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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Сучасний період розвитку вітчизняних підприємств 
роздрібної торгівлі характеризується зростанням невизначеності у зовнішньому 
середовищі, збільшенням кількості об’єктів торгівлі, інвестиційно-
інноваційною модернізацією, посиленням конкуренції між торговельними 
підприємствами. Це обумовлює кризові явища та проблеми і перешкоди для 
діяльності підприємств роздрібної торгівлі. Наслідком стає зниження основних 
фінансово-економічних показників діяльності торговельних мереж. В умовах 
створення та входження на внутрішній ринок нових сучасних форм і форматів 
роздрібної торгівлі, посилення конкуренції на ринку традиційні підходи до 
управління підприємствами роздрібної торгівлі стають все менш ефективними. 

Реалії сьогодення потребують системного підходу до управління 
підприємствами роздрібної торгівлі шляхом розробки і впровадження нових 
прогресивних методів і підходів, здатних нейтралізувати вплив негативних 
факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. Використовувана 
підприємствами роздрібної торгівлі функціональна система управління все 
більш не спроможна відповідати новим економічним умовам. Посилюється 
актуальність і зростає важливість впровадження на підприємствах роздрібної 
торгівлі процесно-орієнтованої системи управління, яка спроможна 
“співвіднести” завдання і ресурси на забезпечення їх реалізації, виконавців і 
процеси, визначити зони відповідальності підрозділів та персоналу, впровадити 
систему постійного вдосконалення бізнес-процесів, їх стандартизації та 
відтворюваності, відповідності корпоративним цінностям. 

Вивченню суті та змісту механізмів ефективного управління 
підприємствами, у тому числі роздрібної торгівлі, присвячені роботи 
вітчизняних та іноземних вчених: В. Апопія, Л. Балабанова, М. Барни, 
Г. Башнянина, Т. Васильціва, І. Височин, Т. Дженкінса, В. Єлейка, 
Л. Лігоненко, Б. Мізюка, О. Оліфірова, М. Портера, Ю. Сафонова, Б. Семака, 
Ф. Тейлора, М. Флейчук, О. Чернеги, М. Чорної, Л. Шульгіної та ін. Вагомий 
внесок у дослідження теорії та практики процесно-орієнтованої системи 
управління, а також у вивчення проблем управління бізнес-процесами зробили  
М. Бортнік, Н. Гавловська, Л. Гелей, Д. Джестон, А. Козаченко, В. Колпаков, 
В. Павлова, О. Паршина, В. Рєпін, В. Рибінцев, Л. Таранюк, Ф. Уллах, 
М. Хаммер, Д. Харінгтон, Д. Чампі, Л. Шимановська-Діанич та ін.  

Незважаючи на значний внесок іноземних та вітчизняних вчених у 
вивчення та вдосконалення процесів управління торговельними 
підприємствами, теоретичні і науково-методичні аспекти впровадження 
процесно-орієнтованої системи управління на вітчизняних підприємствах 
роздрібної торгівлі недостатньо структуровані та не системні. Доопрацювання 
потребують і понятійно-методичні аспекти процесно-орієнтованої системи 
управління. Таким чином, недостатнє обґрунтування теоретичної та методично-
прикладної бази процесно-орієнтованої системи управління підприємствами 
роздрібної торгівлі зумовило вибір теми дисертації та визначило її мету і 
завдання. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота пов’язана з темами наукових досліджень 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. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 
удосконалення теоретико-методичних засад та прикладних інструментів 
формування процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах 
роздрібної торгівлі. 

Для досягнення поставленої мети у дисертаційній роботі вирішено такі 
завдання: 

- провести аналіз еволюції концептуальних засад процесно-орієнтованої 
системи управління підприємствами; 

- здійснити узагальнення теоретичних підходів до організації системи 
управління підприємством роздрібної торгівлі на засадах процесно-
орієнтованого підходу; 

- визначити особливості формування процесно-орієнтованої системи 
управління підприємством роздрібної торгівлі; 

- проаналізувати стан та передумови розвитку підприємств роздрібної 
торгівлі в контексті впровадження та оптимізації процесно-орієнтованої 
системи управління; 

- виявити специфіку формування та розвитку на вітчизняних 
підприємствах роздрібної торгівлі процесно-орієнтованої системи управління;  

- сформувати організаційно-економічний інструментарій впровадження 
процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної 
торгівлі; 

- обґрунтувати організаційні умови формування процесно-орієнтованої 
системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі; 

- розробити засади регламентування та алгоритми впровадження 
процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної 
торгівлі. 

Об’єктом дослідження є процес розвитку підприємств роздрібної 
торгівлі шляхом формування процесно-орієнтованої системи управління. 

Предметом дослідження є сукупність управлінських підходів, 
інструментів та засобів формування процесно-орієнтованої системи управління 
на підприємствах роздрібної торгівлі. 

Методи дослідження. Теоретико-методичною основою дослідження є 
фундаментальні положення економічної теорії. Для вирішення завдань, 
поставлених у дисертаційній роботі, використовувалися такі методи 
дослідження: семантичного аналізу – для дослідження та упорядкування 
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термінології у понятійному апараті процесно-орієнтованої системи управління; 
аналітично-логічного конструювання – для виявлення теоретико-методичних та 
прикладних особливостей формування процесно-орієнтованої системи 
управління на підприємствах роздрібної торгівлі; сутнісно-етимологічного 
аналізу – для узагальнення еволюції формування підходів до управління 
підприємствами; порівняльного аналізу – для виявлення особливостей різних 
підходів до управління підприємствами, а також їх переваг і недоліків; 
економетричного аналізу – для прогнозування ключових показників розвитку 
підприємств роздрібної торгівлі; моделювання – для розробки структури та 
алгоритму переходу підприємства до процесно-орієнтованої системи 
управління, а також для розробки та вдосконалення схем бізнес-процесів на 
підприємствах роздрібної торгівлі. 

