
 



систематичне оцінювання й удосконалення, що підвищує відтворюваність і 
керованість процесів, а також надійність і придатність системи в цілому. Отже, 
необхідність формування процесно-орієнтованої системи управління на 
підприємствах роздрібної торгівлі визначає актуальність теми дисертації Грищук 
Діани Валеріївни. 

Актуальність теми підтверджується зв’язком дослідження з науковими 
планами та програмами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану 
науково-дослідних робіт Львівського торговельно-економічного університету, 
зокрема в межах науково-дослідної теми «Фінансові механізми та інструменти 
подолання дисбалансів соціально-економічного розвитку України» (номер 
державної реєстрації 0115U004165). У межах тематики досліджень Національної 
металургійної академії, зокрема в межах теми «Методологія управління 
підприємствами різних організаційно-правових форм власності» (державний 
реєстраційний номер 0107U001146).  

 
Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та практичних 

рекомендацій 
Аналіз поданого до захисту наукового дослідження, автореферату та 

публікацій дисертанта дозволяють дійти висновку про наукову обґрунтованість і 
достовірність викладених автором результатів. 

Наукові положення, висновки і пропозиції, які містяться в дисертаційній 
роботі базуються на фундаментальних положеннях економічної науки, 
забезпечуються застосованою методологією дисертації, проведеним критичним 
аналізом вітчизняних і зарубіжних джерел з досліджуваних питань, законодавчих та 
нормативних актів, даних офіційних матеріалів Державного комітету статистики 
України, тощо. 

Для вирішення поставлених у дисертації завдань автором використано широке 
коло загальнонаукових та спеціальних методів системного аналізу та теоретичного 
узагальнення; статистичного аналізу та експертних опитувань; групувань, логічного 
аналізу, стратегічного менеджменту; системного та порівняльного аналізу 

Представлена дисертаційна робота структурована за змістом, матеріал 
викладено у логічній послідовності, містить авторський характер наукових 
обґрунтувань на основі результатів теоретичних та аналітичних досліджень, а також 
розроблених пропозицій, спрямованих на удосконалення теоретико-методичних 
засад та прикладних інструментів формування процесно-орієнтованої системи 
управління на підприємствах роздрібної торгівлі. 



У першому розділі досліджено теоретико-методичні засади формування 
процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі. 
Узагальнено етимологію дефініції «процесний підхід» (с. 31-35), проведено 
порівняльну характеристику підходів до управління (с. 44-45), визначено переваги і 
недоліки функціонально-орієнтованого та процесно-орієнтованого підходів до 
управління підприємством роздрібної торгівлі (с. 46-48). На позитивну оцінку 
заслуговують визначені автором управлінські області ключових результатів для 
підприємств роздрібної торгівлі (с. 67). 

У другому розділі здійснено аналіз обсягів та ефективності впровадження 
процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі. 
Проведено розрахунки та проаналізовано структурні характеристики роздрібної 
торгівлі в Україні (с. 89), досліджено стан та передумови розвитку підприємств 
роздрібної торгівлі в контексті впровадження процесно-орієнтованої системи 
управління. Окрім того, визначено показники, що суттєво впливають на діяльність 
підприємства роздрібної торгівлі із використанням економетричного аналізу (с. 104-
106), проведено оцінювання переваг впровадження процесно-орієнтованої системи 
управління на підприємствах роздрібної торгівлі (с. 118-120). 

Третій розділ присвячений напрямам та інструментам удосконалення 
формування процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної 
торгівлі. На позитивну оцінку заслуговує розроблена автором структурно-
управлінська модель (с. 134), що дає можливість структурувати всю діяльність з 
формування процесно-орієнтованої системи управління на підприємстві та 
вибудувати системну логіку розробки документації, а також алгоритми опису 
бізнес-процесів підприємства роздрібної торгівлі (с. 154) та процесу відкриття 
магазинів (с. 170-173).  

Отже, ознайомлення зі змістом дисертації, науковими публікаціями та 
авторефератом дає підставу стверджувати, що викладені положення та результати 
дисертаційної роботи базуються на вагомому теоретичному та інструментальному 
фундаменті, є достовірними, обґрунтованими, такими, що пройшли необхідне 
обговорення у наукових колах та різні форми апробації. 

 
Наукова новизна положень, висновків та результатів дисертації 

До основних результатів дисертаційної роботи, які містять наукову новизну, 
слід віднести низку положень, що полягають в обґрунтуванні теоретико-методичних 
засад та розробці практичних рекомендацій стосовно формування й впровадження 
процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі.  



