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Мета дослідження полягає у визначенні та управлінні підприємством на основі 

процесного підходу при виготовлені продукції на машинобудівному підприємстві. 

В якості об'єкту дослідження розглядається  машинобудівне 

підприємство, що випускає гідравлічне обладнання для мобільних машин та 

іншої техніки. 

Предметом дослідження є управління підприємством з метою отримання 

максимальної вигоди від виробництва продукції, що випускається. 

Наукова новизна одержаних результатів  визначається тим, що в межах 

дослідження процесного підходу запропоновано комплексний метод  

управління на основі регулювання її основних складових.  Відмінність підходу 

полягає в тому, що він враховує вимоги споживачів та дозволяє своєчасно 

корегувати отримані результати діяльності з метою збільшення рівня 

конкурентоспроможності продукції підприємства та отримувати вигоди від 

підприємницької діяльності. 

Розроблені пропозиції щодо ефективного управління доведені до рівня 

конкретних рекомендацій і можуть бути використані в практичній діяльності 

підприємницьких структур при вирішенні організаційних та економічних 

питань удосконалення управління підприємств відповідно до постійно змінних 

ринкових умов. 

Ключові слова: управління організації, процесний підхід, бізнес-процеси, 
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Rozumkov AV Improving the management of the organization on the basis of a 

process approach on the basis of the company JSC "Hydrosila" - Qualifying master's 

thesis in the specialty 073 "Management". - Robert Elworthy Institute of Economics 
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Qualifying master's thesis contains an introduction, 3 sections, conclusions, a list of 

sources used, appendices. Total volume of work - 106 pages; number of tables - 7; 

drawings - 5; literary sources - 52; applications - 5. 

The purpose of the study is to identify and manage the enterprise on the basis of a 

process approach in the manufacture of products at the machine-building enterprise. 

The object of the study is a machine-building enterprise that produces hydraulic 

equipment for mobile machines and other equipment. 

The subject of the study is the management of the enterprise in order to obtain the 

maximum benefit from the production. 

The scientific novelty of the obtained results is determined by the fact that within the 

study of the process approach a complex method of management based on the 

regulation of its main components is proposed. The difference of the approach is that 

it takes into account the requirements of consumers and allows you to timely adjust 

the results of activities in order to increase the level of competitiveness of enterprise 

products and benefit from business activities. 

The developed proposals for effective management are brought to the level of 

specific recommendations and can be used in the practice of business structures in 

addressing organizational and economic issues of improving the management of 

enterprises in accordance with ever-changing market conditions. 

 

Keywords: organization management, process approach, business processes, system 

of indicators. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми визначена необхідністю розробки обґрунтованої 

інтегрованої системи процесного управління для організаційних структур, 

що забезпечують реалізацію проектів в машинобудівній галузі. Висока 

значимість полягає в створенні умов для динамічного економічного 

розвитку. Дана галузь матеріального виробництва є одним з основних 

рушійних сил національної економіки не тільки з точки зору створюваних 

результатів, але і з позиції наукової та кадрової ємності. Дані обставини 

служать переконливими аргументами актуальності обраної теми 

магістерської роботи, присвяченій підвищенню операційної ефективності 

підприємства за рахунок застосування процесного підходу до управління. 

Об’єкт дослідження. В якості об'єкту дослідження розглядається  

машинобудівне підприємство АТ «Гідросила», що випускає гідравлічне 

обладнання для мобільних машин та іншої техніки. 

Предмет дослідження. Предметом дослідження є управління 

підприємством з метою отримання максимальної вигоди від виробництва 

продукції, що випускається. 

Наукова новизна одержаних результатів  визначається тим, що в 

межах дослідження процесного підходу запропоновано комплексний метод  

управління на основі регулювання її основних складових.  Відмінність 

підходу полягає в тому, що він враховує вимоги споживачів та дозволяє 

своєчасно корегувати отримані результати діяльності з метою збільшення 

рівня конкурентоспроможності продукції підприємства та отримувати вигоди 

від підприємницької діяльності. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у 

формуванні ефективної системи управління машинобудівного підприємства 

на базі процесного підходу. Поставлена мета магістерської роботи визначила 

постановку системи дослідницьких задач: 
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1. Проаналізувати особливості процесного підходу до управління 

підприємством в сучасних умовах з урахуванням тенденцій організаційно 

виробничого середовища. 

2. Проаналізувати особливості управління бізнес-процесами підприємства. 

3. Виконати аналіз основних процесів підприємства для виявлення 

можливості адаптації концепції процесно-орієнтованої системи управління 

до особливостей машинобудівного підприємства. 

4. Сформулювати умови, необхідні для ефективної інтеграції процесного 

підходу в систему управління підприємства. 

5. Розвинути і адаптувати концепцію процесного підходу системи управління 

до особливостей підприємства з виконання таких інструментів, як ощадливе 

виробництво, теорія обмежень і шість сигма. 

6. Сформувати рекомендації для опису організаційної структури процесів. 

Методи дослідження. Проведені дослідження ґрунтуються на 

положеннях концепції збалансованої системи показників, а також теоріях 

менеджменту якості і стратегічного розвитку, викладених в працях 

вітчизняних і зарубіжних вчених. Методи дослідження в магістерській роботі 

використовувалися такі як опис, спостереження, вивчення та аналіз 

документації, вимір, порівняльний аналіз, аналіз літератури. 

Структура кваліфікаційної магістерської роботи. Магістерська 

робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної 

літератури та додатків. Основний текст викладено на 106 сторінках, з них 5 

рисунок і  7 таблиць. Бібліографічний список включає більше 50 

найменувань праць. 
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РОЗДІЛ 1. ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД - СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО 

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

 

 

1.1. Поняття менеджмент і «процесний підхід» в управлінні 

підприємством 

 

Менеджмент - це область знань, без якої жодна організація не може 

ефективно функціонувати. Для того, що б організація мала успіх, 

менеджмент повинен здійснювати систематично, постійно контролювати 

його систему. 

Менеджмент - це мистецтво управління організацією. Кожна 

організація використовує свою систему управління. Кожна із цієї системи з 

різних сторін підходить до розуміння цілей організації, до розуміння самого 

управління. 

Виділяється кілька основних підходів до управління, кожен із яких 

відображає свою систему вивчення методів управління та ефективного 

функціонування організацій: 

1. Процесний підхід (з 1920 р., А. Файоль) розглядає управління як 

безперервну ціль взаємозв’язаних управлінських функцій. Він допомагає 

знайти закономірності функцій управління. 

2. Системний підхід (з 1950 р., Г. Спенсер, А.А. Богданов, Л. фон 

Берталанфи) розглядає організацію як сукупність взаємозалежних елементів, 

таких як люди, завдання та технологія, структура. Причому ці елементи 

орієнтовані на досягнення конкретних цілей. 

3. Ситуаційний підхід (з 1960 р., П. Друкер, А. Чандлер, Р. Дейвис, Т. 

Бернс, Г. Сталкер, П. Лоуренс, Дж. Лорош) зв'язує функції управління, 

методи  правління з конкретними організаційними ситуаціями для 

досягнення цілей підприємств. 

4. Нові підходи до управління. 
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Кожен з цих підходів включає в себе принципи, цілі, методи, технології 

та функції управління. І метою кожного підходу є формування ефективної 

діяльності організацій. 

Науковою базою процесного підходу прийнято вважати теорію 

варіабельності У.Е. Шухарта. У.Е. Шухарт - американський учений і бізнес-

консультант з теорії управління якістю, який отримав свою популярність 

завдяки роботам по статистичному методу контролю якості виробничо-

технологічних процесів. У 1924 р, працюючи на Western Electric він зазначив, 

що всі бізнес-процеси підприємства (включаючи виробничі) схильні до 

відхилень від нормативних значень. Причинами цього можуть бути як 

внутрішні (властиві процесу), так і зовнішні (по відношенню до процесу) 

джерела варіації. Він виявив, що бізнес-система (тобто сукупність елементів, 

що визначають результат бізнес-процесу), перебуваючи в стабільному, 

стійкому, а значить і керованому стані, веде себе так, що результати її 

функціонування можна прогнозувати з певною точністю до тих пір , поки 

щось не виведе її з цього стану. Таку систему прийнято називати статистично 

керованої. В іншому випадку, якщо є зовнішні 

втручання в бізнес-систему, то передбачення стають недостовірними, так як 

бізнес-система стає не тільки непрогнозованою, а й некерованою. В цьому 

випадку потрібно якомога швидше ідентифікувати і ліквідувати джерело 

зовнішнього втручання і повернути бізнес-систему в кероване становище. 

На думку У.Е. Шухарта, знизити варіації бізнес-процесів за 

необхідними 

критеріям можливо шляхом безперервного застосування управлінського 

циклу PDCA (плануй (Plan), роби (Do), перевіряй (Check), впливай (Act)) 

передбачає визначення на основі серії спостережень станів, в яких 

знаходиться бізнес-система, а потім формування управлінських впливів [16]. 

Даний цикл був запропонований У.Е. Шухартом в книзі «Статистичні методи 

з точки зору управління якістю» в 1939р. і ліг в основу процесного підходу 

до управління підприємством. 
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Спочатку всі функції управління розглядаються, оскільки існують самі 

по собі, не залежить від іншого. Через деякий час, вирішення системних 

організацій та способів управління, прийшли до виводу, що кожна функція 

організації постійно пов'язана з іншими, відповідно, вони взаємозалежними. 

В  теперішній час підприємствам дуже важко втримати конкуренцію на 

ринку, тобто вести боротьбу за максимально ефективне використання 

факторів виробництва. Сучасне виробництво характеризується 

високоякісною продукцією, вмінням ефективного використання людського 

потенціалу, гнучкістю у виробництві номенклатурного ряду та часу 

виробництва. Ці передумови зумовлюють перш за все необхідністю 

відповісти на запитання «Чому не купують продукцію?» та які мотиви 

відмови з подальшим структуруванням та аналізом застосовуючи сучасні 

концепцій та підходи до управління. Саме застосування процесного підходу 

до управління є одним із пріоритетних критеріїв успіху машинобудівних 

підприємств. [23] 

З самого початку поняття процесного підходу ввели співробітники 

школи адміністративного управління, які з теоретичної та практичної точки 

зору описували  різноманітні функції керівника. І ці функції вони розглядали 

як незалежну одна від одної. З протилежного боку процесний підхід в 

сучасному виді розглядає функції управління як опрацювання 

взаємопов’язаних між собою функцій із наявністю комунікаційною у вигляді 

інформації взаємодією. 

Вагомий внесок у розвиток теорії процесного підходу зробив Едвард 

Демінг у своїй праці “Трансформація і безперервне удосконалення бізнес-

процесів”. Автор закликає до того, щоб підприємство на постійній основі 

здійснювало підвищення якості продукції та послуг методами Кайдзен – 

постійне вдосконалення, а не тільки звертати увагу і прагнути на збільшенні 

прибутку [11]. 

М. Хаммер у своїй книзі “Бізнес у ХХІ столітті. Повістка дня” [22], яка 

вийшла у світ у 2005 р. своїми думками наполягає керівникам різних сфер 
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діяльності підприємства розділяти виконання робіт на окремі процеси та 

бізнес-процеси, які потім потрібно розумно, враховуючи і включаючи у весь 

механізм управління. Проводячи аналіз різних написань вчених, ми бачимо  

різноспрямованість тлумачень процесного підходу до управління, проте 

науковці обговорюють на важливості актуального застосування процесного 

підходу, який є найважливішим елементом успіху ведення результативної та 

ефективної діяльності сучасних підприємств. Але не можна не наголосити о 

важливості процесного підходу у порівняні із іншими (функціональний, 

системний, ситуаційний, змішаній) підходами до управління 

підприємствами, якими зазвичай теж раніше користувалися і на той час мали 

певні результати. 

Питанням визначення сутності процесного підходу та методів його 

удосконалення присвячена значна кількість наукових праць та економічних 

досліджень наступних авторів: Ойхмана Е.Г., Шеєра А., Брімсона Д., 

Андерсена Б., Робсона М., Уллаха Ф., Єліферова В.Г., Рєпіна В.В., 

Криворучко О.Н., Кондратьєва В.В., Тельнов Ю.Ф., Чаадаєва В.К., Ільїн В. та 

інших. Але деякі питання сутності та удосконалення бізнес-процесів 

підприємства залишаються недослідженими, тому що економічна 

трансформація вимагає більш нових підходів та рішень. 

Не зважаючи на те, що напрямок управління підприємством цікавилися 

та вдосконалювали велика кількість зацікавлених вчених та дослідників, які 

намагалися вирішити питання сутності бізнес-процесів, комплексний підхід 

через невеликі проміжки часу втрачає свою сутність. Для вирішення питань 

підприємств, щоб не завдати шкоди потрібно комплексно, з аналізом всіх 

елементів та їх прямий зв’язок розглянути методи удосконалення бізнес-

процесів. 

Також в наукових статтях є безліч варіантів визначення даного терміна. 

Наприклад, в публікації Д.А. Мачерет, А.В. Ришкова, М.Є. Воронцової 

дається таке визначення процесного підходу: «підхід, заснований на 

виділення міжфункціональних горизонтальних структур, який дозволяє 
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підприємству відновити розірвані зв'язки з конкретними споживачами»[44]. 

Найбільш поширеним визначенням процесного підходу в мережі «Інтернет» 

є наступне: процесний підхід до управління – це «Підхід до організації та 

аналізу діяльності компанії, заснований на виділенні та розгляді її бізнес-

процесів, кожен з яких протікає у взаємозв'язку з іншими бізнес-процесами 

компанії або зовнішнім середовищем»[64]. Така різноманітність визначень 

пов'язано з тим, що процесний підхід як управлінська концепція все ще 

перебуває в активній стадії розвитку і цього є об'єктивні причини: 

проникнення комп'ютерів в наше повсякденне життя, широке використання 

мобільних пристроїв форсує оцифровку всіх Функція: ІТ як сприяє 

інструмент (англ. IT as enabler) напрямків людського життя. Сьогодні вже 

нікого не здивувати аутсорсингом бізнес-процесів, а в ділових колах все 

частіше можна почути, як «fintech», «Foodtech», «agrotech», «crowdsourcing», 

«big data» та ін. Змінюють усталений бізнес-ландшафт. Фактично 

відбувається управлінська революція. «Діджіталізація» знижує «вхідний 

поріг» використання концепції, дає бізнес-спільноті найцінніше - практику 

застосування процесного підходу. 

Складний пристрій сучасного ділового світу відбивається на 

корпоративних структурах, змушуючи підприємства швидко адаптуватися до 

змінюваних реалій. Зміни стосуються всіх сфер комерційної діяльності, 

підштовхуючи до пошуку оптимальних рішень для ведення бізнесу. Такі 

фактори, як зростання конкуренції в області вартості, якості та рівня 

обслуговування, а також зміни в технологіях змушують компанії не просто 

шукати нові способи вирішення старих завдань, але також шукати нові 

організаційні рішення, змушуючи керівників переосмислювати традиційні 

методи управління з урахуванням виникаючих вимог сучасного бізнесу. 

Конкурентне середовище змушує компанії підвищувати ефективність своєї 

діяльності шляхом вдосконалення повсякденних операцій і скорочуючи 

невиробничу діяльність. Дієвим для цього інструментом є управлінська 

концепція, яка носить назву «процесний підхід». 
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Процесний підхід - це використання взаємопов'язаних процесів для 

управління діяльністю та ресурсами організації. [3] В основі процесного 

підходу до управління підприємством лежить бізнес-процес. Бізнес-процес - 

це стійка, цілеспрямована сукупність взаємопов'язаних дій організації, яка 

відповідно до певної технологією перетворює входи (ресурси) в виходи 

(результат процесу, продукт, послугу), що представляють цінність для 

споживача. Процеси - це робочі процеси, у яких є свої межі, тобто початок і 

кінець. Для будь-якого процесу ці межі встановлюються початковими або 

первинними входами, з яких він починається. Ці входи відкриваються 

постачальниками первинних процесів. Процес закінчується виходом, який 

передає результат основним клієнтам. [3] Призначення схеми (рис.1.1), 

представленої нижче, показує постачальника і вхідні дані, сам процес і 

клієнта з відповідними вихідними даними. Крім того, намальована стрілка 

зворотного зв'язку від покупця до постачальника. 

 

 

Рис. 1.1. Схема бізнес-процесу організацій 

 

Для того, що б розібратися в процесному підході необхідно розглянути 

і розібратися в циклі PDCA. Даний цикл управління називається «цикл 

Демінга», який включає 4 етапи: планування (Plan), виконання (Do), аналіз і 

перевірка показників (Check), коригування (Act).  
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Таблиця 1.1  

Функції управління в рамках процесного підходу 

 

Етап 

циклу 

PDCA 

Групи функцій 

управління 

в рамках 

процесного підходу 

Функції управління в рамках 

процесного підходу 

Plan (P) 

Планування цілей - визначення бізнес-цілей; 

- визначення цілей БП; 

Планування способів 

досягнення цілей 

- графічне моделювання БП; 

- формування бізнес-правил, 

процесних регламентів; 

- мат. моделювання, симуляція і 

тестування; 

- виділення ресурсів для БП. 

Do (D) 

Навчання і 

підготовка персоналу 

- доведення до співробітників технології 

виконання БП; 

Виконання робіт в 

рамках бізнес-

процесів 

- виконання спроектованих БП; 

- контроль БП і оперативний менеджмент 

БП за відхиленнями. 

Check (C) 

Збір даних 

по бізнес-процесам 

- збір знань по БП (для доповнень 

бізнес-правил, регламентів); 

- збір вимог щодо зміни БП; 

- збір показників діяльності БП. 

Обробка даних 

по бізнес-процесам 

- підготовка оперативної звітності; 

- моніторинг втрат БП; 

- поточний моніторинг ефективності БП. 

Act (A) 

Аналіз бізнес-

процесів 

- історичний аналіз ефективності БП; 

- виявлення системних проблем БП; 

- аналіз вузьких місць, дублювання БП, 

розробка рішень щодо оптимізації БП. 

Удосконалення 

бізнес-процесів 

- вироблення рішень по поліпшень БП; 

- оптимізація (механізація, 

автоматизація) БП. 

 

Науковою базою процесного підходу прийнято вважати теорію 

варіабельності У.Е. Шухарта. У.Е. Шухарт - американський учений і бізнес-

консультант з теорії управління якістю, який отримав свою популярність 
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завдяки роботам по статистичному методу контролю якості виробничо-

технологічних процесів. У 1924 р, працюючи на Western Electric він зазначив, 

що всі бізнес-процеси підприємства (включаючи виробничі) схильні до 

відхилень від нормативних значень. Причинами цього можуть бути як 

внутрішні (властиві процесу), так і зовнішні (по відношенню до процесу) 

джерела варіації. Він виявив, що бізнес-система (тобто сукупність елементів, 

що визначають результат бізнес-процесу), перебуваючи в стабільному, 

стійкому, а значить і керованому стані, веде себе так, що результати її 

функціонування можна прогнозувати з певною точністю до тих пір , поки 

щось не виведе її з цього стану. Таку систему прийнято називати статистично 

керованої. В іншому випадку, якщо є зовнішні втручання в бізнес-систему, то 

передбачення стають недостовірними, так як бізнес-система стає не тільки 

непрогнозованою, а й некерованою. В цьому випадку потрібно якомога 

швидше ідентифікувати і ліквідувати джерело зовнішнього втручання і 

повернути бізнес-систему в кероване стан. 

На думку У.Е. Шухарта, знизити варіації бізнес-процесів за 

необхідними критеріям можливо шляхом безперервного застосування 

управлінського циклу PDCA (плануй (Plan), роби (Do), перевіряй (Check), 

впливай (Act)) передбачає визначення на основі серії спостережень станів, в 

яких знаходиться бізнес-система, а потім формування управлінських впливів 

[122]. Даний цикл (Малюнок 1.2.) Був запропонований У.Е. Шухартом в 

книзі «Статистичні методи з точки зору управління якістю» в 1939р. і ліг в 

основу процесного підходу до управління підприємством. 