Інформаційною основою дисертації є нормативно-правові акти України, 
матеріали та офіційні дані Державної служби статистики України, статистична 
та фінансова звітність підприємств роздрібної торгівлі, наукові праці 
вітчизняних та зарубіжних вчених, інформаційні матеріали інтернет-ресурсів, 
результати соціологічних опитувань керівників підприємств роздрібної 
торгівлі, результати особистих досліджень автора. 

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. Основні положення 
дисертації, які визначають її наукову новизну, полягають у наступному: 

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, 
впровадження якої дозволяє підприємству роздрібної торгівлі мінімізувати 
витрати ресурсів, підвищити рівень керованості бізнес-процесів, оптимізувати 
головні параметри фінансово-господарської діяльності в умовах невизначеності 
та постійних змін зовнішнього середовища, мінімізувати негативний вплив 
зовнішніх ризиків і загроз та підвищити внутрішню ефективність фінансово-
господарської діяльності; 

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). 
Використання обґрунтованого алгоритму забезпечує можливість формування  
процесно-орієнтованої системи управління з оптимальними витратами часу та 
ресурсів; 
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- концептуальні характеристики процесно-орієнтованої системи 
управління на підприємстві роздрібної торгівлі, які, на відміну від традиційних 
підходів до управління, опираються на процесний підхід із одночасним 
поєднанням переваг і можливостей функціонального, проектного та інших 
підходів до управління. Це 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, зокрема оптимізовано 
рівні ієрархії архітектури бізнес-процесів (доведено доцільність оперування 
бізнес-процесами верхнього рівня, підпроцесами та функціями), структуровано 
послідовність формування документації для регламентації діяльності 
підприємства роздрібної торгівлі (на основі опису бізнес-процесів через 
закріплення відповідальності визначаються оптимальна організаційна 
структура підприємства та посадові інструкції працівників) та доповнено 
перелік типових показників ефективності виконання бізнес-процесів 
підприємств роздрібної торгівлі показниками-дисонаторами; 

- інструментарій стандартизації процесу відкриття нових об’єктів 
роздрібної торгівлі, а саме: 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; 

- методичні підходи до оптимізації бізнес-процесів підприємств 
роздрібної торгівлі із застосуванням для цього економетричного моделювання – 
побудова лінійної моделі регресії для визначення найбільш інформативних 
показників оцінювання ефективності розвитку торговельних мереж (кількісний 
аспект) та поєднання методики “фотографія робочого дня” з регламентами 
виконання бізнес-процесів для визначення дубльованих та втрачених бізнес-
процесів, підпроцесів, функцій, а також оптимізації операційного управління 
об’єктами роздрібної торгівлі (якісний аспект); 

- механізм формування та впровадження процесно-орієнтованої системи 
управління на підприємствах роздрібної торгівлі, а саме: розробка регламентів 
процесно-орієнтованої системи управління “від загального до конкретного”, 
розподіл відповідальності за бізнес-процеси згідно з ієрархією (бізнес-процеси 
верхнього рівня, підпроцеси, функції), формування організаційної структури 
підприємства роздрібної торгівлі, визначення показників ефективності 
діяльності підприємства, розробка потоків інформації за бізнес-процесами.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці 
рекомендацій щодо формування та впровадження процесно-орієнтованої 
системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі. Обґрунтовані 
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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.). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, викладені в 
дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у 
співавторстві, використані лише ті ідеї й положення, які є результатом 
особистої розробки здобувача.   

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення і 
практичні результати дисертаційної роботи доповідалися та схвалені на 
8 міжнародних і вітчизняних конференціях, у тому числі міжнародних: 
“Євроінтеграційні процеси в освіті та науці: трансформація та розвиток” 
(м. Тернопіль, 2013 р.); “Пріоритети нової економіки знань в XXI сторіччі” 
(м. Дніпропетровськ, 2014 р.); “Конкурентоспроможність та інновації: 
проблеми науки та практики” (м. Харків, 2014 р.); “Актуальні проблеми 
економіки” (м. Київ, 2016 р.); “Актуальные проблемы современной науки” 
(Санкт-Петербург – Астана – Київ – Відень, 2016 р.); “Управління інноваційним 
процесом в Україні: економічні, соціальні та політичні трансформації” 
(м. Львів, 2016 р.); інших: “Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої 
торгівлі України на інноваційних засадах” (м. Львів, 2017 р.), “Актуальні 
проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції” (м. Львів, 
2018 р.). 

Публікації. За результатами дослідження 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. 
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Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі 
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, що налічує 214 
найменувань, 12 додатків на 78 сторінках. Обсяг основного тексту дисертації 
становить 291 сторінки, містить 43 таблиці та 13 рисунків.  

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано 

мету та завдання, визначено об’єкт, предмет, наукову новизну, теоретичне і 
практичне значення одержаних результатів. 

У першому розділі “Теоретико-методичні засади формування 
процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної 
торгівлі” узагальнено результати досліджень у сфері еволюції підходів до 
організації системи управління підприємствами в контексті формування 
процесно-орієнтованого підходу до управління, а також визначення 
особливостей формування процесно-орієнтованої системи управління на 
підприємствах роздрібної торгівлі. 

