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 робіт Львівського торговельно-економічного університету та Національного 
університету “Львівська політехніка” за темами: “Формування сучасних систем 
результативного управління організаціями” під керівництвом автора, 
“Проблеми функціонування та розвитку економічних систем”, “Структурні 
моделі та механізми інвестиційно-інноваційного розвитку суб’єктів 
підприємництва в сфері торгівлі і послуг”, “Управління інноваційним 
розвитком підприємств сфери товарного обігу”, “Організаційно-економічний 
механізм ефективного функціонування підприємств торгівлі”, “Механізм 
оцінювання та підвищення ефективності інноваційних процесів”. Відповідні 
пропозиції дисертанта включені у звіти та опубліковані у наукових працях. 

У роботі коректно визначено мету і завдання дослідження, відповідно до 
яких автор дослідила та узагальнила принципи управління результативністю 
організації, в світлі яких проаналізувала передумови та фактори запровадження 
систем управління результативністю вітчизняних організацій і підприємств, 
обґрунтувала методологію вимірювання результативності організації, 
визначила складові процесу управління індивідуальною результативністю 
працівників організації, ідентифікувала систему управління результативністю 
як інструмент виконання стратегії організації, дослідила особливості систем 
управління результативністю торговельних організацій і підприємств і 
запропонувала стратегічні інноваційні напрями підвищення їх 
результативності.  

 
1. Наукова новизна одержаних результатів 

 
Представлена до захисту дисертаційна робота має значну наукову 

цінність і новизну, оскільки визначає концептуальну платформу формування 
систем управління результативністю вітчизняних організацій і підприємств, 
зважаючи на конкретні умови розвитку національної економіки України. З моєї 
точки зору, як опонента, найбільш значними науковими результатами даної 
дисертаційної роботи є такі, що представлені як  

вперше здійснено в теорії управління результативністю: 
 теоретично обґрунтовано концептуальні, методологічні засади та 

практичні можливості процесу управління результативністю як дієвого засобу 
сучасної парадигми менеджменту; 

 науково обґрунтовано структуру вартості організації як концептуальну 
основу вимірювання її результативності; 

 розкрито зміст процесу управління результативністю організації на 
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основі дослідження структуроутворювальних елементів вартості сучасних 
організацій та виокремлення ключових факторів її успіху; 

удосконалено: 
 понятійно-категорійний апарат теорії ефективності, у межах якого 

розмежовано дефініції понять: “результативність” та “ефективність”; 
 процесний підхід до управління індивідуальною результативністю 

працівників організації шляхом конкретизації загальних функцій управління; 
 процедуру моніторингу та оцінювання результативності працівників на 

фактичних даних зворотного зв’язку з подвійною петлею з комплексним 
використанням методу “360 градусів”; 

 матрицю професійних компетенцій сучасного менеджера як суб’єкта 
управління індивідуальною та груповою результативністю, 

одержали подальший розвиток: 
 концептуальні правила управління результативністю, методологічні 

інструменти та методичні прийоми процесу управління індивідуальною 
результативністю;  

 система критеріїв, показників і методів вимірювання індивідуальної та 
групової результативності організації, яка охоплює збалансований комплекс 
фінансових і нефінансових показників; 

 методичні рекомендації щодо розроблення індивідуального плану 
розвитку працівника;  

 методичний підхід до формування угоди про результативність між 
менеджерами та працівниками; 

 методологічні підходи до формування стратегічних карт і карт 
показників торговельних організацій і підприємств у системному взаємозв’язку 
з методологією управління результативністю; 

 система засобів та інструментів інформаційної підсистеми системи 
управління результативністю. 

 
3. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації 
 

Обґрунтованість наукових положень базується, перш за все, на логіці 
дослідження і системному підході до аналізу і вирішення сформульованих в 
роботі завдань. 

Теоретична частина роботи присвячена дослідженню концептуальних 
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засад і методологічних підходів до управління результативністю організації. 
Наведений автором огляд наукових підходів до суті та змісту цих категорій 
дозволив розмежувати категорії результативність та ефективність і 
сформулювати авторське визначення категорії результативність як 
узагальнюючої категорії наукового менеджменту, що характеризує ступінь 
досягнення визначених цілей або ступінь реалізації стратегії організації, а 
ефективність – одним із критеріїв її оцінювання щодо використання ресурсів. 
Відповідно менеджерам сучасних вітчизняних організацій і підприємств 
необхідно управляти результативністю та оцінювати ефективність діяльності  
(п. 1.1. “Наукове трактування категорій “результативність” та “ефективність” 
організації”). Ретельне вивчення еволюції наукових підходів до управління 
результативністю та ефективністю організації дало підстави автору зробити 
висновок про те, що концепція результативності є сучасним етапом розвитку 
теорій економічної ефективності виробничо-господарських систем, яка 
орієнтована на врахування факторів створення вартості організації, нові механізми 
та інтеграцію різних функціональних сфер діяльності (п. 1.2. “Еволюція наукових 
підходів до управління результативністю та ефективністю організації”). Автор 
логічно доводить, що практична реалізація цієї концепції, насамперед, вимагає 
розуміння та усвідомлення українськими менеджерами її базових принципів і 
правил. 

