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ПРОЦЕСНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Побудовано систему внутрішнього документуван-

ня на основі процесної інфраструктури, яка орієнто-
вана на ефективне управління промисловими підпри-
ємствами. Досліджено та обґрунтовано якісні параме-
три результативності бізнес-процесів в умовах дії 
інтегрованої організаційної структури управління 
промисловим підприємством. 
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The system of the internal documenting on the basis 
of process infrastructure oriented on the effective man-
agement of industrial enterprises has been built. Qualita-
tive parameters of effectiveness of business-processes in 
the conditions of action of integrated organizational 
structure of management of an industrial enterprise has 
been investigated and grounded 
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Розвиток внутрішнього господарського механізму віддзеркалює розвиток виробницт-

ва промислового підприємства, який проявляється  через перехід від одного стану економіки 
підприємства до іншого, якісні зміни та оновлення господарської системи підприємства, під-
вищення ефективності її функціонування на основі удосконалення техніки, технології, орга-
нізації праці у всіх структурних підрозділах, покращення якості продукції тощо. Одним з пі-
дходів до управління промисловими підприємствами є процесний підхід, на основі якого ав-
тором побудовано процесну інфраструктуру промислового підприємства [1]. На думку вітчи-
зняних та зарубіжних науковців, що досліджують проблеми комплексного аналізу, обсте-
ження, моделювання бізнес-процесів у системі менеджменту підприємств [2-7, 9-18],  існу-
ють  якісні і кількісні параметри бізнес-процесів, які знаходять своє відображення у системі 
внутрішнього документування.  

Дослідження спрямоване на вирішення важливого наукового завдання побудови сис-
теми внутрішнього документування, визначення параметрів результативності бізнес-
процесів шляхом встановлення їх переліку та взаємозв’язку в інтегрованій організаційній 
структурі управління. 

Параметри бізнес-процесів класифікуються на якісні та кількісні. До якісних парамет-
рів відносять результативність, ефективність, адаптивність. Взагалі, якісні – це відносні по-
казники, що мають інтенсивний характер. Вважається, що показники результативності біз-
нес-процесу характеризують ступінь реалізації запланованих робіт або досягнення заплано-
ваних результатів. Показники ж ефективності характеризують відношення досягнутих ре-
зультатів до використаних ресурсів та відображають ступінь оптимального використання ре-
сурсів за умов досягнення необхідного результату бізнес-процесу [16]. Результативність мо-
же бути покращена шляхом перепроектування процесів або продуктів (послуг), а ефектив-
ність – шляхом покращення власне процесів. Таким чином, можна стверджувати, що ефекти-
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вність є віддзеркаленням результативності бізнес-процесів. До якісних показників також від-
носять показник адаптивності, який свідчить про те, наскільки добре процес здатний реагу-
вати на зміни в навколишньому середовищі [15, С.51]. Навколишнє середовище бізнес-
процесу – сукупність бізнес-процесів підприємства, тому ступінь адаптивності віддзеркалює 
раціональність організації бізнес-процесів. Також, деякі автори виділяють показник „визна-
ченості” бізнес-процесу [16], який означає ступінь, з якою реальний бізнес-процес відповідає 
своєму документальному опису. Ми вважаємо, що цей показник є досить вагомим при об-
стеженні бізнес-процесів з метою їх раціональної організації у бізнес-системі промислового 
підприємства та потребує додаткових наукових обґрунтувань щодо його значення при побу-
дові системи параметрів бізнес-процесів.  

