
 



українськими дослідниками мало охоплена проблематика ефективного 

використання управлінських ресурсів для підвищення результативності 

організацій, формування адекватних систем управління, розробки 

відповідних інструментів та механізму управління результативністю. 

Науково-методологічні аспекти формування системи управління 

результативністю вітчизняних організацій залишаються досі мало 

вивченими. З огляду на це актуальність і своєчасність наукового дослідження 

Трут О. О. не викликає сумніву. 

Дисертаційні дослідження проведені здобувачем у відповідності до 

затверджених наукових напрямів Львівського торговельно-економічного 

університету та Національного університету “Львівська політехніка”. 

Зокрема, еволюцію наукових підходів до управління результативністю 

організації та сучасні концепції й моделі досліджено в межах наукової теми 

“Формування сучасних систем результативного управління організаціями”, 

під керівництвом автора дисертації; структуру вартості організації як 

концептуальну основу вимірювання її результативності обґрунтовано в 

межах наукової теми “Проблеми функціонування та розвитку економічних 

систем”; передумови та інвестиційно-інноваційні фактори впровадження 

системи управління результативністю торговельних організацій і 

підприємств в Україні досліджено відповідно до теми “Структурні моделі та 

механізми інвестиційно-інноваційного розвитку суб’єктів підприємництва в 

сфері торгівлі і послуг”; сучасну практику управління результативністю 

приватних і кооперативних торговельних організацій і підприємств в межах 

теми “Управління інноваційним розвитком підприємств сфери товарного 

обігу”; рекомендації з управління індивідуальною результативністю 

працівників торговельних підприємств розроблено в межах теми 

“Організаційно-економічний механізм ефективного функціонування 

підприємств торгівлі”. Сучасні інноваційні підходи та організаційні засади 

оцінювання індивідуальної та групової результативності розкрито в межах 

науково-дослідної теми “Механізм оцінювання та підвищення ефективності 



інноваційних процесів” кафедри менеджменту організацій Національного 

університету “Львівська політехніка” 

Мета і завдання наукового дослідження були визначені дисертантом 

коректно та повністю розкриті у дисертаційній роботі. Авторкою правильно 

та грамотно визначено об’єкт і предмет дослідження: об’єктом дослідження 

визначено процес управління результативністю організації, а предметом – 

теоретико-методологічні засади та прикладні інструменти управління 

результативністю організації. 

2. Наукова новизна одержаних результатів 

Результати, одержані Трут О. О. в процесі проведених дисертаційних 

досліджень мають значну наукову цінність з огляду на велику кількість 

представленого у дисертаційній роботі матеріалу концептуально-

методологічного характеру. На нашу думку, особливої уваги заслуговують 

наукові результати, які дозволяють на мікрорівні застосовувати єдині 

концептуальні принципи і методологічні підходи вимірювання 

результативності організації. Зокрема, автором вперше науково обґрунтовано 

структуру вартості організації як концептуальну основу вимірювання її 

результативності. Це дозволило автору розробити систему вимірювання 

результативності організації, яка охоплює збалансований комплекс 

результатів (відстрочені характеристики) і факторів досягнення результатів 

(випереджальні показники). Водночас, автором доведено, що фактори є 

важелями управління кінцевими результатами і визначають дії, які 

працівники повинні зробити для досягнення успіху організації. 

Вагомим внеском у розвиток вітчизняної теорії менеджменту, є 

розмежування автором дефініції понять: “результативність”, що, на відміну 

від існуючих підходів, характеризує ступінь досягнення організацією 

визначених цілей; “ефективність” – стосується використання ресурсів і є 

одним із критеріїв результативності. Це дозволить вітчизняним менеджерам 

чітко визначити, чим викликаний поточний стан організації чи підприємства: 

неточними цілями чи нераціональним використанням ресурсів. 