Важливим є напрацювання дисертанта щодо методології вимірювання 
результативності організації як органічної складової процесу управління 
результативністю. Досліджуючи компоненти структури вартості організації на 
засадах теорії “ланцюга вартості” дисертант науково обґрунтовує її як 
концептуальну основу вимірювання результативності організації. Автор 
аргументовано доводить, що система вимірювання результативності організації 
повинна мати збалансований комплекс результатів діяльності та факторів їх 
досягнення. Дисертант приходить до висновку, що для організацій інформаційної 
епохи ключовими факторами результативності є: професійне управління, інновації, 
інвестування в інтелектуальний потенціал працівників і його використання 
 (п. 2.1. “Структура вартості організації як концептуальна основа вимірювання її 
результативності”). 

Невід’ємною складовою процесу управління результативністю організації є 
процес управління іцндивідупальною результативністю працівників, суб’єктом 
якого є лінійний менеджер. Оскільки менеджмент організації створює вартість і 
досягає результатів, розвиваючи здібності людей, аргументує автор роботи. Нею 
удосконалено конкретизацію загальних функцій управління організацією щодо 
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результативності та визначено зміст процесу управління індивідуальною 
результативністю (розділ 3 “Процес управління індивідуальною результативністю 
працівників організації”). Необхідною умовою забезпечення безперервності та 
циклічності процесу управління індивідуальною результативністю є моніторинг та 
оцінювання результативності працівників на фактичних даних зворотного зв’язку 
з допомогою методу “360 градусів” (п. 3.4. Моніторинг та зворотний зв’язок у 
процесі управління результативністю). 

Стратегічна орієнтованість організації на результативність і є головною 
передумовою впровадження вітчизняними менеджерами систем управління 
результативністю. Досліджуючи загальний стан та особливості розвитку 
стратегічного менеджменту вітчизняних організацій і підприємств, дисертант 
виявила ключові проблеми та бар’єри виконання стратегії організації  
(п. 4.1. “Ключові проблеми та бар’єри виконання стратегії організації”). На їх 
вирішення спрямована система управління результативністю, яка трансформує 
місію організації в основні стратегічні напрямки її розвитку, формулює 
стратегічні цілі та визначає ключові фактори досягнення успіху, які доводяться до 
відома всіх працівників. Обгрунтований автором системний взаємозв’язок 
стратегічних карт і карт показників з методологією управління результативністю 
перетворює стратегію в справу кожного працівника (п. 4.2. Управління 
результативністю як інтегруюча система планування і виконання стратегії 
організації). За результатами дослідження автором розроблена стратегічна катра 
діяльності торговельних підприємств (рис. 4.5, с.315), що сприятиме розробці 
особистої карти показників. Ці інструменти управління в їх діалектичному 
взаємозв’язку узгоджують трудову діяльність окремого працівника із загальною 
стратегією організації та формують відповідну поведінку працівників та їх груп, 
спрямовану на виконання стратегії організації. 

Для виявлення передумов та факторів управління результативністю 
торговельних організацій і підприємств в Україні дисертант провела 
комплексне дослідження сучасного стану розвитку внутрішньої торгівлі як галузі 
національної економіки. Використовуючи широкий арсенал економіко-
математичних та статистичних методів дослідження, автор виявила певні 
тенденції та закономірності результативного розвитку торговельної галузі. Автор 
відзначила, що у 2010-2017 рр. значно зросла частка прибуткових підприємств 
торгівлі з 60,3 % від загальної кількості до 74,9 %. У 2016-2018 рр. виявила стійку 
тенденцію до підвищення рівня рентабельності операційної діяльності великих і 
середніх торговельних підприємств, що більше ніж удвічі перевищує значення 
цього показника загалом по національній економіці та засвідчує потенційні 
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зовнішні резерви забезпечення їх результативності. Результати проведеного 
кореляційно-регресійного аналізу, засвідчують найбільшу залежність обсягу 
товарообороту від рівня ВВП та середньої заробітної плати (табл. 5.4, с. 363). 
Автор робить висновок про те, що значне зростання заробітної плати за останні 
роки та перспективи її зростання дають підстави менеджменту торговельних 
підприємств очікувати на підвищення результативності діяльності.  

