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За даними Державного комітету статистики України, загальний обсяг освоєних інвестицій у
сільському, лісовому і рибному господарствах у I півріччі 2015 року становитиме 9,4 млрд грн. Це
на 9,6 % перевищує показник січня—червня 2014 року. Тобто, на тлі загальних негативних тенде-
нцій в економіці України інвестиції в АПК дещо збільшилися.

Протягом січня—червня 2015 року обсяги капітальних інвестицій у сільське, лісове та рибне
господарство зросли на 9,6 % порівняно з відповідним періодом минулого року і склали майже
9,43 млрд грн. І це у той час, коли загальний обсяг капітальних інвестицій у економіку знизився на
17,5 %, у тому числі у промисловості на 28,1 %.

Частка інвестицій у галузь сільського господарства із загального їх обсягу зросла на 2,2 % (з
7,3 % за 6 місяців 2014 року до 9,5 % — за відповідний період 2015 року). Це дало можливість
пригальмувати загальний спад обсягів інвестування в економіку. Зокрема, капітальні інвестиції
безпосередньо в аграрну галузь зросли на 9,2 %, у лісове господарство — на 51 %, а у рибне — у
3,44 разу. Збільшення обсягів капітальних інвестицій у 2015 році свідчить про зростаючу довіру
інвесторів і впевненість у довгостроковій перспективі аграрного сектору України.

 Важлива умова забезпечення продовольчої безпеки — послідовне здійснення комплексу взає-
мопов’язаних скоординованих організаційно-економічних, законодавчих, адміністративних і соці-
альних заходів підвищення результативності управління агропромисловим комплексом як на дер-
жавному, так і на регіональному рівнях. Поєднання державного регулювання агропромислового
виробництва з використанням його внутрішніх резервів на основі їх адаптації до швидкозмінних
економічних умов господарювання призведуть до суттєвого підвищення рівня продовольчої без-
пеки окремих регіонів та країни у цілому.
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Анотація. Висвітлено сучасна модель управління підприємством, яка ґрунтується на бізнес-
процесному підході. Розглянуто елементи та методи цього підходу, особливості застосування.
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ния.
Abstract. Looks at the essence of modern model of enterprise management, which is based on the process
approach. It also examines the basic elements and methods of this approach, jocularities of its use.

Управління підприємством будь-якої галузі економіки знаходиться на розмежуванні різних га-
лузей знань. Діапазон думок фахівців варіює від повного заперечення значимості організаційно-
економічних аспектів до ідентифікації кожної управлінської функції та окремого працівника.
Практика роботи підприємства в умовах жорсткої конкуренції показує, що функціональний підхід
до управління часто призводить до втрати стійкого розвитку підприємства через зниження ком-
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плексності та цілеспрямованості управління; скорочення активності інноваційних процесів; недо-
статньої координації функцій виробництва, маркетингу, логістики. Важливо пристосовувати
управлінський апарат господарюючого суб’єкта до вимог динамічно розвинутого ринкового сере-
довища.

В останні роки в країнах з розвиненою ринковою економікою переходять від функціонального
методу до процесного [1]. Процесний метод орієнтований насамперед на бізнес-процеси, кінцеви-
ми цілями яких є створення продуктів (або послуг), що представляють цінність для зовнішніх або
внутрішніх споживачів.

Бізнес-процесний підхід передбачає таку організацію діяльності підприємства, в основу якої
покладено розмежування діяльності на окремі бізнес-процеси, а управлінської системи — на бло-
ки управління. При цьому будь-яке підприємство розглядається як бізнес-система, що включає
безліч бізнес-процесів, що мають параметри входу та виходу, кінцеві цілі яких, замикаються на
випуску продукції. Схематично цю систему можна розглядати як ланцюжок робіт (операцій, фун-
кцій), результатом якого є будь-який продукт або послуга. У цей ланцюжок зазвичай входять фун-
кції, які виконуються структурними підрозділами різних рівнів організаційної структури підпри-
ємства.

Він заснований на системному підході відносно підприємства, при якому в якості базових при-
ймаються такі принципи, як: спрямованість на постійне поліпшення якості кінцевого продукту та
задоволення клієнта; взаємна відповідальність за результати господарської діяльності всіх учасни-
ків управлінських ланок; ефективна система мотивації персоналу; зниження значущості та сили дії
бюрократичного механізму [1].