Варто відзначити і такі наукові здобутки дисертанта, як удосконалення 

матриці професійних компетенцій сучасного менеджера як суб’єкта 

управління індивідуальною та груповою результативністю, яка містить 

необхідний та достатній рівень професійних компетенцій і є стандартом 

відповідності лінійних менеджерів поведінковим вимогам до їх посади, 

критерієм професійного навчання та підвищення кваліфікації. Також 

вагомим доробком є розроблений дисертантом методичний підхід до 

формування угоди про результативність між менеджерами та працівниками, 

в якій зазначаються очікування – результати, які повинні бути досягнуті, 

навички, знання та досвід. 

3. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані в 

дисертації, є достатньо обґрунтованими та достовірними, що забезпечено 

вивченням, систематизацією та опрацюванням емпіричної бази дослідження, 

основою якої є наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем 

менеджменту.  

Інформаційну та практичну базу дослідження становлять законодавчі 

та нормативно-правові акти, концептуальні положення теорії 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, результати власних маркетингових 

досліджень торговельних організацій і підприємств.  

Дисертаційна робота базується на положеннях новітніх теорій 

менеджменту, економічних теорій в поєднанні із застосуванням комплексу 

сучасних наукових методів, зокрема використано універсальні методи 

формальної логіки, філософії і наукової абстракції. В основу дослідженнях 

покладено системний, структурно-функціональний і синергетичний підходи. 

Системно-функціональний аналіз ґрунтувався на низці спеціальних методів 



економічних досліджень, зокрема, економіко-математичні та економіко-

статистичні методи застосовувалися для оцінювання та прогнозування 

показників результативності досліджених торговельних організацій і 

підприємств; кореляційно-регресійного аналізу – для оцінювання щільності 

причинно-наслідкових зв’язків ключових факторів і результатів діяльності 

досліджених торговельних організацій і підприємств; факторного та 

логічного аналізу – для діагностування структури вартості сучасної 

організації і визначення ключових факторів її результативності в 

інформаційну епоху. 

Під час дослідження широко використовувалися дисертантом методи 

гносеологічного аналізу, класифікації та типології, теоретичного 

узагальнення, синтезу і системного аналізу, факторного та логічного аналізу, 

таксономічного аналізу. 

Перший розділ дослідження “Концептуальні засади і методологічні 

підходи до управління результативністю організації” дисертант присвятила 

вивченню еволюції наукових підходів до управління результативністю 

організацій, прийшовши до обґрунтованого висновку, що сучасна система 

управління результативністю організації віддзеркалює діалектичний 

розвиток, аналіз й відбір найефективніших технологій та інструментів 

менеджменту на всіх етапах його історичного розвитку з урахуванням 

нинішніх соціально-економічних реалій. Водночас дисертантка виявила 

спільні та відмінні ознаки дефініцій “ефективність” і “результативність”, що 

дало змогу ідентифікувати концептуальні засади та методологічні 

інструменти управління результативністю організації.  

Значну наукову зацікавленість викликає другий розділ рецензованого 

дослідження “Методологія вимірювання результативності організації”, у 

якому через призму “ланцюга вартості” дисертант розробила концептуальні 

засади та обґрунтувала методологічні підходи вимірювання результативності 

організації. Концептуальною основою вимірювання результативності дисертант 

довела структуру вартості організації, оскільки її компоненти зводять воєдино 



фактори досягнення успіху – унікальні для кожної організації показники 

випереджального оцінювання. Система вимірювання результативності 

організації повинна мати збалансований комплекс результатів діяльності та 

факторів їх досягнення. Водночас фактори є важелями управління кінцевими 

результатами і визначають дії, які необхідні для досягнення успіху організації. 

Системи вимірювання результативності є базою, що забезпечує кожного 

працівника чи окремих проектних груп чітким керівництвом для досягнення 

цілей і мотивацією на основі системи винагородження відповідно до 

досягнутих результатів. 