У дисертаційній роботі автором сформульовано ряд наукових положень, 
висновків і рекомендацій, сукупність яких являє собою вирішення конкретного 
наукового завдання, що має суттєве значення для економічної науки та практики. 
Вирішення таких завдань дозволило отримати у дисертаційній роботі ґрунтовні 
наукові результати. Зокрема:  

 вперше розроблено структурно-управлінську модель процесно-орієнтованої 
системи управління на підприємстві роздрібної торгівлі за стратегічним, тактичним 
та оперативним рівнями управління, що орієнтована на поєднання процесного, 
проектного та функціонального підходів до управління, забезпечує контроль за 
показниками результативності виконання бізнес-процесів,  

 удосконалено методичні підходи до моделювання бізнес-процесів у системі 
процесно-орієнтованого управління підприємствами роздрібної торгівлі шляхом 
переходу від управління бізнес-процесами «як є» до управління «як має бути», з 
відповідною побудовою архітектури бізнес-процесів верхнього рівня з подальшою 
декомпозицією їх у підпроцеси, роботи (дії, операції, функції);  

 удосконалено концептуальні характеристики процесно-орієнтованої 
системи управління на підприємстві роздрібної торгівлі, які, на відміну від 
традиційних підходів до управління, грунтуються на процесному підхід із 
одночасним поєднанням переваг і можливостей функціонального, проектного та 
інших підходів до управління, що дозволило характеризувати процесно-орієнтовану 
систему управління як систему взаємопов’язаних елементів, взаємоузгоджених та 
організованих у послідовну скоординовану торгово-технологічну діяльність, 
спрямовану на трансформацію вхідних об’єктів у результати (досягнення 
стратегічних, тактичних та оперативних цілей розвитку підприємства); 

 набули подальшого розвитку теоретико-прикладні підходи до розробки 
процесно-орієнтованої системи управління підприємствами роздрібної торгівлі; 
інструментарій стандартизації процесу відкриття нових об’єктів роздрібної торгівлі; 
методичні підходи до оптимізації бізнес-процесів підприємств роздрібної торгівлі із 
застосуванням для цього економетричного моделювання; механізм формування та 
впровадження процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах 
роздрібної торгівлі. 

Враховуючи системний характер дослідження, вагомість, актуальність і 
наукову новизну отриманих результатів, що наведені у дисертаційній роботі Грищук 
Д.В., логічно зробити такий висновок: у роботі вирішено наукову проблему щодо 
удосконалення теоретико-методичних засад та прикладних інструментів 
формування процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної 



торгівлі. 
Робота якісно структурована, наведені пропозиції розроблені на основі 

використання теоретичних положень фундаментального характеру і містять 
сукупність результатів, яким притаманна наукова новизна. 

 
Практична цінність положень, результатів та висновків  

дисертаційної роботи 
Дисертація Грищук Д.В. є самостійним завершеним науковим дослідженням, 

результати дослідження характеризуються практичною значущістю в контексті 
можливості їх застосування на підприємствах роздрібної торгівлі в процесі 
формування та впровадження процесно-орієнтованої системи управління. Ступінь 
впровадження рекомендацій автора та окремих результатів дисертаційного 
дослідження підтверджено відповідними документами установ та організацій. 

Практична спрямованість отриманих результатів дисертаційного дослідження 
підтверджується наступним. Рекомендації щодо формування процесно-орієнтованої 
системи управління на підприємстві використані ТзОВ «Сільпо» (довідка № 1/16 від 
25.01.2017 р.), ТВК «ВОЛДІ» (довідка № 22/10 від 26.01.2017 р.), ТзОВ «Вухо.Ком» 
(довідка № 15/7 від 28.12.2016 р.) та ПП «Центр бізнес-освіти і консалтингу» 
(довідка № 04/1 від 14.02.2017 р.). Обґрунтовані в дослідженні висновки та 
рекомендації щодо зміцнення конкурентоспроможності вітчизняних роздрібних 
торговельних мереж, в основі яких – реалізація проектів впровадження процесно-
орієнтованої системи управління, прийняті до впровадження Регіональним філіалом 
Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові (довідка № 1/58 від 
04.12.2017 р.). Рекомендації щодо концептуальних характеристик формування 
процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі та 
оцінювання їх впливу на фінансово-економічні показники їх діяльності, використані 
при розробці методичного забезпечення та викладанні таких дисциплін, як «Фінанси 
підприємства» і «Фінансово-економічна безпека підприємства» Львівського 
торговельно-економічного університету (довідка № 22 А/16 від 05.03.2018 р.) та 
«Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм 
власності» Національної металургійної академії (довідка № 239 від 02.12.2013 р.). 

