
 
 



 
 
процесів, їх стандартизації та відтворюваності, відповідності корпоративним 
цінностям. 

Теоретичні і науково-методичні аспекти впровадження процесно-орієнтованої 

системи управління на вітчизняних підприємствах роздрібної торгівлі потребують 

структуризації та систематизації, а також доопрацювання понятійно-методичних 

аспектів процесно-орієнтованої системи управління.  

Актуальність та цінність дисертаційної роботи підтверджується тим, що її 

положення використовувались у процесі виконання 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); 

Національної металургійної академії, зокрема в межах теми “Методологія 

управління підприємствами різних організаційно-правових форм власності” 

(державний реєстраційний номер 0107U001146) здобувачем обґрунтовані 

інструменти розвитку підприємств роздрібної торгівлі шляхом впровадження на них 

процесно-орієнтованої системи управління. 

 

СТУПІНЬ ОБГРУНТОВАНОСТІ НАУКОВИХ ПОЛОЖЕНЬ, 

ВИСНОВКІВ І РЕКОМЕНДАЦІЙ, СФОРМУЛЬОВАНИХ У ДИСЕРТАЦІЇ  

Ознайомлення з дисертацією дає підстави стверджувати, що основні наукові 

положення, результати, висновки і рекомендації дисертаційної роботи достатньою 

мірою обґрунтовані, відповідають  сформульованій меті та завданням дослідження. 

Вони базуються на використанні загальнонаукових та спеціальних методів 

семантичного аналізу; аналітично-логічного конструювання; сутнісно-

етимологічного аналізу; порівняльного; економетричного аналізу; статистичного 

аналізу та експертних опитувань. 

Дисертаційна робота Грищук Д. В. є оригінальною науковою працею, 

виконаною на належному теоретичному та прикладному рівні. Вона має виважену 

та послідовну побудову і за своєю архітектонікою є комплексним та завершеним 

науковим дослідженням. 



 
 

Характеризуючи дисертаційну роботу, слід відзначити, що основні її наукові 

положення викладені переконливо і логічно, висновки і рекомендації ґрунтуються 

на результатах власних досліджень здобувача. Отримані результати в достатній мірі 

обґрунтовані, мають чіткі кількісні та якісні характеристики і повністю витікають з 

проведених досліджень. Пропозиції і рекомендації автора характеризуються 

конкретністю, вони є результатом переконливих розрахунків і мають практичне 

значення. 

 

НОВИЗНА ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПОЛОЖЕНЬ, ВИСНОВКІВ І 

РЕКОМЕНДАЦІЙ  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретико-

методичних положень та розробці практичних рекомендацій стосовно формування й 

впровадження процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах 

роздрібної торгівлі. Вагомим внеском у науковий доробок щодо досліджуваної 

тематики є розроблена концептуальна модель бізнес-процесу підприємства, що 

показує підпорядкованість бізнес-процесу вищій ланці у піраміді управління 

підприємством, графічно моделюючи бізнес-процес згідно з концепцією процесно-

структурованого менеджменту, що відображає органічний зв’язок бізнес-процесу із 

зовнішнім та внутрішнім середовищем підприємства (с. 35-36). 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 (с. 135). 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) (с. 143, 144).  

Удосконалено інструментарій стандартизації процесу відкриття нових об’єктів 



 
 
роздрібної торгівлі, а саме, розроблено: корпоративний стандарт управління 

проектом відкриття об’єктів роздрібної торгівлі; поетапна структура проекту з 

зазначенням його складових та закріпленою відповідальністю за виконання; перелік 

пріоритетних для підприємств роздрібної торгівлі ризиків та засобів їх нейтралізації, 

що забезпечує конфіденційність реалізації проекту, оптимізацію ресурсів та часових 

витрат. 

  

ОБГРУНТОВАНІСТЬ І ДОСТОВІРНІСТЬ НАУКОВИХ ВИСНОВКІВ 

 Загалом, основні положення, що виносяться на захист, свідчать про 

фундаментальність, комплексність та системність наукового дослідження. Наукові 

положення, висновки і рекомендації дисертації мають високий ступінь 

обґрунтованості, що зумовлюється докладним вивченням, аналізом та 

узагальненням значного обсягу сучасних наукових джерел з питань формування і 

впровадження провесно-орієнтованої системи управління на підприємствах 

роздрібної торгівлі, застосуванням здобувачем сучасних методів наукового 

пізнання, статистичних та економіко-математичних методів. 

Заслуговує на увагу і чіткий підхід автора до методології дослідження. Всі 

розділи і підрозділи взаємоузгоджені та органічно пов’язані. В роботі відсутні 

методологічні протиріччя. Кожний наступний висновок спирається на теоретичне 

осмислення попереднього, аналіз вихідної інформації, а також наукових і 

практичних напрацювань з проблематики дослідження. Одержані результати 

пройшли апробацію на наукових і науково-практичних конференціях, опубліковані 

у провідних фахових наукових виданнях. 

