


сучасних потреб, дає підстави стверджувати, що тема дисертаційної роботи, яка 
виконана здобувачем Олексин С.М., є актуальною і своєчасною. 

Об’єктом дослідження в дисертаційній роботі визначено процес 
впровадження модернізації оптової торгівлі на інноваційних засадах, а предметом 
– теоретико-методичні та науково-прикладні засади, інструменти та засоби 
розвитку і впровадження реінжинірингу бізнес-процесів підприємств оптової 
торгівлі. 

У зв’язку із вищезазначеним, дисертаційна робота Олексин С.М., метою 
якої є обґрунтування теоретичних і прикладних засад реінжинірингу бізнес-
процесів підприємств оптової торгівлі, стратегічних підходів до його розвитку та 
розроблення організаційно-економічного механізму впровадження в практику 
оптової торгівлі, є актуальною, має науково-теоретичну та практичну цінність. 

 
Зв’язок теми дисертації з науковими програмами, планами, темами 

Дослідження виконане відповідно до тематичного плану науково-дослідних 
робіт Львівського торговельно-економічного університету, зокрема, за темами: 
“Формування системи логістики підприємств торгівлі”, де автором удосконалено 
науково-методичний підхід до визначення параметрів товарних потоків задля 
діагностики внутрішнього стану основного бізнес-процесу; “Організаційно-
економічні механізми забезпечення безпеки соціально-економічних систем”, де 
автором сформовано алгоритм комплексної оцінки за видами економічного 
ризику альтернативних програм реінжинірингу бізнес-процесів; “Трансформації 
внутрішньої торгівлі та сфери послуг на інноваційних засадах”, де здобувачем 
систематизовано концептуальні засади розвитку функціональних блоків бізнес-
процесів оптових підприємств та обґрунтовано методичні підходи до побудови 
реінжинірингової моделі організаційних змін. 

 
Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій 

дисертаційної роботи, їх достовірність 
В основу наукових положень, висновків та рекомендацій під час виконання 

дисертаційної роботи покладені фундаментальні положення економічної теорії 
(автором опрацьовано 285 літературних джерел). Основні теоретичні та практичні 
розробки здобувача є результатом критичного узагальнення наукових праць 
вітчизняних і зарубіжних вчених і фахівців-практиків з проблем управління 
процесами впровадження реінжинірингу в господарську практику, законодавчі й 
нормативні акти України, матеріали періодичних видань, дані Державної служби 
статистики України та конкретних оптових торговельних підприємств, матеріали 
анкетування-опитування, проведеного автором. 

В процесі дослідження дисертантом використано методи: логічного 
узагальнення (при класифікації підприємств оптової торгівлі та систематизації їх 
функцій), факторного аналізу (для дослідження середовища розвитку бізнес-
процесів оптових торговельних підприємств), статистичного аналізу (при 
дослідженні стану впровадження реінжинірингу бізнес-процесів комерційної, 
організаційно-управлінської та логістичної діяльності оптових підприємств), 
порівняльного аналізу та анкетування (при виявленні тенденцій розвитку 



реінжинірингу бізнес-процесів підприємств оптової торгівлі), структурного 
моделювання (при розробці моделей реінжинірингу бізнес-процесів оптових 
торговельних підприємств), економіко-математичного моделювання (при 
визначенні впливу реінжинірингу на ефективність та якість бізнес-процесів), 
графічні (для наочного подання низки теоретичних, аналітичних та 
рекомендаційних положень) та інші. 

Обрані завдання та методи сприяли розкриттю теми та досягненню мети 
дисертаційного дослідження. Тому викладені у дисертації наукові положення, 
висновки і рекомендації є обґрунтованими, достовірними та випливають із 
результатів власних досліджень автора. 

 
Новизна наукових результатів дисертаційної роботи 

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи та авторефератом, основними 
науковими працями дисертанта дозволили визначити найбільш суттєві теоретико-
методичні положення, прикладні висновки та рекомендації, що характеризуються 
науковою новизною, сформульовані автором самостійно та відображають його 
науковий внесок в обґрунтування та подальший розвиток теоретико-методичних 
засад і застосування інструментів управління процесами впровадження 
модернізації оптової торгівлі на інноваційних засадах. Серед найбільш значущих 
положень дисертаційної роботи варто відзначити: 

1. Удосконалення теоретико-методичних підходів до моделювання бізнес-
процесів оптового торговельного підприємства. – Запропонований підхід 
передбачає уточнення теоретичних засад моделювання бізнес-процесів через 
застосування структурного аналізу та проектування систем за допомогою 
методології бізнес-реінжинірингу. Це сприяло скороченню витрат, тривалості та 
кількості помилок у кожному з проаналізованих процесів, інтегрування зі стратегією 
оптового підприємства та ключовими показниками її ефективності, покращення 
взаємодії між працівниками та підрозділами підприємства, зростання їх 
інвестиційної привабливості під час управління процесами модернізації 
підприємств оптової торгівлі (с. 70-74). 

