


числі - підприємств туристичного бізнесу, основних принципів їх 

формування, методологічного обґрунтування концепції івент-менеджменту 

з урахуванням глобальної соціально-економічної кризи, спричиненої 

пандемією Covid-19, та трансформаційних секторальних змін на ринку 

туристичних послуг, які у комплексному підході до здійснення управління 

івентивною діяльністю забезпечують конкурентоспроможний розвиток 

національної туристичної системи в цілому.  

Таким чином, об’єктивна необхідність подальшого розвитку 

теоретичних положень та практичних рекомендації щодо формування та 

розвитку івент-менеджменту в туризмі, які мають інноваційне 

спрямування щодо визначення важелів впливу на розвиток туристичних 

дестинацій України, визначає актуальність даної дисертаційної роботи. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій дослідження. Дисертаційна робота Тараненка А. П. за 

структурою є логічна і повністю відображує послідовність проведеного 

дослідження з обраного напряму. Мета, яка поставлена здобувачем у 

дисертаційній роботі й полягала в обґрунтуванні теоретичних і прикладних 

положень щодо розвитку івент-менеджменту в галузі туризму для 

підвищення ефективності та привабливості туристичних дестинацій, 

досягнута, а визначені відповідно до неї завдання – вирішені. 

Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій підтверджується глибоким аналізом наукових здобутків 

вітчизняних та зарубіжних вчених у відповідній сфері, що дозволило 

компетентно та комплексно підійти до вирішення завдань, поставлених у 

дослідженні. 

У межах запропонованої проблематики здобувачем застосовано 

загальноприйняті методи дослідження, зокрема теоретичного узагальнення 

та систематизації – для з’ясування сутності івент-заходів та івент-



менеджменту (п. 1.1; 1.2); групування і систематизації – для визначення 

детермінант розвитку туризму в контексті івент-менеджменту 

(п. 1.2), аналізу і синтезу – для дослідження сучасного стану туристичної 

галузі в країні, визначення вагомості  івент-менеджменту в процесах 

активізації туристичної діяльності (п. 2.1–2.3), абстракції, конкретизації, 

систематизації, аналітичних, логічних узагальнень – для формування 

семантичної моделі управління івент-заходами, визначення змісту базових 

положень концепції івент-менеджменту, розроблення, дорожньої карти 

управління івент-заходами (п. 3.1), моделювання – для 

розроблення механізму та моделей реалізації програм івент-

менеджменту (п. 3.2); морфологічний аналіз – для уточнення категорійно-

понятійного апарату за темою дослідження (п 1.1., п 1.2., п 1.3.); 

графічного представлення отриманих результатів – для наочного 

вираження результатів отриманих результатів., що дозволило зробити 

особистий внесок у розвиток теоретичних засад та науково-методичного 

забезпечення вирішення проблеми формування та розвитку івент-

менеджменту в туризмі. 

Достовірність проведеного дослідження підтверджується 

використанням широкої інформаційної бази за темою дисертації, у тому 

числі — матеріалів Всесвітньої туристичної організації, Всесвітнього 

економічного форуму, Державної служби статистики України, 

Департаменту туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України, інтернет-ресурсів, матеріалів міжнародних наукових 

конференцій та інших публікацій з проблематики формування та реалізації 

івент-менеджменту туристичних підприємств.  

Результати, отримані у дисертаційній роботі Тараненка А. П., 

підтверджуються їх апробацією на науково-практичних конференціях, 

публікаціями у фахових та інших виданнях, впровадженнями в практичну 



діяльність підприємства туристичного бізнесу (ТОВ «Агентство «Пан-

Укрейн», довідка № 22-Т від 16.08.2020 р.). та Державного агентства 

розвитку туризму України (ДАРТ) (довідка № 3 від 19.08.2020р.). 

Аналіз дисертаційної роботи, розроблених і представлених в ній 

наукових положень та рекомендацій дозволяє зробити висновок про 

достатній ступінь їх обґрунтованості згідно встановлених вимог та 

відповідність дисертації Тараненка Антона Павловича спеціальності                      

073 «Менеджмент». 