За сучасних реалій традиційних підходів менеджменту недостатньо для 
забезпечення стратегічно правильних рішень, а серед інноваційних 
інструментів підвищення ефективності управління підприємством чільне місце 
посідає процесно-орієнтований метод. Процесно-орієнтоване управління 
підприємствами є сучасним інструментом управління, який сформувався 
еволюційно. В його основі – моделювання бізнес-процесів, визначення їх 
зв’язків із зовнішнім та внутрішнім середовищем, а також формування 
багаторівневих та міжфункціональних зв’язків, які поєднують всю сукупність 
процесів, що відбуваються на підприємстві. На основі критичного осмислення 
та узагальнення наукової літератури виділено типові якісні параметри 
оцінювання бізнес-процесів підприємства: організаційно-економічні, соціально-
психологічні, техніко-технологічні, а також структурні та часткові показники.  

Теоріями менеджменту напрацьовано велику кількість підходів до 
управління з власними методичними характеристиками, перевагами і 
недоліками. В контексті терміна “система управління” це функціональна та 
процесно-орієнтована системи управління; в теоретико-методичному контексті 
виокремлюють: ручне управління, управління за цілями, проектне управління, 
процесне управління. Для узагальнення теоретико-методичних засад та 
ідентифікації процесно-орієнтованої системи управління підприємствами 
роздрібної торгівлі проведено порівняння різних підходів до організації 
системи управління за такими ознаками: розподіл відповідальності між 
структурними підрозділами; витрати на організацію діяльності підприємства; 
передбачуваність результатів діяльності; контроль (табл. 1).  

За результатами узагальнення підходів до управління встановлено, що 
безпосередніми перевагами процесно-орієнтованого підходу є: домінування 
стратегічних пріоритетів розвитку підприємства над операційними; високий 
рівень управлінської взаємодії між підрозділами та працівниками; 
зосередження на одному керівникові всієї сукупності операцій і дій у межах 
бізнес-процесу; узгодженість критеріїв ефективності діяльності підрозділів.  
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Таблиця 1 
Порівняльна характеристика підходів до управління 

Ознаки 
Підходи до управління 

Ручне Проектне Процесне Управління за 
цілями 

Передача 
відповідальності 
між підрозділами 

Забезпечується 
через службові 
записи і 
розпорядження 

Забезпечується 
керівником 
проекту 

Відбувається 
автоматично відповідно 
до затвердженої схеми 
процесу 

Здійснюється 
відповідно до 
поставлених цілей 
або через контроль 
керівника і під його 
контролем 

Витрати на 
організацію 
діяльності 

Через відсутність 
потреби в 
проектуванні 
витрати на 
організацію 
діяльності 
відсутні 

Істотні витрати на 
ініціювання 
проекту 

Великі витрати на 
проектування процесу 

Витрати на 
організацію 
діяльності відсутні 

Поточні витрати Значні витрати 
через 
використання 
безпосередньої 
праці керівника 

Істотні витрати 
через 
використання 
праці керівника 
проекту 

Мінімальні витрати 
через діяльність за 
шаблоном (за 
стандартом) 

Витрати на 
проведення 
різноманітних 
заходів 

Передбачуваність Результат слабо 
передбачуваний, 
оскільки залежить 
від суб’єктивних 
факторів 

Передбачений 
планом-графіком 
та цільовими 
орієнтирами на 
основі експертних 
оцінок виконавців 
і керівника 
проекту 

Висока 
передбачуваність за 
рахунок наскрізного 
моніторингу згідно з 
нормативами і 
статистикою тривалості 
завдань і підпроцесів 

Передбачуваність 
залежить від 
ступеня досягнення 
поставлених цілей 
за отриманими на 
практиці 
результатами 

Контроль Контроль 
ускладнений, 
висновки про 
результати 
діяльності можна 
робити тільки за 
доповідями 
виконавців 

Контроль плану-
графіка і 
фактичних 
результатів 
здійснюється 
диференційовано 

Контроль виконання 
завдання в межах 
процесу здійснюється 
на основі фактично 
отриманих результатів 

Контроль 
орієнтований на 
кінцевий результат 
або відповідність 
стандартам 
вимірювання 
досягнених 
результатів 

Об’єктивно існують особливості формування та впровадження процесно-
орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі. У 
стратегічному аспекті це спрямованість та узгодженість з бізнес-процесами 
розвитку підприємств роздрібної торгівлі, здійснення діяльності через 
створення мережі об’єктів роздрібної торгівлі, просторово-територіальна 
експансія. У тактичному аспекті – вибір формату об’єктів роздрібної торгівлі, а 
також організація торговельної діяльності через магазини самообслуговування; 
врахування таких факторів, як кількість об’єктів роздрібної торгівлі, загальна 
площа, кількість персоналу. В операційному аспекті – врахування при 
формуванні та впровадженні процесно-орієнтованої системи управління 
наявності складських площ, потреби в налагодженні внутрішнього 
переміщення товарів, розширення асортименту товарів за кількістю категорій 
та найменувань, наявність власного виробництва. 
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Визначено, що створенню умов для ефективного контролю діяльності 
підприємств роздрібної торгівлі сприяє поєднання методів процесного 
управління та підходу до розробки ключових показників ефективності 
діяльності підприємства на основі збалансованої системи показників, а також 
визначення областей ключових результатів та їх узгодження з бізнес-процесами. 

У другому розділі “Аналіз стану формування процесно-орієнтованої 
системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі” здійснено аналіз 
обсягів та ефективності діяльності та впровадження процесно-орієнтованої 
системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі: ТзОВ “АТБ” (АТБ)”, 
ПрАТ “Fozzy Group” (Сільпо), ТзОВ “ЕКО” (Еко-маркет), ТзОВ ТВК 
“Львівхолод” (Рукавичка), ТМ “Наш Край”, ТМ “Ромашка”, стану та передумов 
розвитку підприємств роздрібної торгівлі в контексті впровадження процесно-
орієнтованої системи управління, а також визначено особливості оптимізації 
процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної 
торгівлі. 