Основними рисами процесного підходу є: широке делегування повноважень; скорочення кіль-
кості рівнів прийняття рішень; підвищена увагу до якості продукції або послуг і роботи підприєм-
ства; формалізація технологій виконання бізнес-процесів з метою їх автоматизації.

Основу для їх класифікації складають три базові групи [1; 4; 7; 8]:
— основні бізнес-процеси орієнтовані на виробництво продукції (або надання послуги), що

представляє цінність для клієнта та забезпечує отримання доходу для підприємства;
— забезпечуючі бізнес-процеси — допоміжні процеси (що значно перевищують число основ-

них), які є постачальниками всіх видів необхідних ресурсів, які призначені для виконання основ-
них бізнес-процесів;

— бізнес-процеси розвитку та управління.
Значимість кожного з них виявляється на стадії системного опису процесів. Одночасно відбу-

вається звільнення від зайвої, виконуваної за звичкою, діяльності. На підставі результатів цього
етапу вибираються ключові процеси, що є необхідним для створення інформаційної системи під-
приємства. Загальну модель процесної діяльності підприємства представлено на рис. 1.

Постачальники Основні бізнес-процеси Споживачі

Процеси управління Процеси забезпечення

Рис. 1. Загальна модель процесного управління підприємством

У бізнес-процесному управлінні виділяються ключові елементи:
— керівник — посадова особа, яка планує та несе відповідальність за результати здійснення

мережі процесів або її частини, веде аналіз інформації про результати та приймає управлінські рі-
шення для забезпечення максимальної ефективності діяльності;

— власник процесу — посадова особа, наділена правами, що володіє зоною відповідальності та
повноваженнями, має у своєму розпорядженні ресурси. Власник процесу отримує планові завдан-
ня та показники від вищого керівника, регулярно звітує перед керівництвом про хід процесу, про-
понує проекти коригувальних і запобіжних впливів в області процесного управління, у рамках
своєї компетенції;

— технологія процесу — порядок виконання різних видів діяльності по перетворенню входів у
виходи;

— система показників процесу — параметри продукту, вимірники його ефективності, задово-
леності споживачів;

— управління процесом — діяльність власника процесу, пов’язана з аналізом даних про хід йо-
го протікання та прийняттям управлінських рішень;

— ресурси процесу — інформація та матеріальні ресурси, які власником процесу розподіля-
ються при плануванні робіт і враховуються при розрахунку його ефективності (співвідношення
витрат і результатів);



223

— межа процесу — встановлена зона відповідальності та компетенції власника процесу;
— бізнес-функція — вид діяльності підприємства, якій властивий набір (склад) показників.
Важливою характеристикою є розмір процесу, який вимагає економічних обмежень, серед

яких, наприклад, число центрів обліку витрат або джерела їх формування за різними напрямками
діяльності підприємства. Кількість таких центрів і склад необхідних показників повинні бути не-
великим, щоб не ускладнювати процедуру обліку та визначення результатів. Одночасно потрібно
забезпечити всебічний моніторинг процесного управління. Відповідно до призначення виділяють
дві групи показників:

1) для оцінки ефективності процесу (показники витрат ресурсів на одиницю продукту або часу);
2) для задоволеності результатами процесу.
Управління бізнес-процесом полягає в тому, що його власник повинен з встановленою пері-

одичністю контролювати життя процесу та приймати управлінські рішення (особливо у випадках
виникнення відхилень фактичних параметрів від необхідних). Власник процесу веде оперативне
управління, активно втручаючись у його хід, змінюючи запланований розподіл ресурсів. При цьо-
му він змінює не тільки самі плани, а й терміни, а також вимоги до результатів процесу відповідно
із зміною ситуації, що вимагає негайного втручання. Замкнутий цикл управління відомий як цикл
Демінга PDCA (Plan-Do-Check-Act): «планування — виконання — перевірка — управління» [2].

У ході життєдіяльності бізнес-системи виконання бізнес-процесів забезпечує досягнення суку-
пності цілей. У «дереві цілей» кожна мета має вагу та кількісний або якісний критерій досяжності.
Виходячи з цього, існує реальна можливість побудувати «дерево показників», тобто сформувати
систему показників для оцінки ефективності виконання бізнес-процесів, застосування якої дозво-
ляє власникам бізнес-процесів здійснювати їх контроль.
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