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діяльності підприємства, щоб виключити ініціативи, коли оптимізація 
одних процесів відбувається за рахунок негативних змін інших 
бізнес-процесів. Після оцінки витрат список ініціатив слід 
упорядкувати ще раз, уже за критерієм «вартість-ефективність». 

13. Скласти звіт по проекту в цілому, що містить рекомендації з 
оптимізації процесу. На підставі підготовленого звіту в процес 
вносяться відповідні зміни або ж процес створюється заново. 

Оптимізація бізнес-процесів організації має наступні переваги: 
 скорочення витрат, тривалості та кількості помилок у кожному з 

проаналізованих процесів; 
 формування у працівників підприємства та керівників чіткого 

розуміння того як, коли, хто та що необхідно зробити для 
досягнення поставлених цілей; 

 інтегрування зі стратегією компанії та ключовими показниками 
її ефективності; 

 можливість підготовки до успішного, продуманого та ефек-
тивного впровадження інформаційних технологій; 

 можливість підготуватись до ефективного та обґрунтованого 
організаційного редизайну; 

 зростання керованості компанії; 
 поліпшення взаємодії між працівниками та підрозділами 

підприємства; 
 наближення до сертифікації за стандартами ISO: 9000; 
 зростання інвестиційної привабливості компанії. 
 

21.3. БАЗОВІ ПОКАЗНИКИ, ЦІЛІ ТА КРИТЕРІЇ 
ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

 
Перед проведенням опису, аналізу й оптимізації бізнес-процесів 

необхідно сформулювати мету й критерії їх оптимізації. Мета й 
критерії оптимізації бізнес-процесів базуються на ключових показниках 
процесів, що визначають ефективність і конкурентоспроможність 
підприємства. Ці показники представлено у вигляді п’яти груп: 

1) показники результативності бізнес-процесу; 
2) показники вартості бізнес-процесу; 
3) показники часу бізнес-процесу; 
4) показники якості бізнес-процесу; 
5) показники фрагментації бізнес-процесу. 
Показники результативності бізнес-процесу. Якщо бізнес-процес 

приносить гроші, тобто має дохідну складову, то в якості одного з 
показників використовується доход. Для виробничих процесів, як 
показника результативності, може використовуватися обсяг вироб-
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Розглянуті принципи раціональної організації виробничого процесу 
тісно між собою пов’язані, доповнюють один одного і різною мірою 
реалізуються на практиці в конкретних умовах. При проектуванні 
виробничого процесу, його організації треба їх враховувати, але 
вибирати оптимальні організаційно-технічні рішення за критерієм 
економічної ефективності. 

 
6.2. ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНИХ ТИПІВ 

ВИРОБНИЦТВА 
 

Особливості діяльності підприємства, специфіка технічних і 
організаційних рішень на ньому істотно залежать від типу виробництва. 
Тип виробництва – це класифікаційна категорія виробництва, яка 
враховує такі його властивості, як широта номенклатури, регулярність, 
стабільність і обсяг випуску продукції. Є три типи виробництва: 
одиничне, серійне і масове, порівняльна характеристика яких приведена 
в табл. 7. 

 
Таблиця 7 

Порівняльна характеристика типів виробництва 
Тип виробництва № 

з/п 
Ознака 

характеристики Одиничне Серійне Масове 
1 Широта номенкла-

тури виробів 
Необмежена Обмежена 

кількістю типів 
Один тип 

2 Постійність 
виготовлення 

Не 
повторюється 

Періодично 
повторюється 

Постійно 
випускається 

3 Рівень спеціалізації 
робочих місць 

Різні операції 
Кзо  > 40 

Обмежена кількість 
операцій, які 
періодично 
повторюються 

Одна операція 
Кзо  = 1 

4 Рівень спеціалізації 
устаткування 

Універсальне Універсальне і 
спеціальне 

Переважно 
спеціальне 

5 Принцип розташу-
вання робочих місць

Технологічний Технологічний і 
предметний 

Предметний 

6 Рівень кваліфікації 
робітників 

Високий Середній, високий 
на автоматизованих 
системах 

Невисокий на простих 
операціях, високий в 
автоматизованих 
системах 

 
Одиничне виробництво характеризується широкою номенклатурою 

продукції, малим обсягом випуску однакових виробів, повторне 
виготовлення яких здебільшого не передбачається. 