За результатами аналізу фінансово-економічних передумов впровадження 
процесно-орієнтованої системи управління на вітчизняних підприємствах 
роздрібної торгівлі ідентифіковані як чинники, що об’єктивно сприяють цим 
процесам, так і обставини, внаслідок яких впровадження процесно-
орієнтованих систем стає об’єктивною необхідністю з огляду на протидію 
загрозам спаду ефективності та зниження конкурентоспроможності в умовах 
всезростаючої конкуренції на внутрішньому ринку роздрібних торговельних 
мереж. Зокрема, такі тенденції, як нарощування обсягів роздрібного 
товарообороту (у 2016 р. до 2008 р. показник збільшився на 67,0 %) і 
розширення за рахунок цього місткості внутрішнього ринку, збільшення 
залученого в галузь капіталу (у 2,6 рази), є свідченням зростаючих 
можливостей для модернізації й осучаснення бізнес-процесів господарсько-
фінансової діяльності. 

З іншої сторони, наявні тенденції до зменшення чисельності зайнятих на 
підприємствах роздрібної торгівлі (на 40,1 % за 2008-2016 рр.), скорочення їх 
торговельних площ (у 2014 р. в 2,6 рази та за 2008-2016 рр. у 2,1 рази), 
зниження продуктивності праці (на 40,1 тис. грн) і оборотності товарних 
запасів (на 0,6 %) (табл. 2), посилення імпортозалежності споживчого ринку, 
особливо в сегменті непродовольчих товарів, є свідченням зростаючої потреби 
у впровадженні сучасних, зокрема процесно-орієнтованих, підходів до 
управління, адже реалізація таких проектів здатна підвищити ефективність як 
окремих бізнес-процесів, так і торгово-технологічного процесу в цілому, що 
сприятиме зростанню інвестиційної привабливості об’єктів роздрібних 
торговельних мереж, їх здатності протидіяти експансії фінансово потужних 
зарубіжних мереж роздрібної торгівлі при одночасно більш якісному 
обслуговуванні споживачів та співпраці з суб’єктами систем виробництва, 
постачання, логістики, оптово-роздрібної дистрибуції, сфери послуг. 

Встановлено, що попри макроекономічні передумови впровадженню 
процесно-орієнтованої системи управління в цілях розвитку вітчизняних 
підприємств роздрібної торгівлі мережевого типу сприяє й низка мікрорівневих 
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чинників, ідентифікованих у результаті аналізу функціонування та розвитку 
ТзОВ “АТБ” (АТБ)”, ПрАТ “Fozzy Group” (Сільпо), ТзОВ “ЕКО” (Еко-маркет), 
ТзОВ ТВК “Львівхолод” (Рукавичка), ТМ “Наш Край”, ТМ “Ромашка”. 

Таблиця 2 
Економічні показники аналізованих підприємств роздрібної  

торгівлі за 2008-2016 рр. 

Показники 
Роки Темпи зростання, 

% 

2008 2009 2013 2014 2015 2016 2016-
2008 

2016-
2015 

Роздрібний товарооборот 
на 1 м кв., млн. грн. 1711,2 1673,4 1808,3 2413,2 3862,9 3721,4 2,2 р. 96,3 

Фінансовий результат до 
оподаткування, млн. грн. 870,3 789,1 677,5 799,0 900,8 1808,2 2,2 р. 2,1 р. 

Чисельність 
зайнятих,тис. ос. 231,4 250,7 239,4 113,6 92,4 93,4 40,4 101,1 

Продуктивність праці, 
тис. грн. 74,5 67,3 76,1 214,9 420,1 401,4 5,4 р. 95,5 

Оборотність товарних 
запасів, рази 23,3 22,1 24,3 23,3 22,8 23,9 + 0,6 + 1,1 

Це, по-перше, посилення складності управління великою кількістю 
об’єктів роздрібної торгівлі, чисельність яких зростає (так, на початку 2017 р. 
мережа ТзОВ “АТБ” налічувала 786 об’єктів, ПрАТ “Fozzy Group” – 522 
об’єкти, ТМ “Наш Край” – 202 об’єкти). По-друге, збільшення обсягів 
діяльності та фінансового результату підприємств (за 2013-2016 рр. чистий 
прибуток ТзОВ “АТБ” зріс на 71,6 %, ТзОВ ТВК “Львівхолод” – на 76,6 %, 
ПрАТ “Fozzy Group” – у 4,2 рази, ТМ “Наш Край” – у 2,4 рази), що для 
мінімізації комерційних і фінансових ризиків потребує стандартизації й 
оптимізації бізнес-процесів функціонування підприємств та їх об’єктів торгівлі. 
По-третє, застосування підприємствами різних, часто змішаних, форматів 
роздрібної торгівлі (супермаркет, гіпермаркет, магазин біля дому, м’який 
дискаунтер, експрес-магазин та ін.) потребує диверсифікованих підходів до 
управління створенням і розвитком таких об’єктів, але при чіткій регламентованості 
процедур, заходів та дій на засадах процесно-орієнтованого підходу.  

У цілях ідентифікації кількісних факторів впливу на обсяги роздрібного 
товарообороту підприємств роздрібної торгівлі мережевого типу здійснено 
регресійний аналіз. Незалежними змінними були обрані показники: х1 – обсяг 
товарообороту, млн грн.; х2 – кількість об’єктів торгівлі, од.; х3 – фонд оплати 
праці, млн грн.; х4 – кількість працівників, осіб; х5 – площа об’єктів торгівлі, 
тис. кв. м; х6 – обсяги торговельної надбавки, млн грн. 

