
 
  



 
 

 досліджень Львівського торговельно-економічного університету та 

Національного університету “Львівська політехніка” за темами: 

 кафедри менеджменту під керівництвом автора дисертації: 

“Формування сучасних систем результативного управління організаціями”, 

де дисертантом досліджено еволюцію наукових підходів до управління 

результативністю організації та сучасні концепції й моделі управління 

результативністю організації; 

 кафедри теоретичної та прикладної економіки: “Проблеми 

функціонування та розвитку економічних систем”, де автором доведено 

структуру вартості організації як концептуальну основу вимірювання її 

результативності в сучасних ринково-економічних умовах; “Структурні 

моделі та механізми інвестиційно-інноваційного розвитку суб’єктів 

підприємництва в сфері торгівлі і послуг”, де автором обґрунтовано 

передумови та інвестиційно-інноваційні фактори управління 

результативністю торговельних організацій і підприємств в Україні; 

 кафедри економіки: “Управління інноваційним розвитком 

підприємств сфери товарного обігу”, де автором досліджено сучасну 

практику управління результативністю приватних і кооперативних 

торговельних організацій і підприємств; “Організаційно-економічний 

механізм ефективного функціонування підприємств торгівлі”, де автором на 

засадах процесного підходу розроблено рекомендації з управління 

індивідуальною результативністю працівників торговельних організацій і 

підприємств. 

 кафедри менеджменту організацій Національного університету 

“Львівська політехніка” в межах науково-дослідної теми “Механізм 

оцінювання та підвищення ефективності інноваційних процесів”, де 

дисертантом розкрито сучасні інноваційні підходи та організаційні засади 

оцінювання індивідуальної та групової результативності. 



 
 

Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування теоретико-

методологічних засад і прикладних інструментів управління 

результативністю організації в сучасних ринково-економічних умовах.  

Для досягнення мети у дисертаційній роботі були правильно поставлені 

і вирішені науково-практичні завдання. Кожне завдання було вирішено у 

повній мірі та представлено у дисертаційній роботі, що становить істотний 

внесок у розвиток теорії і практики управління результативністю організацій 

в ринковому середовищі.  

 

1. Наукова новизна одержаних результатів 

Дисертаційна робота Трут О. О. є завершеним науковим дослідженням, 

що містить нові наукові результати, спрямовані на вирішення важливої 

науково-прикладної проблеми обґрунтування теоретико-методологічних та 

науково-прикладних засад управління результативністю вітчизняних 

організацій і підприємств.  

Зокрема, дисертантом вперше теоретично обґрунтовано концептуальні, 

методологічні засади та практичні можливості процесу управління 

результативністю як дієвого засобу сучасної парадигми менеджменту. 

Практична реалізація концепції управління результативністю організації 

вітчизняними менеджерами, за умови дотримання її встановлених принципів і 

правил, сприятиме виробленню інноваційних підходів та методів управління 

персоналом, що забезпечить успіх сучасній організації.  

Обґрунтовані автором концептуальні правила управління 

результативністю, методологічні інструменти та методичні прийоми процесу 

управління індивідуальною результативністю, зважаючи на ментальні 

особливості українського суспільства, соціально-економічні умови його 

розвитку, дають змогу менеджерам повністю розкрити потенціал людини і 

спрямувати його на користь організації. 

Вагомим внеском дисертанта в теорію менеджменту є розроблений 

процесний підхід до управління індивідуальною результативністю 



 
 

працівників організації шляхом конкретизації загальних функцій 

управління, що дозволило виокремити специфічні функції та процедури 

процесу управління, який уможливлює інтегроване управління 

результативністю працівників та їх груп. 

Заслуговують на увагу висвітлені в роботі методичні рекомендації 

щодо розроблення індивідуального плану розвитку працівника, в якому 

фіксуються узгоджені з менеджером дії щодо підвищення його 

результативності, вдосконалення знань, навичок і компетенцій та заходи 

постійного навчання і розвитку. 

 

3. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані у 

дисертації, є обґрунтованими та достовірними. Дисертантом використані 

загальнонаукові і спеціальні методи та прийоми наукового дослідження. 

Теоретико-методологічні засади управління результативністю 

організації дисертант розкрила за допомогою абстрактно-логічного методу та 

методу гносеологічного аналізу. Еволюцію наукових підходів до управління 

ефективністю та результативністю організації дослідила за допомогою 

історичного і діалектичного методів. Для виявлення змін в сучасному 

середовищі функціонування вітчизняних організацій дисертантом 

використаний інституціонально-еволюційний метод дослідження. 

Діагностування структури вартості сучасної організації і визначення 

ключових факторів її результативності в інформаційну епоху автор здійснила 

за допомогою методу факторного та логічного аналізу. 