2. Удосконалення матричного методу запровадження реінжинірингу бізнес-
процесів шляхом використання основ теорії адаптивного управління, що передбачає 
оцінювання фінансового потенціалу та результативності підприємства в контексті 
диференціації підприємства за видом реінжинірингу. – Це дозволяє більш якісно 
проводити оцінювання доцільності проведення реінжинірингу та приймати 
ефективні організаційно-управлінські рішення (с. 85-87). 

3. Вдосконалення моделі організаційно-економічного механізму впровадження 
реінжинірингу бізнес-процесів на засадах запропонованої автором комплексної 
концептуально-методичної платформи. – Варто зазначити, що на відміну від 
існуючих підходів, автором продемонстровано важливість системного врахування 
специфіки цілей, функцій, форм реінжинірингу, що дозволяє визначатися зі 
суб’єктами та об’єктами для впровадження реінжинірингу, методами та 



інструментарієм вибору способів кардинального перепроектування бізнес-процесів, 
індикаторами оцінки ефективності впровадження обраної методики реінжинірингу в 
діяльність оптового підприємства на певних стадіях його життєвого циклу (с. 171-
172). 

4. Розвиток понятійного апарату реінжинірингу бізнес-процесів у частині 
уточнення термінів “реінжиніринг бізнес-процесів” та “моделювання бізнес-процесів 
оптового підприємства”. – Завдяки цьому розвинуто й уточнено змістове наповнення 
зазначених дефініцій та обґрунтовано доцільність поєднання інституційного, 
функціонального, процесного та системного підходів до розробки науково-
теоретичних положень бізнес-реінжинірингу (с. 55; 78-79). 

5. Розроблення науково-методичних положень щодо моделювання бізнес-
процесів з урахуванням операційних ризиків на основі одночасного проведення 
комплексної оцінки альтернативних програм реінжинірингу стандартним та 
процесно-орієнтованим методами на основі комбінованого підходу. – Завдяки цьому 
забезпечується ідентифікація операційних ризиків за всіма системами, 
функціональними бізнес-процесами комерційної, організаційно-управлінської та 
логістичної діяльності та товарними групами чи товарними позиціями (с. 151-152). 

6. Подальший розвиток напрямів практичного управління впровадженням 
реінжинірингу на оптових торговельних підприємствах пов’язано з: оцінюванням 
впливу факторів зовнішнього середовища на бізнес-процеси шляхом проведення 
ретроспективного факторного аналізу (с. 113-118); реалізацією аутсорсингу в межах 
процесу реінжинірингу, який базується на запропонованій дисертантом моделі 
визначення оптимального аутсорсера (с. 199-201); визначенням та вимірюванням 
впливу реінжинірингу на ефективність бізнес-процесів оптового торговельного 
підприємства (с. 211-215). – Такі пропозиції автора дисертації дозволяють не лише 
оптимізувати бізнес-процеси, але й забезпечувати підвищення об’єктивності та 
обґрунтованості прийняття управлінських рішень та поліпшувати психологічний 
клімат в колективі. 

7. Розвиток науково-теоретичних підходів до формулювання концептуальних 
засад реінжинірингу бізнес-процесів, що орієнтуються на застосування концепції X-
інжинірингу, яка передбачає перебудову як внутрішніх, так і зовнішніх процесів 
оптового торговельного підприємства з врахуванням етапів його життєвого циклу. 
Завдяки цьому забезпечується розроблення моделі постійних удосконалень бізнес-
процесів внутрішнього та зовнішнього середовища та здійснення коригуючих дій 
спрямованих на зменшення відхилень від нормативних значень індикаторів 
економічної ефективності проведення реінжинірингу (с. 90-92). 

 
Повнота викладу основних результатів дисертаційної роботи в наукових 

фахових виданнях 
За матеріалами дисертації опубліковано 27 наукових праць (23 належать 

автору одноосібно), з них: 3 статті у фахових наукових виданнях, 3 статті, що 
входять до міжнародних науковометричних баз, 2 статті – в іноземних виданнях, 



1 стаття – в інших виданнях, 1 – підрозділ у колективній монографії; 17 тез 
доповідей за матеріалами конференцій різного рівня. Загальний обсяг публікації 
становить 7,65 друк. арк., з яких автору належить 7,45 друк. арк. Наукові праці 
повною мірою відображають зміст дисертації. 