У результаті отримано рівняння регресії:  
 = - 12,85502 + 1,44439 х2 + 3,50125 х3 + 0,06594 х4 – 32,3182х5;      (1)  

 = 0,85814;  F = 15,12.  
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За результатами регресійного аналізу встановлено позитивний вплив на 
збільшення роздрібного товарообороту таких факторів, як заробітна плата 
персоналу і чисельність об’єктів торгівлі. Обернений вплив спостерігається між 
обсягами роздрібного товарообороту та зміною площі об’єктів торгівлі. При 
цьому найвищим рівнем впливу характеризуються фактори: заробітна плата 
(коефіцієнт регресії – 3,5) та площа об’єктів торгівлі (“мінус” 32,32). Ці 
чинники слід враховувати при розробці інформаційно-аналітичного та 
методико-нормативного забезпечення політики впровадження процесно-
орієнтованої системи управління на вітчизняних підприємствах роздрібної 
торгівлі мережевого типу. 

Для формування інформаційної основи прийняття якісних управлінських 
рішень із організації впровадження процесно-орієнтованої системи управління 
на аналізованих підприємствах роздрібної торгівлі проведено опитування 
(шляхом анкетування) керівників та провідних фахівців цих підприємств. В 
опитуванні взяли участь 73 особи, зокрема встановлено, що керівники структурних 
підрозділів здійснюють ситуаційне управління, планування діяльності здійснюється 
в межах стандартних економічних і фінансових показників, безпосередньо на 
об’єктах торгівлі здійснюється операційне управління (табл. 3).  

Констатовано наявність високого рівня готовності підприємств роздрібної 
торгівлі до впровадження процесно-орієнтованої системи управління. Про це, 
зокрема, свідчать: 

– високий рівень усвідомлення працівниками апарату управління 
стратегічних цілей розвитку та розширення мережі магазинів (97,0 % 
опитаних); 

– наявність потреби в покращенні якості обслуговування покупців та в 
зміцненні конкурентних переваг підприємств (92,2 %);  

– потреба в оптимізації системи ціноутворення (95,1 %);  
– необхідність формування позитивного іміджу бренду (87,2 %);  
– часткова присутність методичних прийомів стратегічного аналізу та 

планування (47,0 %), регламентів бізнес-процесів (73,1 %), планово-звітної 
документації (78,1 %), 

– наявність єдиного корпоративного стандарту регламентів (48,3 %);  
– внутрішній контроль діяльності на основі показників ефективності 

(74,2 % вважає, що він здійснюється частково);  
– присутність операційної діяльності (57,4 %).  
При цьому керівники підприємств у більшій мірі розуміють ключові 

переваги формування процесно-орієнтованої системи управління на 
підприємствах: чіткий розподіл відповідальності за виконання завдань, 
підвищення ефективності взаємодії між підрозділами, налагодженість системи 
розвитку бізнесу та персоналу. Водночас вони усвідомлюють ризики від 
втручання керівників в операційну діяльність, супротиву персоналу до змін, 
недостатності професійного рівня персоналу. Отримана інформація допомагає 
краще розуміти специфіку впровадження процесно-орієнтованої системи 
управління на підприємствах роздрібної торгівлі. 
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Таблиця 3  
Характеристика організації управління на підприємствах роздрібної торгівлі  

Питання  Варіанти 
відповіді 

Результати опитування, осіб 
Структура, 

% 
ТзОВ 
“АТБ” 
(АТБ) 

ТзОВ 
“ЕКО” 
(Еко-

маркет) 

ТзОВ ТВК 
“Львівхолод” 
(Рукавичка) 

ПрАТ 
“Fozzy 
Group” 

(Сільпо) 

ТМ 
“Ромашка” 

ТМ “Наш 
Край” Разом 

Чи використовуються 
на підприємстві 
методичні прийоми 
стратегічного аналізу та 
планування? 

так 12 - - 12 - 10 34 46,5 

ні - - - - 9 - 9 12,3 

частково - 18 12 - - - 30 41,1 

Чи наявний на 
підприємстві єдиний 
корпоративний 
стандарт регламентів? 

так 12 4 - 9 - 10 35 47,9 

ні - - - - 3 - 3 4,1 

не знаю - 14 12 3 6 - 35 47,9 

 Чи наявні регламенти 
бізнес-процесів? 

так 5 - - 9 - 3 17 23,2 

ні - - - - 3 - 3 4,1 

частково 7 18 12 3 6 7 53 72,6 

Чи наявна планово-
звітна документація? 

так 12 - - 4 - - 16 21,9 

ні - - - - - - - - 

частково - 18 12 8 9 10 57 78,1 

Чи здійснюється 
внутрішній контроль 
діяльності на основі 
показників 
ефективності? 

так 8 - - 9 - 2 19 26,0 

ні - - - - - - - - 

частково 4 18 12 3 9 8 54 73,9 
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Разом із тим, на підготовчому етапі при формуванні процесно-
орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі важливо 
реалізувати низку заходів, пов’язаних із забезпеченням змін, що сприяють 
якіснішому і ефективнішому її впровадженню. Особливу увагу слід приділити 
розширенню впізнаваності бренду, чітко визначити управлінську ієрархію і 
відповідальність, покращити такі управлінські функції, як планування, 
моніторинг та аналіз діяльності, а також забезпечити можливість делегування 
управління бізнес-процесами на підприємстві. 

Третій розділ “Напрями та інструменти удосконалення формування 
процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної 
торгівлі” присвячено обґрунтуванню проекту переходу підприємств роздрібної 
торгівлі до процесно-орієнтованої системи управління, організаційно-
економічних інструментів впровадження процесно-орієнтованої системи 
управління на підприємствах роздрібної торгівлі, а також методичних засад 
вдосконалення регламентування та впровадження процесно-орієнтованої 
системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі. 