Наукова новизна результатів дослідження. Здобувачем 

обґрунтовані і сформульовані положення та висновки, що мають вагому 

наукову новизну. Серед найбільш важливих наукових результатів 

дисертаційної роботи можна відзначити наступні: 

1. Здобувачем удосконалено: 

— систематизацію івент-заходів за класифікаційними ознаками 

«територіальне поширення», «орієнтація на бренд», «галузева 

приналежність», «диференціація цільової аудиторії», «діджиталізація 

формату проведення», «ступінь інноваційності», «тип співпраці 

стейкхолдерів», «мультикультурність івент-заходу», «потреба споживача», 

«мета створення», «ступінь регулярності», «специфікація локацій», які, на 

відміну від наявної, забезпечують диференціювання функцій управління 

івент-заходами (прогнозування потреби, планування заходу, організація та 

контроль проведення), що забезпечує обґрунтованість управлінських 

рішень щодо виду івент-заходів та надає можливість виділити ключові 

детермінанти розвитку івент-менеджменту в туризмі (с. 38-42); 

— теоретичні та методологічні засади концепції івент-менеджменту в 

туризмі, що базується на холістичному підґрунті теорії економіки вражень 

та засадах системного, процесного, функціонального, мультисуб’єктного 

та інституційного підходів, які, на відміну від існуючих, ідентифікують 



управління івент-подіями через декомпонування процесів взаємодії  

стейкхолдерів. Концепція дозволяє визначити цілі, завдання, об’єкт, 

суб’єкт, референтну модель івент-менеджменту, принципи, функції та 

методики, які формують її методологічний базис. Реалізація концепції 

івент-менеджменту в туризмі забезпечить створення стратегічних 

конкурентних переваг та отримання синергетичного ефекту для 

стейкхолдерів (с. 181-187);  

— наукові підходи до ідентифікації елементів референтної моделі 

управління івент-заходами, що, на відміну від існуючих, дозволяють 

визначити  структурно-змістовну складову взаємодії стейкхолдерів на 

основі трансформації параметрів розвитку (обмеження, потреби, вимоги, 

інформація, ресурси, компетентності, інтереси, результати, бізнес-процеси) 

та функціональну складову, які забезпечують реалізацію організаційної, 

мотиваційної, пізнавальної, креативної, комунікаційної, освітньо-

промоційної функцій івент-заходів (с. 186-187). 

2. Здобувачем обґрунтовано онтологізацію дефініції «івент-туризм» 

на основі систематизації ключових детермінант його формування, що 

дозволяє виділити івент-туризм як вид туризму, що, на відміну від 

існуючих, забезпечить розвиток івент-менеджменту в туризмі через 

розроблення подієвих турів, які урізноманітнять пропозицію туристичних 

послуг на внутрішньому та міжнародному ринку, що дозволить 

диверсифікувати використання ресурсного потенціалу дестинацій                      

(с. 65-68). 

3.  Запропоновано систему сутнісних ознак видів івентивного 

туризму, що дозволяє розвинути методологічне підґрунтя івент-

менеджменту в туризмі через визначення характеристик, які розкривають 

мотиваційну, організаційну, узгоджувальну, регулятивну, просвітницьку, 

пізнавальну, виховну, розвиваючу, естетичну, розважальну, культурну, 



етнічну, комунікативну, соціальну, економічну, локалізаційну, 

інтеграційну, ціннісну функції івент-заходів, що дає можливість підвищити 

ступінь аналітичності визначення детермінант розвитку івент-

менеджменту в туризмі (с. 70-71, 183-186). 

4. Обґрунтовано програмно-цільовий підхід до формування 

механізму івент-менеджменту в туризмі як складової регіональної стратегії 

розвитку туризму, що, на відміну від існуючих, забезпечує використання 

ресурсного потенціалу дестинації та дозволяє отримати синергетичний 

ефект від інтеграції складових інституційного середовища суб’єктів як 

багаторівневої системи форм, методів та процесів впливу на внутрішні 

функціонали івент-менеджменту (с. 115-119). 