 
Достовірність та практичне застосування отриманих результатів 

Логічна завершеність виконаної дисертації, апробація результатів 
дослідження на багатьох міжнародних науково-практичних конференціях 
підтверджує достовірність та об’єктивність результатів і пропозицій.  

Основні наукові положення дисертації та результати досліджень автора 
доповідалися та схвалені на 18 міжнародних, всеукраїнських та загальнонаукових 
конференціях. 

Наукові доробки та пропозиції Олексин С.М. щодо визначення доцільності 
проведення реінжинірингу бізнес-процесів оптового підприємства та науково-
практичні рекомендації з вибору виду реінжинірингу використані в роботі ТОВ 
“Гермес” (довідка № 68/01-14.7 від 15.01.2018 р.). Рекомендації щодо 
запровадження механізму довгострокового стратегічного адаптування проекту 
реінжинірингу бізнес-процесів і декомпозиції бізнес-моделі “To be” за 
методологією IDEF3 для виявлення функціональних блоків, які потребують 
впровадження реінжинірингу, впроваджено у практичну діяльність ТОВ “Ларус” 
(довідка № 0404/4 від 21.02.2018 р.). Рекомендації щодо системи показників до 
визначення швидкості руху та складності маршруту товарних потоків із метою 
діагностики внутрішнього стану основного бізнес-процесу в межах реалізації 
концепції реінжинірингу використані в ТОВ “Прикарпатський торговий дім” 
(довідка № 102/03 від 14.03.2018 р.). Рекомендації щодо трансформації 
структурної одиниці під час впровадження реінжинірингу бізнес-процесів, що 
передбачає перехід від ієрархічної організації до горизонтальних структур на 
основі новітніх принципів узгодження та зв’язку елементів у комплекси, 
застосовані в ТОВ “Дах-Логістик” (довідка № 0325 від 15.03.2018 р.). 
Рекомендації щодо формування механізму передавання аутсорсеру замкнутого 
функціонального блоку організаційно-управлінських та логістичних операцій 
усередині бізнес-моделі використано в ТОВ “Теко-Трейд” (довідка № 4-15-263 від 
05.04.2018 р.). 

Окремі положення дисертації використовуються в навчальному процесі 
Львівського торговельно-економічного університету під час викладання 
дисциплін “Реінжиніринг бізнес-процесів”, “Торговельна логістика”, “Організація 
та управління інноваційними бізнес-процесами” (довідка № 29А/16 від 
12.03.2018р.). 

Відповідність автореферату змісту дисертації 
Автореферат містить всі необхідні складові, зокрема, відомості про зміст 

дисертації, ступінь новизни розробок, теоретичне та практичне значення 
отриманих результатів. Автореферат лаконічно, у стислому вигляді відображає 



зміст основних наукових здобутків і результатів дисертаційної роботи та 
оформлений згідно вимог. Матеріал автореферату та дисертації викладено чітко, 
послідовно, науковою мовою. 

 
Зміст та завершеність дослідження 

Дисертаційна робота є самостійною та завершеною науковою працею, яка в 
повній мірі відображає наукові положення, підготовлені для публічного захисту, 
результати теоретичних досліджень та аналізу розрахунково-статистичних даних, 
а також можливості щодо їх практичного застосування. В дисертації відображено 
особистий внесок здобувача у вирішення наукового завдання обґрунтування та 
розвитку теоретико-методичних засад, прикладних інструментів і засобів 
управління розвитком і впровадженням реінжинірингу бізнес-процесів 
підприємств оптової торгівлі. 

 
Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації 

В цілому, позитивно оцінюючи дослідження Олексин Соломії Мирославівни, 
варто вказати на деякі дискусійні положення та зауваження, а саме: 

1. В першому розділі дисертації при розгляді теоретичних аспектів діяльності 
підприємств оптової торгівлі автор систематизує комерційні та технологічні 
функції оптових підприємств (рис. 1.2 с. 42). Вважаю, що функція “збут і його 
стимулювання” є функцією підприємств-виробників, а торговельні підприємства 
мають справу з представленням та продажем товарів на ринку. Тому варто обрати 
інший, більш адекватний варіант назви даної функції (наприклад – “Оптовий 
продаж та його стимулювання”). Так само некоректно вживати для бізнес-
процесів оптової торгівлі поняття “продукція”, а не “товар” (с. 56), “закупівельно-
збутова діяльність” (с. 64-65), а не “закупівельно-торговельна діяльність”. 