Дисертанткою ретельно обстежені системи управління результативністю 
приватних і кооперативних торговельних організацій і підприємств. 
Дослідження підтвердило, що у сучасній практиці майже єдиним 
формалізованим критерієм оцінювання їх результативності є показники про 
прибутки. Проте для оцінювання та прогнозування результативності 
досліджених торговельних підприємств застосовано полікритеріальний підхід, 
в якості параметрів оптимізації обрано чистий прибуток і товарооборот. 
Доведено, що дуже висока статистична достовірність параболічних моделей 
прогнозованих показників результативності є перевагою перед лінійною та 
експоненціальною (п. 5.2. Формування системи управління результативністю 
приватних торговельних організацій і підприємств).  

В проведеному дослідженні Трут О. О. економіко-математичні методи 
забезпечені релевантними й достовірними аналітичними показниками 
результатів діяльності конкретних торговельних підприємств, а тому здатні 
достовірно змоделювати фактори впливу на результативність та ефективність 
сучасного торговельного підприємства.  

Одержані в роботі результати в достатній мірі теоретично обґрунтовані, 
мають підтвердження аналізом й узагальненням значної кількості 
фундаментальних робіт вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, 
фактичними й розрахунковими матеріалами та статистичними даними, 
достатньою апробацією та впровадженням приватними і кооперативними 
торговельними організаціями та підприємствами. Висновки роботи є логічним 
завершенням проведених автором досліджень, базуються на широкій 
інформаційній базі, що включає джерела наукового, нормативного і 
статистичного характеру. Результати розрахунків та висновки, зроблені на 
основі отриманих результатів, не викликають сумніву та становлять інтерес як 
для науки, так і для практики. 

Таким чином, наукова значимість отриманих результатів дослідження 
Трут О. О. зумовлена новизною розроблених в дисертації методичних підходів, 
можливістю їх широкого застосування як у проведенні подальших досліджень, 
так і у практичній діяльності. 
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Достовірність результатів роботи забезпечується обґрунтованістю 
положень сформульованих автором, застосуванням сукупності 
загальнонаукових і спеціальних методів наукового пізнання. Підтвердженням 
достовірності результатів є також їх апробація на наукових і науково-
практичних конференціях різних рівнів. 

В дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 
Трут О. О. на тему “Управління результативністю організації: теоретико-
методологічні та прикладні засади” не знайшли застосування положення 
кандидатської дисертації автора на тему “Організаційні форми і структури 
управління в системі менеджменту підприємств та об’єднань споживчої 
кооперації України”, захищеної за спеціальністю 08.06.01 – Менеджмент  
у 1997 р. у спеціалізованій вченій раді Державного університету “Львівська 
політехніка”. 

 
4. Повнота викладу основних результатів в опублікованих працях 

 
Основні результати дослідження Трут О. О. викладені у 55 наукових 

працях загальним обсягом 42,75 друк. арк. Серед праць автора – 1 одноосібна 
монографія, 26 статей у фахових виданнях України (у т. ч. наукометричних – 9), 
6 статей у міжнародних виданнях, з яких 3 статті у наукометричних виданнях.  

Дисертація є самостійною, одноосібно виконаною науковою працею. Зі 
статей, які опубліковані у співавторстві, в дисертаційній роботі використано 
виключно ті наукові положення, які належать особисто дисертантці.  

Науково-практичні результати роботи також були оприлюднені автором 
на 13 міжнародних та 8 всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

Наукові положення дисертаційної роботи викладені в обсязі, достатньому 
для повного і глибокого ознайомлення з ними. Опубліковані наукові праці й 
автореферат відображають основний зміст дисертаційної роботи. 

 
5. Теоретична цінність і практичне значення наукових результатів, 

можливі шляхи їх використання 
 

Теоретична значимість дослідження полягає у поглибленні та уточненні 
понятійно-категорійного апарату вітчизняного наукового менеджменту, 
наукового аналізу концептуальних засад і розробці методологічних підходів 
управління результативністю торговельних організацій і підприємств. 
Теоретичну значимість підкреслює також авторське бачення шляхів активізації 
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професійного менеджменту для забезпечення результативного та ефективного 
розвитку торговельних організацій і підприємств, зважаючи на реальні умови 
середовища діяльності.  