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій дисертаційного 

дослідження підтверджується повнотою, надійністю та об’єктивністю використаної 

в роботі наукової, статистичної та практичної інформації. Впровадження пропозицій 

дисертації в практику роботи підприємств роздрібної торгівлі, а також в навчальний 

процес підтверджується відповідними документами. 

 

 



 
 

ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Практична цінність дисертаційної роботи Грищук Д. В. підтверджується тим, 

що її теоретичні положення, висновки і рекомендації доведені до рівня практичних 

методик, які можуть бути безпосередньо використаними в системі управління 

підприємством роздрібної торгівлі. 

Окремі наукові результати, висновки та рекомендації доведено до рівня 

практичного використання. Зокрема, обґрунтовані 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.). 

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.). 

 

ПОВНОТА ВИКЛАДУ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ, ВИСНОВКІВ І 

РЕКОМЕНДАЦІЙ В ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЯХ 

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, 3 публікації за 

матеріалами конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 6,69 друк. арк., з 

яких автору належить 4,77 друк. арк. 

 

ОЦІНКА МОВИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ТА 

АВТОРЕФЕРАТУ 

Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів з висновками 

наприкінці кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел і 

додатків. 

Робота написана грамотно, державною мовою. Тексту рукопису притаманна 

логічність викладення матеріалу, цілісність та пов’язаність. Термінологія 

дисертаційної роботи є загальновизнаною науковою. Оформлення як дисертаційної 

роботи, так і автореферату відповідає вимогам «Порядку присудження наукових 

ступенів», при цьому автореферат стисло і достатньо повно передає зміст дисертації 

і не містить наукових висновків і положень, які відсутні в дисертації. 

 

ОЦІНКА ЗМІСТУ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ЗАВЕРШЕНОСТІ, 

ЗАУВАЖЕННЯ ТА ДИСКУСІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ  

Аналіз змісту та структури дисертаційної роботи, викладених в ній теоретичних 

положень, науково-методичних і прикладних розробок, дозволяють оцінити її 

позитивно. Вона за своїм змістом повністю відповідає меті та поставленим 

завданням дослідження. Робота викладена у логічній послідовності, літературною 

українською мовою, оформлена у відповідності з вимогами. 

У цілому, оцінюючи дисертаційну роботу позитивно, доцільно звернути увагу 

на наступні дискусійні положення і окремі недоліки, зокрема: 

1. У п. р. 1.1 (на с. 37 дисертації) представлено систему показників 

забезпечення якості бізнес-процесів підприємства (табл. 1.2), за якими 

запропоновано оцінювати бізнес-процеси на підприємстві. Але, по-перше, необхідно 

уточнити  особливості оцінювання бізнес-процесів підприємств роздрібної торгівлі 



 
 
за зазначеними показниками, та, по-друге, висвітлені критерії не знайшшли свого 

подальшого відображення у дослідженні. 

2. Потребує більш детального уточнення, як саме управлінські області 

ключових результатів, представлені на рис. 1.2. (с. 68), дозволяють забезпечити 

системний підхід до організації процесно-орієнтованої системи управління для 

підприємств роздрібної торгівлі. 

3. Доцільно було б навести глибшу аргументацію обрання основних 

макроекономічних показників для оцінювання обсягів діяльності у роздрібній 

торгівлі в контексті формування процесно-орієнтованої системи управління (розділ 

2 дослідження). 

4.  У п. 3.1. здобувач пропонує алгоритм опису бізнес-процесів 

підприємства роздрібної торгівлі (рис. 3.6., с. 155). Проте, слід було детальніше 

обґрунтувати та вказати результати за кожним блоком розробленого алгоритму. 

 

Однак, висловлені зауваження не змінюють загальної високої оцінки теоретико-

методичного рівня і практичної значущості отриманих результатів дисертаційної 

роботи в цілому. За змістом і науково-практичною спрямованістю дисертаційне 

дослідження є фундаментальним і новаторським. 

 

ВІДПОВІДНІСТЬ СТРУКТУРИ ДИСЕРТАЦІЇ ВСТАНОВЛЕНИМ 

ВИМОГАМ 

Проведений аналіз дисертаційної роботи Грищук Діани Валеріївни на тему: 

“Формування процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах 

роздрібної торгівлі” дає всі підстави зробити висновок, що результати дослідження 

актуальні, є завершеною науковою працею, виконаною особисто на високому 

теоретико-методичному рівні, в якій отримано нові науково обґрунтовані 

результати, що в сукупності розв’язують завдання обґрунтування теоретико-

методичних засад і прикладних інструментів формування і впровадження провесно-

орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі.  

Зміст автореферату є ідентичним основним положенням дисертації. В ньому  



 
 

 