Показник „визначеності” бізнес-процесу є віддзеркаленням системи менеджменту 
якості промислового підприємства, побудова якої повинна здійснюватись з урахуванням ви-
мог стандартів ISO 9001:2008 „Системи менеджменту якості. Вимоги” та ДСТУ ISO 
9001:2009 „Системи управління якістю. Вимоги”, а також вимог систем якості тих країн, з 
якими співпрацює підприємство з питань управління якістю стосовно проектування, розроб-
ки, виробництва, постачання та сервісного обслуговування. В Україні відповідність системи 
менеджменту якості стандартам здійснює Національний орган з сертифікації, та у разі на-
дання підприємству сертифікату на систему управління якості, воно відноситься до реєстру 
Системи сертифікації УкрСЕПРО. Досягнення певного рівня визначеності бізнес-процесів 
можливо за умов розробки та постійного удосконалення інтегрованої системи менеджменту 
якості на промисловому підприємстві.  

В умовах трансформації економічної системи України та формування соціально-
орієнтованої економічної системи суспільства найбільш ефективним способом удосконален-
ня управління підприємствами є впровадження інтегрованої системи менеджменту, побудова 
якої повинна здійснюватись не тільки на засадах міжнародних стандартів ISO 9000 (якість), 
ISO 14000 (охорона навколишнього середовища) та OHSAS 18000 (охорона праці та промис-
лова безпека), а також інших стандартів. Інтегрована система менеджменту якості повинна 
будуватись на засадах системного підходу до управління підприємством, який дозволяє сис-
тематизувати різні аспекти діяльності промислового підприємства, що здійснюють суттєвий 
вплив на успішну роботу підприємства.  

Діяльність будь-якого підприємства пов’язана із ризиками, що визначають основні 
втрати, тому метою створення інтегрованої системи менеджменту є оптимальне управління 
ризиками, що дозволить підприємству скоротити (зберегти) потрібні йому матеріальні, фі-
нансові та організаційні ресурси. Стандарти  ISO  є універсальними  з точки зору їх сумісно-
го використання із стандартами екологічного менеджменту ISO 14000  і стандартами систем 
промислової безпеки і охорони праці OHSAS 18000. Інтегровану систему менеджменту якос-
ті не слід ототожнювати із загальною системою менеджменту промислового підприємства, 
яка об’єднує усі аспекти його діяльності. У цьому розумінні інтегрована система менеджме-
нту має обмежений характер, але є більш комплексною проти її складових. 

Однією із складових системи менеджменту якості є система внутрішнього документу-
вання. Метою документування є створення нормативно-організаційної основи для побудови, 
функціонування та постійного покращення інтегрованої системи менеджменту якості. Якісне 
документування забезпечує вирішення наступних задач: 

 встановлення вимог до здійснення процесів;  
 розробка системи відповідальності, повноважень та інформування; 
 відтворення процесів, їх відстеження (моніторинг) та оцінювання досягнутих резуль-

татів; 
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 визначення складу та структури документів системи (процедури, інструкції, методики 
тощо); 

 встановлення правил їх розробки та ідентифікації. 
Виходячи із цілей та задач документування, можна сформулювати наступні принци-

пи, що пропонується покласти в основу системи внутрішнього документування: 
 документація повинна бути комплексною, повною, зрозумілою та містити тільки 

практично здійснювані вимоги; 
 документація повинна бути адекватною рекомендаціям та вимогам стандартів ISO 

9000, ідентифікованою, адресною, актуалізованою та мати санкціонований статус [18, 
С.182-183].  
Відповідно до цих принципів, нами запропонована наступна система внутрішнього 

документування, що розроблена на базі дослідження роботи ВАТ „ЗЗВА” та згідно розроб-
леної, для даного промислового підприємства процесної інфраструктури (рис. 1) [1]. 