Повнота викладу матеріалу в наукових публікаціях, зарахованих 

за темою дисертації. Наукові положення, результати, висновки 

дисертаційного дослідження підтверджуються публікаціями у наукових 

виданнях та їх апробацією на наукових конференціях. Здобувачем 

опубліковано 8 наукових праць, у тому числі 5 – у фахових виданнях, 3 

публікації носять апробаційний характер.  

Зауваження та дискусійні положення дисертації. Враховуючи 

особисті результати наукового дослідження автора щодо теоретичних та 

практичних положень дисертації, доцільно зазначити ті з них, які є 

дискусійними: 

1. Здобувачем запропоновано основні принципи формування івент-

заходів у туристичному бізнесі, що засвідчує ґрунтовний аналіз 

теоретичних положень здійснення івентивної діяльності (рис. 1.2). Разом з 

тим, на думку опонента, доцільно було б конкретизувати та зазначити 

концептуальні відмінності сутності івент-заходів, які дозволять відрізнити 

сферу туризму серед інших сфер економічної діяльності.   



2. На рисунку 1.7 автором розроблено чотирьох вимірну структуру 

івент-менеджменту в туризмі, яка відображає різноаспектність 

управлінського процесу на основі системного  підходу до управління через 

виділення суб’єктно-об’єктної, функціональної та цільової систем.  

Запропонована розробка не викликає сумнівів щодо її практичної 

значущості. Однак, доцільно конкретизувати сутність та складові 

суб'єктно-об'єктної системи, які у комплексі дозволили б підсилити 

фундаментальний зміст розробки та значно збільшили б її практичну 

цінність. 

3. У параграфі 2.2 автором проведено ґрунтовний аналіз 

застосування програмно-цільового методу управління розвитком туризму в 

регіонах. Напрацювання та впровадження цільової програми розвитку 

конкретного регіону забезпечить можливість разом з досягненням головної 

поставленої мети вирішувати актуальні для туристично-рекреаційної галузі 

завдання, зокрема такі як: активізація розвитку культури та туризму в 

регіонах як стратегічної галузі економіки та сталого розвитку 

територій; забезпечення раціонального використання національних 

туристичних ресурсів; створення якісного конкурентоспроможного 

регіонального туристичного продукту; вдосконалення туристичної та 

створення інформаційної інфраструктури туризму в регіонах та 

реорганізація її матеріально-технічної бази; активізування туристичних 

потоків та гарантування презентації місцевої туристичної продукції на 

міжнародному та всеукраїнському ринках туристичних послуг; збільшення 

рівня науково-методичного та кадрового забезпечення сфери; формування 

підґрунтя для залучення інвестицій на розвиток туристично-рекреаційної 

структури регіону в його загальногосподарському комплексі та методів 

вимірювання його результативності. Разом з тим, на думку опонента, 

формування івент-програм туристичних підприємств із застосуванням 



програмно-цільових підходів потребує конкретизації методологічних 

підходів до івент-менеджменту. 

4. На основі декомпозиції мотиваційної, організаційної, 

узгоджувальної, регулятивної, просвітницьої, пізнавальної, виховної, 

розвиваючої, естетичної, розважальної, культурної, етнічної, 

комунікативної, соціальної, економічної, алокаційної, інтеграційної, 

ціннісної функцій, що реалізуються стейкхолдерами в івент-менеджменті 

через стратегічне співробітництво та публічно-приватні партнерства з 

метою формалізації взаємовідносин для забезпечення реалізації івент-

заходів у туризмі здобувачем розроблено референтну модель управління 

івент-заходом (рис. 3.2).   Беззаперечною є актуальність даної розробки, 

яка направлена на створення та реалізацію комплексного івент-продукту 

шляхом узгодження взаємовідносин, досягнення балансу інтересів, 

реалізації стратегічних можливостей тощо. Разом з тим, не зрозумілим 

залишається питання щодо ідентифікації процесів взаємодії стейкхолдерів 

на основі трансформації параметрів розвитку (обмеження, потреби, 

вимоги, інформація, ресурси, компетентності, інтереси, результати, бізнес-

процеси, система управління). Зокрема доцільно зазначити, за рахунок 

чого буде досягнуто результативність взаємодії стейкхолдерів івент-

туризму у контексті запропонованої розробки. 