У третьому розділ дисертації “Процес управління індивідуальною 

результативністю працівників організації” автор дослідила функції, операції 

та процедури процесу управління індивідуальною результативністю 

працівників організації. Дисертант переконливо довела, що менеджмент 

створює вартість організації і досягає результатів, розвиваючи здібності 

людей. Суб’єктом цього процесу є лінійний менеджер, роль якого в системі 

управління результативністю є вирішальною, і в багатьох випадках її 

нав’язати неможливо. Концепція управління результативністю озброює 

лінійних менеджерів засобами, застосування яких є необхідними і достатніми 

передумовами її успішної реалізації. Вона визначила передумови 

запровадження системи управління результативністю вітчизняними 

менеджерами та обґрунтувала, наявність не лише лідерських здібностей і 

навичок професійного управління, але і можливість самостійно наймати та 

формувати команду однодумців. 

Четвертий розділ дисертації “Система управління результативністю як 

інструмент реалізації стратегії організації” дисертант приділила дослідженню 

управління результативністю в системі стратегічного менеджменту 

організації. Автор переконливо довела, що рушійним механізмом та 

інтегруючою системою стратегічного управління й щоденних оперативних 

дій персоналу є система управління результативністю організації. 

Запропонований автором системний взаємозв’язок стратегічних карт і карт 



показників з методологією управління результативністю сприятиме 

менеджерам у виконанні стратегії організації. 

П’ятий розділ дисертаційної роботи “Прикладні засади управління 

результативністю торговельних організацій і підприємств” містить 

напрацювання дисертанта на основі проведеного нею дослідження передумов 

та факторів управління результативністю торговельних організацій і 

підприємств в Україні. Для оцінювання та прогнозування результативності 

досліджених торговельних підприємств автор застосувала полікритеріальний 

підхід, в якості параметрів оптимізації обрала чистий прибуток і товарооборот. 

Дисертант довела, що дуже висока статистична достовірність параболічних 

моделей прогнозованих показників результативності є перевагою перед 

лінійною та експоненціальною. За результатами проведеного дослідження 

автор зробила висновок, що в сучасних вітчизняних реаліях найвагомішим 

фактором результативності працівників торговельних підприємств є система 

мотивації праці. Тому менеджменту автор пропонує оптимізувати структуру 

оплати праці відповідно до загальноєвропейських стандартів. Дисертант 

прийшла до висновку, що значне зростання заробітної плати за останні роки та 

перспективи її подальшого росту дають підстави менеджменту торговельних 

підприємств очікувати на підвищення результативності діяльності. 

Представлені у дисертаційному дослідженні висновки є 

аргументованими, повністю відповідають заявленій меті і завданням 

дослідження та відображають його основні результати.  

В представленій дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук не застосовано положень кандидатської дисертації автора 

“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. 

Дослідження та обробка значного фактичного матеріалу здійснювалися 

з використанням сучасних інформаційних технологій, зокрема, за допомогою 



пакетів прикладних програм Microsoft Office Excel, Statistica 7. 

4. Повнота викладу основних результатів в опублікованих працях 

Основні результати дослідження дисертанта оприлюднені у 55 

наукових працях обсягом 42,75 д.а., зокрема у 1 одноосібній монографії, 26 

статей у фахових виданнях України (з яких 9 у наукометричних), 3 статті у 

наукометричних зарубіжних виданнях.  

Зі статей, опублікованих у співавторстві, в роботі використано тільки ті 

наукові положення, які належать особисто дисертанту.  

Науково-практичні результати роботи достатньою мірою оприлюднено 

на 21 міжнародній та всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

Представлена дисертаційна робота виконана в єдиному авторському 

стилі, має завершений науково-дослідницький характер. Опубліковані 

наукові праці й автореферат відображають основний зміст дисертаційної 

роботи. 

5. Теоретична цінність і практичне значення наукових результатів,  

можливі шляхи їх використання 

Дисертаційна робота Трут О. О. є вагомим внеском у розвиток теорії та 

практики вітчизняного менеджменту. Теоретична цінність проведеного 

дослідження зумовлюється поглибленим дослідженням концептуальних 

засад і методологічних підходів управління результативністю вітчизняних 

організацій і підприємств, зважаючи на конкретні умови середовища 

діяльності, та виявленням перспектив їх результативного та ефективного 

розвитку.  