Первинним етапом формування системи внутрішнього документування є визначення 
концептуальних положень політики підприємства у сфері якості, яка є підґрунтям формуван-
ня ціле і бізнес-процесу „Управління якістю” процесної інфраструктури. Документування 
політики у сфері якості віддзеркалюється у стандарті (керівництво з якості) підприємства, 
який не містить будь-яких виключень із вимог стандарту ISO 9001:2008 та є основним доку-
ментом, що регламентує якість (другий рівень системи). Вимоги даного документу розпо-
всюджуються на усі види діяльності підприємства. Третій рівень системи документування – 
система бізнес-процесів. Бізнес-процеси першого рівня [1] є бізнес-процесами, що додають 
цінність, бізнес-процеси другого рівня – забезпечують функціонування і управління підпри-
ємством як бізнес-системою. Четвертий рівень системи внутрішнього документування являє 
собою систему операційних інструкцій, що розроблено, виходячи із набору операцій та про-
цедур, інструкцій якості, вказівників форм бізнес-процесів, які забезпечують зв’язок між ни-
ми у системі процесної інфраструктури. На цьому рівні забезпечується формалізація дій на 
рівні бізнес-процесу та у складі процесної інфраструктури, яка віддзеркалює механізм руху 
інформації, матеріальних, фінансових і трудових ресурсів між бізнес-процесами процесної 
інфраструктури. П’ятий рівень системи внутрішнього документування являє собою систему 
посадових інструкцій за функціональними напрямами діяльності, положень, що розроблено 
згідно діючої організаційної структури управління; систему методик, а також документуван-
ня поточних процедур у сфері якості, які забезпечують здійснення моніторингу та вимірю-
вання бізнес-процесів за встановленими параметрами, що характеризують результативність 
бізнес-процесів. На цьому етапі важливим є документування організації аудиту системи ме-
неджменту якості, за результатами якого здійснюється постійне удосконалення бізнес-
процесів, коригуючи та упереджуючи дії, що забезпечує комплексне управління організацій-
ною досконалістю підприємства. 

Особливе значення у системі внутрішнього документування, з метою вирішення за-
вдання досягнення  максимальної визначеності бізнес-процесів, належить механізму забез-
печення персональної відповідальності за реалізацію політики у сфері якості та забезпечення 
результативності бізнес-процесів.  

Таким чином, обґрунтовано, що показник „визначеності” бізнес-процесу вважається 
оптимальним у тому випадку, коли реальний бізнес-процес буде відповідати своєму докуме-
нтальному опису за внутрішньою системою документування, що побудована у відповідності 
до міжнародних стандартів та відповідає вимогам системи сертифікації УкрСЕПРО. Підсу-
мовуючи результати дослідження, можна констатувати, що в умовах забезпечення раціона-
льної організації бізнес-процесів узагальнюючим параметром є параметр результативності 
бізнес-процесу, що віддзеркалює його ефективність, адаптивність та визначеність. 
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Рис. 1. Система внутрішнього документування ВАТ „ЗЗВА”  

як складова системи менеджменту якості промислового підприємства 
 

До кількісних параметрів бізнес-процесів відносять показники продуктивності, трива-
лості, вартості. Продуктивність бізнес-процесу віддзеркалює здатність бізнес-процесу ство-
рювати додаткову вартість, тому автори [15, С.51] визначають його як відношення кількості 
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ВНУТРІШНЬОГО ДОКУМЕНТООБІГУ БІЗНЕС-
ПРОЦЕСІВ ПРОЦЕСНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

П’ЯТИЙ РІВЕНЬ СИСТЕ-
МИ ВНУТРІШНЬОГО 
ДОКУМЕНТУВАННЯ 

СИСТЕМА ПОСАДОВИХ ІНСТРУКЦІЙ ЗА ФУ-
НКЦІОНАЛЬНИМИ НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ, 

ПОЛОЖЕНЬ, МЕТОДИК, ПОТОЧНИХ ПРОЦЕ-
ДУР У СФЕРІ ЯКОСТІ (МОНІТОРИНГ, АУДИТ 
СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ТОЩО) 
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одиниць на виході до кількості одиниць на вході. Тривалість характеризує кількість часу на 
виконання бізнес-процесу. Вартість бізнес-процесу являє собою кількість витрат, що необ-
хідні для однократного здійснення процесу. Як кількісні, так і якісні показники віддзерка-
люють ступінь раціональної організації бізнес-процесів, але ми вважаємо, що якісні показни-
ки, апріорі, є пріоритетними чинниками, які необхідні для забезпечення ефективного вико-
ристання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів у розрізі бізнес-процесів та усієї біз-
нес-системи тому, що мають носити інтенсивний характер, тобто віддзеркалювати процес 
розвитку промислового підприємства як системи. 