2. В Розділі 1 дисертант зауважує доцільність поділу бізнес-процесів на 
процеси верхнього рівня (вони представлені на рис. 1.4 с. 57), підпроцеси (або 
субпроцеси) та операції і справедливо вважає, що “їх деталізація на підпроцеси 
декількох рівнів й окремих операцій є неодмінною умовою налагодження процесу 
їх моделювання та ефективного управління на основі процесного підходу” (с. 58). 
Разом з тим, питання, які ж саме підпроцеси та операції притаманні 
підприємствам оптової торгівлі, розглянуто недостатньо глибоко. В цьому ж 
контексті варто звернути увагу на те, що на рис 1.4 (с. 57) “Базові критерії бізнес-
процесів оптового торговельного підприємства” здобувач розглядає бізнес-
процеси верхнього рівня оптового торговельного підприємства без пояснення, де і 
які критерії тут працюють. Крім того, в групі “Бізнес-процеси управління 
(розвитку)” виділено “Управління бізнес-процесами та якістю”. Слід було б 
пояснити такий підхід та відмінності між цими поняттями. 

3. В Розділі 2 на рис. 2.4 (с. 114) автор серед факторів зовнішнього 
середовища впливу на бізнес-процеси в оптовій торгівлі виокремлює Х5 – “сальдо 
оборотних активів оптових підприємств”, який потім включає до кореляційно-
регресійної моделі (с. 117), однак, роз’яснення позначень до формули містить уже 
інший показник “сальдо оборотних активів підприємств групи G”. В цьому ж 
Розділі 2 автор посилається на результати опитування респондентів за наведеною 



в Додатку М формою опитувальної анкети (с. 100, 101, 102, 107 та ін.), але по 
тексту дисертації не наведено їх характеристики, що дещо знижує цінність 
результатів дослідження. 

4. В п.3.1 табл. 3.1 (с. 166-167) автор пропонує стратегічні напрями та засади 
переформатування структурно-територіальної організації підприємств оптової 
торгівлі. При цьому незрозуміло, як автор розмежовує напрями і засади, чи можна 
вважати засадами твердження, що дрібні оптові посередники “лише 
перепродують закуплені партії товарів та необґрунтовано збільшують ланковість 
товароруху й витрати на його здійснення”, а за напрямом “Створення сучасної 
інформаційної системи” – “Повинні стати надійним інструментом державного 
регулювання оптової торгівлі та прийняття обґрунтованих управлінських рішень 
суб’єктами господарювання”? В прикладному плані виникає також питання щодо 
пропозиції автора “створювати великі оптові сервісні центри шляхом об’єднання 
малих та мікропідприємств” (с. 165). Не зовсім зрозуміло, як бути при цьому з 
великими та середніми підприємствами і чи дозволять потужності дрібних 
підприємств створити великі оптові центри? 

5. В Розділі 3 здобувач рекомендує диференціювати організаційно-
економічний механізм впровадження реінжинірингу бізнес-процесів в залежності 
від стадії життєвого циклу оптового підприємства, однак, визначення цієї стадії 
пов’язує лише з його прибутковістю чи збитковістю (с. 171-173), що виглядає 
дещо спрощеним і не враховує особливостей функціонування підприємства як 
складної відкритої соціально-економічної системи, на яку впливає багато 
чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, на що автор звертав увагу в 
Розділі 2 дисертації. 

6. На рис. 3.3 (с. 176) автор пропонує складові напрямів впровадження 
реінжинірингу бізнес-процесів оптового торговельного підприємства. Разом з 
тим, не наголошується, про які напрями йде мова. Серед перерахованих 
складових відсутня навіть згадка про реінжиніринг, а йде мова про визначення 
кризового стану, слабких місць, їх оздоровлення. 

7. Серед пропонованих автором видів аутсорсингу для використання 
оптовими торговельними підприємствами є деякий дубляж: недоцільно, на наш 
погляд, виокремлювати “ІТ-аутсорсинг” та “Аутсорсинг у сфері інформаційного 
та сервісного забезпечення” (с. 189, рис. 3.7). 

Наведені зауваження та висвітлені недоліки не знижують наукової цінності 
дисертації та можуть стати основою наукової дискусії під час захисту. 

 
Загальні висновки і оцінка дисертації щодо її відповідності  

чинним вимогам 
Дисертаційна робота Олексин Соломії Мирославівни на тему: “Засади 

розвитку реінжинірингу бізнес-процесів підприємств оптової торгівлі” є 
завершеним, самостійним науковим дослідженням, виконаним на високому рівні, 
містить нові, не представлені раніше науково обґрунтовані результати, які в 
сукупності вирішують наукове завдання обґрунтування та розвитку теоретико-
методичних засад, прикладних інструментів і засобів управління процесами 
впровадження модернізації оптової торгівлі на інноваційних засадах. 



 