 Належне формування і впровадження процесно-орієнтованої системи 
управління на підприємствах роздрібної торгівлі потребує відповідної 
організації діяльності. Організаційне забезпечення, з однієї сторони, стосується 
визначення відповідальних за планування, організацію, контроль, здійснення 
безпосередньо процедурних аспектів цього процесу, а, з іншої, – розробки на 
підприємствах відповідної нормативно-регламентуючої документації, з 
використанням якої ідентифікуються, по-перше, загальна система елементів 
процесно-орієнтованого управління та її структура, взаємозв’язки, етапність 
впливів і т. ін. та, по-друге, формується бачення її місця в загальній системі 
управління підприємством і здійснення ним торгово-технологічного процесу.  

У цілях вирішення цих завдань розроблено структуру процесно-
орієнтованої системи управління за стратегічним, тактичним та оперативним 
рівнями, що дозволяє на основі поєднання процесно-організаційних механізмів 
більш ефективно здійснювати торговельно-господарську діяльність на кожному 
з рівнів організаційної та функціональної структур управління на засадах 
планування, організації та реалізації бізнес-процесів підприємства роздрібної 
торгівлі (рис. 1).  

Важливим організаційним інструментом впровадження процесно-
орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі слід 
вважати її інформаційну модель, яка, опираючись на опис бізнес-процесів, 
встановлює послідовність регламентації діяльності, визначає порядок взаємодії 
підрозділів, керівництва та її працівників, а також ключові параметри 
ефективності за функціонально-структурними напрямами та підрозділами 
підприємства. Через побудову архітектури бізнес-процесів верхнього рівня та їх 
декомпозицію на підпроцеси та функції (операції, дії) здійснюється розподіл 
відповідальності за їх виконання за ієрархічними рівнями організаційної структури 
управління, що дає підприємству роздрібної торгівлі можливість краще моніторити 
і контролювати власну діяльність, оптимізувати виконання кожного бізнес-процесу, 
досягнути якісного результату (продукту) кожного бізнес-процесу. 
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Рис. 1. Структура процесно-орієнтованої системи управління на підприємстві роздрібної торгівлі 
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Підсумком ефективної організації впровадження на підприємствах 
роздрібної торгівлі процесно-орієнтованої системи управління є розробка т. зв. 
проекту переходу, важливими завданнями якого є створення пакета стандартів 
відкриття нових та функціонування діючих об’єктів торгівлі з чітким 
визначенням завдань і функцій працівників та регламентацією витрат ресурсів, 
мінімізація ризиків і загроз розвитку підприємства, а також ідентифікація та 
подальше задоволення економічних стимулів – інтересів суб’єктів управління 
підприємством. Для власників та інвесторів у бізнес головними інтересами є 
забезпечення прозорості бізнес-процесів та зниження ризиків інвестування, 
впровадження системи контролю за впровадженням змін і розвитком; для 
персоналу підприємств – чіткість завдань та визначеність відповідальності, 
навчання, розвиток та ефективне використання ресурсів, у тому числі на фонд 
оплати і стимулювання праці; для керівників структурних підрозділів – 
покращення планування потреби в необхідних ресурсах, визначення зон 
відповідальності персоналу, налагодження взаємодії та обміну інформацією, 
підвищення гнучкості управління. 

Оскільки бізнес-процеси на підприємствах роздрібної торгівлі частково 
систематизовані та регламентовані, перехід до процесно-орієнтованої системи 
управління необхідно здійснювати поетапно за розробленим алгоритмом (від 
визначення ситуації “як є” до організації діяльності “як має бути”) зі 
створенням та впровадженням корпоративних стандартів – пакета 
стандартизованих та систематизованих нормативних документів, що 
“співвідносять” завдання і ресурси; працівників і процеси; показники 
результативності і стратегії управлінської взаємодії. Це дозволяє визначити 
типову оргструктуру підприємства роздрібної торгівлі у відповідності до 
бізнес-процесів, ієрархічне підпорядкування та рівні взаємодії персоналу, 
оптимізувати штат підприємства роздрібної торгівлі. 

Перевага такого підходу полягає в тому, що через закріплення 
відповідальності за виконання бізнес-процесів, підпроцесів, функцій формується 
організаційно-управлінська структура підприємства, уточнюються склад 
структурних підрозділів та посадові інструкції персоналу. Таким чином, кожен 
регламент стає ефективним інструментом управління і мінімізує залежність 
результатів торговельно-господарської діяльності від особистих якостей персоналу. 

ВИСНОВКИ 
У дисертації наведено узагальнення і нові теоретико-методичні підходи 

до вирішення науково-прикладного завдання – обґрунтування теоретико-
методичних засад і прикладних інструментів формування процесно-
орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі. 

1. У процесі аналізу еволюції підходів до систем управління 
підприємствами встановлено концептуальні засади процесно-орієнтованої 
системи управління. Зокрема, процесно-орієнтоване управління здійснюється 
на основі концепції процесно-структурованого менеджменту через 
моделювання бізнес-процесів у формі логічних взаємопов’язаних ієрархічно 
підпорядкованих етапів із визначеною відповідальністю за їх виконання та 
параметрами оцінювання ефективності, впровадження якого дає підприємству 
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значні переваги для розвитку в конкурентному середовищі.     
2. З використанням порівняльного аналізу встановлено, що при 

організації системи управління підприємством слід спиратися на концептуальні 
характеристики процесного підходу, одночасно поєднуючи переваги та 
можливості інших підходів до управління, а саме: функціонального, 
проектного, управління за цілями. Це дає можливість визначати процесно-
орієнтовану систему управління як взаємоузгодження процесів, підпроцесів 
підприємства та функціональних підрозділів (функціональних одиниць), що дає 
можливість ефективніше організувати діяльність підприємства роздрібної 
торгівлі на стратегічному, тактичному, операційному рівнях. 