В рамках цієї роботи переваги процесного підходу до управління 

визначені щодо традиційного функціонального підходу. Переваги 

процесного підходу виходять з основоположного закону системного підходу: 

точка «оптимальної роботи всієї системи» не відповідає «сумі точок 

оптимальних робіт її підсистем». Застосування функціонального підходу до 

управління таким чином призводить до максимізації результативності та 

ефективності окремих функцій підприємства, які при цьому повинні бути 
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рівноправними учасниками бізнес-процесів. У цій ситуації бізнес-процеси 

будуть далекі від максимальної результативності та ефективності. Процесний 

підхід навпаки спрямований на максимізацію ефективності всієї системи. 

Процес, який відповідає циклу PDCA і базовим вимогам процесного 

підходу, сформульований в МС ІСО 9001. Особливості побудови МС ІСО 

9001 дозволяють застосувати його в будь-якій сфері діяльності, при 

управлінні будь-якою організацією. Виділяються основні моменти вимог: 

1. Управління системою на підприємстві складається із:  

Рівня приймання управлінських рішень: 

а) топ менеджер або вище керівництво; 

б) керівник, який уповноважений за ефективність процесу - власник процесу; 

2. Цикл PDCA який регламентує обов'язковий зворотній зв'язок. 

3. Наявність регламенту по якім виконуються всі цикли етапів PDCA. 

4. Аналіз проводиться по основних потоках інформації: 

а) процес; 

б) продукт; 

в) задоволеність споживачів; 

г) результати аудитів процесів; 

5. Стандарт вимагає встановити ці показники, методики збору, обробки 

інформації, межі показників для нормального ходу процесу і критерії для 

прийняття коригувальних дій. Управлінське рішення про зміну регламентів 

або ресурсів повинно прийматися на підставі строгих фактів. 

6. Необхідно призначити відповідальних - власників процесів, які керують 

процесами, відповідають за їх результативність і володіють необхідними 

ресурсами і повноваженнями. Їх взаємодія має бути визначено і 

формалізовано. 

7. Принцип PDCA тиражується на нижні рівні управління (прийняття 

рішення), якщо це доцільно. 
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Застосування для управління діяльністю та ресурсами організації системи 

взаємопов'язаних процесів може називатися процесний підхід [11, стр. 37-

39]. 

 

1.2. Особливості впровадження процесного підходу до 

управління 

 

При впровадженні процесного підходу до управління приймаються такі 

методики: 

- мережа бізнес-процесів, її створення; 

- власники бізнес-процесів; 

- моделювання (опису) бізнес-процесів; 

- стандартизування бізнес-процесів; 

- використання циклу PDCA для управління бізнес-процесами; 

- аудиту бізнес-процесів. 

Для впровадження процесного підходу до управління ключовим є: 

1) вивчення існуючої структури підприємства, виявлення та опис 

найважливіших існуючих бізнес-процесів та вибудовування порядку їх 

взаємодії в загальній мережі процесів організації; 

2) чіткий розподіл відповідальності керівників за кожен сегмент всієї 

мережі бізнес-процесів організації; 

3) впровадження системи ключових показників ефективності; 

4) стандартизування регламентів, які в свою чергу дає формалізування 

робіт та відправну точку для подальшого вдосконалення; 

5) своєчасне управління ключовими показниками, ресурсами і 

регламентами при виявленні критичних відхилень, невідповідностей в 

процесі або продукті або змін у зовнішньому середовищі. 

З впровадженням процесного підходу до управління організації є 

наступні можливості: 
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- Можливість 1. Процесний підхід дозволяє оптимізувати систему 

корпоративного управління, зробити її більш прозорою для керівництва і 

здатної гнучко (адаптивно) реагувати на зміни зовнішнього та внутрішнього 

середовища. При впровадженні у виробництво процесного підходу 

регламентуються наступні дії: 

•  перелік дій співробітників в важких ситуаціях; 

• показники результативності і ефективності діяльності організації в 

цілому і його процесів; 

• взаємодія між підрозділами організації і процесами; 

• форми звітності перед вищим керівництвом; 

• регламент та форми планування цілей і діяльності; 

• відповідальність і повноваження власників процесів та інших 

посадових осіб; 

• для досягнення планових показників порядок розгляду результатів 

діяльності та прийняття управлінських рішень. 

Впровадження в організації процесного підходу в першу чергу має на 

увазі роботу по опису і регламентації бізнес-процесів, в рамках якої: 

1) розглядається та розподіляється відповідальності за результати 

робіт, що входять до складу процесів; 

2) описується система взаємодії процесів між собою, включаючи 

зовнішніх виробників, постачальників і споживачів; 

3) регламентується перелік документації, необхідної для кращого 

функціонування процесів (робочі інструкції, дорожні карти, регламенти, 

положення, методики, посадові інструкції і т.д.); 

4) узгоджується графік розробки і впровадження цієї документації з 

описом термінів і відповідальних; 

5) встановлюються показники діяльності процесів, способи і форми 

збору інформації та порядок звітності перед керівниками; 

6) визначаються межі показників, що характеризують нормальний 

перебіг процесів; 
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7) для розуміння коли треба починати роботу по усуненню причин 

відхилення встановлюються критерії. 

- Можливість 2. Процесний підхід дозволяє отримати і 

використовувати систему показників і критеріїв оцінки ефективності 

управління на кожному етапі виробничого / управлінського ланцюжка. 

Система показників, побудована в рамках процесного управління, 

структурується за чотирма напрямками: 

• результати показників діяльності окремих процесів і в цілому 

організації (заплановані результати досягненні за обсягом, якості, 

номенклатури і термінів чи ні); 

• показники задоволеності клієнтів результатами діяльності організації; 

• показники вузлів, вироблених процесами організації; 

• показники ефективності діяльності окремих процесів і організації в 

цілому (відношення отриманих результатів до витрат часу, фінансових та 

інших ресурсів); 

• показники номенклатурного ряду, вироблених процесами організації. 

При впровадженні процесного підходу розробляється двоступенева 

система показників: 

а) показники, за якими власник процесу оцінює результативність і 

ефективність свого процесу і робіт, що входять до його складу; 

б) показники, за якими власник процесу звітує перед вищим 

керівництвом про результати діяльності процесу. 

У число процесів, які існують в організації, входить також процес 

управління організацією. Власником цього процесу є генеральний директор. 

Управління діяльністю організації проводиться на основі звітних показників, 

які власники процесів передають вищому керівництву. 

- Можливість 3. Процесний підхід до управління задовольняє 

впевненість власників підприємства в тому, що існуюча система управління 

організацією спрямована на постійному підвищенню ефективності та 

максимальному врахуванню інтересів усіх сторін, оскільки: 
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1) система заснована на вимірюванні показників діяльності організації, 

плануванні і досягненні безперервного покращення результатів діяльності; 

2) система пов’язана на задоволенні потреб зацікавлених в діяльності 

організації, таких груп: 

• власників (інвестори); 

• споживачі; 

• робітники підприємства; 

• постачальники та виробники матеріалів та комплектуючих; 

• суспільство. 

- Можливість 4. Розроблена і впроваджена система управління бізнес-

процесами (СУБП) забезпечує реалізацію в організації процесного підходу 

відповідно до вимог МС ІСО 9000 і отримання відповідного сертифікату. 

Наявність сертифіката відповідності системи менеджменту якості 

вимогам МС ІСО 9001 гарантує споживачам, що організація не тільки 

виконає заявлені вимоги споживача, але і постарається встановити і виконати 

його передбачувані вимоги, а також що питань якості роботи приділяється 

велика увага. Подібна організація отримує конкурентні переваги на ринку 

послуг. 

- Можливість 5. Впровадження процесного підходу до управління і 

побудови системи менеджменту якості гарантує чітко визначений порядок і 

відповідальність за розробку, погодження, затвердження і ведення 

документації. 

- Можливість 6. Основою процесного підходу до управління є 

прийняття рішень на підставі фактів, тому велике значення має наявність в 

організації інформаційної системи та комунікацій. Впроваджувана в 

організації інформаційна система дозволяє отримувати власникам процесів 

об'єктивну та своєчасну інформацію. Для ведення управління в тому випадку, 

якщо вона будується в рамках єдиної системи управління організацією на 

основі процесного підходу. У тому випадку, якщо система автоматизації 
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впроваджується без урахування потреб реального управління організацією, 

то дуже велика ймовірність невдалого завершення такого проекту. 

Впровадження процесного підходу до управління в організації 

розглядається як проект. Основним замовником результатів цього проекту є 

вище керівництво організації і власники процесів [11, стор. 39-42]. 

 

1.3. Функції процесного підходу 

 

Огляд сучасної літератури дозволяє уявити управління як процес 

планування, організації, розпорядництва, мотивації, керівництва, 

координації, контролю, комунікації, дослідження, оцінки, прийняття рішень, 

підбору персоналу, представництва та ведення переговорів або укладення 

угод. 

Зазвичай при розгляді процесного підходу виділяють чотири основні 

функції, які застосовуються до всіх організаціям: планування, організація, 

мотивація і контроль. 

Функції управління в процесному підході мають дві загальні 

характеристики: всі вони вимагають прийняття рішень, і для всіх необхідна 

комунікація. Прийняття рішень і комунікація грають роль сполучних 

процесів при здійсненні планування, організації, мотивації, і контролю. 

Розглянемо коротко чотири істотні функції управління з точки зору 

процесного підходу: 

1. Планування. При плануванні спочатку необхідно сформулювати  цілі 

організації, відповідальний керівник підприємства. Наступним кроком після 

формування спільних завдань, визначаються, які конкретні роботи (завдання) 

необхідно виконати виконавцями організації в певний відрізок часу. Для того 

щоб плани були реальними, керівнику слід врахувати наявність необхідних 

ресурсів як організації в цілому, так і кожного підрозділу окремо. 

При плануванні зобов'язання керівника підприємства необхідно чітко 

відповісти на важливі питання: 
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1) Де ми знаходимося в даний час? (оцінка реальних можливостей з 

урахуванням зовнішніх та внутрішніх факторів) 

2) В якому напрямку плануємо рухатися? 

3) Якими способами та методами ми збираємося це досягти? 

Іншими словами, планування - це перш за все спосіб ефективного 

використання ресурсів, друге, на цьому етапі керівник ставить єдиний 

напрямок вектору зусиль для всіх членів підприємства на досягнення її 

загальних цілей в певний відрізок часу як короткостроковий так і в 

довгостроковий. При цьому необхідно враховувати дві істотні 

характеристики, властиві організаційним структурам, а саме: горизонтальний 

і вертикальний розподіл праці. 

2. Організація. Наступне питання після закінчення планування це 

організація певної структури, яка має формальні та неформальні елементи.  

Для того щоб втілити в життя те що запланували на першому етапі 

планування, необхідно підібрати необхідної компетенції робітників, яким 

треба делегувати завдання та повноваження в використанні ресурсів.  

Далі керівник розподіляє між структурними підрозділами завдання 

використовуючи принцип залучення робітників, а також відповідно до 

спланованих робіт довести до виконавців порядок їх виконання і порядок 

взаємодії підрозділів (принцип горизонтального розподілу праці між 

робітниками). 

Важливим моментом, який здійснює керівник, виконуючи функцію 

організації в процесі управління, є видача завдань підлеглим без зайвих 

перешкод лінійним керівникам і делегування їм необхідних повноважень 

(вертикальний розподіл праці). 

Рядові виконавці отримують інструкції і необхідні ресурси для 

виконання конкретної роботи (завдання) відповідно до прийнятого 

керівником завдань. 

3. Мотивація. З точки зору процесного підходу мотивація - це процес 

який наповнює інших сенсу до діяльності для досягнення цілей організації. 
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Для того, щоб робітник задовольнив свої потреби виконавши як слід роботу 

керівнику слід визначити внутрішні вподобання працівників. Іншими 

словами, керівник повинен знову ж самостійно шукати способи і засоби 

мотивації підлеглих працівників до продуктивної праці. В іншому випадку, 

коли виконані всі вищевказані етапи управління, з чітко складеним планом, з 

раціонально складеною структурою організації, але робітники не мають 

мотивації, організацію чекає занепад. 

4. Контроль. Контроль - це невід’ємна частина в процесі управління 

організації, це щоденний процес, який необхідний для забезпечення 

виконання та своєчасного коригування запланованих робіт організації. 

Існують цілий ряд аспектів управлінського контролю: 

1) Аналіз того, що потрібно контролювати – встановлення пріоритетів. 

2) Встановлення контрольних точок контролю - точне визначення 

конкретних проміжок часу та критерії, які повинні бути досягнуті в 

позначений при плануванні відрізок часу. 

3) Вимірювання позначених критеріїв, що в дійсності досягнуто, з 

порівняння очікуваного результату з досягнутим. 

4) Визначення відхилень критеріїв від початкового плану і виявлення 

корінних причин відхилень для подальшого аналізу та 

коректування. 

Кожна з названих функцій управління повинна здійснюватися 

зацікавленими особами включаючи  керівника підприємства або підрозділу 

під ретельним і постійним контролем. Фактично кажучи, що детальне 

планування і постійний контроль – це важливі та невід'ємні елементи 

повноцінної праці  керівника. При процесному підході акцентується увага на 

тому, що управління являє собою безперервну серію взаємопов'язаних 

функцій. 

Виконання одних із важливих функцій таких як планування, 

організація і контроль, не уявляють особливих труднощів. По кожному із цих 

елементів  існують багато рекомендаційних настанов та напрацьовано 
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практичний досвід. Заслуга в цьому належить школі наукового управління та 

кожного управлінця, який ставить собі за мету виконання поставлених 

завдань та цілей і ефективно їх виконує. 

Проте процес управління в цілому залишається як і раніше складним і, 

як наслідок, вкрай неефективний. Концепція процесного підходу як і раніше 

залишається нереалізованою в повній мірі. Вона не дає керівнику чіткого і 

ясного алгоритму ефективного управління. Число основних функцій, що 

входять в процес управління, строго не визначено. Звідси немає розуміння 

про те, які з них слід вважати істотними в процесі управління, а які ні. 

Головним чинником цієї думки можна вважати що за цим стоїть людська 

поведінка, яка є непередбачуваною. В сучасному світі основним фактором 

управління організацією служить мотивація яка при її наявності служить 

позитивним ефектом в управленні. Усвідомлюючи це ми розуміємо, що 

важливість людського фактору при управлінні є важливим і невід’ємним 

елементом. Однак через відсутність дієвих науково обґрунтованих методів 

вирішення цієї проблеми покладено на менеджерів, який складається у 

непосильному пошуку оптимальних складових. 

Таким чином, проблема мотивації, залишається відкритим питанням 

управління і не може бути знята з порядку денного, так як вона дозволить 

спростити весь процес управління, зробивши його ефективним насамперед за 

рахунок всебічного сприяння з боку кожного працівника реалізації планів 

підприємства. 

Як писав К. Девіс: «Різні види управлінської діяльності, як, наприклад, 

планування, організація, прийняття рішень, залишаються розкрилися 

канонами до тих пір, поки лідер не пускає в хід важелі мотивації в людях і не 

направляє їх до поставлених цілей». 

Слід зробити висновок, що шлях до спрощення процесу управління, а 

значить, до найвищої його ефективності лежить тільки через рішення 

проблеми ефективної мотивації праці, яка є не просто однією з функцій 
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управління, але, без перебільшення можна сказати, еквівалентна за своєю 

значимістю всім іншим управлінським функцій [9, стор. 64-69]. 

 

1.4. Ресурсна база і декомпозиція процесу. 

 

Базові елементи процесного підходу. Центральне місце в теорії 

процесного підходу займає поняття бізнес-процес (Малюнок 1.2.). Згідно ISO 

9001 бізнес-процес (або далі процес) - це «сукупність взаємопов'язаних і 

взаємодіючих видів діяльності, які перетворять входи у виходи» [8]. В 

даному визначенні, однак, не відображено те, що процес - це виділений 

об'єкт управління, що має межі. Він повинен бути стандартизований, 

формалізований (визначені правила, нормативи по його виконанню, виявлені 

джерела варіативності). Процеси створюються для обслуговування 

конкретних потреб споживачів. Споживачі, умовно, можуть бути як 

внутрішні, наприклад, інші бізнес-процеси або зовнішні (замовник 

підприємства). Сукупність взаємодіючих бізнес-процесів окремої компанії є 

їх систему або мережу, яка охоплює всю діяльність підприємства. 
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Рис. 1.2.  Модель функціонування бізнес-процесу 

 

Наведемо ключові елементи бізнес-процесу в рамках процесного підходу і 

коротко охарактеризуємо їх функціональне призначення (Таблиця 1.2). 

Таблиця 1.2  

Ключові елементи бізнес-процесу 

№ 
Найменування 

елемента 

Призначення в рамках процесного підходу 

1 
Операція 

(функція) 

Найпростіша дія, нерозкладне на складові, на виході якого 

утворюється деякий результат. 

2 

Вхід процесу Ресурси в будь-яких формах (матеріальні, людські, інформаційні), 

що виникли поза даного процесу, але переробляються всередині 

нього для отримання бажаного результату. 

3 

Вихід процесу Результат, що з'являється після завершення процесу: продукт, 

послуга, інформація (як внутрішні для підприємства, так і 

зовнішні). Так як процесів на підприємстві безліч і всі вони 

певним чином пов'язані між собою, то вихід одного процесу часто 

є входом для іншого. 
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Продовження табл. 1.2 

4 
Власник/менедже

р бізнес-процесу 

Співробітник підприємства, якому делеговані 

повноваження і відповідальність з управління бізнес-процесом. 

5 
Завдання 

бізнес-процесу 

Визначають те, яка саме цінність буде 

надаватися споживачеві в результаті виконання бізнес-процесу. 

6 
Шаги 

бизнес-процесса 

Дії або субпроцеси, забезпечені необхідними ресурсами 

створюють результати процесу. 

7 
Результати 

бізнес-процесу 

Вимірний кінцевий продукт процесу - переділ, інформація або 

ресурс. 

8 

Системи / 

структури 

Сукупність ресурсів, призначених для досягнення завдань 

процесу. Інформаційні системи дозволяють отримувати звіти, що 

містять операційну, фінансову і нормативну інформацію, що 

дозволяє в свою чергу виконувати і контролювати процес. 

9 

Відомості за 

результатами 

бізнес-процесу 

Інформація, яка забезпечує зв'язок між процесом і фінансовою 

звітністю. 

10 

Ризики 

досягнення 

завдань бізнес-

процесу 

Ризики, які можуть ставити під загрозу досягнення завдань бізнес-

процесу. Ризики безпосередньо пов'язані з завданнями 

бізнес-процесу. 

11 

Необхідні 

елементи 

контролю 

Політики і процедури, що дають гарантію того, що ризики 

мінімізуються до прийнятного рівня. Засоби управління 

впроваджуються або для мінімізації, або для виключення ризиків, 

пов'язаних з процесом і його цілями. 

Керівництво може вибрати прийняття ризику; в цьому випадку 

вони не застосовують жодних спеціальних способів управління. 

Необхідні елементи контролю безпосередньо пов'язана з ризиками 

бізнес-процесу 

12 

Критичні 

фактори 

успіху бізнес-

процесу 

(Далі КФУ) 

Необхідні умови з точки зору успішного функціонування 

підприємства в певній галузі. КФУ можуть являти собою 

виробничі ресурси або допоміжні роботи, або аспекти бізнес-

концепції або елементи інфраструктури, необхідні для належного 

здійснення процесу. КФУ безпосередньо пов'язані з однією або 

декількома завданнями процесу. 

13 

Ключові 

показники 

діяльності, 

пов'язані з КФУ 

(далі KPI / КПД) 

Кількісні оцінки ефективності та результативності процесу (як 

фінансові, так і нефінансові). Як правило, вони аналізуються за 

допомогою аналізу тенденцій в рамках компанії або за допомогою 

порівняльного аналізу з аналогічними компаніями або з цілою 

галуззю. Використовується також в якості інструменту мотивації 

персоналу. КПД безпосередньо пов'язані з КФУ та / або з 

завданнями процесу. 

14 

Регламент 

бізнес-процесу 

Опис операцій і процедур, що виконуються в рамках бізнес-

процесу в деталізації, необхідної зацікавленими особами (в першу 

чергу для виконавців бізнес-процесу і його власника). 
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В процесі ресурси можуть називатись: інформація, персонал, 

обладнання, програмне забезпечення, інфраструктура, середа, та ін. 

Всі ресурси процесу підприємства: 

- знаходяться під управлінням власника процесу; 

- їх обсяг планується на велику кількість циклів або тривалий період 

роботи процесу. 