5. У 3 розділі дисертаційної роботи здобувачем запропонована 

модель здійснення геобрендингу туристичних дестинацій, яка ґрунтується 

на виокремленні таких складових, як мета (здійснення геобрендингу 

туристичних дестинації на засадах івент-менеджменту); цілі (сформувати 

привабливий імідж туристичних дестинацій; поширити інформацію про 

культурні особливості історії, національного менталітету тощо країни, 

міста, регіону, де представлено туристичний продукт або послугу; 

створити та закріпити у свідомості споживачів образ туристичного 



продукту або послуги туристичних дестинацій, де вони представлені з 

метою реалізації запланованої стратегії території; збільшити рівень 

прибутковості внаслідок поширення інформації про унікальність 

туристичного продукту або послуги, що впроваджується, за допомогою 

позитивного іміджу країни/регіону/території, де вони представлені), 

принципи (цілеспрямованості реалізації наявного потенціалу; правдивості 

та відкритості; відповідності очікуванням споживачів; врахування 

інтересів усіх суб’єктів реалізації геобрендингу туристичних дестинацій; 

інноваційного забезпечення; простоти та запам’ятовуваності; об’єднуваної 

здатності; послідовності у досягненні цілей); стейкхолдери (група 

потенційних керівників та організаторів стратегії геобрендингу на засадах 

івент-менеджменту; група інвесторів та суб’єктів підприємницької 

діяльності; група споживачів; група зовнішніх суб’єктів реалізації 

геобрендингу); етапи здійснення геобрендингу туристичних дестинацій 

(виокремлено 7 етапів); результат (забезпечення ефективного розвитку та 

підвищення економічних показників територій шляхом найбільш повного 

використання наявного туристичного потенціалу та ресурсів у межах даної 

території). Варто наголосити, що механізм створення та еволюції бренду 

має дуже важливе значення, оскільки сприяє розвитку того або іншого 

туристичного напрямку. Тому запропонована модель є сучасним 

актуальним механізмом формування, розвитку та удосконалення системи 

івент-менеджменту у туристичному бізнесі. Разом з тим, доцільно надати 

конкретику обґрунтування отримання запланованих результатів 

вищезазначеної розробки з точки зору формування геобренду на засадах 

івент-менеджменту та зазначити, розрахунок яких економічних показників 

забезпечить ефективність отримання запланованих результатів.   Зазначені 

положення потребують уточнення для завершення наукової думки автора 

щодо розробки.  



Разом з тим, зазначені вище зауваження не зменшують наукової 

цінності й практичного значення результатів представленої роботи. 

Логічність, обгрунтованість і послідовність висвітлення результатів 

свідчать про досягнення поставленої мети й успішне розв'язання 

поставлених завдань.

Загальна оцінка дисертаційної роботи. Дисертаційну роботу 

Тараненка А. П. «Івент-менеджмент в туризмі» можна визнати завершеним 

науковим дослідженням, яке спрямоване на вирішення виявлених проблем 

та розробку відповідних теоретико-методичних засад і практичних 

рекомендацій щодо формування та розвитку івент-менеджменту у 

туристичній сфері. Виконана дисертаційна робота є кваліфікаційною 

працею, що містить наукову новизну і має практичну значущість.

Дисертаційна робота виконана з дотриманням норм академічної 

доброчесності та відповідає вимогам, передбаченим п. 9, 10, 11, 12 

«Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 167 

від 6 березня 2019 p., а її автор, Тараненко Антон Павлович, заслуговує на 

присудження наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 

«Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент».
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