Інформаційною основою дослідження були законодавчі та нормативно-

правові акти, концептуальні положення теорії менеджменту, сучасні концепції 

менеджменту, теорії ефективності, статистичні дані Державної служби статистики 

України, аналітичні матеріали Центральної спілки споживчих товариств 



 
 

України, інтернет-ресурси, дані фінансової звітності та управлінського обліку 

торговельних організацій і підприємств. 

Дисертант дослідила концептуальні засади і методологічні підходи до 

управління результативністю організації і показала, що концепція 

результативності є сучасним етапом розвитку теорій економічної 

ефективності виробничо-господарських систем, яка орієнтована на 

врахування нових факторів створення вартості організації, нові механізми її 

забезпечення та інтеграцію різних функціональних сфер діяльності. 

Вивчаючи концептуальні засади управління результативністю дисертантка 

зауважує, що практична реалізація концепції управління результативністю 

організації насамперед вимагає розуміння та усвідомлення українськими 

менеджерами її базових принципів і правил. Дослідження проблеми 

управління результативністю організації дисертантка провела в межах 

стратегічного управління організацією за визначальної ролі персоналу 

організації (с. 63, с. 65-66). 

Дисертант показала, що важливим аналітичним інструментом 

діагностики результатів організації та факторів, що їх зумовлюють, є ланцюг 

створення вартості. Тому система вимірювання результативності організації 

повинна мати збалансований комплекс результатів діяльності та факторів їх 

досягнення. Концепція управління результативністю допомагає менеджерам 

зрозуміти процес створення вартості організацією. Дисертант засвідчила, що 

в інформаційну епоху відбулася важлива зміна в ланцюгу створення вартості 

– заміна матеріальних активів нематеріальними (с. 114-116, с. 121-125). 

Дисертант підтвердила, що невід’ємною складовою процесу управління 

організацією є процес управління результативністю, який має циклічний 

характер. Суб’єктом цього процесу є лінійний менеджер, роль якого – 

визначальна. Дисертант довела, що менеджмент організації створює вартість 

і досягає результатів, розвиваючи здібності людей. Нею визначений 

необхідний (мінімальний) рівень професійних компетенцій сучасного 

менеджера лінійного рівня управління та достатній рівень професійних 



 
 

компетенцій лінійного менеджера. Концепція управління результативністю 

озброює лінійних менеджерів засобами, застосування яких є необхідними і 

достатніми передумовами її успішної реалізації (с.186, с.202-204). 

Автор довела, що рушійним механізмом та інтегруючою системою 

стратегічного управління й щоденних оперативних дій персоналу є система 

управління результативністю організації. Система трансформує місію 

організації в основні стратегічні напрямки розвитку, формулює стратегічні 

цілі та визначає основні фактори досягнення успіху, які доводяться до відома 

всіх співробітників. Управління результативністю орієнтує менеджмент і 

групи працівників на створення вартості та створює таку ділову атмосферу, в 

якій менеджери і персонал виявляють справжню зацікавленість в досягненні 

результатів. (с. 281-282, с. 294-295). 

Дисертант системно дослідила передумови та фактори управління 

результативністю торговельних організацій і підприємств в Україні. Нею 

проведений ґрунтовний аналіз систем управління результативністю приватних 

і кооперативних торговельних організацій і підприємств. На основі отриманих 

рівнянь трендів були обчислені прогнозні значення показників 

результативності торговельних підприємств на 2018-2020 рр. Дисертант 

обґрунтувала інноваційні напрями підвищення результативності досліджених 

приватних і кооперативних торговельних організацій і підприємств (с. 347, 

с.363, с. 368). 

Сформульовані у дисертації висновки достатньо аргументовані, 

повністю розкривають мету і завдання дослідження.  

Положення кандидатської дисертації Трут О.О. “Організаційні форми і 

структури управління в системі менеджменту підприємств та об’єднань 

споживчої кооперації України”, захищеної у 1997 р. у  спеціалізованій вченій 

раді Державного університету “Львівська політехніка” за спеціальністю 

08.06.01 – Менеджмент в представленій дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук не застосовувалися. 

 



 
 

4. Повнота викладу основних результатів в опублікованих працях 

Основні результати дослідження опубліковано у 55 наукових працях 

(44,6 д.а.), із них: 1 одноосібна монографія; 33 статті, серед яких 26 у наукових 

фахових виданнях України, 6 – у зарубіжних профільних виданнях. 

З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації 

використано лише ті наукові положення, які належать особисто дисертанту.  

Науково-практичні результати дисертації заявлені на 21 міжнародних 

та всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

Представлена дисертація має завершений науково-дослідницький 

характер, написана грамотною літературною українською мовою. 

Опубліковані автореферат і наукові праці відображають основний зміст 

дисертації роботи. 

