне значення для управління готельним господарством
регіону

маю ть

реком ендації

щ одо

адаптації

окрем их

представників

до

нестабільних умов зовніш нього середовищ а.
О держ ані у дисертаційном у дослідж енні наукові результати впровадж ено
у роботу Д епартаменту економіки і між народних відносин Х арківської обласної
держ авної адм іністрації (довідка про впровадж ення № 09-35/1956 від 14.07.2017

р.). П олож ення і результати дослідж ення застосовую ться в навчальному процесі
кафедри

туризм у

«О рганізація

і

готельного

готельного

ресторанного

господарства

господарства»,

господарства»,

при

викладанні

«П роектування

«М енедж мент

закладів

дисциплін
готельно-

готельно-ресторанного

господарства» (довідка про впровадж ення № 1166 від 23.05.2018 р.).

5. Аналіз відображення результатів дослідження в авторефераті
А втореф ерат повністю розкриває основний зм іст ди сертацій ної роботи,
ступінь

новизни

розробок, теоретичне

та

практичне

значення

отриманих

результатів і оф орм лений відповідно до існую чих вимог.
А втореф ерат також містить відомості про зм іст дисертації. М атеріал
автореферату дисертації викладено чітко, послідовно, літературною мовою.
Ілю стративний м атеріал допомагає зрозуміти й оцінити основні ідеї роботи.

6. Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій в
опублікованих працях
У дисертації викладено авторський підхід з виріш ення наукового завдання
щ одо

організаційного

забезпечення

управління

готельним

господарством

регіону. Н аукові полож ення, висновки та реком ендації, які виносяться на захист,
одержані

автором

самостійно.

Щ одо

наукових

праць,

опублікованих

у

співавторстві, особистий внесок здобувана чітко вказано.
О сновні

ідеї,

полож ення

та

найваж ливіш і

результати

дисертації

опубліковано автором самостійно та у співавторстві в 23 наукових працях, у
тому числі: 6 - у

наукових фахових виданнях, 2 - у

виданнях України, які

включені до м іж народних наукометричних баз, 1 - у зарубіж ном у науковому
виданні, 2 - в інш их виданнях (з них 6 без співавторів), 1 3 - у матеріалах
наукових конференцій.

7. Дискусійні положення та зауваження
Розгляд дисертаційної роботи дає підстави ствердж увати, щ о її автор,
продем онструвавш и високий рівень володіння м атеріалом дослідж уваної теми, в
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цілому виконав поставлені завдання. Разом з тим слід відмітити, що у роботі
Сегеди І. В. є низка дискусійних моментів, неточностей, які потребую ть
додаткової аргументації:
1. П ерш ий розділ потребує доповнень в розгляді закордонного досвіду
організації

готельного

господарства

регіону,

м ож ливо

на

прикладі

агропром ислових регіонів Європи, чи регіональних кластерів СШ А, Канади та
інш их країн (с. 20-68 дисертації).
2. П отребує уточнення авторська дум ка щ одо підходу до розподілу
адм іністративних областей У країни саме на п ’ять регіонів: С хідний, Західний,
П івденний,

П івнічний,

Ц ентральний

(с.

52-54

дисертації),

бо

найбільш

пош иреним є схеми районування України за ш ість або д е в ’ять економікогеографічним регіонами.
3. У підрозділі 1.3. «Аналіз розвитку готелів та аналогічних засобів
розміщ ення регіону» (с. 54-68 дисертації) при визначенні вагомості впливу
інструментів

організації

діяльності

на

еф ективність

роботи

готелів

та

аналогічних засобів розм іщ ення автором не пояснено критерії та показники, що
є о б ’єктами експертного оціню вання, а надано тільки результати, тобто самі
експертні оцінки, щ о потребує уточнення.
4. Д ругий розділ перевантаж ено економіко-м атем атичним моделю ванням,
що є лиш е інструментарієм у виріш енні поставлених автором проблем (с.69-112
дисертації).
5. В третьом у розділі автор проводить м оделю вання розвитку ринку
готельного господарства (на прикладі Х арківської області), що є домінантою
розділу. В підрозділі 3.3. «У досконалення управління розвитком готельного
господарства регіону» (с. 144-166) автор робить висновок про доцільність
передавання в аутсорсинг частини функцій адм іністративної, господарської та
інж енерно-технічної служ б великого, середнього чи малого готелю будь-якого
регіону, аргум ентацію висновку в тексті підрозділу треба було посилити.
6. Громіздкі інф ормаційні таблиці, як наприклад, «3.17. У тримання
адм іністративної служ би готелів та аналогічних засобів розміщ ення в регіонах
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України» слід було винести у додатки роботи.
Проте наведені зауваження не є принциповими та не зменшують загальної
позитивної оцінки роботи та отриманих теоретичних і науково-практичних її
результатів, це лише підкреслює, що автор вирішує актуальне завдання.
8. З агал ь н и й висновок
Дисертаційна робота І. В. Сегеди «Організаційне забезпечення управління
готельним господарством регіону» є завершеною науковою працею виконаною
на високому науково-теоретичному рівні.
Робота має цілісний, системний і діалектичний характер, який виявляється
в розгляді організаційного забезпечення управління готельним господарством
регіону,

використовуючи

комплексний

підхід.

Представлена дисертація є

завершеною, самостійною авторською оригінальною працею, яка розв’язує
актуальну проблему пошуку нових підходів до удосконалення управління
готельним господарством регіону.
На підставі викладеного можна зробити висновок, що дисертація Сегеди
Ірини Василівни на тему: «Організаційне забезпечення управління готельним
господарством регіону», відповідає пп. 9, 11, 12, 13, 14 «Порядку присудження
наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
24.07.2013 р. № 567 (зі змінами), а її автор - Сегеда Ірина Василівна - заслуговує
на

присудження

наукового

ступеня

кандидата

економічних

наук

за

спеціальністю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил та регіональна економіка.
Офіційний опонент,
_.
.
старшин науковий співрооїтник відділу
макроекономічної політики та регіонального
розвитку Науково-дослідного центру
індустріальних проблем розвитку НАН України,
кандидат економічних наук, доцент

прикарпатський національний
ім. Василя С у
і.м.

дедситет
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О. М. Красноносова

А / ДОСЛІДНИЙ Ц Е Н Т У ,
/<*>/ ІН Д УСТРІА Л Ь Н И Х
ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ Ь ))

Підпис Красноносової О.М. засвідчую:
Учений секретар Н Д Ц ІП Р НАН України,
д.е.н., доцент
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Н.В. Бєлікова