Віднесення інформації та персоналу одночасно до входів, ресурсів і 

виходів процесу не є помилкою. Так, наприклад, персонал, з точки зору 

основних процесів, є ресурсом, який поставляє кадрова служба. З точки зору 

кадрової служби - персонал - це продукт, який надходить на вхід у вигляді 

ненавчених кандидатів на заповнення вакансій, а на виході процесу підбору і 

навчання кадрів готові фахівці передаються керівникам підрозділів. 

Розподіл об'єктів, необхідних для виконання процесу, на «входи» і 

«ресурси» є досить умовним. Більш важливим для виконання процесу є точне 

визначення того, що має надійти в розпорядження власника процесу, щоб 

процес відбувся і був виконаний успішно. 

Виходи, входи і ресурси повинні позначатися іменниками, оскільки 

вони є матеріальними об'єктами. 

Для того, щоб вести управління процесом, власник процесу повинен 

отримувати інформацію про хід процесу і інформацію від споживача 

(клієнта) процесу. Тому однією зі складових частин процесного управління є 

система надходження інформації власникові процесу. Відповідно, вищому 

керівництву повинна надходити регулярна звітність про хід процесу. 

Для роботи процесів керівництво повинно визначити призначення 

процесу, поставити перед власником процесу мети і затвердити планові 

значення показників результативності та ефективності процесу. Власник 

процесу, в свою чергу, приймає управлінські рішення на підставі інформації, 

що надійшла і встановлених планів. 

Одним з найважливіших питань, що виникають при моделюванні 

бізнес-процесів, є визначення необхідної глибини опису. При проведенні 
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декомпозиції моделей кількість об'єктів на діаграмі зростає в геометричній 

прогресії. Тому завжди дуже важливо спочатку визначити практично 

доцільну ступінь детальності опису. 

Верхній рівень опису бізнес-процесів відповідає процесам, якими 

керують топ-менеджери рівня заступників генерального директора. Другий 

рівень процесів, як правило, розглядається на рівні великих функціональних 

підрозділів підприємства. Третій рівень - рівень функцій підрозділів і 

відділів. Четвертий рівень - функції, що виконуються на робочих місцях, і 

т.д. 

 

1.5. Розуміння процесного підходу 

 

В даний час, при наявності гострої необхідності вести конкурентну 

боротьбу із закріплення споживача існує потреба в ефективному управлінні 

підприємством. 

Більшість консалтингових фірм пропонують різні види управління 

організацій, одні пропонують впровадження методів збалансованих 

показників (BSC), інші за досить короткий час пропонують оптимізувати всі 

існуючі процеси, треті наполягають на впровадження комплексної 

методології TQM (загальні управління якістю). 

Дослідники С. Гошал і К. Барлетт стверджують, що підприємствам, 

щоб залишитися конкурентоспроможними, життєво необхідно змінити 

поведінковий 

контекст - то, як поводяться і діють їхні співробітники. У своїх роботах вони 

розглядають організацію як набір ключових бізнес-процесів, перекривають і 

нерідко підкоряють собі вертикальні процеси, засновані на повноваженнях 

ієрархічної структури. дійсно, організації діють цілеспрямовано, а будь-яка 

цілеспрямована діяльність, це процес, отже, в будь-якій організації так чи 

інакше здійснюється управління бізнес-процесами. 
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За спостереженнями дослідників підприємства можна ранжувати за ступеня 

їх орієнтованості на бізнес-процеси, так як в залежності від цього 

відзначаються принципові відмінності в технології їх управління [30]. 

Виділяється «рання» і «пізня» стадії орієнтованості організацій на бізнес-

процеси (Таблиця 1.3) в залежності від двох основних чинників, її що 

визначають: 

1. Обсяг повноважень та відповідальності з управління бізнес-процесами на 

нижніх рівнях ієрархії. 

2. Ступінь меж функціональної інтеграції. 

Таблиця 1.3 

Стадії орієнтованості організацій на бізнес-процеси 

 Обсяг повноважень і 

відповідальності з управління 

бізнес-процесами на нижніх 

рівнях ієрархії 

Ступінь 

меж функціональної 

інтеграції 

Рання 

стадія 

Повноваження і 

відповідальність за 

менеджменту бізнес-процесів 

консолідовані на рівні топ- 

менеджменту 

Управління наскрізними бізнес 

процесами відноситься до задачі 

топ-менеджменту і не 

спускається нижче по 

управлінської ієрархії 

Пізня 

стадія 

Повноваження і 

відповідальність за 

менеджменту бізнес-процесів 

розподілені по самим нижнім 

управлінським рівням 

Завдання з управління 

наскрізними бізнес-процесами 

максимально делегована топ-

менеджментом співробітникам 

підприємства. процесне 

мислення широко поширене і 

є частиною корпоративної 

культури. 

 

З вищевикладеного випливає, що орієнтованість підприємства на бізнес-

процеси фактично знаходить своє відображення в системі управління 

підприємства так як саме система управління підприємства закріплює 
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принципи розподілу повноважень і відповідальності, а також підходи до 

організації досягнення цілей. 

Важливим розглянути різні структури організації системи управління з 

позиції процесної організації: 

1. Функціональна. 

2. Матрична. 

3. Процесна. 

Функціональна організація будується навколо виробничих служб 

з сильною вертикальною орієнтацією, що призводить до виникнення свого 

роду «прогалин» в процесах - необхідність передачі різних завдань між 

структурними підрозділами. Недолік функціональної організації системи 

управління полягає в тому, що вона гальмує розвиток бізнес-процесів, 

оскільки відсутня організаційна одиниця, яка контролювала б (умовно) весь 

бізнес-процес, незважаючи на те, що в ньому задіяна велика кількість різних 

служб. Це значно знижує операційну ефективність і вимагає ручного 

управління з метою оптимізації роботи компанії з точки зору задоволення 

потреб (запитів) клієнтів. У тому числі з цієї причини такого роду 

підприємства з працею здатні стабільно задовольняти потреби своїх 

споживачів. Виробнича служба може бути організована (і так часто буває) в 

контексті процесу, відповідно до природної послідовністю операцій. Однак, 

при цьому тільки окрему ланку організаційної структури орієнтоване на 

бізнес-процеси, в той час як інші ділянки залишаються функціонально 

«пов'язаними». Такого роду організацію називають «Функціональна 

структура системи управління з прив'язкою до бізнес-процесів». Необхідно 

зауважити, що між функціональною інтеграції, що є однією з переваг 

процесного підходу, можна досягти і в функціональній структурі завдяки 

використанню спеціальних ролей співробітників, що забезпечує підвищену 

горизонтальну інтеграцію. В якості таких можуть виступати: робочі групи, 

відповідальні за координацію в рамках всієї функціональної структури. 
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Матрична організація системи управління будується навколо двох 

центрів повноважень і на основі подвійної відповідальності (з орієнтацією і 

на процеси, і на функції). 

Хоча ця система управління являє собою альтернативу, що дозволяє 

реалізовувати більш складні ділові практики завдяки підготовці фахівців 

широкого профілю, в такого роду моделі підприємства існує велика 

ймовірність розвитку конфліктів, виникає необхідність більш тісного і 

складного співробітництва. З причини відсутності чіткої субординації 

занадто багато часу витрачається на узгодження і проведення нарад. 

Процесна організація системи управління. В основі даної структурної 

організації знаходиться інтегруюча і координуюча природа бізнес-процесів. 

Процесна структура завжди формується на основі мережі бізнес-процесів, які 

в свою чергу визначаються виходячи зі стратегії. Структурна організація 

повинна слідувати за стратегією. В наші дні визнається необхідність 

проміжного етапу: виходячи зі стратегії формуються основні бізнес-процеси, 

необхідні для реалізації цієї стратегії, і це дозволяє побудувати організацію 

діяльності - структуру, в максимальному ступені орієнтовану на бізнес-

процеси, на яку буде спиратися дана стратегія. Таким чином, стратегія 

визначає бізнес-процеси, а бізнес-процеси в свою чергу формують процесну 

організацію системи управління. Формуючи цю систему навколо бізнес-

процесів, а не навколо посад і функцій (служб), підприємство вибудовує 

природне відповідність між діяльністю та структурою, що є хорошим 

способом вирішення проблем координації. Співробітники широко дивляться 

на завдання, що стоять перед організацією. Як наслідок підвищується 

гнучкість, адаптивність компанії до змін, з'являється здатність більш швидко 

реагувати на зміни потреб клієнтів. При відсутності прямих джерел за 

рекомендаціями впровадження процесного підходу до управління змушені 

самостійно розбиратися з різноманітністю підходів і методів. В першу чергу 

для розуміння і реалізації процесного підходу на підприємстві вимагаєте 
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впровадження основних принципів - принципів «процесного мислення». В 

якості базових принципів приймаються наступні принципи:  

- розгляд діяльності підприємства як сукупності бізнес-процесів 

- орієнтація на споживача бізнес-процесу, для задоволення його потреб, 

який в свою чергу вимоги до процесу і до його результатів (мета бізнес-

процесу)  

- спрямованість на безперервне підвищення якості кінцевого продукту  

- спільна відповідальність всіх співробітників за результати діяльності 

компанії 

- зниження ваги бюрократичного апарату в масштабах підприємства 

нівельована плоскою структурою управління 

Однак, на додаток можна сказати, що результати від впровадження 

даних принципів впливає корпоративна культура. 

Зводячи в одне ціле всі спостереження практичних навичок можна виділити 

наступні ключові ефекти від реалізації процесного підходу до управління в 

порівнянні з функціональним підходом (таблиця 1.4) 

Таблиця 1.4  

Ключові ефекти від впровадження процесного підходу 

Отриманий ефект Джерело ефекту 

Менші сукупні 

витрати 

внаслідок більш ефективного використання 

матеріальних, людських ресурсів, що беруть участь в процесах (в 

тому числі зниження витрат на управлінський апарат); 

Більш короткий 

виробничий цикл 

внаслідок більш досконалих бізнес-процесів (бізнес-процесів з 

меншими варіаціями і більш передбачуваними результатами); 

Більш висока 

управлінська 

гнучкість організації 

управлінська гнучкість організації, що утворюється 

прозорістю операцій, що дозволяє оперативно втілювати 

необхідні зміни; 

Збільшення продажів 

впевненість замовників, а також інших учасників бізнесу, в тому, 

що підприємство не допускає відхилень у своїй діяльності від 

прийнятих планів; 

Більш висока 

швидкість 

прийняття рішень 

внаслідок делегування повноважень з управління бізнес-

процесами на нижньому рівні ієрархії (потрібно забезпечити 

виконання якомога більших рішень) 
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Якщо проводити аналіз процесного і функціонального підходів 

управління організації і надавати перевагу вибір однієї з них, то це буде 

некоректно. У кожній організації включаючи ієрархічно побудованої існують 

процеси. Питання вибору залежить від того наскільки зможе забезпечити та 

чи інша система стійке управління в довгостроковій і короткостроковій 

перспективі. Якщо існуючі системи не зможуть цього досягти, то першим 

завданням для керівника є зміна цієї системи управління. Процесний підхід, і 

навіть в тому числі змішаний процесно-функціональний є базовим засобом 

для початку реорганізації системи управління. 
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РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ 

НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА АТ «ГІДРОСИЛА» 

 

 

2.1. Загальна характеристика підприємства 

 

У 1958 році на заводі «Гідросила» (в той час «Кіровоградський 

агрегатний завод») був випущений перший шестеренний насос НШ40-В. 

У той час (з кінця 1955 роки), завод спеціалізувався на виготовленні 

масляних і водяних насосів до комбайнових двигунів У-5М, які випускав 

харківський завод «Серп і Молот». Розуміючи перспективність виробництва 

агрегатів для тракторів, з метою подальшого розвитку підприємства, в 1958 

році керівництво заводу прийняло ризиковане (на думку багатьох скептиків 

того часу) рішення - взятися ще й за виготовлення шестеренних гідронасосів. 

Так почалася історія виробництва гідроприводів на заводі - це було в 

травні вищезгаданого року. Положення було складним. Кваліфікованих 

робітників, знайомих з таким виробництвом, категорично не вистачало. 

Серед ІТР заводу було всього п'ять інженерів, в тому числі два молодих 

фахівця. 

Головним технологом заводу і його заступником були техніки з 7-

річним трудовим стажем. Виконуючим обов'язки провідного інженера-

технолога, який очолює групу з 3-х чоловік для підготовки і освоєння 

виробництва насоса, також призначили техніка з неповним трирічним 

досвідом роботи. 

Термін підготовки та освоєння виробництва був визначений в 5 

місяців. Виробничих площ і обладнання катастрофічно не вистачало. Щоб 

вийти з положення доводилося приймати неординарні рішення. Досить 

сказати, що у корпусів насосів площині під вхідні і вихідні фланці 

фрезерувати на простому токарному верстаті, а колодязі під втулки начисто 

розточуються на токарно-револьверний верстаті. Щоб організувати нові 
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виробничі ділянки, в дуже низьких непристосованих приміщеннях - робочі 

місця під свердлильні верстати на 0,5-1 м «закопується» в землю. 

Незважаючи на всі труднощі, до жовтня 1958 року перші насоси були 

успішно виготовлені та випробувані. До кінця року було виготовлено 12 

тисяч таких гідроагрегатів. 

В результаті проведеної модернізації до кінця 1960 року випускався 

насос НШ40-В був замінений насосом НШ32-Е, який по довговічності і ККД 

значно перевершував свого попередника. 

У 1962-1970 роках розроблений і, в результаті жорстких порівняльних 

випробувань отримав визнання і право на довге життя, типорозмірний ряд 

шестеренних насосів серії «А» з робочими обсягами 32, 50, 71, 100, 160 і 250 

см3/об оригінальної нової конструкції. Надійні, якісні та довговічні насоси 

цієї конструктивної схеми, відомі як «круглі», з низкою технічних 

удосконалень, затребувані творцями сільськогосподарських і будівельно-

дорожніх машин і випускаються «Гідросилі» сьогодні, як серія ANTEY. 

У першій половині 1970-х для управління коробкою передач без 

розриву потоку потужності й змащення бортових передач, нових на той час 

енергонасичених тракторів розробляються і впроваджуються у виробництво 

масляні насоси НМШ-25, НМШ-50, НМШ-80, НМШ-125 і реверсивний 

НМШ -125Р. Більшість цих насосів, користуючись попитом, модернізуються 

і виробляються на підприємстві і в даний час. У 90-ті роки з метою 

ґрунтовного зниження матеріаломісткості та енергоємності шестеренних 

насосів був створений, поставлений на виробництво і отримав високу оцінку 

тракторостроителів за оптимальне співвідношення ціна-якість, модельний 

ряд насосів серії «М» з робочими обсягами від 20 до 50 см3 / об . Насоси 

цього ряду випускаються в двох модифікаціях - 3-го виконання 

(максимальний тиск в гідросистемі до 21МПа) і 4-го виконання 

(максимальний тиск до 25 МПа). В даний час - модифікована серія MASTER. 

В кінці 2001 року організовано виробництво нового насоса НШ10У-3, 

який завдяки ряду оригінальних конструкторських і технологічних рішень 
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виявився більш простим і доступним за ціною, більш надійним і довговічним 

в порівнянні з традиційними насосами цієї розмірності. 

Розроблено конструкцію і організовано дрібносерійне виробництво 

гами уніфікованих насосів другий розмірної групи 4-го виконання (від 4 до 

20 см3 / об) на тиск до 250 кг / см2. Вони виробляються з приєднувальними 

розмірами по міжнародним стандартам в наскрізному равнопрочністному 

литому корпусі. У 2002-2003 роках розроблена конструкція і організовано 

виробництво серії шестеренних насосів третьої розмірної групи (від 25 до 90 

см3 / об) 4-го виконання на тиск до 250 кг / см2. 

У 2004-2005 роках розроблена конструкція і організовано виробництво 

гами уніфікованих насосів четвертої розмірної групи (від 63 до 200 см3 / об) 

на тиск до 250 кг / см2. 

Починаючи з 2005 року розвиток номенклатури шестеренних насосів 

йде в напрямку зростання робочих тисків в гідросистемах машин, що 

викликано вимогами енергозбереження. 

З 2012 року компанією «Гідросила» освоєно виробництво шестеренних 

насосів і гідромоторів серії «К» в корпусі з алюмінієвого прокату з 

приєднувальними розмірами відповідно до міжнародних стандартів SAE, 

EUROPEAN, GERMAN і іншими, для гідросистем з тиском до 250 бар. 

Насоси серії «К» мають ряд переваг перед традиційними для 

колишнього СРСР «плоскими» і «круглими». 

Наскрізний равнопрочний корпус з алюмінієвого прокату і 

застосування суцільнолитих втулок, виготовлених з високоміцного 

алюмінієвого сплаву методом лиття під тиском, дозволили значно підвищити 

характеристики міцності вузлів у порівнянні з насосами в традиційних литих 

корпусах, і зробили можливим застосування насосів серії в більш 

навантажених умовах роботи. Для роботи в гідросистемах при більш 

навантажених умовах роботи проводиться також варіант з чавунною 

кришкою. Насоси серії «К» дозволяють підняти кордон робочих тисків в 
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гідросистемі з 160-200 бар, при яких працюють більшість вітчизняних 

насосів, до 250 бар. 

Сьогодні «Гідросила» виробляє насоси серії «К» найбільш поширених 

типорозмірний груп 1, 2, 2,5, 3 і 4 робочими обсягами від 1,0 до 200 см³. 

Насоси і гідромотори цієї серії застосовуються на техніці світових 

брендів і успішно експлуатуються на мобільній техніці і в різних галузях 

промисловості, завдяки бездоганній надійній роботі в умовах високих 

робочих тисків і швидкостей. 

У 2013 році освоєно виробництво насосів серії «Т» для застосування на 

техніці на автошасі: самоскидах, кран-маніпуляторів, комунальних машинах і 

ін. 

Основні критерії при виборі насоса для гідросистем самоскидів - це 

використання уніфікованого міжнародного стандарту ISO або UNI, 

забезпечення реверсивності вузла і можливість установки прямо на коробку 

відбору потужності. 

Ці насосі працюють в гідросистемах з робочим тиском до 280 бар, 

мають уніфіковані габаритно-приєднувальні розміри за міжнародними 

стандартами. Вони виробляються з робочими обсягами від 34 до 100 см³ і 

повністю взаємозамінні з імпортними аналогами. 

Сьогодні «Гідросила» - один з найбільших виробників шестеренних 

насосів і інших силових гідромашин в Східній Європі. 

Технологічне оснащення підприємства дозволяє виконувати повний 

цикл виробництва - від лиття заготовок до збірки і випробувань готової 

продукції. 

Система управління якістю сертифікована на відповідність вимогам 

Міжнародного стандарту ISO 9001. 

За 60 років успішного виготовлення було вироблено понад 20 

мільйонів насосів шестеренних. Вони працюють в гідросистемах 

сільськогосподарських, дорожньо-будівельних, комунальних машин, на 

багато іншої техніки більш ніж в 50 країнах світу. 
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На теперішній час АТ «Гідросила» - входить до складу Приватного 

акціонерного товариства «Гідросила Груп».  

На підприємстві «Гідросила» працює власне конструкторське бюро, яке 

займається проектуванням гідромашин в контакті з конструкторськими 

службами заводів - споживачів продукції. Після проведення функціональних 

і ресурсних випробувань в гідролабораторії підприємства, нові вироби 

проходять експлуатаційні випробування в складі машин на заводах - 

споживачах. 

Під ТМ «Гідросила» випускаються насоси шестеренні різних конструктивних 

виконань, робочим об'ємом від 0,8 до 250 см3 / об, що дозволяє задовольняти 

вимоги замовників. 

 АТ «Гідросила» - це високотехнологічне підприємство, оснащене 

обробними центрами, маніпуляторами, машинами для лиття під високим 

тиском і іншим високоточним обладнанням провідних світових виробників. 

Управління виробництвом здійснюється за допомогою автоматизованої 

системи ІСУ INFOR LN. 

 

2.2. Ефективність процесного підходу 

 

 Бажаного результату досягають ефективніше, якщо діяльністю та 

пов'язаними з нею ресурсами управляють як процесами. 

Функціональний менеджмент, який всюди використовувався для підвищення 

продуктивності управлінської праці, створив бар'єри, обриви і ями між 

частинами процесів, зруйнувавши тим самим безперервність процесів 

створення продукції або надання послуг. В результаті ланцюжка стали дуже 

довгими, складними і заплутаними, а в підсумку - неефективними. 

