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Постановка проблеми. Отримання прибутку 
та виробництво конкурентоспроможної продукції 
має реалізовуватися сукупністю взаємопов’язаних 
бізнес-процесів, які складають основу діяльності 
машинобудівних підприємств. Дослідження біз-
нес-процесів та їх оптимізація передбачає суттє-
во підвищити клієнтоорієнтованість та безперерв-
но удосконалювати бізнес-процеси підприємства 
з метою підвищення конкурентоздатності та за-
безпечення економічного зростання підприємства. 
Отже, оптимізація бізнес-процесів є доцільним і 
актуальним для організації діяльності підприєм-
ства з максимально ефективним використанням 
його внутрішніх резервів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам оптимізації бізнес-процесів на промислових 
підприємствах присвятили свої праці як зарубіжні, 
так і вітчизняні науковці. Так, науковці Б. Андерсен 
[1], Г. Брю [2], Михайлішин Н. [3], Х. Харрингтон 
[4], Дж. Хейвуд [5], З. Кучкаров [6], О. Ареф’єва [7], 
Т. Загорна [8], О. Виноградова [9] та інші у своїх ро-
ботах досліджують принципи та методи оптимізації 
бізнес-процесів на підприємствах. Технологія опти-
мізації відповідно до тактичного планування була 
розглянута В. Єліферовим та В. Репіним [10]. Дж. 
Харрінгтон та інші досліджують оптимізацію відпо-
відно до стратегії бізнесу [11]. Проблеми оптимізації 
бізнес-процесів на українських підприємствах роз-
глянув О.В. Корзаченко [12]. Проте невирішеними 
залишаються проблеми дослідження бізнес-процесів 
на вітчизняних підприємствах машинобудування з 
метою їх подальшої оптимізації.

Постановка завдання. Метою дослідження діяль-
ності машинобудівного підприємства є аналіз побу-
дованої мережі макро- і бізнес-процесів на підпри-
ємстві машинобудування, визначення доцільності 
оптимізації виділених бізнес-процесів у залежності 
від стадії життєвого циклу, на якому він знаходить-
ся, та формування рекомендацій щодо поліпшення 
бізнес-процесів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Опти-
мізація бізнес-процесів підприємства у першу чергу 
передбачає підвищення результативності, ефектив-
ності й адаптованості бізнес-процесів, тобто її метою 
є досягнення позитивного ефекту в зміні якісних по-
казників діяльності підприємства.

Мета й критерії оптимізації бізнес-процесів ба-
зуються на ключових показниках процесів, що ви-
значають ефективність і конкурентоспроможність 
підприємства. Ці показники представлено у вигляді 
п’яти груп: показники результативності бізнес-про-
цесу; показники вартості бізнес-процесу; показники 
часу бізнес-процесу; показники якості бізнес-проце-
су; показники фрагментації бізнес-процесу [1, с. 89].

Концепції та методи удосконалення спрямовані 
на здійснення вкрай швидкого, «проривного» поліп-
шення у межах одиничного бізнес-процесу. Однак 
для машинобудівних підприємств необхідним є ство-
рення та розробка інструментарію побудови та по-
кращання цілісної системи бізнес-процесів. У цьому 
разі робота починається з концентрації уваги на ви-
значенні, розумінні і покращанні заходів, що відбу-
ваються в межах основних процесів та поширюється 
на усі бізнес-системи підприємства [13, с. 145].

Для оптимізації бізнес-процесів на підприємстві 
ПАТ «Запоріжтрансформатор» було проведено до-
слідження його діяльності. Дане підприємство виго-
товляє силові масляні трансформатори й електричні 
реактори. Виробництво сконцентровано на одному 
виробничому майданчику. Підприємство постійно 
веде роботу з удосконалення конструкцій трансфор-
маторів та розробку нових конструкцій, виробництво 
керованих шунтуючих реакторів та виробництво сис-
тем моніторингу. Щорічно на заводі освоюється до 
50 нових типів трансформаторного обладнання, за-
стосовуються високоякісні матеріали, прогресивні 
конструкторські рішення технологічних процесів, 
що дають можливість випускати трансформатори із 
втратами і масами, зниженими у порівнянні з тех-
нічними вимогами до якості на 15-20% [14].
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Зважаючи на високу експортоорієнтованість про-
дукції, підприємство ПАТ «Запоріжтрансформатор» 
вважає за необхідне:

– збільшувати частки продажу трансформаторно-
го устаткування на ринках далекого зарубіжжя;

– впроваджувати заходи щодо скорочення циклу 
виробництва трансформаторів і реакторів;

– проводити удосконалення та впровадження но-
вих технологій виготовлення трансформаторного об-
ладнання, модернізацію та впровадження нових кон-
струкцій реакторів і систем управління;

– продовжувати інвестиційну програму, впрова-
джувати нове обладнання;

– зберігати кадровий потенціал виробництва, 
управляти втратами робочого часу, проводити опти-
мізацію процесів управління виробництвом.

Для досягнення зазначених цілей на підприємстві 
ПАТ «Запоріжтрансформатор» була проведена класи-
фікація бізнес-процесів за етапами життєвого циклу, 
що пов’язано з постійним впровадженням на підпри-
ємстві інновацій. Отже, оптимізація виділених бізнес-
процесів залежить від стадії, на якій вони знаходяться: 
створення процесу згідно нових цілей або задоволен-
ня нових потреб споживачів; розвиток процесу, коли 
вимоги клієнтів зростають або змінюються; стабільне 
функціонування процесу, якщо процес задовольняє 
потреби свого клієнта; регрес процесу, якщо він задо-
вольняє потреби клієнта у меншій мірі і не може бути 
змінений; знищення процесу через припинення існу-
вання цільової групи клієнтів або їх потреб, через зна-
чне його погіршення або через виникнення альтерна-
тивного, більш ефективного або нового процесу.

Схема, що описує процедуру оптимізації бізнес-
процесів підприємства ПАТ «Запоріжтрансформатор», 
призначена для забезпечення адекватності мережі біз-
нес-процесів відносно стратегії і змін середовища під-
приємства для переведення бізнес-процесі з існуючого 
стану в удосконалений. Аналіз існуючої та визначен-
ня удосконаленої мережі бізнес-процесів передбачає: 
опис та аналіз бізнес-процесів, визначення бізнес-про-
цесів, що підлягають оптимізації, діагностика мережі 
бізнес-процесу, проектування і прогнозування удоско-
наленої мережі бізнес-процесу. Методика виділення 
бізнес-процесів, що підлягають оптимізації, дозволяє 
отримати максимальний результат з мінімальними 
витратами та використовує критерії і багатокритері-
альні методів прийняття рішень. Діагностика мережі 
проводиться з метою перевірки відповідності мережі 
бізнес-процесу стратегічним цілям підприємства та ін-

шим вимогам і включає наступні етапи: визначення 
стратегічних цілей підприємства; аналіз цілей мережі 
бізнес-процесів на рівні макропроцесів та бізнес-про-
цесів, що підлягають оптимізації і виявлення невідпо-
відностей у досягненні стратегічних цілей підприєм-
ства. У результаті одержується система цілей мережі 
бізнес-процесів на всіх рівнях та виявляються невід-
повідності у визначенні цілей бізнес-процесів, що вра-
ховуються при проектуванні удосконаленої мережі 
бізнес-процесів. Проектування відбувається у вигляді 
змін окремих бізнес-процесів та узгодження цих змін 
у рамках мережі. При цьому реформи визначаються 
за допомогою евристичної процедури залежно від ста-
дії життєвого циклу процесу і ступеню його гнучкості 
(табл. 1).

При створенні мережі бізнес-процесів на підпри-
ємстві ПАТ «Запоріжтрансформатор» були виділені 
макропроцеси із наступним виділенням бізнес-проце-
сів та визначенням стадії життєвого циклу, на якому 
знаходиться процес (рис. 1, 2).