Серійне виробництво має обмежену номенклатуру продукції, 
виготовлення окремих виробів періодично повторюється певними 
партіями (серіями) і загальний їх випуск може бути досить великим. 
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Принцип безперервності вимагає, щоб перерви між суміжними 
технологічними операціями були мінімальні або зовсім ліквідовані. 
Найбільшою мірою цей принцип реалізується у безперервних 
виробництвах – хімічному, металургійному, енергетичному та ін. У 
дискретному виробництві, де технологічний процес має широку 
диференціацію, повністю ліквідувати перерви неможливо як з техно-
логічних, так і організаційних причин. У цих умовах важливим 
завданням є мінімізація перерв у структурі виробничого циклу шляхом 
синхронізації операцій, застосування прогресивних методів оперативного 
управління виробництвом. Безперервність виробничого процесу повинна 
доповнюватись безперервністю роботи устаткування і робітників. 

Принцип ритмічності полягає в тому, що робота всіх підрозділів 
підприємства і випуск продукції повинні здійснюватися за певним 
ритмом, планомірною повторюваністю. При додержанні принципу 
ритмічності у рівні проміжки часу виготовляється однакова або 
рівномірно зростаюча кількість продукції, забезпечується рівномірне 
завантаження робочих місць. Ритмічна робота дозволяє найповніше 
використовувати виробничу потужність підприємства і його підрозділів. 

Принцип автоматичності передбачає економічно обґрунтоване 
вивільнення людини від безпосередньої участі у виконанні операцій 
виробничого процесу. Особливо актуальна реалізація цього принципу 
у виробництвах з важкими і шкідливими умовами праці. Автома-
тизуються не тільки виробничі процеси, а й інші сфери діяльності 
людини, в тому числі управління. 

Принцип гнучкості означає, що виробничий процес повинен 
оперативно адаптуватися до зміни організаційно-технічних умов, 
пов’язаних з переходом на виготовлення іншої продукції або її 
модифікацією. Гнучкість виробничого процесу дозволяє освоювати 
нову продукцію у короткий термін з меншими витратами. Значення 
принципу гнучкості особливо зростає в умовах швидких темпів 
науково-технічного прогресу, коли об’єкти виробництва часто міняються. 
Гнучкість виробничого процесу досягається універсалізацією знарядь 
праці, засобів автоматизації та методів обробки, впровадженням 
верстатів з програмним комп’ютерним забезпеченням, гнучких 
виробничих систем. 

Принцип гомеостатичності вимагає, щоб виробнича система 
була здатною стабільно виконувати свої функції в межах допустимих 
відхилень і протистояти дисфункціональним впливам. Це досягається 
створенням технічних і організаційних механізмів саморегулювання і 
стабілізації. До стабілізаційних організаційних систем належать системи 
оперативного планування і регулювання виробництва, планово-
запобіжного ремонту устаткування, резервних запасів та ряд інших 
заходів. 
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ництва продукції. Для бізнес-процесу «Керування персоналом» у 
якості показника результативності використовується показник 
плинності кадрів. Часто показники результативності бізнес-процесу 
називають показниками продукту. Дані показники характеризують 
продукт, який є виходом розглянутого бізнесу-процесу. 

Показники вартості бізнес-процесу визначають ефективність і 
конкурентоспроможність підприємства, є показниками, що харак-
теризують вартість процесів або величину споживаних процесами 
витрат. Вартість бізнес-процесу прямим або непрямим способом 
визначає ціну продукції та можливість більш широкого охоплення 
різних груп клієнтів. Зниження витрат бізнес-процесів дозволяє 
компанії знизити операційні та фінансові ризики і сформувати 
більшу маневреність у конкурентній боротьбі. 

Показники часу бізнес-процесу. Тривалість бізнес-процесів також є 
одним з основних факторів, що визначають конкурентоспроможність 
підприємства. У сучасному динамічному середовищі, на ринку з 
великою конкуренцією й вимогливими клієнтами найбільш 
конкурентними виявляються ті підприємства, бізнес-процеси яких 
мають найбільш короткі строки виконання. Якщо на підприємстві 
термін обробки замовлення й відвантаження продукції хоча б на 5-
20 % менше, ніж у конкурента, то конкурентна позиція даної 
компанії є дуже високою. Існують оцінки, що при збереженні даної 
конкурентної позиції у довгостроковій перспективі до 3 років 
підприємство може стати монополістом на своєму ринку. Наприклад, 
одним із найбільш часто використовуваних при оптимізації бізнес-
процесів тимчасових показників є показник ефективності виробничого 
або операційного циклу, що розраховується як відношення сумарного 
часу виконання всіх операцій процесу до тривалості загального циклу 
бізнесу-процесу. Даний показник завжди менше одиниці, оскільки в 
процесах існують тимчасові розриви й у більшості випадків він 
лежить у межах 0,05-0,2. 

Показники якості бізнес-процесу – найбільш широка група показників 
бізнес-процесів. Якщо показники часу й вартості універсальні для 
різних процесів, то показники якості досить специфічні, і для кожного 
бізнес-процесу вони індивідуальні. Наприклад, якість виробничих 
бізнес-процесів може вимірятися як відсоток браку, відсоток помилок, 
рекламацій, відсоток повторних клієнтів, ступінь задоволеності 
клієнтів тощо. 