Процесний підхід, не руйнуючи повністю функціональний менеджмент 

(спеціалізація потрібна скрізь, в тому числі і в управлінні), дозволяє поєднати 

ключові процеси, виключити непотрібні ланцюги  і процеси які 

повторюються Ті процеси які можливо зробити паралельними, необхідно їх 
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зробити та відслідковувати. Результативний досвід ми наглядаємо у 

військових галузях промисловості, там де йде супроводження виробу з 

першого до останнього кроку. Але для оновлення в системі недостатньо 

досвіду військового приймання. Тому що процесний підхід, який 

використовують при військовому прийманні, наполегливо здійснюється під 

напором замовника, а повинен бути  реалізованим за допомогою внутрішніх 

потреб підприємств підвищити ефективність своєї діяльності. Тому для 

підприємств і організацій більш актуальний зараз реінжиніринг - 

перепроектування використовуваних процесів. Що б краще розуміти процеси 

треба розуміти їх алгоритми. На даний момент часу в організаційному житі 

все більшу роль відіграють інформаційні технології, які розуміють алгоритми 

як основну мову. Необхідна умова забезпечення конкурентоспроможності, в 

тому що процесний опис діяльності організації цілком доречний. Процесний 

підхід дає кращу візуалізацію, широкі можливості для процесного мислення. 

Для цього пропонується наступні кроки:  

1) для розуміння і управління необхідно описати систему процесів з повним 

його баченням; 

2) виявити всі взаємозв'язки і взаємодії та послідовність системи; 

3) визначити ключові процеси які напряму пов’язані з стратегічними цілями; 

4) наділити відповідними повноваженнями співробітника, готового взяти на 

себе відповідальність за процес (власник процесу); 

5) визначити вимоги до якості результатів описавши входи і виходи; 

6) описати, та ознайомити відповідальних з критеріями ефективного 

менеджменту і зробити аналіз вимірювальних систем; 

7) розробити план вимірювання процесів по показникам якості; 

8) описати схеми потоків процесів у вигляді блок-схем; 

9) визначити вхідні і вихідні документи за стадіями процесу (наприклад, 

регламент, посадові інструкції, робочий журнал і т.п.); 

10) наладити комунікаційний потік у вигляді інформації, необхідний для  

моніторингу процесу; 
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11) своєчасно оцінювати, проводити моніторинг даних; 

12) проводити коригувальні та запобіжні дії та регламентувати 

дорожню карту для досягнення цілей. 

Описані кроки процесу забезпечують систематичний підхід до 

виявлення і опису всіх процесів, що представляють інтерес для якості, як, 

втім, і для управління взагалі. Бізнес-процеси характеризуються тим, що 

мають конкретного споживача, який за результатами бізнес-процесів 

виконують свої регламентні роботи та отримують кінцевий результат у 

своєму процесі. Їх організація і систематизація здійснюються у відповідності 

не з тим що  виробник має свої вигоди, а згідно принципом орієнтації на 

споживача. А це означає, що на зміну традиційній організаційній структурі, 

прийде такий підхід, який буде задовольняти всіх зацікавлених сторін для 

гнучкої і командної форми роботи. 

Бізнес-процеси ділять на внутрішні і зовнішні. Прикладом 

внутрішнього процесу може служити розробка та впровадження на 

підприємстві системи якості. Зовнішні бізнес-процеси породжуються, як 

правило, клієнтами. У всіх випадках бізнес-процеси у вигляді ланцюжка 

операцій йдуть всередині організації. Для систем управління вкрай важливо 

розглядати кожен елемент будь-якого бізнес-процесу як процес, що має своїх 

споживачів і постачальників, свої входи і виходи. 

 

2.3. Рівні опису Процесів 

 

Виділяють кілька рівнів опису процесів. На самому верхньому рівні, 

умовно званим стратегічним, організація розглядається як «чорний ящик», 

який взаємодіє з зацікавленими сторонами. Тому основний критерій 

класифікації процесів на цьому рівні - клієнт (зацікавлена сторона), заради 

якого процес запускається. Для нас точні назви процесів не так важливі, як 

сам принцип їх виділення. Для зручності домовимося називати процеси, 

породжувані заради задоволення: 



43 
 

 

 

- інтересів менеджменту - процесами управління; 

- інтересів співробітників - соціальними процесами; 

- споживача - бізнес-процесами. 

При цьому важливо мати на увазі: бізнес-процеси принципово 

відрізняються від інших процесів тим, що їх результат обмінюється на 

грошові кошти покупців. Безсумнівно, це найважливіші процеси, оскільки 

саме за їх рахунок ми існуємо. 

Ця ознака класифікації особливо істотна тому, що дозволяє не 

випустити з уваги інтереси зацікавлених сторін і налаштувати на них 

процеси. Крім того, це перший крок до побудови збалансованої системи 

показників. 

Другий класифікаційний критерій ділить процеси на ті, що спрямовані 

на створення цінності для зацікавлених сторін, і ті, що забезпечують процеси 

створення цінності. 

Бізнес-процеси ініціюються завжди ззовні і реалізуються після рішення 

керівництва про доцільність їх здійснення. Звичайно, не всі ініційовані ззовні 

процеси обов'язково звідти і фінансуються. Спілкування, скажімо, з 

пожежною інспекцією може породити процес, платити за який доведеться з 

власних коштів. 

Процеси управління головним чином пов'язані з виробленням стратегії 

і координацією паралельно йдуть бізнес-процесів, а допоміжні запускаються 

час від часу при виникненні потреби в них. 

Другий ієрархічний рівень - тактичний - передбачає розгортання 

процесів, пов'язаних з етапами життєвого циклу продукції. Цикл, як відомо, 

починається з маркетингу. Постачальники цього процесу знаходяться зовні 

організації, з споживачами справа йде складніше. До них можна віднести і ті 

структури, які перехоплюють у маркетингу «естафетну паличку» і несуть 

далі - в дослідження і розробки, і вищий менеджмент, якому маркетинговий 

процес не може бути байдужим. 
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На наступному етапі виникає процес досліджень і розробок. Його 

споживачами виступають технологічні служби, зайняті пуско-

налагоджувальними роботами і технологічною підготовкою виробництва. 

Вони і перехоплюють естафету на наступному етапі, породжуючи відповідні 

процеси. А їх, в свою чергу, вже чекають з нетерпінням виробничники - 

головні виконавці власне виробничих процесів. Зазвичай саме на виконавців 

зосереджено основну увагу. Але така точка зору абсолютно невиправдана. Та 

й виробництвом справа не закінчується. За ним слідує поширення товару або 

послуги (продаж), а далі - процеси після продажного обслуговування і, 

нарешті, утилізації. Після чого все починається спочатку. 

Третій рівень - оперативний - виділяє процеси, які можуть групуватися 

як в проекти, так і в дії окремого співробітника на робочому місці. Саме 

властивість фрактальності дозволяє будувати такі процеси. Завдяки 

фрактальності процеси природним чином вкладаються один в одного на 

зразок «матрьошки» - від робочого місця до кабінету директора. А це 

означає, що виділені три рівня взаємопов'язані і утворюють єдину систему. 

Перехід на процесний спосіб опису діяльності передбачає наочне 

уявлення блок-схеми (або схеми потоків) процесу. Графічне представлення 

процесів створює простий і зрозумілий мові опису, істотно полегшує обмін 

інформацією (або, як тепер прийнято говорити, комунікацію) і по вертикалі, і 

по горизонталі. Наочність полегшує вирішення багатьох нагальних завдань, 

наприклад, оцінку числа людей, необхідного для забезпечення послідовності 

операцій бізнес-процесу. Це досягається завдяки послідовному розкриттю 

«матрьошки» бізнес-процесів аж до рівня окремого оператора (виконавця). 

Таким чином, визначається «робоча зона» кожного виконавця і їх взаємодію 

у внутрішньому ланцюжку «постачальник - споживач». 

Звідси випливає можливість формулювання посадових інструкцій і 

службових обов'язків кожного співробітника. В рамках процесного підходу, 

як, втім, і в рамках міжнародних стандартів ISO серії 9000, змінюється роль і 

структура таких документів, як, наприклад, посадові інструкції. Справа в 
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тому, що тепер посадова інструкція стає практичним документом, 

використовуваним кожен день, а не що порошиться десь у відділі кадрів. У 

ній фіксуються всі дії, виконання яких покладено на даного співробітника. І 

якщо в ході безперервного вдосконалення процесу якісь дії змінюються, це 

треба негайно відобразити в інструкції. Самі дії треба описати не загальними 

словами, а операціональними виразами, що допускають ефективне навчання 

і, якщо треба, перевірки. 

Завдяки локалізації точок контролю, процесний підхід допомагає 

організації інформаційних потоків бізнес-процесів. По-перше, стає 

зрозумілим, де важливо збирати інформацію, за допомогою яких засобів 

вимірювання і якими статистичними методами варто користуватися при її 

згортку та поданні. А по-друге, проясняється організація механізмів обміну 

інформацією, її накопичення і зберігання. 

Процесний підхід полегшує опис взаємодій бізнес-процесу і 

допоміжних процесів, перш за все таких, як процеси обслуговування і 

ремонту. Спрощується, звичайно, і взаємодія з процесами управління. 

Безперервне поліпшення процесів - необхідна стратегія бізнес-

діяльності на конкурентному ринку, оскільки: 

- ступінь прихильності споживача залежить від величини тієї цінності, 

яку він набуває у компанії; 

- придбана цінність є результатом бізнес-процесів; 

- тривалий успіх в умовах конкуренції вимагає постійного підвищення 

цінності того, що поставляється на ринок; для безперервного підвищення 

здатності створювати цінності компанія повинна постійно поліпшувати свої 

процеси створення цінностей. 

Значимість процесів вже при створенні неоднакова. Тому навіть 

кардинальні поліпшення другорядних процесів зазвичай не приводять до 

яких-небудь значних результатів в бізнесі, в той час як невеликі поліпшення 

важливих процесів можуть дати істотний приріст бізнес-результатів. 
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Представлена стратегія механізму поліпшення процесів була створена, 

щоб уникнути пастки парадоксу процесів і стимулювати такі інвестиції в 

поліпшення процесів які принесуть значні результати. Стратегія включає в 

себе чотири етапи. 

На першому етапі (збір даних) відбувається збір інформації і даних, 

необхідних для відбору процесів. На другому (вибір процесів) на основі 

зібраної інформації і даних робиться вибір. Дії на цих етапах здійснюють 

тільки один раз. 

Етапи третій і четвертий включають в себе кроки, необхідні для 

створення системи управління та безперервного поліпшення процесів. 

Основна відмінність полягає в тому, що на третьому етапі мова йде про 

відповідальність керівників компанії, а на четвертому - про відповідальність 

власника (власника) процесу. Механізми цих етапів діють постійно. 

Стратегія побудована на кількох основних принципах. Принципи 

важливості процесів і якості їх функціонування використовуються для того, 

щоб відбирати процеси. Принцип зрілості процесів використовується для 

забезпечення системності в підході до вибору методів поліпшень для 

обраних процесів. Незважаючи на те, що в методології стратегії закладена 

необхідність вимірів того як функціонує процес, застосовуваний підхід не 

вимагає спочатку розробки всебічної системи вимірювань. Все залежить від 

зрілості процесу: розробка, впровадження та застосування тих чи інших 

показників діяльності повинні визначатися ступенем готовності процесу до 

таких вимірів. Турбота про внутрішньо фірмових процесах повинна бути 

головною відповідальністю керівників. Без ефективного нагляду і 

керівництва з боку менеджерів шанси стати жертвою парадоксу процесів 

значно підвищуються. Третій етап дає можливість цього уникнути. 

Очевидно, що запропонована стратегія - це підхід, який вимагає часу. 

Дорога до благополуччя і ефективним процесам вимагає визначення і 

постійної актуалізації пріоритетів. Для досягнення помітних результатів 

стратегія повинна застосовуватися неухильно з самого початку, і її реалізація 
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вимагає, щоб на всьому шляху вона твердо спиралася на описані принципи. 

Це найшвидший і найнадійніший шлях до успіху. 

 

2.4. Поетапна реалізація процесного підходу 

2.4.1. Збір даних 

 

Виявлення ланцюжків створення цінностей. Виявлення ланцюжків 

створення цінностей - перший крок в стратегії підприємства. Такий 

ланцюжок складається з ключових дій, необхідних для просувань продукції 

або послуги від первісної ідеї до надходження до кінцевого споживача 

цінність може бути визначена тільки кінцевим споживачем і має значення 

стосовно конкретної продукції або послуги. Інформації про продукт або 

послугу може бути об'єднана з інформацією про цінності, визначеної 

споживачем, щоб розробити пропозицію по створенню цінності. У цьому 

документі описані можливі вигоди для споживачів, суміщені з такою 

ціновою політикою, яка, з одного боку, буде приваблива для споживачів, а з 

іншого - забезпечить досягнення фінансових цілей підприємства. Подібний 

документ необхідний для оцінки внеску в створювані цінності відповідних 

виробничих процесів і виявлення зв'язку цінності з різними внутрішніми 

структурами, системами і характеристиками. 

Реєстрація внутрішньо фірмових процесів. Наступний крок - виділення 

бізнес-процесів, процесів менеджменту і допоміжних процесів, що діють на 

підприємстві. Один з підходів до ідентифікації бізнес-процесів пов'язаний з 

вивченням матеріальних та інформаційних потоків між підприємством і 

зовнішнім світом. Вміщені в цих потоках матеріальні і інформаційні об'єкти - 

або виробляються, або споживаються в результаті процесу. Для кожного 

ідентифікованого процесу корисно визначити стан відповідних об'єктів в 

період проходження їх між підприємством і зовнішнім світом. Наприклад, 

замовлення споживача може перебувати в стані «отримано», «замовлена», 
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«випущено», «відібрано», «упаковано», «відвантажено», «оплачено». Кожна 

зміна стану є результатами процесу. 

Коли ідентифікація процесів завершена, їх необхідно описати. В опис 

для початку можуть бути включені наступні пункти: 

1. Назва. Для цього потрібно використовувати конструкцію дієслів і 

об'єктів, наприклад: «розробити виріб» або «виконати замовлення». 

2. Мета. Описується основна (визначальна) мета процесу, починаючи з 

первісної ідеї і закінчуючи змінами, які підвищують цінність продукту, що 

виробляється. 

3. Межі. Потрібно відділити процес від навколишнього його 

середовища. Найкраще це зробити за допомогою кордонів взаємодії між 

споживачем і постачальником. 

4. Взаємозалежності. Описуються ключові взаємозалежні відносини 

між процесом і іншими процесами. 

Наступні пункти можуть бути включені в опис тільки після того, як 

будуть визначені: 

а) власник (власник) процесу - особа (особи), яке відповідальне за 

розробку і функціонування процесу; 

б) цілі діяльності - головним чином спрямовані на реалізацію 

пропозиції по створенню цінності, а також на ключові джерела та бажані 

результати бізнес-діяльності; 

в) характеристики діяльності - включають системи вимірювань і 

відповідні стандарти, які використовуються для управління процесами; 

г) управління функціонуванням процесів - описуються методи, які 

використовуються для управління процесами; 

д) механізми зворотного зв'язку - визначаються основні методи 

виявлення ступеня задоволеності споживачів та реагування на їхні скарги. 

Функціонування процесу оцінюється за трьома напрямками: 
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- результативність - синонім якості. Цей показник показує, наскільки 

результати процесу відповідають потребам і очікуванням споживачів. 

Результативність важлива, в першу чергу, для споживача; 

- ефективність відображає, наскільки мінімізовані ресурси і усунені втрати 

при досягненні необхідного результату. Ефективність, в першу чергу, 

потрібна підприємству для забезпечення необхідної прибутковості; 

- гнучкість характеризує здатність процесу пристосовуватися до змін. Це не 

еквівалент дій з управління змінами. Гнучкість - це здатність процесу 

дізнаватися про зміни зовнішніх умов і швидко реагувати на зміни, 

перебудовуючи так, щоб це не знижувалась результативність і ефективність. 

Ці аспекти використовуються як основа для класифікації зрілості процесів і 

вироблення рекомендацій з розробки критеріїв оцінки процесів. 

Визначення значущості процесу. Характер процесів використовується для 

опису їх важливості з точки зору двох аспектів: придатності для створення 

цінності та придатності для вирішення стратегічних завдань. 

Процеси можна характеризувати за їхньою здатністю створювати цінності, 

використовуючи для цього три категорії. 

1. Процеси, що створюють цінності. 

2. Процеси, що створюють можливості для створення цінності. 

3. Підтримка процесів. 

Процеси, що створюють цінності, як правило, пов'язані з основною 

спеціалізацією підприємства і є ключовими для реалізації його місії. Ці 

процеси спостерігають зовнішні споживачі і відчувають їх на собі. 

Інший аспект - значимість процесу для стратегії. У цьому вимірі процеси 

класифікують в залежності від їх важливості для довгострокових стратегій 

підприємства. 

Виявлення проблем, пов'язаних з процесами. Проблеми можна виявити, 

якщо оцінювати функціонування процесів за двома критеріями. 
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1. З точки зору споживача (вимір результативності), що дозволяє з'ясувати 

наявність і зміст проблем, що стосуються отриманих ними продукції або 

послуг. 

2. Вартісний аспект функціонування (вимірювання ефективності) дозволяє 

оцінити виробничі витрати на ключові процеси. Функціонально-вартісний 

аналіз (ФВА) - кращий для цього метод. Принципи ФВА прості: продукція та 

послуги виробляються в процесі виробничої діяльності, на її здійснення 

необхідні ресурси, а споживання ресурсів породжує необхідність витрат. 

Визначивши витрати, що виникають в результаті споживає ресурси 

діяльності, можна оцінити ці витрати з точки зору як продукції, так і процесу. 

Класифікація процесів по їх зрілості. Вимога постійного вдосконалення 

процесів дозволяє запропонувати простий шлях для оцінки їх зрілості і 

вибору стратегії поліпшення процесу. 

 

2.4.2. Вибір процесів 

 

Визначення пріоритетних процесів і стратегій. На цьому кроці 

використовують інформацію про характер (ступенем важливості) процесів, їх 

функціонуванні і зрілості, отриману на етапі 1, щоб визначити процеси, які 

вимагають негайної турботи. 

Найвища ступінь пріоритетності буде у процесів, що мають важливе 

значення, але низькі показники функціонування. Саме ці процеси є 

основними об'єктами для більш активних дій, таких як перепроектування і 

реінжиніринг. 

Процеси із середніми рівнями значущості або функціонування мають 

пріоритетність другого ступеня. Для підвищення їх потенціалу можна 

застосовувати методи, які не відносяться до кардинальних, наприклад, метод 

безперервного поліпшення процесів. 
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Процеси, що знаходяться на найнижчому рівні за значимістю можуть 

бути розглянуті на предмет передачі їх в інші організації або для 

застосування їх при виробництві інших видів продукції. 

 

2.4.3. Встановлення власників процесу 

 

Традиційно увагу керівництва зосереджено на головній ієрархічній 

одиниці компанії - департамент. Однак бізнес-процес часто порушує 

внутрифірмовий кордон, перетинаючи в ході своєї реалізації цілий ряд 

підрозділів, кожне з яких відповідає тільки за одну сторону його 

функціонування і тому має односторонній і часто обмежений погляд на 

процес в цілому. В результаті ніхто не несе відповідальності за весь процес. 

Власник процесу несе відповідальність за його розробку, 

документування, вимір функціонування, а також за навчання співробітників 

та взаємозв'язку беруть участь в реалізації процесів. 

 

2.4.4. Нагляд і оптимізація 

 

Постійний аналіз з боку керівництва. До цього моменту керівництво 

компанії вже виділило пріоритетні процеси, визначило власників процесів і 

встановило мети функціонування. Відповідальність за остаточні результати 

все ще залишається за керівництвом організації. Тому керівники компанії 

повинні регулярно спостерігати за тим, як функціонують пріоритетні 

процеси, підтримувати діяльність по їх покращенню та визначати людей, 

відповідальних за конкретні результати. 

Оптимізації організаційних структур і систем. У міру того як 

накопичується досвід управління процесами і поліпшення діяльності, іноді 

стає необхідним встановити більш тісний зв'язок внутрішніх структур і 

систем підприємства з ключовими бізнес-процесами. Це вимагає підтримки і 

владних рішень з боку вищого керівництва. Без серйозної підтримки вищого 
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керівництва і його лідируючої ролі важко здійснити будь-які значні зміни в 

розмежуванні повноважень всередині компанії. 

