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Об’єктом дослідження є процеси обґрунтування передумов і чинників формування 

сучасних систем результативного управління вітчизняними організаціями 

Предметом дослідження — теоретико-концептуальні засади та прикладні 

інструменти й засоби впровадження систем управління результативністю вітчизняних 

організацій та підприємств  

Результати проведеного дослідження зорієнтовані на удосконалення 

теоретико-методологічних положень та прикладних рекомендацій щодо обґрунтування 

систем результативного управління вітчизняними організаціями та підприємствами. 

Для реалізації цієї мети вирішено такі завдання: 

 розкрити концептуальні принципи управління результативністю організації та 

адаптувати їх до умов вітчизняного менеджменту; 

 обґрунтувати методологію вимірювання результативності організації, 

аргументувати структуру вартості організації як концептуальну основу вимірювання її 

результативності; 

 дослідити з позицій процесного підходу функції, операції та процедури процесу 

управління результативністю організації; 

 обґрунтувати систему управління результативністю як інструмент реалізації 

стратегії організації; 

 розробити структурно-логічну модель процесу управління результативністю 

підприємства роздрібної торгівлі; 

 визначити соціально-економічну сутність креативного менеджменту в досягненні 

результативності діяльності організацій; 

 з’ясувати значення компетенційних аспектів управління персоналом для 

результативного розвитку організації; 

 охарактеризувати методи соціальної взаємодії у креативному менеджменті 

організації та управлінські підходи до креативної мотивації для досягнення 

результативності діяльності організацій. 

 

7. Наукова новизна одержаних результатів: 

 теоретично обґрунтовано концептуальні, методологічні засади та практичні 

можливості процесу управління результативністю як найважливішого засобу сучасної 

парадигми менеджменту. Практична реалізація концепції управління результативністю 



 

організації вітчизняними менеджерами, за умови дотримання її базових принципів і 

правил, сприятиме виробленню інноваційних підходів та методів управління персоналом, 

і загалом – успіху сучасної організації; 

 науково обґрунтовано структуру вартості організації як концептуальну основу 

вимірювання її результативності, що дозволило у контексті теорії “ланцюга вартості” 

розробити систему вимірювання результативності організації, яка охоплює 

збалансований комплекс результатів (відстрочені характеристики) і факторів досягнення 

результатів (випереджаючі показники); 

 розкрито зміст процесу управління результативністю організації на основі 

дослідження структуроутворювальних елементів вартості сучасних організацій, 

виокремлення ключових факторів її успіху. Концепція управління результативністю, яка 

орієнтована на врахування нових факторів створення вартості організації, нові механізми 

її забезпечення та інтеграцію різних функціональних сфер діяльності організації 

допомагає менеджерам зрозуміти процес створення вартості організацією;  

 дістали подальшого розвитку мотиваційні механізми стимулювання креативної 

активності, в основу яких покладено досягнення цілей ефективності розробки оригінальних 

ідей, модернізації технологій і вдосконалення процесів менеджменту. Багатовимірну 

систему мотивації пропонується будувати на основі взаємоузгодженої нелінійної 

комбінації різних напрямків матеріального і нематеріального стимулювання, які навіть 

виглядають суперечливими один до одного; 

 удосконалено методологічний апарат аналізу якості управління креативним 

потенціалом, який доповнено методикою багатовимірного аналізу компетенційної 

складової управління людськими ресурсами, що охоплює авторську систему показників, 

згрупованих за компетенційними ознаками: аналіз та вирішення проблем, планування та 

організація, керівництво виконанням, креативність, націленість на результат, стратегічне і 

системне мислення, самоконтроль і стресостійкість, самостійність і відповідальність при 

прийнятті рішення, розвиваюча комунікація, робота в команді. Запропонований 

методологічний апарат дозволяє з високою достовірністю аналізувати ступінь впливу 

часткових та щільність інтегрованого впливу компетенційних ознак на ефективність 

креативної діяльності організацій; 