На рисунку 1 зазначені такі бізнес-процеси відпо-
відно до основних макропроцесів:

1) SWOT-аналіз (БП 1.1), база даних клієнтів (БП 
1.2), сегментний аналіз (БП 1.3), участь у виставках 
(БП 1.4);

2) розробка продукції (БП 2.1), НДДКР (БП 2.2), 
модернізація продукції (БП 2.3), підготовка до ви-
робництва (БП 2.4);

3) організація продаж (БП 3.1), постачання про-
дукції (БП 3.2); оплата продукції (БП 3.3), 
післяпродажне обслуговування (БП 3.4), 
сервісне обслуговування (БП 3.5);

4) виробництво: масляних силових 
трансформаторів загального призначення 
(БП 4.1), трансформаторів спеціального 
призначення (БП 4.2), електричних шунту-
ючих реакторів (БП 4.3), керованих шун-
туючих реакторів, інші види виробництва 
(БП 4.4).

Як слідує з рисунка 1, схема бізнес-про-
цесів відносно основних макропроцесів є 
такою, що стабільно розвивається, за раху-
нок 10 бізнес-процесів із 18 виділених, що 
знаходяться на стадії стабільного функціо-
нування, при цьому тільки один бізнес-про-
цес визначений на стадії регресії, один на 
стадії створення, а шість є розвиваючими.

На рисунку 2 зазначені такі бізнес-про-
цеси відповідно до підтримуючих макро-
процесів:

Таблиця 1
Реформи бізнес-процесів  

залежно від стадії життєвого циклу

№ 
з/п

Стадія життєвого 
циклу Реформи процесу 

1 Створення 

Створити нові бізнес-процеси на 
основі попередніх бізнес-проце-
сів, копіювати наявні ефективні 
бізнес-процеси або створити абсо-
лютно нові

2 Розвиток 
Поліпшити бізнес-процеси шля-
хом оптимізації, оновлення або 
реінжиніринга

3 Стабільне 
функціонування

Забезпечити стабільність успіш-
ного існування бізнес-процесів за 
допомогою постійного моніторин-
гу, аналізу і діагностики

4 Регрес
Знищити або призупинити невід-
повідні стратегічним цілям під-
приємства бізнес-процеси

Джерело: [8, с. 101]

Макропроцес 2 
Розробка продукції

Макропроцес 1 
Дослідження ринку 

і споживачів

Створені 
процеси

Розвиваючі
процеси

Стабільні
процеси

Регресуючі 
процеси

БП 
1.1

БП 
1.2

БП 
1.3

БП 
1.4

Макропроцес 4
Виробництво

БП 
4.5

БП 
4.1

БП 
4.2

БП 
4.3

БП 
2.4

БП 
2.3

БП 
2.2

БП 
2.1

Макропроцес 3 
Організація продаж 
і післяпродажного 

обслуговування

БП 
3.1

БП 
3.2

БП 
3.3

БП 
3.5

БП 
3.4

БП 
4.4

Рис. 1. Схема основних макро- та бізнес-процесів  
за стадіями життєвого циклу  

на підприємстві ПАТ «Запоріжтрансформатор»
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5) заробітна плата (БП 5.1), мотивацій-

на система оплати (БП 5.2), перепідготовка 
кадрів (БП 5.3), стратегія управління пер-
соналом (БП 5.4); 

6) супроводження програмного забезпе-
чення (БП 6.1), оновлення програмного за-
безпечення (БП 6.2), автоматизація (БП 6.3);

7) бюджетування (БП 7.1), планування 
виробництва (БП 7.2), планування інвес-
тиційної діяльності (БП 7.3), планування 
зовнішньоекономічної діяльності (БП 7.4), 
логістика (БП 7.5), інші види планування 
(БП 7.6);

8) управління фінансовою безпекою  
(БП 8.1); 

9) стратегія охорони довкілля (БП 9.1), 
забезпечення відповідності виробництва 
екологічним нормам (БП 9.2).

Як слідує з рисунка 2, відносно під-
тримуючих макропроцесів можна зазна-
чити, що мережа макропроцесів є регресу-
ючою за рахунок 11 бізнес-процесів із 16 
виділених, що знаходяться на стадії по-
гіршення. Отже, загалом мережа макро-
процесів та виділених бізнес-процесів характери-
зується таким чином: невелика дворівнева мережа  
(9 макропроцесів і 34 бізнес-процеси). Відносно до 
домінуючої стадії життєвого циклу бізнес-процесу 
мережа є стабільно регресуючою.