  

2.4.5 Управління та поліпшення процесів 

 

Це реалізація системи ітерацій з управління і поліпшенню процесів, яка 

відображає цикл «план - здійснення - перевірка - дія». Ключове положення 

цього етапу - вимір функціонування і моніторинг. На цьому етапі основну 

відповідальність несе власник процесу. 

Моніторинг функціонування процесів. На цьому кроці власник процесу 

регулярно спостерігає і оцінює результати функціонування процесу. 

Виявлення потреб в поліпшенні. Потреби в поліпшенні визначаються на 

основі значущості, а також показників функціонування і зрілості процесів. 

Ініціювання та управління поліпшеннями. Власники процесу повинні 

вибирати і впроваджувати поліпшення, ґрунтуючись на пріоритетах бізнесу і 

рівнях функціонування процесу. 

Вибір стратегії поліпшення - дуже важливе рішення. Воно повинно 

враховувати як ступінь необхідних поліпшень, так і поточний рівень зрілості 

проблемного процесу. У загальному випадку існує три способи поліпшень. 

1. Рішення проблеми. 

2. Безперервне поліпшення процесу. 

3. Інновації процесу.  

Закріплення досягнень. Покращення потрібно закріплювати і поширювати 

всередині компанії, щоб використовувати весь їхній потенціал. 

Закріплення поліпшень. Існує кілька передумов для того, щоб ефективно 

перенести пропозицію з креслярської дошки на виробничу лінію, наприклад: 

1) повністю розроблений, розгорнутий план із зазначенням виконавців; 

2) чітку систему звітності; 

3) розподіл відповідальності. 
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Всі три елементи дуже важливі - жоден з них не може компенсувати 

відсутність іншого. У реалізації перших двох елементів безпосередньо беруть 

участь команди, що займаються поліпшенням процесу. А ось зробити так, 

щоб запрацював третій елемент, може тільки вище керівництво. 

Подальше просування поліпшень всередині підприємства - це самостійний 

набір завдань, який включає: 

1) визначення того, де поліпшення можуть принести вигоду; 

2) визначення, як поширювати поліпшення; 

3) передачу умінь і знань, необхідних для впровадження поліпшень. 

Тут також участь вищого керівництва є життєво важливим для того, щоб 

поширення поліпшень відбулося. 

 

2.5. Система менеджменту АТ «Гідросила» і її процеси 

 

Для розробки, впровадження та поліпшення результативності СМ на 

підприємстві застосований процесний похід. Процесний підхід дозволяє 

планувати процеси і їх взаємодія. 

Управління процесами і системою як єдиним цілим забезпечується 

використанням методології Plan-Do-Check-Act (PDCA) із загальною 

орієнтацією на мислення, засноване на оцінці ризиків, націлене на 

попередження небажаних результатів. Цикл PDCA дозволяє гарантувати, що 

всі процеси забезпечені ресурсами і управляються належним чином, а також, 

що можливості для поліпшення виявляються і реалізуються (рисунок 2.1). 
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Рис. 2.1. Схематичне представлення процесу в системі з використанням 

методології Plan-Do-Check-Act (PDCA) 

 

При процесному підході кожна функція підприємства розглядається як 

процес. Сукупність процесів формує їх взаємопов'язаний ланцюг, де виходи 

одного процесу можуть служити входами або керуючими діями подальших 

процесів. 

Перевагою процесного підходу є можливість здійснення постійного 

контролю взаємозв'язків між окремими процесами в загальній мережі 

процесів, управління ними як системою. Це сприяє результативному та 

ефективному досягненню запланованих результатів і поліпшення діяльності 

підприємства в цілому відповідно до політики і стратегічним напрямком 

(Рисунок 2.2). 
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Рис. 2.2. Схема управління послідовністю і взаємодією процесів 

 

При створенні, і впровадження системи менеджменту на підприємстві 

виконано наступне: 

а) визначені необхідні процеси і очікувані виходи цих процесів; 

б) визначена послідовність і взаємодію цих процесів; 

в) встановлені критерії та порядок розрахунку критеріїв, необхідних 

для результативного виконання процесів і управління ними; 

г) визначені ресурси, необхідні для забезпечення виконання та 

контролю цих процесів; 

д) призначені відповідальні особи та визначено їх повноваження для 

виконання цих процесів; 
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е) проводиться визначення ризиків, пов'язаних з функціонуванням СМ і 

діяльністю підприємства в цілому; 

ж) здійснюється моніторинг, вимір, оцінка і аналіз результативності 

процесів для забезпечення досягнення ними поставлених цілей і показників; 

з) виконуються дії, необхідні для досягнення запланованих результатів 

та постійного вдосконалення цих процесів і СМ в цілому; 

і) поширюється інформація по розробці, впровадженню і оновленню 

СМ по всьому підприємству в обсязі, необхідному для забезпечення якості 

продукції, проектів і послуг; 

к) періодично оцінюється і, при необхідності, оновлюється, 

поліпшується СМ і її процеси з метою безперервного поліпшення. 

Специфічні особливості в діяльності підприємства, спеціальні вимоги 

до якості продукції відображаються в документованої інформації, 

нормативних документах, договорах із замовниками та постачальниками, 

інструкціях, оформлених, узгоджених, затверджених і зареєстрованих у 

встановленому порядку. 

Документована інформація, необхідна для забезпечення виконання 

процесів, управляється і зберігається. 

Схема процесів системи менеджменту відображена в додатку А і 

демонструє взаємозв'язок процесів на підприємстві. 

В додатках Б, В, Д, Е схеми ілюструють важливу роль споживача 

(замовника) у визначенні вхідних вимог до процесів, на виході яких 

аналізується ступінь задоволеності споживача. 

Схеми процесів охоплюють всі види діяльності, які входять в систему 

менеджменту підприємства, і показують взаємозв'язок між ними. 

Як правило, основних бізнес-процесів на підприємстві небагато, зазвичай не 

більше десяти. Процесний підхід підводить до необхідності переходу на так 

зване «худе виробництво» або «худу» бережливу організаційну структуру 

(Lean production). Основними рисами такої реорганізації є: 

- широке делегування повноважень і відповідальності; 



57 
 

 

 

- скорочення числа рівнів прийняття рішень; 

- поєднання принципу цільового управління з груповою організацією праці; 

- підвищена увага до питань забезпечення якості продукції та послуг, а також 

роботи підприємства в цілому; 

- автоматизація технологій виконання бізнес-процесів. 

Процесний підхід до управління бізнес-процесами та подальшій 

розробці вимог до інформаційних систем дозволяє оперативно 

супроводжувати (змінювати і допрацьовувати) описані раціональні 

технології робіт, безболісно (паралельно з експлуатацією) для користувачів 

модернізувати інформаційну систему підприємства, нарощувати потужність 

бази даних і підтримувати її в актуальному стані. 

Іншою найважливішою перевагою застосування процесного підходу є 

можливість формалізації технології виконання робіт по реорганізації 

діяльності підприємств та проектування інформаційних систем підтримки 

раціональних бізнес-процесів. 

Основними цілями проектування інтегрованої системи підприємства, як 

правило, є: 

- проведення системного аналізу бізнес-процесів і моделювання 

раціональних технологій роботи підприємства; 

- розробка перспективної організаційної структури підприємства і варіанти 

розподілу між структурними підрозділами елементів раціональних 

технологій робіт; 

- розробка положення по організації управління підприємства; 

- розробка системного проекту інтегрованої інформаційної системи 

підприємства. 

Вивчення існуючої організаційної структури та фінансово-господарської 

діяльності заводу дозволило виділити чотири види бізнес-процесів заводу: 

1. Основний бізнес-процеси, який представляє певну комерційну цінність для 

клієнтів і в результаті виконання яких покриваються витрати і формується 

прибуток заводу; 
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2. Бізнес-процес проектування; 

3. Управління; 

4. Підтримка. 

 

 

 

Рис. 2.3. Межі бізнес-процесів [10] 

 

Кожен бізнес-процес має свої кордони (рис. 2.3) і певні ролі (власник, 

лідер, член команди, зовнішній консультант, координатор, комунікатор). 

На заводі генеральний директор і директора за напрямками є 

власниками бізнес-процесів які відповідають за ефективність їх виконання. 

Для всіх бізнес-процесів розроблені відповідні функціонально-

інформаційні моделі, призначення яких полягає в наступному: 

• визначення трудомісткості бізнес-процесів і трудовитрат учасників 

бізнес-процесів, а також розробка обґрунтованих рекомендацій щодо 

реорганізації бізнес процесів; 

• розробка системи обліку витрат для проведення аналізу ефективності 

виконання бізнес-процесів на основі виконуваних функцій (дій) 

(функціонально-вартісний аналіз / Activity Based Costing) учасниками бізнес-

процесів - структурними підрозділами і посадовими особами заводу; 

• розробка системи планування (бюджетування) за структурними 

підрозділами заводу; 
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• поточний фактичний контроль за процесом виконання бюджетів 

(планів) і визначення відхилень; 

• розробка Положення з документообігу заводу, в якому представлені 

схеми і моделі процедур документообігу по кожному бізнес-процесу заводу; 

• розробка системного проекту корпоративної інформаційної системи 

заводу, що складається зі структури і складу автоматизованих робочих місць, 

їх функціональних і інформаційних специфікацій, а також складу технічних 

засобів для кожного бізнес-процесу заводу. 

Розглянемо основні посадові обов'язки в рамках системи управління 

підприємства: 

Метою діяльності відділу планування виробництва є планування 

виробництва, контроль виготовлення готових виробів і комплектуючих для 

задоволення споживачів точно в строк, оптимізація витрат виробництва і 

рівня незавершеного (НЗП) виробництва. 

Мета діяльності відділу закупівель полягає в своєчасному 

комплектному і безперебійному забезпеченню підприємства всіма 

необхідними для його виробничої діяльності матеріальними ресурсами 

необхідної якості при оптимальних витратах. 

Мета діяльності фінансової служби полягає у здійсненні фінансового 

планування, мобілізації та управління фінансовими ресурсами для 

забезпечення безперебійної роботи підприємства, в здійсненні контролю за 

ефективним та економним використанням фінансових ресурсів, надання 

інформації керівництву підприємства для прийняття управлінських рішень. 

Начальник планово економічної служби займається роботою з 

економічного планування, комплексного аналізу і ціноутворення на 

підприємстві. Забезпечує доведення планових показників до підрозділів 

підприємства і контролює їх виконання. Організовує роботу з обліку і аналізу 

результатів виробничо-господарської діяльності підприємства. 

Головний конструктор здійснює керівництво розробкою та 

узгодженням планів впровадження проектів, планів дослідно-
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конструкторських робіт (ДКР), планів проведення патентних досліджень. 

Організувати виконання планів по розробці і освоєнню нових і 

модернізованих продуктів. Здійснювати керівництво по проведенню 

експериментальних робіт по створенню нових продуктів і модернізації 

існуючих виробів. 

Головний технолог організовує технологічну підготовку виробництва 

нових і модернізованих виробів, вузлів і деталей шляхом впровадження 

нових прогресивних технологій, устаткування, інструменту, матеріалів, 

заготовок, прийомів і способів робіт у встановлені терміни з оптимальними 

витратами. Постійно і планомірно скорочення витрат виробництва за рахунок 

вдосконалення конструкції і технології виготовлення продукції, а також 

інших інженерних рішень. 

Начальник відділу управління персоналом визначає потребу в 

персоналі, забезпечує укомплектування підприємства працівниками 

необхідних професій та кваліфікації. Забезпечує ознайомлення прийнятих на 

підприємство працівників з пропонованими до них кваліфікаційних вимог, 

посадовими обов'язками, формами і системою оплати праці, умовами праці, 

розпорядком робочого дня і режимом роботи підприємства. Забезпечує 

виконання робіт з формування кадрового резерву, створення і ведення 

накопичувального банку даних про кандидатів на працевлаштування. Брати 

участь в роботі по атестації кандидатів і проведенні конкурсів на заміщення 

вакантних і планованих посад. 

На підприємстві створені такі підрозділи: 

- Ливарний цех, 

- Виробництво шестерень, 

- Виробництво насосів серії Майстер 

- Виробництво насосів серії К 

- Відділ головного механіка, 

- Відділ головного енергетика, 

- Відділ головного металурга, 
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- Відділ головного метролога, 

- Відділ управління якістю, 

- Лабораторія дослідження матеріалів, 

- Відділ охорони праці, 

- Планово-економічний відділ, 

- Фінансовий відділ, 

- Відділ організації праці та заробітної плати, 

- Бухгалтерія. 

Одним з основних етапів управління підприємством є аналіз 

результативності процесів. Результативність системи менеджменту 

оцінюється за результативністю процесів: 

- проектування та розробки; 

- закупівель; 

- планування виробництва; 

- виробництва продукції; 

- якості продукції; 

- управління персоналом; 

- управління інфраструктурою; 

- управління обладнанням для моніторингу та вимірювань; 

- визначення задоволеності споживача; 

- внутрішнього аудиту; 

- моніторингу та вимірювання продукту; 

- постійного вдосконалення. 

З метою виконання поставлених цілей підприємства обов'язковою 

функцією організації виступає контроль за процесами з подальшим 

проведенням аналізом і розробкою і впровадженням коригувальних дій.  

На підприємстві розробленні та на постійній основі ведеться 

моніторинг таких показників: 

Порядок розрахунків показників блоку «управління ресурсами» 
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1. Відділом управління персоналом аналізується укомплектованість 

виробничих підрозділів основними робочими (%), критерій не повинен 

перевищувати 80%. Пункт в ISO 7.1.2 

Р7.1 = 
пп

пф




100,         (2.1) 

де - КПФ - середньооблікова кількість персоналу фактичне; 

Кпп - кількість персоналу планове згідно з виробничим завданням. 

2. Відділ управління персоналом проводить аналіз рівня плинності кадрів 

(%), який не повинен перевищувати 20%. Пункт ISO 7.1.2 

Р7.2 = 
рс

ру




100,        (2.2) 

де - Кру - кількість звільнених працівників за звітний період, визначених 

відповідно до «Методики розрахунку коефіцієнта плинності кадрів. 

Крс - кількість середньооблікова працівників за звітний період. 

3. Службою головного механіка обчислюється коефіцієнт виконання 

графіків технічного обслуговування (ТО) устаткування, який повинен 

бути не більше 0,95. Пункт ISO 7.1.3 

Р7.3 = 
кпр

квр




,        (2.3) 

де - Кквр - кількість обладнання, що пройшов ТО згідно графіка (шт.); 

Ккпр - кількість планованого обладнання для проведення ТО обладнання 

на місяць (шт.). 

4. Служба головного механіка розраховує коефіцієнт виконання планових 

поточних ремонтів (не більше 0,95%) 

Р7.5 = 
плр

прр




,        (2.4) 

де - Кпрр - кількість вироблених ремонтів обладнання (шт.); 

Кплр - кількість запланованих ремонтів обладнання (шт.). 
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5. Інструментально-нормативний відділ визначає своєчасне забезпечення 

виробництва ріжучим інструментом і оснащенням згідно з 

номенклатурою виготовлених виробів (%) (не більше 0,9%) 

Р7.6 = 
Кз

Кф
100;        (2.5) 

де - Кф - кількість інструменту фактично отриманого в термін поставки; 

Кз - кількість інструменту і оснастки заявленого згідно специфікації на 

певний термін поставки згідно з договором. 

6. Інструментально-нормативний відділ обчислює коефіцієнт якості 

виконання заточування інструменту: (черв'ячні фрези, долбяки, шевера) 

Р7.7 = 
зт

зтп




,        (2.6) 

де - Кзтп - кількість заточеного інструменту прийнятого в виробництво 

(шт.). 

Кзт - кількість заточеного інструменту (шт.); 

7. Інструментально-нормативний відділ обчислює коефіцієнт виконання 

заявок на ремонт інструменту і оснастки для виробничих підрозділів (Не 

більше 0,9%) 

Р7.8 = 
пзр

вр




,    (2.7) 

де - КВР - кількість виконаних заявок на ремонт (шт.); 

Кпзр - кількість поданих заявок на ремонт інструменту (шт.). 

8. Служба охорони праці коефіцієнт виконання прийнятих заходів щодо 

усунення ризиків і виявлених порушень в сфері охорони праці (Не більше 

0,85%) 

Р7.9 = 
зм

вм




,        (2.8) 

де - Квм - кількість виконаних заходів; 

КЗМ - кількість запланованих заходів. 
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Порядок розрахунків показників блоку «Процес управління ресурсами 

для моніторингу та вимірювань» 

1. Відділ головного метролога коефіцієнт виконання повірки обладнання 

для моніторингу та вимірювань, законодавчо не регулюються ЗВТ 

Р7.10 = 
пк

к




,        (2.9) 

де - Кк - кількість обладнання для моніторингу та вимірювання, що 

пройшов калібрування (шт.); 

Кпк - кількість обладнання для моніторингу та вимірювання, 

запланованого для калібрування (шт.). 

2. Відділ головного метролога коефіцієнт виконання повірки обладнання 

для моніторингу та вимірювань законодавчо регульованих ЗВТ 

Р7.11  =  
пп

п




 ,        (2.10) 

де - Кп - кількість повіреного обладнання для моніторингу та 

вимірювання, (шт.); 

Кпп - кількість обладнання для моніторингу та вимірювання, 

запланованого для повірки (шт.). 

3. Відділ головного метролога коефіцієнт виконання заявок щодо 

забезпечення засобами вимірювальної техніки (ЗВТ) виробничих 

підрозділів 

Р7.12  = 
Кв

Кпз
 ,        (2.11) 

де - Кв - кількість виконаних заявок (шт.); 

КПЗ - кількість поданих заявок на забезпечення ЗВТ (шт.). 

4. Навчальний центр коефіцієнт виконання плану внутрішньо фірмового і 

зовнішнього навчання 

Р 7.13 = 
Кпл

Кф
,        (2.12) 
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де - Кф - фактична кількість годин навчання на одного працівника 

підприємства; 

Кпл - плановане кількість годин навчання на одного працівника 

підприємства в запланованому періоді. 

Порядок розрахунків показників блоку «Функціонування» ISO п. 8 

1. Відділ планування виробництва і запасів коефіцієнт задоволеності заявок 

споживачів 

Р8.1 = 
зи

пи




,        (2.13) 

де - Кпи - кількість прийнятих у виробництво виробів за звітний період (шт.); 

Кзи - кількість заявлених у виробництво виробів за звітний період (шт.). 

Порядок розрахунків показників блоку «Процес проектування і 

розробки» ISO п. 8.3 

1. Служба головного конструктора коефіцієнт дотримання термінів 

виконання етапів проектування нового виробу (APQP) 

Р8.2 =
.

..

Тплан

ТпрТфакт 
,       (2.14) 

де - Тфакт. - кількість фактично виконаних етапів проектування (шт.); 

Тпр. - кількість припинених етапів проектування (шт.); 

Тплан. - кількість запланованих етапів проектування (шт.). 

2. Служби головного конструктора, головного металурга і управління 

якістю коефіцієнт якості розробки технічної документації на 

відповідність нормативній документації 

Р8.3 = 1 - 
пнк

знк




,       (2.15) 

де - Кзнк - кількість зауважень нормоконтролер (шт.); 

КПНК - кількість аркушів А4, які пройшли нормоконтроль (шт.). 

3. Відділ головного метролога коефіцієнт якості розробки технічної 

документації на відповідність метрологічним вимогам 
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Р8.4 =1 - 
пмэ

змэ




,        (2.16) 

де - Кзме - кількість зауважень за результатами метрологічної експертизи 

(шт.); 

Кпме - кількість аркушів А4, які пройшли метрологічну експертизу (шт.). 

4. Служба головного технолога, головного металурга коефіцієнт виконання 

робіт з технологічної підготовки виробництва освоєння нових виробів 

Р8.5 = 
n

Кn
,         (2.17) 

де - Kn - кількість виконаних робіт з технологічної підготовки; 

n- кількість робіт запланованих в Плані-графіку підготовки виробництва. 

5. Служба головного конструктора коефіцієнт якості проектних робіт: 

Р8.6 =
.

.

Кобщ

Кпол
,        (2.18) 

де - Кпол. - кількість випробуваних дослідних зразків з позитивним 

результатом (шт.); 

Кобщ. - загальна кількість випробуваних дослідних зразків (шт.). 