 удосконалено формотворчий інструментарій методів соціальної взаємодії 

креативного менеджменту, який доповнено врахуванням специфічних експектацій, 

зумовлених організаційно-технологічним наповненням науково-технічної діяльності, що 

вимагає вiд керівників гнучкості та лабільності, передбачає застосування як логічного, так і 

ірраціонального мислення з використанням релевантної інформації. 
8. Практична цінність результатів роботи підтверджується впровадженням конкретних 

рекомендацій та пропозицій для вдосконалення економічної стратегії України, а саме: аналіз 

креативної активності та рівня креативного менеджменту вітчизняних підприємств, проведений за 

сферами діяльності та регіонами України. Пропозиції щодо ефективного креативного розвитку 

вітчизняних підприємств враховані в діяльності Комітету з питань економічної політики Верховної 

Ради України при підготовці проектів з питань державного прогнозування та розроблення програм 

економічного та соціального розвитку України (Довідка № 04-16/18-105 від 12.03.2019 р.). 

 Результати, отримані в процесі дослідження, використовують в 

освітньо-професійній підготовці бакалаврів і магістрів за спеціальністю “Менеджмент” 

Львівського торговельно-економічного університету під час викладання навчальних 

дисциплін: “Управлінський консалтинг”, “Управління якістю організації”, “Операційний 

менеджмент”, “Менеджмент”, “Управління персоналом” (Довідка № 122/19 від 25.08.2018 

р.).  

 Практичні рекомендації з виконання стратегій торговельних організацій і 

підприємств на концептуальних засадах методології управління результативністю 

використані Регіональним філіалом Національного Інституту стратегічних досліджень у м. 



 

Львові під час обґрунтування Проекту плану заходів реалізації у 2019-2020 роках Стратегії 

розвитку Львівської області до 2020 р. (враховані) (Довідка №105/12 від 06.12.2018 р.).  

 Методичні рекомендації щодо управління результативністю організації як 

інструменту стратегічного менеджменту підприємства використані в менеджменті ТОВ 

“ВМВ Холдінг” при розробці Стратегії розвитку підприємства на 2015–2020 рр. 

Запропоновані дисертантом методичні підходи та методологічні інструменти з поточного 

регулювання та коригування стратегії підприємства забезпечують її реалізацію, і загалом 

результативність та ефективність функціонування та розвитку підприємства. (Довідка №5 

від 15.01.2019 р.).  

 Практичні рекомендації з процедури моніторингу та оцінювання результативності 

працівників на фактичних даних зворотного зв’язку з подвійною петлею на основі моделі 

компетенцій і фактичних даних успішно впроваджені в менеджмент торговельного 

підприємства ТОВ “Купава-5” під час атестації працівників. Застосування цієї процедури 

сприяє усуненню суб’єктивізму менеджерів під час оцінювання досягнуто рівня 

результативності працівниками підприємства. (Довідка №371 від 05.11.2018 р.).  

 Науково-прикладні розробки з формування елементів кооперативної корпоративної 

культури як концептуальної основи кооперативного менеджменту, спрямованого на 

результативність та ефективність підприємств і організацій споживчої кооперації 

Чернівецької обласної спілки споживчих товариств використані під час підготовки проекту 

Програми розвитку споживчої кооперації Чернівецької області на період 2018–2020 рр. 

(Довідка № 05-06/03від 27.02.2019 р.). 

 Система постійного моніторингу компетенційної якості персоналу та рівня його креативної 

активності успішно апробована в Департаменті управління персоналом та організаційного розвитку 

ПАТ “Укртелеком” (Довідка № 167-С100-18 від 05.07.2018 р.). Це впровадження дозволило 

ефективніше використовувати програму запобігання трудовим конфліктам та підвищення 

продуктивності роботи його працівників. 

 

9. Госпдоговірні роботи за темою не передбачені. 

 

 

Керівник роботи:                      О. Трут  
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