Показники фрагментації бізнес-процесу. Останнім часом став 
активно використовуватися такий показник, як ступінь фрагментації 
бізнесу-процесу. Цей показник є універсальним, може використовуватися 
для виміру будь-яких бізнес-процесів і характеризує організаційну 
складність бізнес-процесу, зумовлену кількістю різних структурних 
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підрозділів і співробітників підприємства, що брав участь у ньому. 
Показники фрагментарності є випереджальним показником і його 
відстеження й зменшення дозволяє вчасно передбачити й усунути 
негативні тенденції, що виражаються в погіршенні цих показників, 
визначаючи конкурентоспроможність підприємства. У цьому зв’язку у 
більшості випадків ступінь фрагментарності бізнес-процесів потрібно 
зменшувати. 

Змішані показники бізнес-процесу. Розглянуті вище показники 
результативності, вартості, часу, якості й фрагментарності є базовими і 
на їхній основі можуть створюватися нові, більш складні змішані 
показники, які використовуються при оптимізації бізнес- процесів. 
Прикладами змішаних показників є показники, що розраховуються 
як відношення показників результативності до показників вартості 
бізнес-процесу. 

 
21.4. ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ З ДОПОМОГОЮ 

БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Підхід до аналізу й оптимізації бізнесу підприємства на основі 
бізнес-моделі може бути цікавий широкому колу осіб, що здійснюють 
аналіз чи приймають рішення про довгостроковий розвиток під-
приємства (рис. 20). 

 

 
Рис. 20. Коло зацікавлених осіб в оптимізації бізнес-моделі 

підприємства 
 
Бізнес-модель – це сполучення низки параметрів, що описують 

принципову схему побудови бізнесу підприємства. Принципово 
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протікання основних процесів. Допоміжні процеси групуються за їх 
призначенням, утворюючи такі допоміжні виробництва, як ремонтне, 
інструментальне, енергетичне та ін. Обслуговуючі процеси забезпечують 
нормальні умови здійснення основних і допоміжних процесів. До 
них належать складські, транспортні процеси. 

У часі виробничі процеси поділяють на дискретні (перервні) та 
безперервні. Дискретним процесам притаманна циклічність, пов’язана 
з виготовленням виробів певної форми, які обчислюються в штуках 
(машини, прилади, одяг тощо). Безперервні процеси відповідають 
значенню цього слова. 

Виробничий процес і окремі його операції повинні бути раціонально 
організовані у просторі і часі. Для цього слід дотримуватися певних 
принципів при проектуванні та організації виробничого процесу. До 
таких принципів належать: спеціалізація, пропорційність, паралельність, 
прямоточність, безперервність, ритмічність, автоматичність, 
гнучкість, гомеостатичність. 

Принцип пропорційності вимагає, щоб на всіх етапах виробничого 
процесу, у всій взаємопов’язаній системі підрозділів і машин була 
узгоджена пропускна спроможність, тобто однакова здатність виконання 
робіт і випуску продукції. 

Недотримання цього принципу призводить до виникнення «вузьких 
місць» або неповного завантаження окремих підрозділів. На під-
приємствах із складною структурою виробництва важко досягти 
повної пропорційності потужностей окремих підрозділів (бригад, 
дільниць, цехів, виробництв). Вона періодично порушується внаслідок 
освоєння нових виробів, неоднакових темпів зниження їх трудомісткості 
у різних підрозділах тощо. 

Принцип паралельності передбачає одночасне виконання окремих 
операцій і процесів. Додержання цього принципу особливо важливе 
при виготовленні складних виробів, що компонуються із багатьох 
деталей, вузлів, агрегатів, послідовне виробництво яких зайняло б 
багато часу. Паралельність досягається раціональним розчленуванням 
виробів на складові частини, суміщенням часу виконання різних 
операцій над ними, одночасним виготовленням різних виробів. 
Паралельне виконання робіт на робочому місці забезпечується 
багатоінструментальною обробкою заготівок, суміщенням часу 
виконання основних і допоміжних операцій. 

Принцип прямоточності означає, що предмети праці в процесі 
обробки повинні мати найкоротші маршрути по всіх стадіях і операціях 
виробничого процесу, без зустрічних і зворотних переміщень. Для 
дотримання цього принципу цехи, дільниці, робочі місця, наскільки 
це можливо, розташовують за ходом технологічного процесу, допоміжні 
виробництва, служби, склади у свою чергу розміщують по можливості 
ближче до тих підрозділів, які вони обслуговують. 
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