Практичні рекомендації дисертанта були використані Регіональним 

філіалом Національного Інституту стратегічних досліджень у м. Львові під 

час розробки Проекту плану заходів реалізації у 2019-2020 роках Стратегії 

розвитку Львівської області до 2020 р.  

Пропозиції з управління результативністю організацій та підприємств 

споживчої кооперації, зважаючи на їх організаційно-правовий статус, 

впроваджені в діяльність Укркоопспілки. 



Методологічні розробки щодо управління результативністю як 

інструменту стратегічного менеджменту організації використовуються в 

менеджменті ТОВ “ВМВ Холдінг”. 

Практичні рекомендації з процедури моніторингу та оцінювання 

результативності працівників застосовуються в менеджменті торговельного 

підприємства ТОВ “Купава-5”. 

Науково-прикладні розробки з формування елементів кооперативної 

корпоративної культури враховані в діяльності Чернівецької обласної спілки 

споживчих товариств. 

Науково-прикладні рекомендації щодо формування структурно-

логічної моделі процесу управління результативністю підприємства 

роздрібної торгівлі успішно апробовані менеджментом ТОВ ТВК 

“Львівхолод”. 

Практичні рекомендації з управління результативністю організації як 

інструменту стратегічного менеджменту підприємства використані в 

менеджменті ТОВ “Епіцентр К”. 

Результати, отримані в процесі дослідження, використовують у 

навчальному процесі Львівського торговельно-економічного університету 

під час викладання низки навчальних дисциплін. 

6. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації 
Разом з тим, окремі положення представленого дисертаційного 

дослідження є дискусійними і потребують додаткової уваги.  
1. На рис. 1.2. “Система управління індивідуальною 

результативністю” (с. 60) автор демонструє складові її елементи. На наш 
погляд, бажано було б уточнити їх змістовне наповнення.  

2. Характеризуючи сучасні концепції та моделі управління 
результативністю організації автор відзначає, що практична реалізація тієї чи 
іншої моделі є індивідуальною для кожного підприємства й диктується 
реальними умовами його діяльності. Доцільно було б ці умови 
конкретизувати відповідно його внутрішнього та зовнішнього середовищ,  



 
стадії життєвого циклу, рівня професіоналізму менеджерів. 

3. Недостатньо переконливим, на нашу думку, є твердження автора 

про те, що ланцюг створення вартості концентрує увагу керівників на 

конкретних діях, що генерують витрати і створюють вартість для покупців 

(с.114). 

4. Автор описує методику особистої карти збалансованих 

показників, що стимулює працівників самостійно ставити особисті цілі й 

узгоджувати з цілями організації (с. 151-152). Проте, на нашу думку, 

доцільно було б розробити особисту карту збалансованих показників для 

торговельно-оперативних працівників досліджених торговельних 

підприємств.  

5. Дискусійним, на наш погляд, є змістовне наповнення табл. 3.2 на 

с.194, яка демонструє матрицю професійних компетенцій менеджерів за 

рівнями управління організацією, оскільки автор не передбачає для 

менеджерів проектів компетенцій процесного і системного управління.  

6. Досліджуючи ключові проблеми та бар’єри виконання стратегії 

організації у п. 4.1 автор акцентує увагу виключно на внутрішніх 

організаційних перешкодах (с. 265-283). На наше переконання варто було б 

вивчити і систематизувати зовнішні причини, що перешкоджають реалізації 

стратегії організації. 

7. Для оцінювання та прогнозування результативності досліджених 

торговельних підприємств автором побудовані лінійні парні та множинні 

рівняння регресії залежності чистого прибутку від впливу на нього ключових 

факторів результативності (с. 374-375). Втім, автор не пояснює чому саме обрані 

ці ключові фактори результативності досліджених торговельних підприємств.  

Втім висловлені зауваження до рецензованого дослідження не 

знижують його якості і значимості загалом. 

7. Загальний висновок про відповідність встановленим вимогам 

Дисертаційне дослідження Трут Ольги Олексіївни “Управління  