Порядок розрахунків показників блоку «Процес закупівель» 

1. Відділ закупівель відсоток надійшла забракованої продукції 

Р8.7 = 
з

брз




 100,       (2.19) 

де - Кбрз - вартість (кількість) забракованої продукції, що надійшла від 

постачальників (грн.); 

Кз - вартість (кількість) закупленої продукції, що надійшла від 

постачальників (грн.). 

2. Відділ закупівель втрати від закупленої продукції з відхиленнями від 

погодженої документації, виданої в виробництво за актами на заміну (%) 

Р8.8 = 
з

аз




 100,       (2.20) 
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де - Каз - вартість додаткових витрат на продукцію, що надійшла від 

постачальників і виданої у виробництво за актами на заміну * (грн.); 

Кз - вартість закупленої продукції, що надійшла від постачальників (грн.). 

* Акти на заміну зі збільшенням витрат. 

Порядок розрахунків показників блоку «Процес виробництва 

продукції» 

1. Відділ планування виробництва і запасів коефіцієнт виконання плану 

виробництва 

Р8.9 = 
пв

сгп




,        (2.21) 

де - КСГП - кількість продукції, зданої на склад готової продукції (шт.); 

Кпв- кількість продукції, запланованої до виробництва (шт.). 

2. Служба головного технолога, головного металурга коефіцієнт 

дотримання технологічної дисципліни 

Р8.10 = 
пто

зтд




,        (2.22) 

де - Кзтд - кількість операцій, по яких виявлені невідповідності при 

перевірці технологічної дисципліни (шт.); 

КПТО - кількість перевірених технологічних операцій при перевірці 

технологічної дисципліни (шт.). 

3. Відділ управління якістю коефіцієнт рівня якості продукції, що 

випускається 

Р8.11 = 
Nб..

..

иNг

иNг
 ,       (2.23) 

де - Nг.и. - кількість виробів, відвантажених споживачеві; 

Nб - кількість виробів, забракованих у споживача (дані Департаменту 

сервісної служби Приватного АТ «ТД« Гідросила ») 

Порядок розрахунків показників блоку «Оцінка результативності» 
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1. Відділ управління якістю коефіцієнт виконання заходів щодо поліпшення 

СМЯ за результатами аналізу вищим керівництвом за рік 

Р9.1 = 
зм

вм




,        (2.24) 

де -Квм - кількість виконаних заходів; 

КЗМ - кількість запланованих заходів. 

2. Служба головного енергетика коефіцієнт виконання заходів щодо 

поліпшення СЕМ 

Р9.2 = 
зм

вм




,        (2.25) 

де -Квм - кількість виконаних заходів; 

КЗМ - кількість запланованих заходів. 

3. Відділ управління якістю коефіцієнт задоволеності споживача * 

Ку =
∑ У∗В𝑛
1

∑ 𝐵𝑛1
,        (2.26) 

де Ку - середнє значення задоволеності споживача, бали; 

У 1-10 - середнє значення оцінки за кожним критерієм, бали; 

В 1-10 - середнє значення важливості по кожному критерію, бали. 

Коефіцієнт задоволеності,%; 

Р9.3 = Ку*100/ Б, 

де Б - максимальна кількість балів (5). 

Порядок розрахунків показників блоку «Удосконалення» 

1. Відділ управління якістю коефіцієнт виконання заходів щодо підвищення 

якості продукції 

Р10.1 = 
зм

вм




,        (2.27) 

де - Квм - кількість виконаних заходів з підвищення якості (шт.); 

КЗМ - кількість запланованих заходів, терміни виконання яких закінчені 

(шт.). 
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2. Відділ управління якістю коефіцієнт виконання коригувальних дій 

Р10.2 = 
вн

ун




,        (2.28) 

де -кун - кількість невідповідностей, які усунуті, а також терміни яких 

перенесені (шт.); 

Квн - кількість виявлених невідповідностей (шт.). 

Результативність процесів, які пов’язані з управлінням ресурсів 

наведена в таблиці 2.1. 

Таблиця  2.1  

Результативність процесів 

Найменування критерію оцінки 

результативності процесу 
Служба 

Критерій 

величин

и оцінки 

результа

тивності 

процесу 

Фактичне значення 

величини критерію 

результативності процесу 

2019 2020 

Управління ресурсами (7) 

Укомплектованість виробничих 

підрозділів основними робочими 
ОУП 

Р7.1 ≥ 80% 2159/2464 =  

0,88 

1924/2243*100 

= 85,78% 

Рівень плинності кадрів Р7.2 ≤ 20% 208/4465х100 

= 4,7% 

206/4074*100= 

5,06% 

Коефіцієнт виконання графіків 

технічного обслуговування (ТО) 

устаткування 

СГМ Р7.3  >0,95 232/236 = 

0,98 

243/245=0,99 

Коефіцієнт виконання планових 

поточних ремонтів 

СГМ Р7.5  0,95 2155/ 

2191 = 0,98 

1996/2012=0,99 

Своєчасне забезпечення виробництва 

ріжучим інструментом і оснащенням 

згідно з номенклатурою виробів 

ИНО Р7.6 ≥ 

0,9% 

54205/54205 = 

1 

46175/46175=

1 

Коефіцієнт якості виконання 

заточування дорогого інструменту 

(черв'ячні фрези, шевера) 

ИНО Р7.7 = 1 22938/22938 = 

1 

18470/18470= 

1,0 

Коефіцієнт виконання заявок на 

ремонт інструменту і оснастки для 

виробничих підрозділів 

ИНО Р7.8   0,9 557/576 = 

0,97 

537/582 = 

0,92 

Коефіцієнт виконання прийнятих 

заходів щодо усунення ризиків і 

виявлених порушень в сфері охорони 

праці 

СОТ Р7.9 ≥ 0,85 807/1621 = 

0,5 

Р7.9 = 

1324/1471,2= 

0,9 
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Результативність процесів, які пов’язані з процесами управління ресурсами 

для моніторингу та вимірювань та функціонування наведена в таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 

Процес управління ресурсами для моніторингу та вимірювань та за 

функціонуваннями 

Найменування критерію оцінки 

результативності процесу 
Служба 

Критерій 

величин

и оцінки 

результа

тивності 

процесу 

Фактичне значення 

величини критерію 

результативності процесу 

2019 2020 

Процеси управління ресурсами для моніторингу та вимірювань  

Коефіцієнт виконання калібрування 

обладнання для моніторингу та 

вимірювання законодавчо не 

регулюються ЗВТ 

ОГМетр Р7.10   1 12867/10787= 

1,19 

26931/24045 

= 1,12 

Коефіцієнт виконання повірки 

обладнання для моніторингу та 

вимірювання законодавчо 

регульованих ЗВТ 

ОГМетр Р7.11  1 633/633 = 1 804/804 = 1,0 

Коефіцієнт виконання заявок щодо 

забезпечення засобами вимірювальної 

техніки (ЗВТ) виробничих підрозділів 

ОГМетр Р7.12  0,8 174/321 = 

0,54 

873887,5/ 

1080000,0 = 

0,81 

Коефіцієнт виконання плану 

внутрішньофірмового і зовнішнього 

навчання 

УЦ Р7.13   

0,95 

Для робочих: 

260/210 = 1,24 

Для робочих: 

67/60 = 1,12 

Функціонування 

Коефіцієнт задоволеності заявок 

споживачів 

ОППЗиЗ Р8.1   

0,98 

1,12 1,03 

Коефіцієнт дотримання термінів 

виконання етапів проектування, 

підготовки виробництва КІ 

СГК Р8.2 ≥ 0,7 416/563 = 

0,74 

250/330 = 

0,76 

Коефіцієнт якості розробки 

конструкторської документації на 

відповідність нормативній 

документації 

СГК Р8.3   0,7 1-(52/1948) = 

0,97 

1-(32/1656) = 

0,98 

СГМет 1-(26/1795) = 

0,98 

1- (83/2040) = 

0,96 

Коефіцієнт якості розробки 

технологічної документації на 

відповідність нормативній 

документації 

СГТ Р8.3  ≥ 0,7 1-(53/290) = 

0,82 

1-38/497 = 

0,92 

СГМет 1-(163/1222) 

= 0,93 

1-115/715 = 

0,84 
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Продовження табл. 2.2 

Коефіцієнт якості розробки 

конструкторської документації на 

відповідність метрологічним вимогам 

СГК Р8.4   

0,85 

1-(46/914) = 

0,87 

1-25/318 = 

0,92 

Коефіцієнт якості розробки 

технологічної документації на 

відповідність метрологічним вимогам 

ОУК Р8.4   0,8 1-(14/270) = 

0,95 

1-7/101 = 

0,93 

Коефіцієнт виконання робіт з 

технологічної підготовки виробництва 

освоєння нових виробів 

СГТ Р8.5   0,9 25/59= 0,42 13/13 = 1,0 

СГМет 4/4= 1 5/5 = 1 

Коефіцієнт якості проектних робіт СГК Р8.6   0,7 34/40 = 0,85 17/20 = 0,85 

 

Результативність процесів, які пов’язані з процесом закупівлі, виробництва 

продукції, оцінка результативності та удосконалення наведена в таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 

Процеси закупівлі, виробництва продукції, оцінка результативності та 

удосконалення 

Найменування критерію оцінки 

результативності процесу 
Служба 

Критерій 

величин

и оцінки 

результа

тивності 

процесу 

Фактичне значення 

величини критерію 

результативності процесу 

2019 2020 

1 2 3 4 5 

Процес закупівлі 

Відсоток надійшла забракованої 

продукції 

ОЗ Р8.7 ≤ 1% 396.033/ 

259778,635х 

100 = 0,15 

298,936/ 

229399,66х100 

=0,13% 

Відсоток закупленої продукції з 

відхиленнями від погодженої 

документації, виданої в виробництво за 

актами на заміну 

ОЗ Р8.82,5% 1,325/ 

123473,063* 

100 = 0,001 

17,196/2293

99,665*100

= 

0,01 

Процес виробництва продукції 

Коефіцієнт виконання плану 

виробництва 

ОППЗиЗ Р8.9 = 1 1,0 1,01 

Коефіцієнт дотримання технологічної 

дисципліни 

СГТ Р8.10  0,6 28/668= 0,04 87/1113 = 0,08 

СГМет 67/642= 0,1 53/729 = 

0,07 

Коефіцієнт рівня якості продукції, що 

випускається 

ОУК Р8.11 ≥ 0,95 764444/ 

764466 = 0,99 

585622/58563

8 = 0,99 
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Продовження табл. 2.3. 

Коефіцієнт відходу продукції при 

приймально-здавальних випробуваннях 
ОУК Р8.12 406/613401* 

100 = 0,066 

878/617569 = 

0,14 

Оцінка результативності (9) 

Коефіцієнт виконання заходів щодо 

поліпшення СМЯ за результатами 

аналізу вищим керівництвом за рік 

ОУК Р9.1 = 1 9/10 = 0,9 12/12=1,0 

Коефіцієнт виконання заходів щодо 

поліпшення СЕМ 

СГЭ Р9.2 = 1 11/11 = 1 12/12 = 1,0 

Удосконалення (10) 

Коефіцієнт виконання заходів щодо 

підвищення якості 

ОУК Р10.1 = 1 40/40 = 1 17/17 = 1,0 

Коефіцієнт виконання коригувальних 

дій 

ОУК Р10.2 = 1 35/35 = 1 48/48=1,0 

 

Відповідно до поставленої в дослідженні завданням мною виконаний 

аналіз системи управління підприємством АТ «Гідросила» з точки зору 

процесного підходу. 

Характерними рисами управління є: 

- ієрархічна структура, що дозволяє відокремити повноваження 

співробітників 

процесних груп від керівників стратегічного рівня, а також забезпечує 

реалізацію умов інтеграції процесного підходу; 

- рольові складові співробітників підприємства як для виробничої 

підсистеми, так і невиробничої підсистеми підприємства. Склад даних 

рольових моделей запропонований виходячи з методів процесного 

управління спеціально адаптованих до основної діяльності підприємства; 

- збалансована система показників для ефективного управління бізнес-

процесами основної діяльності на стратегічному рівні. 

З метою забезпечення реалізації процесного підходу на підприємстві шляхом 

розвитку методу процесного управління, що базується на циклі PDCA, 

розроблений метод, адаптований до особливостей бізнес-процесів 

машинобудівного підприємства. Впровадження даного методу управління 
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дозволяє створити умови ефективного функціонування процесного підходу в 

рамках менеджменту основної діяльності підприємства за рахунок 

підвищення якості та надійності оперативних виробничих планів. 

В результаті проведеного аналізу вдалося встановити крім необхідності 

забезпечити в управлінському контурі функцій підсистеми регулярного 

менеджменту для ефективної реалізації процесної методології управління 

потрібно також реалізувати функції підсистеми проектного управління та 

підсистеми управління знаннями. 
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РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ АТ «ГІДРОСИЛА» 

 

 

3.1. Підходи до управління 

 

На сьогоднішній день існують різні підходи до менеджменту, проте з 

метою виживання в конкурентній боротьбі, процес управління діяльністю 

організації повинен робити роботу ефективніше, допомагати компанії рости і 

бути грамотно автоматизованим. Універсальних рішень для успішного 

керівництва компанією не існує, важливо вибирати тільки ті, які підходять 

саме нашому підприємству. 

Важливе значення має оптимальне управління діяльності організації, 

що включає адміністративні, які регламентують, які контролюють, 

дисциплінарні, економічні, технічні методи керівництва. Даний процес 

включає: 

- постійні аналіз собівартості продукту з метою зниження витрат 

виробництва і застосування більш ефективних технологій; 

- планування якості продукту, його аналіз, контроль, а також розробку 

заходів щодо його підвищення. 

Результативний менеджмент дозволяє постійно вдосконалювати 

продукт, забезпечуючи відповідність його параметрів очікуванням 

споживачів і актуальним вимогам часу. 

Покращення управління діяльності організації багато в чому 

спирається на керівництво персоналом і підвищення особистої ефективності 

менеджменту і співробітників. Збільшити продуктивність цих процесів 

допоможе правильний розподіл поставлених завдань і створення 

результативної комунікації. 

Організації створюють цінності виконанням видів робіт, пов'язаних у 

мережу процесів. Процеси часто перетинають межі функціональних 
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підрозділів у межах організації. Послідовних і передбачуваних результатів 

досягають більш результативно й ефективно, якщо мережа процесів 

функціонує як узгоджена система. 

Для кожної організації процеси є специфічними та різняться залежно від 

типу, розміру й рівня досконалості організації. У межах кожного процесу 

треба визначити конкретні роботи та пристосувати їх до розміру й 

характерних особливостей організації. Організація має забезпечувати 

проактивне керування всіма своїми процесами, зокрема процесами, 

надаваними ззовні, щоб гарантувати їхні результативність та ефективність 

для досягнення цілей організації. Важливо оптимізувати співвідношення між 

різними призначеностями та конкретними цілями процесів відповідно до 

цілей організації. 

Організація має на постійній основі визначати процеси та їхні 

взаємодії, необхідні для отримання виходів, які задовольнятимуть потреби та 

очікування заінтересованих сторін.  

Процеси та їх взаємодії треба визначати відповідно до політики, стратегії та 

цілей організації, а також вони мають стосуватися таких сфер, як: 

а) поточна діяльність, пов'язана з продукцією та послугами; 

b) задоволення потреб та очікувань заінтересованих сторін; 

с) забезпечення ресурсами; 

d) управлінська діяльність, зокрема моніторинг, вимірювання, аналізування, 

поліпшування, вивчення досвіду та інноваційна діяльність. 

Визначаючи процеси та їхні взаємодії, організація має, залежно від обставин, 

розглянути таке: 

а) призначеність процесу; 

b) цілі, яких треба досягнути, та пов'язані показники дієвості; 

с) виходи, які треба отримати; 

d) потреби й очікування заінтересованих сторін та їх зміни; 

е) зміни в поточній діяльності, на ринку та в технологіях; 

f) впливи процесів; 
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g) входи, ресурси та потрібна інформація, а також їх доступність; 

h) види робіт, які треба запровадити, та методи, які можна застосовувати, 

i) обмеження для процесу; 

j) ризики та можливості. 

Для кожного процесу організація призначає окрему особу чи команду 

(часто називають «власником процесу»), залежно від характеру процесу та 

культури організації, з визначеною відповідальністю та наданими 

повноваженнями щодо встановлення, підтримування, контролювання 

и поліпшування процесу та його взаємодії з іншими процесами, на які він 

впливає, чи з тими процесами, які впливають на нього. Організація має 

забезпечити, щоб відповідальність, повноваження й обов'язки власників 

процесів було визнано русі й організації та щоб персонал, пов'язаний з 

окремими процесами, мав необхідну компетентність для виконання завдань і 

робіт, до яких його залучено. 

Щоб результативно й ефективно керувати процесами, організація має: 

а) керувати процесами та їхніми взаємодіями, зокрема процесами, 

надаваними ззовні, як системою, щоб посилити узгодженість/зв'язок між 

процесами, 

b) наочно представити мережу процесів, їх послідовність та взаємодії у 

графічному вигляді (наприклад, карта процесів, діаграми), щоб зрозуміти 

роль кожного процесу в системі та його вплив на дієвість системи: 

визначити критерії для виходів процесів, оцінити спроможність і дієвість 

процесу, порівнюючи виходи з критеріями, та запланувати дії для 

поліпшування процесів, якщо вони результативно не досягають очікуваної 

дієвості системи, 

d) оцінити ризики та можливості, пов'язані з процесами, та вжити будь-яких 

заходів, необхідних для запобігання, виявлення та пом'якшення небажаних 

подій, охоплюючи такі ризики, як: 

1) людські чинники (наприклад, брак знань і навичок, порушення правил, 

людські помилки); 
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2) незадовільна потужність, погіршення роботи та поломки устаткування: 

3) помилки в проекті та розробці: 

4) незаплановані зміни в матеріалах і послугах, що надходять; 

5) неконтрольовані зміни в середовищі функціонування процесів; 

6) непередбачувані зміни в потребах і очікуваннях заінтересованих сторін, 

зокрема в ринковому попиті; 

7) регулярно аналізувати процеси та їхні взаємодії, а також вживати 

відповідних заходів для контролювання та поліпшування, щоб забезпечити 

те, що вони продовжують бути результативними та підтримують сталий 

успіх організації. 

Треба, щоб процеси функціонували разом у межах узгодженої системи 

управління. Деякі процеси будуть пов'язаними із загальною системою 

управління, а деякі додатково будуть пов'язаними з конкретними 

управлінськими аспектами, такими як: 

а) якість продукції та послуг, зокрема витрати, кількість та постачання 

(наприклад, ISO 9001); 

b) здоров'я, безпека, інформаційна безпека (наприклад, ISO 45001, ISOЛEC 

27001). 

с) довкілля, енергія (наприклад, ISO 14001, ISO 50001); 

d) соціальна відповідальність, протидія корупції, відповідність (наприклад, 

ISO 26000, ISO 37001, ISO 19600); 

е) безперервність бізнесу, стійкість (наприклад, ISO 22301, ISO 22316). 

ДСТУ ISO 9001:2016 

Щоб досягати вищого рівня дієвості, треба, щоб процеси та їхні 

взаємодії постійно поліпшувалися відповідно до політики, стратегії та цілей 

організації, зокрема розглядалися потреби в розробленні чи придбанні нових 

технологій, або розробленні нових видів продукції та послуг чи їхніх 

характеристик, для отримання додаткових цінностей. 

Організація має мотивувати персонал займатися діяльністю щодо 

поліпшування та пропонувати можливості для поліпшування процесів, до 
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яких їх залучено, організація має регулярно аналізувати досягнення цілей 

щодо поліпшування процесів і їхніх взаємодій, хід виконання планів заходів і 

впливи на політику, цілі та стратегію організації. Треба виконати будь-які 

необхідні коригувальні дії чи інші відповідні дії, якщо буде визначено 

прогалини між запланованими та фактично виконаними заходами. 

Підприємство має з певною періодичністю проводити моніторинг процесів, 

для того що б своєчасно виявити критичні відхилення і подальшого 

проведення аналізу та впровадження заходів. Відхилення можуть бути 

пов'язані зі змінами зовнішньої або внутрішньої середовищем, персоналом, 

матеріалів, вимірювань які включені в процес створення цінності. 