Необхідність розробки комплексу параметрів результативності бізнес-процесів обумов-
лена також і тим, що тільки оптимізація усього бізнес-процесу, а не окремих операцій, про-
цедур або частин бізнес-процесу, веде до підвищення його продуктивності, тобто до зрос-
тання корисного виходу. Саме розробка комплексу параметрів результативності дозволить 
забезпечити контроль за результативністю бізнес-процесів; здійснювати вимірювання  ви-
трат ресурсів; здійснювати розробку заходів, спрямованих на забезпечення комплексного 
управління організаційною досконалістю. У табл. 1, на основі обстеження характеристик та 
взаємозв’язків системи операційних   моделей  (процедур) бізнес-процесів процесної інфра-
структури промислового підприємства, автором розроблено систему параметрів результати-
вності бізнес-процесів та визначено механізм персональної відповідальності в умовах дії ін-
тегрованої організаційної структури управління промисловим підприємством ВАТ „ЗЗВА” 
(рис. 3), яка розроблена на основі діючої структури управління (рис. 2). В основу розробки 
параметрів результативності покладено бюджетні показники системи внутрішньофірмового 
планування та операції бізнес-процесів, що здійснюють робітники служб за функціональни-
ми напрямами діяльності згідно інтегрованої організаційної структури управління ВАТ 
„ЗЗВА”, яка побудована на засадах системно-цільового, функціонально-технологічного та 
процесного підходів.  

При вирішення наукового завдання нормування ресурсів бізнес-процесів важливим є 
виявлення потенційних можливостей розвитку виробничого потенціалу з метою комплексно-
го управління організаційною досконалістю промислового підприємства. В умовах роботи 
підприємств машинобудування, особливо це стосується характеристик організації виробниц-
тва (одиничне виробництво, дрібносерійне виробництво), існує низка проблем оптимізації 
механізму планування ресурсів з метою встановлення можливостей їх більш раціонального 
використання. Це обумовлено різною тривалістю виробничого циклу навіть у межах одноти-
пного устаткування (трансформаторів); складністю забезпечення ритмічності виробництва 
тощо. Тому, на наш погляд, доцільною є ідея застосування методу „дихотомізації” з метою 
обмеження виконання багаточисельних варіантів розрахунку та встановлення оптимального 
рівня у залежності від умов, що склались на момент планування. 

 
Дихотомізація це метод, який полягає у послідовному поділі цілого на дві частини, по-

тім кожної частини на дві і т.д. При кожному такому поділі відразу стає зрозумілим, у якій 
частині знаходиться відносна зона оптимальності того чи іншого ресурсу – у верхній або ни-
жній частині варіантів. Таким чином, замість перебору усіх можливих варіантів достатньо 
обмежитись лише перебором досить незначного відсотку (у межах від 0,5% до 2%) від зага-
льної їх кількості. Безумовно, використання цього методу передбачає чітке уявлення напря-
мку, у якому ми спрямовуємо свої дії, наприклад, зниження обсягу трудових ресурсів на 
плановий обсяг продукції. Тобто, використання цього методу передбачає наявність достат-
нього обсягу інформації попередніх періодів і уявлення вектору цільового рівня показників 
використання ресурсів. 
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Таким чином, розроблено систему внутрішнього документування, що є передумовою 
досягнення максимального рівня визначеності бізнес-процесів та ефективного використання 
функціонуючих ресурсів; розроблено систему параметрів результативності бізнес-процесів з 
визначенням персональної відповідальності в умовах дії інтегрованої організаційної струк-
тури управління промисловим підприємство ВАТ „ЗЗВА”, що у сукупності забезпечує роз-
виток внутрішнього господарського механізму ефективного функціонування промислового 
підприємства. 