3. З використанням системно-структурного аналізу визначено 
особливості формування процесно-орієнтованої системи управління на 
підприємствах роздрібної торгівлі: спрямованість та узгодженість із бізнес-
процесами розвитку підприємств роздрібної торгівлі через формування мережі 
об’єктів торгівлі різного формату; можливість оптимізувати рівні ієрархії 
архітектури бізнес-процесів та структурувати послідовність регламентації 
діяльності “від загального до конкретного” (схематизація бізнес-процесів 
верхнього рівня та їх декомпозиція на підпроцеси, операції, дії; здатність 
закріплення відповідальності за виконання бізнес-процесів; можливість 
визначення потоків планової та звітної документації); здатність визначати 
ефективність діяльності за показниками-стимуляторами та показниками-
дисонаторами.   

4. За підсумками аналізу стану та передумов розвитку підприємств 
роздрібної торгівлі в контексті впровадження та оптимізації процесно-
орієнтованої системи управління встановлено, що на макроекономічному рівні 
в сучасних умовах наявні можливості для впровадження процесно-орієнтованої 
системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі (нарощення обсягів 
товарообороту, розширення внутрішнього ринку). На мікроекономічному рівні 
така необхідність обумовлена зростанням складності реалізації управлінських 
завдань через збільшення обсягів діяльності, кількості різноформатних об’єктів 
роздрібної торгівлі.  

5. Ідентифіковано чинники впливу на формування процесно-орієнтованої 
системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі. Щодо кількісного 
аспекту, то за результатами регресійного аналізу ідентифіковано позитивний 
вплив (на збільшення ключового узагальнюючого показника діяльності – 
роздрібного товарообороту), підвищення заробітної плати та збільшення 
кількості об’єктів роздрібної торгівлі; негативний – збільшення площі об’єктів 
роздрібної торгівлі. В якісному аспекті налагодженню операційного 
управління, а також оптимізації витрат та штату працівників мережі об’єктів 
роздрібної торгівлі сприяє поєднання методики “фотографія робочого дня” з 
регламентами виконання бізнес-процесів. 

6. За підсумками дослідження сформовано структурно-інформаційну 
модель процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної 
торгівлі. Встановлено, що організаційно-економічний інструментарій 
формування процесно-орієнтованої системи будується на основі класичного 
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циклу управління на його стратегічному, тактичному та операційному рівнях та 
характеризується організацією діяльності через закріплення відповідного 
персоналу за виконання процесів підприємства та контролю за показниками 
ефективності. Це дає можливість забезпечити керованість фінансово-
господарської діяльності, мінімізувати ризики від впливу кризових явищ, 
оптимізувати витрати та забезпечити підвищення рівня прибутковості. 

7. Обґрунтовано економічні інтереси – стимули впровадження процесно-
орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі за 
суб’єктами управління, а саме: необхідність забезпечення прозорості бізнес-
процесів та зниження ризиків інвестування (для власників та інвесторів); 
підвищення гнучкості управління та налагодження управлінської взаємодії (для 
керівників структурних підрозділів); чіткість завдань та розвиток (для 
персоналу). Встановлено, що за умови обрання стратегічного вектору на 
розвиток мережі об’єктів роздрібної торгівлі необхідною є стандартизація 
процесу відкриття нових об’єктів роздрібної торгівлі, що забезпечує 
можливість оптимізації штату, скоординованості дій управлінського персоналу, 
економії ресурсів. 

8. Ідентифіковано ключові засади регламентування діяльності 
підприємств роздрібної торгівлі – функції регламентування бізнес-процесів, 
корпоративні стандарти підприємства, нормативно-методичні положення 
відповідальності за виконання бізнес-процесів підпроцесів, функцій, алгоритм 
впровадження процесно-орієнтованої системи управління. Доведено 
доцільність моделювання бізнес-процесів на основі визначення та опису 
діяльності підприємства “як є” з подальшим описом “як має бути”. За рахунок 
побудови архітектури бізнес-процесів верхнього рівня та декомпозиції їх на 
підпроцеси, роботи (дії, операції, функції), формування процесно-орієнтованої 
системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі відбувається 
поетапно з оптимальними, прогнозованими, керованими витратами часу та 
ресурсів.   
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АНОТАЦІЯ 
Грищук Д. В. Формування процесно-орієнтованої системи 

управління на підприємствах роздрібної торгівлі. – Рукопис.  
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності). – Львівський торговельно-економічний університет, 
Львів, 2018. 

У дисертації вирішена сукупність завдань щодо удосконалення 
теоретико-методичних засад та прикладних інструментів формування 
процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної 
торгівлі. Об’єктом дослідження є процес розвитку підприємств роздрібної 
торгівлі шляхом формування процесно-орієнтованої системи управління. 
Предмет дослідження – сукупність управлінських підходів, інструментів та 
засобів формування процесно-орієнтованої системи управління на 
підприємствах роздрібної торгівлі. 
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У дослідженні проведено аналіз еволюції концептуальних засад 
процесно-орієнтованої системи управління підприємствами. 

Здійснено узагальнення теоретичних підходів до організації системи 
управління підприємством роздрібної торгівлі на засадах процесно-
орієнтованого підходу. Визначено особливості формування процесно-
орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі. 
Виявлено специфіку розвитку та впровадження на вітчизняних підприємствах 
роздрібної торгівлі процесно-орієнтованої системи управління. Проведено 
аналіз стану та передумов розвитку підприємств роздрібної торгівлі в контексті 
впровадження та оптимізації процесно-орієнтованої системи управління. 
Сформовано організаційно-економічний інструментарій впровадження 
процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної 
торгівлі. Обґрунтовано організаційні умови впровадження процесно-
орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі. 
Розроблено засади регламентування та алгоритми впровадження процесно-
орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі. 