Для підтримання досягнутого рівня дієвості треба, щоб процеси 

функціонували за контрольованих умов, незалежно від будь-яких 

запланованих або незапланованих змін. Для того, що б забезпечити 

відповідність критеріям в короткостроковому і довгостроковому періоді 

організація має впровадити і об'єднати такі методи як бережливе 

виробництво, теорія обмеження і шість сигма. 

 

3.2. Інтеграція елементів ощадливого виробництва, теорії 

обмежень і шість сигма 

 

Правильне поєднання цих методик в машинобудівному підприємстві 

принесе помітні результати. Теорія обмежень, шість сигма і бережливе 

виробництво - воістину культові управлінські практики. Однак часом ми так 

захоплюємося впровадженням або, скоріше, насадженням нової методики, 

що забуваємо про здоровий глузд і перетворюємо хороший інструмент в 

нікчемну самоціль. 

Завдання керівників полягає в тому, що б ефективно залучити 

працівників підприємства і показати, що вигоду при впровадженні діючих 

методик отримає не тільки господар підприємство, а й кожен працівник на 

своєму робочому місці. Для цього необхідно докласти максимум зусиль у 
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визначення ключових понять, на яких базуються практики LSS (Lean Six 

Sigma, «ощадливі шість сигма») і TOC (Theory of Constraints, «теорія 

обмежень»), і навчитеся комбінувати їх так, щоб компанія змогла досягти 

стійких фінансових результатів. 

Також необхідно розібратися в практиці «постійного поліпшення» і 

відповісти на головне питання: так що дійсно варто покращувати? Адже 

«прагнення поліпшити все» не рівнозначно «прагненню до того, щоб все 

покращився». 

Як правильно розставити пріоритети? Як навчитися грамотно розподіляти 

ресурси і завдання? Як зробити так, щоб витрачені зусилля і інвестиції 

призвели до системних результатами? Саме з цими питаннями необхідно 

стикатися керуючим і менеджерам будь-якої ланки, всім, хто хоче навчитися 

якісно долати перешкоди, а також підвищити ефективність роботи персоналу 

і бізнесу в цілому. 

 

3.2.1. Ощадливе виробництво 

 

Всім відома система ощадливого виробництва яка дозволяє керувати 

виробничим підприємством і заснована на постійному прагненні 

підприємства до усунення всіх видів втрат. Існуючі види втрат, такі як: 

- втрати через перевиробництво; 

- втрати часу через очікування; 

- втрати при непотрібного транспортування; 

- втрати через зайвих етапів обробки; 

- втрати через зайвих запасів; 

- втрати через непотрібних переміщень; 

- втрати через випуск дефектної продукції; 

- нереалізований творчий потенціал співробітників. 

На додаток до перерахованих вище втрат, виділяють ще два типи втрат, 

перевантаження робочих, співробітників або потужностей при роботі з 
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підвищеною інтенсивністю і нерівномірність виконання операцій, коли існує 

нестабільні замовлення. 

Основним завданням при впровадженні бережливого виробництва 

коштує залучення персоналу в процес оптимізації з максимальною 

орієнтацією на запити споживача. Важливим фактором для споживача, це 

отримання продукту з певною цінністю, яка проводитися на підприємстві. 

Основним завданням при створенні цінності це впровадження у виробництво 

процесу безперервного усунення втрат, тобто дій, які споживають ресурси, 

але не є важливими для споживача. 

"Бережливе виробництво" є логічним розвитком багатьох підходів 

управління, створених в японському менеджменті. Тому система Lean 

включає в себе велику кількість інструментів і методик з цих підходів, а 

часто і самі підходи управління. Перерахувати всі інструменти і методики 

досить складно. Тим більше що склад застосовуваних інструментів буде 

залежить від умов конкретних завдань конкретного підприємства. 

Основні інструменти та підходи управління, які входять до складу 

інструментів бережливого виробництва це: 

- Just in Time (точно в строк) - підхід до управління виробництвом на 

основі споживчого попиту. Дозволяє виробляти продукцію в потрібній 

кількості в потрібний час. Цей спосіб найбільш ефективний при 

необхідності зниження кількості випущених виробів, запасів сировини 

і розміру виробничого приміщення. Сприяє оптимізації фінансових 

потоків. 

- Кайдзен (kaizen) - підхід до управління організацією на основі 

безперервного поліпшення якості. У цьому підході співробітники 

регулярно і активно працюють над вдосконаленням своєї діяльності. 

Синергетичний ефект від об'єднання зусиль співробітників, 

спрямованих на зменшення витрат, стає, по суті «вічним двигуном» 

прогресування бережливого виробництва на підприємстві. 
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- 5S - методологія поліпшення, що входить до складу підходу Кайдзен. 

Дозволяє скоротити втрати, пов'язані з поганою організацією робочого 

місця. Досить швидке виявлення проблем у виробництві, викликаних 

неправильною організацією робочого місця і зведення їх до мінімуму. 

- Андон (Andon) - візуальна система зворотного зв'язку на виробництві. 

Вона дає можливість всім співробітникам бачити стан виробництва, 

попереджає коли необхідна допомога, і дозволяє операторам зупинити 

виробничий процес в разі виникнення проблем. Своєчасна ліквідація 

проблеми, яка дозволяє в подальшому не витрачати ресурси на 

ліквідацію наслідків помилки в глобальних масштабах. 

- Канбан - система регулювання потоків матеріалів і товарів усередині 

організації і за її межами - з постачальниками і замовниками. Дозволяє 

скоротити втрати, пов'язані з запасами і перевиробництвом. Регулює 

потоки випущеної продукції і сировини всередині і за межами 

виробництва. Потреба в комплектуючих або готової продукції 

визначається за допомогою сигнальних карток. 

- SMED (Single Minute Exchange of Die) - система дозволяє скоротити 

втрати часу, пов'язані з установкою заготовок. Набір tools 

manufacturing, заснованих на принципах бережливого виробництва, що 

дозволяють набагато швидше проводити налагодження устаткування 

(до 10 хвилин). Переналагодження проводиться на основі двох дій: 

внутрішньому і зовнішньому. Внутрішні дії пов'язані із зупинкою 

устаткування, а зовнішні можуть виконуватися і при працюючому 

пристрої. Методика SMED має на увазі перетворення дій із внутрішніх 

на зовнішні. Стає простіше виробляти невеликі партії продукції, 

збільшується час корисної роботи обладнання. 

- Стандартизація роботи - є елементом підходу Кайдзен. Дозволяє 

документувати процеси, за рахунок чого створюється основа для 

поліпшення діяльності. Інструкція по близькому до ідеального 

виконання певної операції. Цей документ постійно аналізується і 
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оновлюється. При наявності в компанії однакового обладнання воно 

повинно працювати за єдиним стандартизованим методом 

(оптимальному). Максимальна ефективність досягається при 

використанні інтерактивних документів, які можна швидко 

видозмінювати і доповнювати. Зменшуються втрати (внаслідок 

застосування тільки кращого досвіду). Знижуються ризики створення 

неякісного продукту. 

- Poka - Yoke - метод моделювання помилок і їх попередження в 

виробничих процесах. Дозволяє скоротити втрати, пов'язані з 

дефектами в виробництві. Створення методів, що запобігають появі 

помилок в процесі виробництва. Головна мета - домогтися «0% 

дефективности». Витрати, пов'язані з попередженням помилок, значно 

нижче, ніж ті, які компанія несе при регулярних інспекцій і, тим 

більше, при виправленні браку, виявленого через тривалий час. 

- Gemba (Поле битви). Формування розуміння того, що все найбільш 

важливе відбувається на виробництві, а не в кабінетах керівництва. 

Керівництво втягується в виробничий процес, що дозволяє зміцнити 

дисципліну, зменшити час реакції на виникаючі проблеми і отримувати 

інформацію з першоджерела. 

- Heijunka (Планування). Уміння планувати замовлення особливим 

чином. Замовлення клієнтів поділяються на кілька невеликих партій, 

які шикуються в певному порядку. З'являється можливість виробляти 

різну продукцію максимально швидко і скоротити ймовірність 

виникнення ризиків порушення виробничого процесу на різних стадіях 

і зриву термінів передачі готового продукту замовнику. Даний 

інстумент веде до того, що знижується потреба мати запас матеріалів, 

час виробництва. Він дозволяє зменшити втрати за рахунок того, що 

кожен вид продукції виготовляється частіше, а запаси (іншими 

словами, заморожені активи) зводяться до необхідного мінімуму. Під 
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час вимушеної зупинки лінії на підприємстві є вся необхідна клієнтові 

продукція. 

- Hoshin Kanri (Розгортання політики). Налагодження зв'язку між 

«стратегією» і «тактикою»: цілями керівництва з діями представників 

виробництва. Керівництво задає цілі кожному із співробітників, вони 

рухаються в цьому напрямку. Достатня комунікація між керівництвом і 

робітниками дозволяє зменшити втрати. 

- KPI (Ключові індикатори продуктивності). Система метрик 

застосовується для аналізу пріоритетних сегментів діяльності компанії. 

Є потужним стимулятором росту для співробітників. Ключові 

індикатори, які можуть змінювати працівники, дозволяють своєчасно 

визначати потенційні втрати і ризики, досягати стратегічних цілей, 

поставлених перед компанією. 

- Аналіз основних причин. Цим чинникам немає місця на виробництві. 

Їх виявлення проводиться за принципом «п'яти чому». Тобто потрібно 

задавати питання «Чому?» не менше 5 разів по відношенню до кожного 

фактору, негативно впливає на виробництво. Усунення основних 

причин появи проблем дозволяє уникнути виникнення аналогічних 

ситуацій в майбутньому. 

- Visual Factory (Візуалізація виробництва). Використовуються прості 

індикатори. З їх допомогою здійснюється обмін інформацією. Кожен 

співробітник розуміє поточну ситуацію, спираючись на дані системи 

інформації (колір, звук та інші сигнали). 

- TPM (Загальне обслуговування обладнання). Метод бережливого 

виробництва, суть якого полягає в тому, щоб залучити до 

обслуговування обладнання кожного співробітника компанії, а не 

тільки фахівців-техніків. Мета ТРМ - підвищити термін експлуатації 

обладнання та його ефективність. Зменшення кількості простоїв, 

помилок в роботі з обладнанням, аварій. Посилення почуття 

відповідальності у кожного співробітника. 
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- Takt time (Час такту). Показник періодичності, з якою клієнт замовляє 

продукцію. Також час такту може відображати часовий проміжок, в 

який компанія надає клієнтові випущену продукцію. Можна 

розрахувати за формулою: Планове час виробництва / Попит 

споживача. Дозволяє визначити необхідну продуктивність певного 

виробничої дільниці з метою задоволення потреб клієнтів. 

- SMART (Розумні цілі). Дана абревіатура містить в собі такі слова: 

Specific, Measurable, Attainable, Relevant, and Time-Specific. У 

російській варіанті це звучить так: мета конкретна, вимірна, досяжна, 

релевантна, визначена в часі. При слабо продуманою комунікації або 

помилковому розумінні завдань неминуче виникають втрати. Усунути 

цю проблему дозволяє правильно поставлена ціль. 

- Інструменти контролю якості - гістограма, стратифікація, діаграма 

Парето, діаграма розкиду, діаграма Ісікава, контрольний листок, 

контрольні карти. 

- Інструменти управління якістю - діаграма спорідненості, діаграма 

зв'язків, деревоподібна діаграма, матрична діаграма, мережевий графік, 

матриця пріоритетів, діаграма PDPC. 

- Інструменти аналізу і проектування якості - FMEA аналіз, будиночок 

якості, метод 5 чому і ін. 

Щоб впровадження інструментів пройшло гладко й ефективно, 

необхідно, перш за все, працювати над зміною мислення і відмовою від 

звичних шаблонів, які, начебто, дають результат, але насправді підводять 

компанії до краю прірви. Також для багатьох вітчизняних компаній головною 

метою як і раніше залишається отримання максимально можливого 

прибутку. А в нинішніх умовах на перше місце слід поставити мінімізація 

втрат, яка згодом гарантовано призведе до того самого збільшення прибутку. 
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3.2.2. Теорія обмежень 

 

З метою забезпечення успішності та ефективності підприємства існує 

методологія управління під назвою теорія обмеження, яка базується на 

пошуку і управлінні ключовими обмеженнями системи. Теорія обмеження 

ґрунтується на виявленні обмежень і управління ними для збільшення 

ефективності досягнення поставлених цілей. Під ефективністю мається на 

увазі своєчасність досягнення цілей і завдань з мінімальними витратами. 

Дана методологія має логічні інструменти, за допомогою яких можна знайти 

обмеження в ланцюжку створення цінності, виявити управлінське протиріччя 

і впровадити коригувальні дії з урахуванням всіх зацікавлених сторін. За 

допомогою даної роботи підвищується рівень взаємодії та мотивація 

персоналу. Вона поширюється на різні операційні процеси і управління 

виробництвом, управління фінансами, управління проектами та інше. 

Одним з методів теорії обмежень, широко застосовуваним в сфері 

виробництва, є метод «барабан - буфер - мотузка», що працює за наступним 

принципом: 

- «барабан» - виробництво повинно працювати по заздалегідь певного ритму; 

- «буфер» - перед обмеженням завжди перебувати буфер запасів, що захищає 

обмеження від простоїв і надалі від зривів термінів замовлення; 

- «мотузка» - деталі повинні подаватися в виробництво тільки тоді, коли 

запаси перед обмеженням досягли деякого мінімуму, не раніше, щоб не 

перевантажити виробництво, і не пізніше. 

Для того, щоб глибше «зрозуміти систему», взаємозв'язок і взаємовплив 

процесів розглядаються наступні моменти: 

1. Яка кінцева мета процесу; 

2. Як далеко підприємство від поставленої мети; 

3. Які масштаби перетворень, і в чому вони полягають. 

Аналізуючи ці уявлення, керівник, визначає розрив між тим, «як є» і «як 

повинно бути». Далі він отримує відповіді на три головних управлінських 
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питання: «що необхідно змінити?; що в першу чергу необхідно робити?; 

яким способом здійснити зміни? Сфокусувавши свої дії з вирішення 

поточних проблем (реактивного втручання в поточні процеси) на визначенні 

стратегії розвитку підприємства (проактивне бачення ситуації), 

розробляється прогноз змін і варіабельності отриманих результатів. 

Таким чином, сукупність ключових принципів дозволяє зробити вибір 

раціональних управлінських рішень та дій. 

Аналіз менеджменту, спрямований на перевірку стратегічного, 

тактичного і операційного рівнів управління, є відправною точкою для 

створення позиційних конкурентних переваг, що відображають внутрішню 

самоорганізацію (внутрішнє середовище) підприємства і динаміку 

безперервного вдосконалення системи. Професійно проведена діагностика 

менеджменту вкрай важлива і необхідна організації, оскільки дає можливість 

визначити не тільки поточний фінансовий стан компанії, рівень її розвитку і 

додаткові можливості для коригування стратегічних ініціатив при взаємодії 

підприємства із зовнішнім середовищем, а й значно підвищити ефективність 

інтегрованих методик управління ресурсним потенціалом, що в кінцевому 

підсумку буде свідчити про комерційної спроможності бізнесу в цілому. Це 

цілком логічно і виправдано, тому що перед реорганізацією і перебудовою 

системи управління не погано б з'ясувати, що було зроблено правильно або 

не доробили, і які при цьому отримані результати, а в перспективі визначити, 

що заважає підприємству успішно розвиватися і досягати запланованих 

цілей. 

 

3.2.3. Методика шість сигма 

 

Шість сигм - це один з методів управління процесами, який базується 

на проведенні статистичної оцінки фактів, даних процесу, систематичному 

пошуку і розробці заходів щодо підвищення рівня випуску придатних 
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виробів, їх послідовного впровадження та подальшого аналізу 

безпомилковості процесів для досягнення відповідності заявок клієнтів. 

Застосування на практиці методу «шести сигм» передбачає використання 

найважливіших принципів: 

- прагнення до формування стабільного і передбачуваного проходження 

процесів для підвищення результативності бізнесу; 

- дані і показники, що характеризують проходження виробничих процесів і 

бізнес-процесів, повинні бути вимірюваними, керованими і покращувальні, а 

також відображати оперативні зміни; 

- необхідно активне залучення співробітників компанії на всіх рівнях, 

включаючи найвищий і середній менеджмент, для забезпечення 

безперервного покращення якості; 

- орієнтація на процеси замість функціональної орієнтації, процесне 

управління та постійне вдосконалення процесу; 

- управління, засноване на довгострокових цілях; 

- прозорість внутрішньо корпоративних бар'єрів, управління без бар'єрів. 

Основу системи шість сигма становить оцінка відхилень фактичних 

показників процесу від кривої нормального розподілу відхилень. Якщо ті чи 

інші показники процесу знаходяться в певних межах відхилень, якість 

результатів процесу також залишається високим. Одиницю виміру відхилень 

в статистиці прийнято називати «сигмою». Помітний ефект спостерігається 

при відхиленні не більше 4,5 сигма; в цьому випадку показник кількості 

дефектів на мільйон одиниць продукції становить 3,4. Але ця умова 

виконується для стабільних процесів. Виробничі процеси не відрізняються 

стабільністю. Винахідники методології прийшли до висновку, що відхилення 

процесу, викликані його природною нестабільністю, дають відхилення якості 

на рівні 1,5 сигма. Таким чином, якщо цільовий рівень якості становить 4,5 

сигма, то з урахуванням 1,5 сигма на відхилення необхідно забезпечувати 

рівень якості в 6 сигма. 
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У більшості компаній забезпечується рівень якості 3 або 3,5 сигма. Рівень 3 

сигма відповідає 93-відсоткового рівня якості, тобто 66 800 дефектів на 

мільйон одиниць продукції. 

В основі методології 6 сигма знаходяться три взаємопов'язаних 

елемента: 

- поліпшення існуючих процесів; 

- проектування нових процесів; 

- управління процесами. 

Для вдосконалення існуючих процесів застосовується підхід поступового 

поліпшення. Основна увага приділяється зниженню рівня дефектності. 

Метою поліпшення в концепції шість сигм є усунення недоліків в організації 

і виконанні процесів. 

Систематизація дій при реалізації методу шість сигм, який складається з 

п'яти кроків і називається DMAIC: 

- Define (визначення) - визначають основні проблеми процесу, формується 

команда проекту щодо вдосконалення процесу. Встановлюється її зона 

відповідальності. Команда наділяється необхідними повноваженнями і 

ресурсами для роботи. Цей етап допомагає зрозуміти процес в цілому і те, які 

елементи, інакше звані «CTQ», мають вирішальне значення для якості. Вхідні 

і вихідні дані зазвичай позначаються за допомогою діаграми SIPOC. SIPOC - 

це абревіатура, що складається зі слів: suppliers, inputs, process, outputs and 

customers (постачальник, внесок, технологія, продукт, замовник). 

- Measure (вимір) - збираються дані про виконання процесу. Проводиться 

аналіз зібраних даних і висуває попередні припущення про причини 

виникаючих відхилень в вдосконалюється процесі. мета етапу - встановити 

поточну продуктивність процесу і визначити дані, які будуть аналізуватися. 

Використовуватиметься план збору даних, щоб відстежувати продуктивність 

при внесенні змін, а в кінці проекту проводити порівняння. 

- Analyze (аналіз) - в ході виконання цього кроку команда перевіряє 

попередні ідеї про причини відхилень у процесах, визначає всі причини 
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невідповідностей і пропонує методи по усуненню виявлених причин. 

Учасники робочої групи створюють карту з поточною діяльністю, 

використовуючи дані, щоб розібратися, на якому етапі починаються 

проблеми в процесі. Як правило застосовуються інструменти діаграми 

причинно-наслідкових зв'язків і діаграми Парето. 

- Improve (вдосконалення) - на цьому етапі розробляються заходи щодо 

поліпшення процесу і проводиться їх апробація. Заходи впроваджуються в 

практику роботи організації. Актуально застосування мозкового штурму і 

проведення ефективних зустрічей. Як тільки з'являться рішення, їх необхідно 

протестувати, перевірити і впровадити. 