 
Повнота викладу основних положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях 
Кількість та обсяг публікацій за темою дисертації у наукових фахових 

виданнях відповідає вимогам до опублікування результатів дисертацій на здобуття 



наукового ступеня кандидата наук, встановлених МОН України. За матеріалами 
дисертації опубліковано 15 наукових праць, у тому числі 1 розділ у колективній 
монографії, 8 статей у наукових фахових виданнях, з яких 7 публікацій у виданнях 
України, які включені до міжнародних наукометричних баз, 1 публікація у наукових 
періодичних виданнях інших держав, 5 публікацій за матеріалами конференцій. 
Загальний обсяг публікацій становить 6,69 друк. арк., з яких автору належить 4,77 
друк. арк. 

Опубліковані праці не є тотожними між собою, змістовно відображують 
розв’язання взаємопов’язаних задач дослідження. 

 
Стиль та мова викладення результатів дисертаційної роботи та  

автореферату 
За структурою робота містить вступ, три розділи з висновками наприкінці 

кожного розділу, загальні висновки, список використаних джерел і додатки. Робота 
виконана в науковому стилі, її зміст викладено в чіткій логічній послідовності. 
Текстовий матеріал проілюстровано достатньою кількістю таблиць, рисунків та 
додатків, які в повній мірі розкривають суть дисертації. Зміст автореферату й 
основні положення дисертації, висновки та пропозиції є ідентичними. 

 
Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації та  

автореферату 
Відзначаючи загальний високий рівень обґрунтованості теоретичних і 

методичних положень дисертаційної роботи Грищук Д.В., її цілісність та логіку 
викладу матеріалів, можна вказати і на наявність низки дискусійних положень: 

1. На с. 36 дисертації представлено концептуальну модель бізнес-процесу 
(рис. 1.1), в цілому погоджуючись із загальним баченням моделі, на нашу думку, 
необхідно уточнити місце інструментів і технологій у процесі її функціонування. 

2. На с. 8-9 автореферату та с. 43-44 дисертації здобувачем представлено 
порівняльну характеристику підходів до управління та встановлено переваги 
процесно-орієнтованого підходу, однак доцільно було б крім наведених у табл. 1.3 
ознак, дослідити відмінності підходів за ознакою «гнучкості управління», що 
особливо актуально у розрізі досягнення загальних стратегічних цілей організації. 

3. На с. 8 автореферату та с. 72 дисертації, автор стверджує, що процесно-
орієнтоване управління підприємствами є сучасним інструментом управління, який 
сформувався еволюційно, однак не наводить достатньо аргументів, які б 
підтверджували цю тезу. 



4. У розділі 2 доцільно було б більш докладно проаналізувати останні зміни в 
законодавчій базі забезпечення діяльності підприємств роздрібної торгівлі та 
обґрунтувати їх вплив на стабільність їх функціонування та досягнення 
довгострокових цілей. 

5. Потребує уточнення твердження здобувача щодо наявності взаємозв’язку 
між тенденціями посилення імпортозалежності споживчого ринку (с. 128 дисертації) 
та зростаючої потреби у впровадженні процесно-орієнтованого підходу до 
управління підприємствами роздрібної торгівлі. 

6. У підрозділі 3.1 автором представлено модель послідовності формування 
документів для регламентації діяльності підприємства роздрібної торгівлі за 
процесно-орієнтованою системою управління (рис. 3.2, с. 137), однак у цій моделі 
відсутня мотиваційна складова, що потребує додаткових пояснень, зважаючи на 
важливість такої компоненти згідно результатів аналізу діяльності досліджуваних 
підприємств ( підрозділ 2.1). 

7. У таблиці 3.11 (с. 165) здобувач наводить перелік найбільш пріоритетних 
для підприємств роздрібної торгівлі ризиків. З наведеної таблиці не зрозуміло в 
чому полягає специфіка таких ризиків, і чи враховуються ризики 
макроекономічного характеру? Чи є запропоновані засоби їх нейтралізації 
універсальними, чи застосовуються індивідуально для кожного окремого 
підприємства з огляду на специфіку його діяльності? 

Незважаючи на деякі дискусійні положення, які істотно не впливають на 
загальну позитивну оцінку дисертації, необхідно зробити висновок про те, що 
дисертація Грищук Діани Валеріївни на тему: «Формування процесно-орієнтованої 
системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі» є самостійною 
завершеною науковою роботою. 

 
Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам 

Оцінюючи в цілому дисертаційну роботу Грищук Діани Валеріївни на тему: 
«Формування процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах 
роздрібної торгівлі», з урахуванням позитивних її аспектів, дискусійних положень 
та зауважень можна стверджувати, що вона є завершеною кваліфікаційною 
науковою працею, має свою внутрішню логіку, характеризується єдністю змісту, 
виконана особисто здобувачем у вигляді спеціально підготовленого рукопису, і 
присвячена обґрунтуванню теоретико-методичних засад і прикладних інструментів 
формування і впровадження процесно-орієнтованої системи управління на 
підприємствах роздрібної торгівлі. 



 


