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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. 



Тема 6 
ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

6.1. Операційна діяльність та принципи її організації 
6.2. Характеристика різних типів виробництва 
6.3. Способи поєднання операцій технологічного циклу 
6.4. Методи організації виробництва 
 

6.1. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ 
ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
Виробничий процес – це сукупність взаємопов’язаних дій людей, 

засобів праці та природи, потрібних для виготовлення продукції. 
Основними елементами виробничого процесу є процес праці як 
свідома діяльність людини, предмети та засоби праці (рис. 8). 
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Рис. 8. Схема елементів виробничого процесу 

 
Головною складовою виробничого процесу є технологічний процес – 

сукупність дій щодо зміни та значення стану предмета праці. 
За призначенням виробничі процеси поділяються на основні, 

допоміжні та обслуговуючі. Основні процеси – це процеси без-
посереднього виготовлення основної продукції підприємства, яка 
визначає його виробничий профіль і поступає на ринок як товар для 
продажу. Основні процеси у ряді виробництв поділяються на стадії: 
заготівельну, обробну, випускну (складальну). Разом вони – основне 
виробництво. До допоміжних належать процеси виготовлення продукції, 
що використовується на самому підприємстві для забезпечення 
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важливими в бізнес-моделі є не стільки параметри самі по собі, 
скільки їх взаємне поєднання. 

При опрацюванні альтернатив необхідно відповісти на цілий ряд 
питань: 

 Як влаштована галузь: типологія компаній в Україні і за 
кордоном, ключові навички й уміння кожного типу підприємства, за 
рахунок чого конкурують, логіка розвитку кожного типу компаній. 

 Як влаштовані компанії (докладне вивчення компаній кожного 
типу): структура і система управління, організація маркетингу і збуту, 
інноваційна структура (як влаштовані розробка і впровадження 
нових продуктів), виробнича структура, система взаємодії з ринком, 
логіка побудови саме такої бізнес-моделі. 

 Аналіз поточної бізнес-моделі підприємства і логіки її появи, 
ключові навички й уміння на підприємстві; протиріччя існуючої 
бізнес-моделі для розвитку підприємства. 

 Визначення перспективної бізнес-моделі компанії (чи 
альтернативних варіантів). Опис логіки переходу до перспективної 
бізнес-моделі: розробка програми переходу. 

Гармонійна бізнес-модель підприємства дозволяє підвищити 
ефективність діяльності і його стійкість на ринку: 

1. Підвищується конкурентноспроможність підприємства. 
2. Підвищується гнучкість організації: швидка й адекватна 

реакція на можливі зміни зовнішнього середовища. 
3. Ефективна взаємодія з зовнішнім середовищем. 
4. Ефективна організація взаємодії підрозділів компанії. 
5. Мінімізація витрат і оптимізація інвестицій. 
 

21.5. РЕІНЖИНІРИНГ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ 
БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 
У сучасних економічних умовах все більшу роль відіграє розробка 

нових методів управління підприємством. Одним із таких методів є 
реінжиніринг бізнес-процесів. Механізм його дії заснований на 
застосуванні останніх досягнень науки і техніки, постійному оновленні 
бізнесу, інноваціях, що так актуально для розвитку нашої країни. 

Визначення реінжинірингу виникло у 1990 році у статтях, 
опублікованих Хаммером і Давенпортом та Шортом, які визначали 
реінжиніринг як фундаментальне переосмислення і радикальне 
перепроектування ділових процесів для досягнення поліпшень 
показників діяльності підприємств, таких як вартість, якість, сервіс 
і темпи. 

Реінжиніринг застосовується в трьох основних випадках: 
 в умовах, коли підприємство знаходиться у стані глибокої 

кризи (високий рівень витрат, низький попит на продукцію фірми 
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