З метою оптимізації в мережі бізнес-процесів було 
проведено оцінювання макропроцесів згідно з такими 
критеріями: вклад у досягнення стратегічних цілей, 
проблемність, витрати та гнучкість. Експертна група, 
що включала власників виділених бізнес-процесів та 
керівників вищих рівнів, провела оцінку макропро-
цесів за визначеними критеріями. Після узгодження 
отриманих даних результати були зведені у таблиці 2.

За даними таблиці 2 виявлено, що для бізнес-про-
цесів таких мікропроцесів, як «Виробництво», «Орга-
нізація продаж та післяпродажного обслуговування», 
«Дослідження ринку і споживачів», «Управління пер-
соналом», «Управління матеріальними і фінансовими 
ресурсами», у першу чергу необхідна оптимізація. Про-
те макропроцес «Виробництво» є негнучким, тому він 
не піддається оптимізації. Усі інші процеси є гнучки-
ми в достатній мірі і можуть бути удосконалені. Дослі-
дження бізнес-процесів визначених вище макропроце-
сів проводилося за внеском у досягнення стратегічних 
цілей, які були спроектовані на мережу бізнес-процесів 
з метою виявлення бізнес-процесу, внесок якого у до-
сягнення цілей є недостатнім (табл. 3).

У таблиці 3 відповідно до стратегічних цілей 
бізнес-процесів наведені результати оцінювання за 

п’ятибальною шкалою: максимальна кількість балів 
відповідає найкращій відповідності, а нуль балів від-
повідає найгіршій. Отже, найкраще зазначеним стра-
тегічним цілям відповідають такі бізнес-процеси: 
«SWOT-аналіз», «Сегментний аналіз», «Постачання 
продукції», «Оплата продукції», «Планування ви-
робництва», «Планування інвестиційної діяльності», 
«Логістика». Також були виявлені такі бізнес-про-
цеси, що мають найнижчу відповідність стратегіч-
ним цілям: «Участь у виставках», «Післяпродажне 
обслуговування», «Заробітна плата», «Мотиваційна 
система оплати», «Перепідготовка кадрів», «Бюдже-
тування» та «Інші види планування».

Серед бізнес-процесів останньої групи було вияв-
лено, що п’ять із семи знаходяться на стадії погір-
шення, а інші два («Участь у виставках», «Після-
продажне обслуговування») – на стадії стабільного 
функціонування. При цьому бізнес-процес «Участь 
у виставках» є негнучким, а бізнес-процес «Піс-
ляпродажне обслуговування» має короткостроко-
ву гнучкість. Серед регресуючих один є негнучким 
(«Заробітна плата»), а інші мають гнучкість у довго-
строковому періоді.

За допомогою створеної мережі бізнес-процесів 
були встановлені необхідні «локальні» зміни бізнес-
процесів мережі, зокрема: оптимізація бізнес-про-
цесів «Бюджетування» та «Інші види планування» 
можлива за рахунок впровадження автоматизації 
діяльності бізнес-процесів, що дозволить перевести 
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Рис. 2. Схема підтримуючих макро- та бізнес-процесів  
за стадіями життєвого циклу  

на підприємстві ПАТ «Запоріжтрансформатор»

Таблиця 2
Зведені результати оцінювання виділених макропроцесів на підприємстві ПАТ «Запоріжтрансформатор»

Критерій Внесок у досягнення 
стратегічних цілей, бал.

Проблемність, 
бал.