Практична цінність висновків та рекомендацій автора доведена 
впровадженням результатів дисертаційної роботи у діяльність:  

 Регіонального філіалу Національного Інституту стратегічних 
досліджень у м. Львові під час обґрунтування Проекту плану заходів реалізації 
у 2019-2020 рр. Стратегії розвитку Львівської області до 2020 р.; 

 споживчих товариств та спілок споживчої кооперації України, зокрема, 
методичні підходи до оцінювання їхньої результативності;  

 ТОВ “ВМВ Холдінг” під час розробки Стратегії розвитку підприємства 
на 2015-2020 рр.;  

 ТОВ “Купава-5” під час атестації працівників; 
 Чернівецької обласної спілки споживчих товариств, використані під 

час підготовки проекту Програми розвитку споживчої кооперації Чернівецької 
області на період 2018-2020 рр.; 

 ТОВ ТВК “Львівхолод” під час формування структурно-логічної 
моделі процесу управління результативністю підприємства роздрібної торгівлі 
(довідка № 57 від 04.01.2019 р.). 

 ТОВ “Епіцентр К” під час розробки Стратегії розвитку на 2015-2020 рр.  
Методичні розробки дисертанта використовуються у навчальному 

процесі Львівського торговельно-економічного університету під час 
викладання навчальних дисциплін: “Управлінський консалтинг”, “Управління 
якістю організації”, “Операційний менеджмент”, “Менеджмент”, “Управління 
персоналом” (довідка № 92/16 від 13.12.2018 р.).  

 
6. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації 

 
Водночас із загальною позитивною оцінкою дисертаційної роботи 

Трут О. О. потрібно відзначити наявність у ній окремих дискусійних положень 
та зауважень, які потребують додаткової аргументації.  

1. У п. 1.1 «Наукове трактування категорій “результативність” та 
“ефективність” організації”» автор досить детально досліджує існуючи підходи 
до наукового трактування категорій “результативність” та “ефективність” 
організації на основі критичного теоретичного аналізу опублікованих робіт 
відомих вітчизняних та зарубіжних вчених. У межах цього дослідження, на 
нашу думку, доцільно було більше уваги приділити вивченню категорії 
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продуктивність організації з позиції результативності та ефективності.  

2. Розглядаючи еволюцію наукових підходів до управління 
результативністю організацій (п. 1.3, с. 72-91), автор відзначає, що всі вони є 
конкретною реалізацією цільового управління, визначальною ознакою якого є 
орієнтація на кінцевий результат як мету діяльності організації. Проте, для 
забезпечення однозначності такого висновку доцільно було б конкретизувати та 
наочно подати їх спільні та відмінні характеристики.  

3. Автор стверджує, що в інформаційну епоху відбулися структурні 
зрушення в ланцюгу створення вартості організації – заміна матеріальних 
активів нематеріальними, що вимагає нових форм стратегічного управління, 
оцінювання, аналізування рішень і організування (с. 127 роботи). Проте 
відсутня аргументація цього твердження в дисертаційній роботі. 

4. Автором побудована стратегічна карта компанії “Епіцентр”. Рис. 
4.5. «Стратегічна карта компанії “Епіцентр”» (с. 315) дисертаційної роботи. На 
наш погляд, було б доцільно побудувати відповідну карту показників.  

5. У табл. 5.4 «Залежність обсягу товарообороту торговельних 
підприємств від зміни основних зовнішніх факторів» (с. 363) наведені 
розраховані автором коефіцієнти залежності обсягу товарообороту 
торговельних підприємств від зміни основних зовнішніх факторів. Для повноти 
інформації варто було б розрахувати аналогічні коефіцієнти від зміни основних 
внутрішніх факторів. 

6. Для усунення виявлених недоліків чинних систем вимірювання 
результативності обстежених торговельних підприємств, автор рекомендує 
менеджерам вимірювати результативність не лише системою фінансово-
економічних показників, а використовувати зважений набір фінансових і 
нефінансових показників новітніх методик (с. 371). Разом з тим, не обґрунтовує 
їх застосування, зважаючи на реальні умови діяльності обстежених 
торговельних організацій й підприємств.  

7. На с. 372 дисертаційної роботи автор робить висновок про те, що в 
практиці управління обстеженими торговельними організаціями та 
підприємствами критерії результативності розглядаються керівниками як засіб 
менеджменту і фактор мотивації. На, нашу думку, висновок потребує 
додаткової аргументації. 

Висловлені зауваження не знижують якість дисертаційної роботи, яку 
можна вважати завершеною. Зважаючи на актуальність досліджуваної 
проблеми, вони можуть бути враховані автором в подальших наукових 
дослідженнях. 
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