- Control (контроль) - цей крок передбачає документування та стандартизацію 

поліпшеного процесу. Для перевірки ефективності заходів команда проекту 

шість сигм виконує контроль і моніторинг виконання процесу. В ході 

моніторингу особлива увага приділяється перевірці усунення причин 

невідповідностей. Створюється план моніторингу та контролю, щоб постійно 

переглядати наслідки будь-яких впроваджених змін процесу. А також 

створюється план реагування на випадок, якщо продуктивність знову почне 

падати і з'явиться нова проблема. Безцінним актовому виступатиме 

можливість озирнутися назад, що б заповнити які були проведені поліпшення 

і які рішення були прийняті. 

Першим і найбільш очевидною перевагою методології шість сигма є 

підвищення рентабельності за рахунок скорочення прямих витрат. Завдяки 

участі в проектах кваліфікованих і добре навчених фахівців це скорочення 

може бути досить значним. 

Втім, список достоїнств цим не обмежується. Незабаром після 

впровадження шість сигма багато організацій намагалися підвищення 

прибутку і поліпшення інших фінансових показників. Крім того, піднімався 

рівень задоволеності клієнтів. Знижувалося число дефектів, скорочувався 

виробничий цикл, росла продуктивність праці і вихід готової продукції. 
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Але визначення якості від противного, тобто як відсутність неякісного, 

грішить обмеженістю. Вихідною метою методології було саме скорочення 

дефектних продуктів. Втім, методологія розвивається, і зараз вона 

спрямована на виявлення та вдосконалення так званих «критичних 

характеристик якості» (critical to quality, CTQ). Ці характеристики 

визначають всі очікування користувача щодо того чи іншого продукту або 

послуги. Правильне визначення всіх таких характеристик і їх досягнення за 

допомогою шість сигма дозволяє домагатися повної задоволеності клієнтів. І 

все ж цього недостатньо. Компанії можуть розраховувати на успіх в тривалій 

перспективі, тільки якщо зможуть дивувати своїх клієнтів новаторськими 

пропозиціями. Більш того, компанії повинні постійно вдосконалювати свою 

діяльність. Підвищена увага, яку приділяють в методології жорсткості 

процесу, його відповідності встановленим нормам, суперечить новаторства, 

яке, по суті, є відхиленням від норми. Інноваційний підхід означає 

відхилення у виробничому процесі, надмірність, незвичайні рішення, 

недостатню опрацювання - все те, з чим бореться шість сигма. Про це 

доведеться пам'ятати керівникам, які вирішили впровадити цю методологію. 

Є і ще одне, досить суттєве саме для керівників обставина, про яку 

необхідно пам'ятати. Шість сигма - не просто модифікація старих 

технологічних методів забезпечення якості; це принципово новий підхід до 

керівництва підприємством. Шість сигм перетворилася в спосіб організації 

праці на всьому підприємстві. 

Таким чином, можна зробити висновок, що для усунення або 

скорочення виробничих втрат система ощадливого виробництва має 

широкий арсенал методів і засобів. Зрозуміло створення і реалізація єдиної, 

комплексної системи ощадливого виробництва вимагає тривалого часу і 

докорінної реорганізації виробництва. Однак, цілком можливо і доцільне 

поетапне впровадження системи, починаючи цю роботу з реалізації форм, 

орієнтованих на усунення найбільш істотних в даних умовах видів 

виробничих втрат. Для цієї мети і прийде на допомогу теорія обмежень, яка 
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виявить вузьке місце для подальшої роботи з цим процесом щодо усунення 

критичних наслідків. Закріпити результат дозволить комплексний метод 

шість сигм. Іншими словами синергетичність в застосуванні теорії обмежень, 

ощадливе виробництво і  шість сигм, стане засобом для забезпечення 

швидкого і ефективного поліпшення продуктивності на машинобудівному 

підприємстві. Це, в свою чергу, дозволить на 100% виконати зобов'язання 

перед споживачами. Ця модель використовувала інструменти Теорії 

обмежень систем, що дозволяє фокусуватися на вимаганні змін аспектах, 

методики ощадливого виробництва, що забезпечує усунення виробничого 

браку, і системи шість сигм, яка здійснює контроль над виробничим 

процесом і виникаючими відхиленнями. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

В результаті проведеної роботі, можна виділити, що для будь-якої 

підприємницької діяльності важливим є максимізація прибутку, то виникає 

необхідність пошуку шляхів досягнення поставленої мети. Одним з таких 

шляхів є оптимізація роботи організації з метою скорочення витрат, 

впроваджуючи управління організації на базі процесного підходу. Зроблені 

наступні висновки: 

1. Найбільшу трудність в розумінні, що таке Процесний підхід до 

управління викликає саме поняття Процес. Виходячи з термінів ISO 9001: 

«Процес - сукупність взаємопов'язаних або взаємодіючих видів діяльності, 

яка перетворює «входи» в «виходи». Визначення занадто загальне і 

неконкретне. Вкладати в таке визначення свій сенс, або застосовувати його 

для потреб конкретної (своєї) організації під силу далеко не кожному 

менеджеру. 

В даний час процесний підхід привертає все більшу увагу нових власників 

компаній. Керівники намагаються використовувати методи процесного 

підходу з метою підвищення ефективності організації. Приступаючи до 

впровадження цього підходу, багато хто не усвідомлює, наскільки масштабні 

зусилля будуть потрібні для отримання відчутних результатів. Причому якщо 

в період цього впровадження керівники приділяють занадто мало уваги 

цьому питанню, то систему управління процесами створити не вдасться. 

Тому не завжди такі дії призводять до бажаного ефекту. 

2. Проаналізувавши всі плюси і мінуси підходу управління на основі 

процесного підходу, можна сказати, що він ефективний для організації в 

цілому, але не для її персоналу. Вся методика підходу ґрунтується на 

організації ефективного бізнесу компанії за рахунок контролю над усіма її 

процесами. І на тлі цього керівництво приділяє занадто мало уваги самим 

співробітникам, мається на увазі людські фактори, в тому числі мотивація 
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робітників, що в підсумку призводить до зниження продуктивності. Адже 

для ефективної роботи необхідно мотивувати співробітників таким чином, 

щоб вони відчували свою роль в компанії і принесену ними користь. В 

іншому випадку, коли співробітники не помічають своїх результатів, вони 

втрачають стимул до роботи. 

Для впровадження процесного підходу керівнику необхідно бути готовим до 

дрібних і клопітких труднощів, пов'язаних зі зміною системи управління. 

Найчастіше менеджери просто не готові до таких дій, тому ефективно 

процесний підхід можуть використовувати тільки ті організації, які впевнені 

в своїх силах і можуть поєднувати і контроль за управлінням, і підтримку 

колективного духу, впроваджуючи прозору корпоративну культуру. 

Процесний підхід може принести велику користь компанії тільки, якщо всі 

його аспекти: планування, організація, мотивація, контроль - продумані з 

максимальною точністю. 

3. Поточні ринкові умови диктують підприємствам необхідність 

постійного пошуку джерел підвищення ефективності. Значні резерви як і 

раніше знаходяться в організаційній площині. Сучасні керівники підприємств 

вдаються до заходів, пов'язаних з реорганізацією систем управління, 

сприяючи тим самим докорінним змінам і створюючи нові можливості для 

бізнесу. До такого роду заходів належать і впровадження процесного підходу 

до управління. 

Проведений аналіз показав: незважаючи на те, що процесний підхід до 

управління охоплює цілий комплекс підходів і ідей, способів його практичної 

реалізації на підприємстві з точки зору орієнтованості на бізнес-процеси 

може бути кілька. Вибір того чи іншого варіанту характеризує рівень зрілості 

процесного підходу на підприємстві. При цьому найефективнішим 

(найвищий рівень зрілості) варіантом реалізації є побудова процесно-

орієнтованої системи управління. Процесно-орієнтована система управління 

може бути гібридною, запозичуючи все найкраще як з практики 

функціонального, так і з практики процесного менеджменту, поєднуючи їх 
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можливості. Слід, однак, відзначити, що навіть в тих підприємствах, системи 

управління яких стала практично в чистому вигляді процесно-орієнтованої, 

потрібно збереження функціонального підходу до управління низкою 

завдань; до таких завдань відносять - стратегічне планування, фінансовий 

менеджмент, управління кадрами і інші, які забезпечують загальну 

інфраструктуру підприємства діяльність. 

Таким чином, в даний час ідея системи управління підприємства на базі 

процесного підходу не має чіткого методичного опису того яким чином 

повинна будуватися такого роду система управління. Поряд з питаннями, що 

стосуються структури, є необхідність правильного вибудовування всіх інших 

елементів концепції: без правильного вибудовування цілісної системи шанси 

на успіх будуть мінімальними, що може стати причиною ряду помилок і 

навіть непорозуміння. 

4. Ідея процесного підходу відносно нова, але тим не менше вже 

позитивно зарекомендувала себе на різних підприємствах. Масштаб ефектів і 

вигод, одержуваних цими організаціями в зв'язку з цим, підштовхують до 

більш детального дослідження питань застосування концепції процесного 

управління в діяльності підприємства, яким на сьогоднішній день необхідне 

нове джерело розвитку. Це дозволить сформулювати головне питання як 

необхідність адаптації існуючих розробок в частині підходу до формування 

процесно-орієнтованої системи управління, до практики машинобудівного 

підприємства. 

Більшість організацій мають функціональну структуру управління і 

сподіваються підвищити ефективність управління шляхом впровадження 

процесного підходу. За оцінкою західних експертів, організація 

функціонального управління на сучасних підприємствах дуже далека від 

досконалості. Тому в якості перших кроків пропонується подивитися на свою 

організацію з боку і навести в ній елементарний порядок, чітко визначивши 

відповідальність, повноваження, ресурси, інформаційні та управлінські 

зв'язки. Даний підхід не відкидає існуючої системи управління, а визначає 
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шляхи її поліпшення і поступового переходу до процесної системи 

управління. 

5. На допомогу прийде включення в систему процесного підходу 

управління організації інструментів ощадливого виробництва, теорію 

обмежень і шість сигм і дозволить досягти намічених показників. А також 

необхідно викорінити так зване «ручне управління» і створити прозору 

систему управління, де кожен буде на своєму місці і все буде на своїх місцях.  

6. Перевагами в процесному підході в цілому, вважається, що: 

- процесний підхід дозволяє керівникам визначати і управляти 

ключовими процесами і результатами діяльності компанії. 

- дозволяє об'єднувати часто розрізнені дії функціональних підрозділів 

і направляти їх зусилля на єдиний результат. 

- компанія, побудована на основі процесного підходу, більш гнучка і 

адаптивна. 

- таке управління дозволяє зрозуміти, хто і за що відповідає, і як кожна 

операція впливає на кінцевий результат. 

- дозволяє оптимізувати обмін інформацією між підрозділами. 

- керівники наділяються великими повноваженнями, вище їх роль, 

самостійність і вище віддача при виробництві. 

- керівники звільняються від поточних питань і концентруються на 

стратегічних і системних. 

Але гідності ніколи не стоять далеко від недоліків, які в даному підході 

грають важливу роль. Основні з них: 

- кожен співробітник робить свою справу найкращим чином, але це 

може бути непродуктивним, тому що найчастіше такі дії погано 

скоординовані. 

- організація не стимулює зацікавленість робітників у кінцевому 

результаті. 
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- непряма участь в діяльності компанії (мета робочих лежить в рамках 

тільки підрозділів, в яких вони працюють, а цілі всієї компанії орієнтовані на 

задоволення клієнта, якого вони навіть не можуть побачити). 
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Додаток А  

Схема процесів системи менеджменту підприємства 
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Додаток Б  

Схема процесу управління 

Требование потребителя 

( 
 )

Результаты аудитов 

( 
 )

Требования 

заинтересованных сторон 

( 
 )

Определение 

инфраструктуры 

Ресурсы 

( 
 )

Определение материальных,

информационных и человеческих 

ресурсов, включая обучение 

Распределение 
ответственности и 

полномочий (структура)

У 1.2
Генеральный 

директор

Разработка Положения

У1.2.1
Директор по 
направлению

Штатное расписание 

У1.2.2
Директор по 
экономике

Разработка должностных 
инструкций

У1.2.3
Руководитель 
подразделения

Управление средой для 
функционирования процессов

У 1.3 Генеральный директор

Управление риском

У 1.4 Высшее руководство

Анализ рынка (SWOT)

У1.4.1 Высшее руководство

Определение заинтересованных сторон

У1.4.2 Высшее руководство

Управление 
ресурсами

У 1.5
Генеральный 

директор

Управление 
инфраструктурой

У 1.6
Генеральный 

директор

Управление человеческими 
ресурсами

У 1.9 Генеральный директор

Здания и сооружения

У1.6.1 Технический директор

Информационные 
технологии

У1.6.2 Начальник ОИТ

Управление собственностью 
потребителя

У1.6.3 Начальник СБ

Обеспечение всеми видами 
энергии

У 1.8 Технический директор

Управление ресурсами для 
мониторинга и измерений

У 1.7 Директор по качеству

Обеспечение, ремонт, поверка СИТ

У1.7.1 Главный метролог

Управление 
документированной 

информацией

У 1.10
Высшее 

руководство
Анализ со стороны руководства

У 1.11 Директор по качеству

Совершенствование

У1.11.1 Директор по качеству

Компетентность

У1.9.1 Начальник ОУП

Обучение, наставничество

У1.9.2 Начальник УЦ

Сохранность ТМЦ, управление 
коммерческой тайной

У1.6.4 Начальник СБ
O

( 
 )

Политика
в области качества, 
в области экологии,

в области охраны труда

У1.1.1
Генеральный 

директор

Цели
в области качества,
в области экологии,

в области охраны труда

У1.1.2
Директор по 
направлению

Цели подразделения

У1.1.3
Руководитель 
подразделения

Стратегическое 
планирование

У 1.1
Генеральный 

директор

Экологический менеджмент

У1.3.1 Технический директор

Система менеджмента охраны 
здоровья

У1.3.2 Технический директор

Схема процесса управления (У). У1 Интегрированная система менеджментаРисунок 4.5

& &

Взаимодействие с потребителем

У 1.12 Высшее руководство
По изготовлению новых изделий

У 1.12.1 Технический директор
По работе с претензиями

У 1.12.2 Директор по качеству

Удовлетворенность 

потребителя

Осведомленность,

 информирование, 

обеспечение связи

Документированная

 информация
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Додаток В  

Схема процесу проектування 

 

Требование 

потребителя 

( 
 )

Цели предприятия

 по освоению новых 

продуктов

( 
 )

Управление риском

( 
 )

Инвестиции

Ресурсы 

( 
 )

( 
 )

График 
разработки 
продуктов
 (APQP)

Р2.1
Технический 

директор

Схема процесса проектирования (Р). Р2 Проектирование и разработкаРисунок 4.6

&

Разработка ТЗ

Р2.1.1
Главный 

конструктор

Проектирование и 
разработка изделий

Р2.1.1.1
Главный 

конструктор

Проектирование и 
разработка 
процессов

Р2.1.2
Главный 
технолог

Управление 
изменениями

Р2.1.4
Технический 

директор

Опытно-
конструкторские 

работы

Р2.1.1.2
Главный 

конструктор

&

Испытание 
опытного образца

Р2.1.1.3
Главный 

конструктор

DFMEA

Р2.1.1.4
Главный 

конструктор

Документированная 
информация КД с 

литерой О

Р2.1.1.5
Главный 

конструктор

Разработка режущего 
инструмента и оснастки

Р2.1.2.1 Главный технолог

Разработка оснастки 
заготовительного 

производства

Р2.1.2.2 Главный технолог

Расчет мощностей

Р2.1.2.5 Главный технолог

Документированная 
информация ТД (ТП, 

КП, ПК, РИ и тд.)

Р2.1.2.7
Главный 
технолог

Изготовление 
установочной серии

Р2.1.5
Руководитель 
производства

Обеспечение режущим 
инструментом и 

оснасткой

Р2.1.2.3 Начальник ИНО

Управление 
собственностью 

потребителя

Р2.1.2.4 Начальник ИНО

Обеспечение оборудованием

Р2.1.2.6 Главный технолог

PFMEA

Р2.1.2.8
Главный 
технолог

MSA

Р2.1.2.9
Главный 
метролог

Приемосдаточные 
испытания ТП

Р2.1.2.10
Главный 
технолог

Документированна
я информация ТД

Р2.1.2.11 Главный 
технолог

Документированная 
информация с литерой А

Р2.1.6
Главный 

конструктор

Передача
 КД и ТД в производство

Р2.1.7
Технический 

директор

Подготовка папки PPAP 
по требования 
потребителя

Р2.1.8
Технический 

директор

Разработка ТД 
заготовительного 

производства

Р2.1.3
Главный 

металлург

Производство

Конечный потребитель

(конвейерные заводы)
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Додаток Д 

Схема основного процесу 

Заявки 

потребителей

( 
 )

Ресурс

ы

( 
 )

Документированна

я 

информация

( 
 

)

Планирование 
производства 

стратегическое, 
тактическое, 
оперативное

О 

3.1

Начальник 
ОППЗиЗ

Схема основного процесса (О). О3 ПроизводствоРисунок 4.7

&

Закупка 
материалов, 

комплектующих, 
заготовок

О 3.2
Начальник 

ОЗ

Изготовление 
продукции и 

изделий

О3.5
Директор по 
производств

у

Обслуживание, 
ремонт подвижного 

состава

О 

3.4.1

Начальник 
ОВЛ

Обслуживание и 
ремонт 

оборудования

О 

3.3

Главный 
механик

Управление 
процессом 

перемещения и 
ремонта тары, 

включая 
технологическую
О 

3.4.2

Начальник 
ОВЛ

Логистика

О 

3.4

Начальник 
ОВЛ

&

&

Верификация 
продукции

О 

3.5.4

Руководитель 
производства

Мониторинг 
стабильности 

процессов Ср (SPC)

О 

3.5.5

Руководитель 
производства

Идентификация и 
прослеживаемость
О 

3.5.6

Руководитель 
производства

&

Продукция 

Соответствующая 

НД

Среда для 
выполнения 
процессов 

(экологические аспекты, 
охрана труда, 

гигиенические нормативы, 
упорядочение, морально 

психологические факторы, 
организация рабочего 

места)О 

3.5.2

Руководитель 
производства

Управление 
внешними 

поставками
О 

3.5.1
Руководитель 
производства

Управление ТД 
серийного 

производства
О 

3.5.3
Технический 

директор

Управление 
собственностью 

потребителя
О 

3.5.7

Директор по 
качеству

Управление 
несоответствующими 
выходами процессов

О 

3.5.8

Директор по 
качеству

Управление 
изменениями

О 3.5.9
Директор по 

качеству

( 
 )

Управление 

риском

Услуга 

по 

аутсорсингу
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Додаток Е  

Схема процесу підтримки 

Цели 

п.6.2.1

( 
 )

Процессы 

СМ

( 
 )

Выполнение требований к 

продукции

( 
 )

Схема процесса поддержки (П). П4 Измерение, анализ, улучшениеРисунок 4.8

&

Измерение, 
анализ, 

улучшение

П 

4.1

Директор по 
качеству

( 
 )

Требование 

потребителя

( 
 )

Поставляемые извне процессы 

п.4.2

( 
 )

Функционирование 

СМ

( 
 )

Покупные изделия

 (материалы, комплектующие, 

заготовки)

( 
 )

Изготовленние изделия и 

продукция

( 
 )

Оборудование

 ( производственное, 

испытательное)

( 
 )

Измерительное оборудование, 

СИТ

Мониторинг

П 4.2
Директор по 

качеству

Измерение

П 4.3
Директор по 

качеству

&

( 
 )

&

( 
 )

( 
 )

( 
 )

( 
 )

( 
 )

( 
 )

Выполнение Целей 

п.6.2

Оценка деятельности поставщика 

п.8.4.1

Результативность процесса 

п.4.4.1

Поверка средств измерения 

п.7.1.5

Стабильность процессов (SPC) п. 

8.5.1

Удовлетворенность потребителей 

п.9.1.2

Корректирующие действия 

п.10.2

( 
 )

( 
 )

( 
 )

( 
 )

( 
 )

Входной контроль (ЛАТИ, 

ЛИМ)

Контроль 

технологической 

точности  оборудования

Измерение продукции 

(ПИПиУ УИ, ЛАТИ, ОМиС ОГМетр, ЛИМ)

п.8.6, 8.5.2

Аттестация 

испытательного 

оборудования 

Аудит (СМ, продукции, поставщика) 

п.9.2

( 
 )

Контроль соответствия изделий в 

процессе 

производства (авторский надзор)

 