 
Література. 

1. Метеленко Н.Г. Основи формування інфраструктури промислового підприємства / Н.Г.Метеленко // Еко-
номіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, ДНУ, 2009. – Випуск 257. Том 1. – 
С.55-67. 

2. Бажин И.И. Логистический менеджмент: компакт-учебник./ И.И. Бажин. – Харьков: Консум, 2005. – 440 с. 
3. Мазур И.И. Эффективный менеджмент: Учеб. пособие для вузов / Под общ. ред.  И.И.Мазура. / И.И. Мазур, 

В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге. – М.: Высшая школа, 2003. – 555 с. 
4. Василенко В.О. Виробничий (операційний) менеджмент: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, виправл. і доп. / 

За редакцією В.О.Василенка / В.О. Василенко, Т.І.Ткаченко. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 
532 с. 

5. Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты / Р. Х. Холл. – СПб: Питер, 2001. – 512 с. 
6. Белінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій: Підручник. / П.І. Белінський. – Київ: Центр навча-

льної літератури, 2005. – 624 с. 
7. Михайлівська О.В. Операційний менеджмент. Навчальний посібник / О.В. Михайлівська. – К.: Кондор, 

2008. – 550 с. 
8. Мазур И.И. Реструктуризация предприятий и компаний: Учеб. пособие для вузов / И.И. Мазур, В.Д. Шапи-

ро. Под общ. ред.. И.И.Мазура. – М.: ЗАО „Издательство „Экономика”, 2001. – 456 с. 
9. Заболотний В. М. Реструктуризація підприємства. Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / За ред. В. М. Заболот-

ного. – К.: Міленіум, 2001. – 440 с. 
10. Тренев В.Н. Реформирование и реструктуризация предприятий: Методика и опыт / Тренев В.Н., Ириков 

В.А., Илдьдеманов С.В. и др. – М.: Приор, 1998. – 318 с. 
11. Хаммер М. Реинжиниринг корпорации: Маніфест революции в бизнесе: Пер. с англ. / М. Хаммер, Дж. Чам-

пи. – СПб.: Издательство С.-Петербург. ун-та, 1997. – 332 с. 
12. Іванов В.Б. Потенціал підприємства: Науково-метод. посіб. / В.Б. Іванов, О.М. Кохась, С.М. Хмелевський. – 

К.: Кондор, 2009. – 300 с. 
13. Мазур И.И. Реструктуризация предприятий и компаний. / И.И.Мазур, В.Д.Шапиро и др.. Справочное посо-

бие / Под ред. И.И.Мазура. – М.: Высшая школа, 2000. – 587 с.   
14. Хомяков В.І. Управління потенціалом підприємства. /В.І. Хомяков, І.В. Бакум. – К.: Кондор, - 2007. – 400 с.   
15. Тоцький В.І. Організаційний розвиток підприємства: Навч. посіб. / В.І. Тоцький, В.В. Лаврененко. - К.: 

КНЕУ, 2005. – 247 с. 
16. Ключевые решения. Консультационная компания. // [Електронний ресурс] URL: http://www.krconsult.org/ 

analytics/glossarii/processi/ 
17. Чейз Р. Б. Производственный и операционный менеджмент, 8-е издание.: Пер. с англ. / Ричард Б. Чейз, Ни-

колас Дж. Эквилайн, Роберт Ф. Якобс. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 704 с. 
18. Кане М.М. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: Учебное пособие. / М.М. Кане, Б.В. 

Иванов, В.Н. Корешков, А.Г. Схиртладзе. – СПб.: Питер, 2008. – 560 с.: ил. – (Серия «Учебное пособие»). 
 
 

Рекомендовано до друку: 
д.е.н., проф.. Галушко О.С. 15.04.2010 

Надійшло до редакції:
05.04.2010

 
 
 
 
 
 
 