Ключові слова: процесно-орієнтований підхід, формування системи, 
управління бізнес-процесами, підприємства роздрібної торгівлі. 

АННОТАЦИЯ 
Грищук Д. В. Формирование процессно-ориентированной системы 

управления на предприятиях розничной торговли. – Рукопись.  
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 
экономической деятельности). – Львовский торгово-экономический 
университет, Львов, 2018. 

В диссертации решена совокупность задач по совершенствованию 
теоретико-методических основ и прикладных инструментов формирования 
процессно-ориентированной системы управления на предприятиях розничной 
торговли. Объектом исследования является процесс развития предприятий 
розничной торговли путем формирования процессно-ориентированной системы 
управления. Предмет исследования – совокупность управленческих подходов, 
инструментов и средств формирования процессно-ориентированной системы 
управления на предприятиях розничной торговли. 

В исследовании проведен анализ эволюции концептуальных основ 
процессно-ориентированной системы управления предприятиями. Процессно-
ориентированное управление осуществляется на основе концепции процессно-
структурного менеджмента через моделирование бизнес-процессов в форме 
логически взаимосвязанных иерархически подчиненных этапов с определенной 
ответственностью за их выполнение и параметрами оценки эффективности 
исполнения. 

Осуществлено обобщение теоретических подходов к организации 
системы управления предприятием розничной торговли на основе процессно-
ориентированного подхода. Установлено, что в организации системы 
управления предприятием следует опираться на концептуальные 
характеристики процессного подхода, одновременно сочетая преимущества и 
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возможности других подходов к управлению, а именно: функционального, 
проектного, управления по целям. 

Определены особенности формирования процессно-ориентированной 
системы управления предприятием розничной торговли, а именно: 
направленность и согласованность с бизнес-процессами развития предприятий 
розничной торговли через пространственно-территориальную экспансию за 
счет создания сети объектов торговли разного формата. 

Также проведен анализ предпосылок развития предприятий розничной 
торговли в контексте внедрения и оптимизации процессно-ориентированной 
системы управления. В количественном аспекте – по результатам 
регрессионного анализа товарооборота предприятий розничной торговли 
установлено, что положительно влияет на розничный товарооборот повышение 
заработной платы и увеличение количества объектов розничной торговли; 
отрицательно – увеличение площади объектов розничной торговли. В 
качественном аспекте – сочетание методики “фотография рабочего дня” с 
регламентами бизнес-процессов способствует налаживанию операционного 
управления, а также оптимизации расходов и штата работников сети объектов 
розничной торговли. 

Выявлена специфика развития и внедрения на отечественных 
предприятиях розничной торговли процессно-ориентированной системы 
управления. Установлено, что на макроэкономическом уровне в современных 
условиях идентифицируются возможности и потребности для внедрения 
процессно-ориентированной системы управления; на микроэкономическом 
уровне – рост сложности управленческих задач при увеличении объемов 
деятельности, количества разноформатных объектов розничной торговли. 

Сформирован организационно-экономический инструментарий 
внедрения процессно-ориентированной системы управления на предприятиях 
розничной торговли. Установлено, что организационно-экономический 
инструментарий внедрения процессно-ориентированной системы управления 
строится на основе классического цикла управления на стратегическом, 
тактическом и операционном уровнях управления и характеризуется 
организацией деятельности через закрепление соответствующего персонала за 
выполнение процессов предприятия и контроля за показателями эффективности. 

Обоснованы организационные условия внедрения процессно-
ориентированной системы управления на предприятиях розничной торговли. 
Установлено, что в результате экспансии предприятий розничной торговли через 
построение сети объектов розничной торговли необходимым условием является 
стандартизация процесса открытия новых объектов розничной торговли. 

Разработаны основы регламентации и алгоритмы внедрения процессно-
ориентированной системы управления на предприятиях розничной торговли. 
Доказана целесообразность моделирования бизнес-процессов на основе 
определения и описания деятельности предприятия “как есть” с последующим 
описанием “как должно быть”. 

Ключевые слова: процессно-ориентированный подход, формирование 
системы, управление бизнес-процессами, предприятия розничной торговли. 
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ANNOTATION  
Gryshchuk D. V. The Formation of the Process-Oriented Management 

System at the Retail Enterprises. – Manuscript. 
The dissertation for the scientific degree of Candidate of Science in the field of 

Economics by speciality 08.00.04 – Economics and Management of Enterprises (by 
Types of Economic Activity). – Lviv University of Trade and Economics, 
Lviv, 2018. 

The dissertation solves a set of tasks for the improvement of theoretical and 
methodical principles and applied tools for the formation of the process-oriented 
management system at the retail enterprises. The object of a research is the process of 
developing retail enterprises through the formation of the process-oriented 
management system. Subject of research – the set of managerial approaches and tools 
for the formation of the process-oriented management system at retail companies. 

As the result of the dissertation research, an analysis of the evolution of the 
conceptual foundations of the process-oriented enterprise management system was 
conducted. 

The generalization of theoretical approaches to organization of the 
management system of the retail trade company is based on the principles of the 
process-oriented approach. The peculiarities of formation of the process-oriented 
system of management of the retail trade enterprises are determined. The specifics of 
development and introduction of the process-oriented management system at the 
retail enterprises of the country are revealed. The analysis of the state and 
preconditions of development of retail enterprises in the context of implementation 
and optimization of process-oriented management system is carried out. The 
organizational and economics tools for implementation of the process-oriented 
management system at the retail enterprises are formed. The organizational 
conditions for implementation of the process-oriented management system at the 
retail enterprises are substantiated. The principles of regulation and algorithms of 
implementation of the process-oriented management system at the retail enterprises 
are developed. 

Key words: process-oriented approach, system formation, management of 
business processes, enterprises of the retail trade. 