 

5. Теоретична цінність і практичне значення наукових результатів, 

можливі шляхи їх використання 

Теоретична значущість дисертації обумовлюється поглибленим 

вивченням концептуальних засад управління результативністю організації, 

розробкою методології вимірювання результативності організації. Дисертант 

запропонувала авторське бачення процесу управління індивідуальною 

результативністю працівників сучасних організації для забезпечення 

результативності організації загалом. Теоретичну цінність дисертаційного 

дослідження представляють наукові положення автора щодо управління 

результативністю як інструменту виконання стратегії організації.  

Практичне значення для результативного розвитку досліджених 

автором приватних і кооперативних торговельних організацій і підприємств 

має дослідження передумов і факторів управління результативністю 

торговельних організацій і підприємств в Україні та розроблені дисертантом 

інноваційні напрями підвищення їх результативності.  

Пропозиції і методологічні розробки дисертанта враховані в діяльності 

ТОВ “ВМВ Холдінг”, ТОВ “Епіцентр К”, ТОВ “Купава-5”, ТОВ ТВК 



 
 

“Львівхолод”, Регіонального філіалу Національного Інституту стратегічних 

досліджень у м. Львові, споживчих товариств та спілок споживчої кооперації 

України, Чернівецької обласної спілки споживчих товариств, 

Результати, отримані в процесі дослідження, використовують в 

освітньо-професійній підготовці бакалаврів і магістрів за спеціальністю 

“Менеджмент” Львівського торговельно-економічного університету під час 

викладання навчальних дисциплін: “Управлінський консалтинг”, 

“Управління якістю організації”, “Операційний менеджмент”, 

“Менеджмент”, “Управління персоналом”.  

 

6. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації 

Втім, варто, зауважити, що окремі положення представленої дисертації 

потребують додаткового роз’яснення і можуть стати предметом наукової 

дискусії.  

1. В роботі на с. 69 дисертант стверджує, що результативність 

підтримує цінності організації, фокусування уваги на цінностях – особливість 

багатьох успішних організацій. Втім, в авторській схемі системи управління 

результативністю (с. 60) автор не виокремлює цінності організації. 

2. На нашу думку назва п. 1.3 “Еволюція наукових підходів до 

управління результативністю організацій” (с.72), не повністю відповідає його 

змісту, оскільки автор розкриває наукові підходи до вимірювання 

результативності організацій.  

3. Обґрунтовуючи структуру вартості організації як концептуальну 

основу вимірювання її результативності, дисертант оперує поняттями 

запізнілих, випереджальних і відтермінованих показників вимірювання 

результативності, показників факторів і показників результатів (с. 122-123), 

що потребує, на наш погляд, більш чіткої їх уніфікації та формулювання.  

4. Не зовсім коректним, на наше переконання, є доповнення 

автором знаної в науковому світі системи критеріїв результативності – 

критерієм конкурентоспроможності (с. 139), оскільки це узагальнююча 



 
 

ознака результативності організації, що відображає її дієвість  та 

ефективність. 

5. На с. 161 дисертаційної роботи автор зазначає, що формування 

дієвої системи вимірювання результативності організації вимагає у 

менеджерів не лише вибору показників її оцінювання, а й обґрунтування їх 

значимості. Дискусійним є висновок автора, про те, що розвиток інституту 

управлінського консультування в Україні сприяє вирішенню цього 

надскладного завдання шляхом залучення експертів. 

6. Спірним, на наш погляд, є твердження автора про те, що, на 

думку багатьох бізнесменів та менеджерів, нефінансова мотивація важливіша 

для успішного розвитку бізнесу за фінансову мотивацію (с. 227).  

7. На основі отриманих рівнянь трендів автором обчислені 

прогнозні значення показників результативності досліджених торговельних 

підприємств на 2018-2020 роки (с.379-380, с. 386-387). Водночас автор не 

обґрунтовує чому обраний такий горизонт прогнозування. 

Загалом варто зазначити, що наведені вище зауваження та дискусійні 

питання не ставлять під сумнів наукову й практичну цінність дисертаційної 

роботи Трут О. О., а лише можуть слугувати предметом наукової дискусії під 

час захисту представленої роботи. 

 

7. Загальний висновок про відповідність встановленим вимогам 

Дисертація Трут Ольги Олексіївни на тему “Управління 

результативністю організації: теоретико-методологічні та прикладні засади” 

є самостійно виконаним, завершеним науковим дослідженням, яке розкриває 

перспективи результативного розвитку вітчизняних організацій і підприємств 

і є значним внеском у становлення вітчизняного наукового менеджменту.  

Результати дисертаційного дослідження вирішують заявлені автором 

мету і завдання, є достатньою мірою обґрунтованими, відзначаються 

змістовністю й достовірністю. Зміст автореферату повністю відображає 

основні положення дисертації. В опублікованих наукових працях повною  



 
  