Витрати, 
бал. Гнучкість Оцінка

Вага 0,28 0,36 0,2 0,16 –

МП1 18 3 5 гнучкий у короткостр. періоді 7,12

МП2 5 4 8 негнучкий 4,44

МП3 12 13 6 гнучкий у короткостр. періоді 9,24

МП4 18 13 29 негнучкий 15,52

МП5 2 15 3 гнучкий у довгостр. періоді 6,56

МП6 2 4 5 гнучкий у довгостр. періоді 3

МП7 1 15 3 гнучкий у довгостр. періоді 6,28

МП8 7 4 4 гнучкий у довгостр. періоді 4,2

МП9 5 8 6 гнучкий у довгостр. періоді 5,48
Джерело: розраховано автором
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ці бізнес-процеси з регресуючої стадії у стабільну. 
Було рекомендовано повністю переглянути струк-
туру бізнес-процесів «Мотиваційна система опла-
ти», «Перепідготовка кадрів» з метою реорганіза-
ції даних бізнес-процесів, тобто їх призупинення, 
і створення нового бізнес-процесу «Корпоративна 
стратегія», що буде краще відповідати стратегічним 
цілям підприємства. Стосовно бізнес-процесу «Піс-
ляпродажне обслуговування» необхідно розшири-
ти можливості служби сервісного обслуговування і 
створити філіали підприємства з післяпродажного 
та сервісного обслуговування продукції в найбільш 
потенційних сегментах ринку. Зміна процесу «За-
робітна плата» не може бути ефективною відповідно 
до існуючого законодавства. Зміна процесу «Участь 
у виставках» ускладнений через те, що виставки 
проходять рідко. Рекомендовано створити бізнес-
процес, який зміг би забезпечити досягнення ана-
логічних цілей, але на постійній основі. Всі інші 
бізнес-процеси, зазначені у таблиці 3, такі як «База 
даних клієнтів», «Організація продаж», «Сервіс-
не обслуговування», «Стратегія управління персо-
налом» та «Планування зовнішньоекономічної ді-
яльності», як взаємопов’язані процеси теж можуть 
бути поліпшені. Так, створення автоматизованої 
системи з обслуговування клієнтів дозволить покра-
щити бізнес-процес «База даних». Поліпшення про-
цесу «Післяпродажне обслуговування» дозволить у 
подальшому розвинути процес «Сервісне обслугову-
вання». Створення нового процесу «Корпоративна 
стратегія» призведе також до покращання і бізнес-
процесу «Стратегія управління персоналом» і його 
стабільного функціонування. Наслідки проведених 
змін загалом поліпшать всі бізнес-процеси побудо-
ваної мережі, яка зі стадії стабільно регресуючої пе-
рейде до стадії стабільно розвиваючої.

Висновки з проведеного дослідження. Проведе-
ні дослідження побудованої мережі бізнес-процесів 
за стадіями життєвого циклу на підприємстві ПАТ  
«Запоріжтрансформатор» та визначені заходи 
щодо їх оптимізації свідчать, що представлений 
методичний підхід дозволяє ефективно покращу-
вати бізнес-процеси відповідно до стратегічних ці-
лей без значних втрат і може бути використаний 

для удосконалення бізнес-процесів на промисло-
вих підприємствах з високою часткою інноваційної 
продукції.
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Таблиця 3
Система стратегічних цілей бізнес-процесів, що підлягають оптимізації

Стратегічні цілі Вартість Ресурсомісткість Ефективність Сума Гнучкість Стадія ЖЦ
БП 1.1 4 2 2 8 у короткострок. періоді Розвиток

БП 1.2 2 2 2 6 у короткострок. періоді Розвиток

БП 1.3 2 2 3 7 у короткострок. періоді Розвиток

БП 1.4 1 2 2 5 негнучкий Стабільний

БП 3.1 2 2 2 6 у короткострок. періоді Стабільний

БП 3.2 3 1 5 9 у довгострок. періоді Стабільний

БП 3.3 3 2 2 7 у короткострок. періоді Стабільний

БП 3.4 2 2 1 5 у короткострок. періоді Стабільний

БП 3.5 2 2 2 6 у довгострок. періоді Розвиток

БП 5.1 2 1 2 5 негнучкий Регрес

БП 5.2 2 1 1 4 у довгострок. періоді Регрес

БП 5.3 2 2 1 5 у довгострок. періоді Регрес

БП 5.4 2 2 2 6 у довгострок. періоді Регрес

БП 7.1 1 2 2 5 у довгострок. періоді Регрес

БП 7.2 3 2 3 8 у довгострок. періоді Регрес

БП 7.3 2 2 3 7 у довгострок. періоді Стабільний

БП 7.4 3 1 2 6 у довгострок. періоді Стабільний

БП 7.5 2 2 3 7 у довгострок. періоді Розвиток

БП 7.6 1 2 2 5 у довгострок. періоді Регрес
Джерело: розраховано автором


