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У статті представлено результати літературного огляду за темою дослідження, 

розглянуто поширені у вітчизняних і зарубіжних наукових джерелах класифікаційні ознаки 

бізнес-процесів промислових підприємств, визначено потребу щодо конкретизації новітніх 

бізнес-процесів, які виникають в умовах дуальної економіки, а також щодо систематизації 

бізнес-процесів за видами ресурсів і за функціями управління. Запропоновані й обґрунтовані 

авторкою нові класифікаційні ознаки (за ступенем новизни, за видами ресурсів, за функціями 

управління) дозволяють поглибити розуміння сутності новітніх бізнес-процесів, які 

відбуваються та/або можуть бути впроваджені на промислових підприємствах, а в 

подальшому – більш детально підійти до формалізації організаційного механізму управління 

підприємством з урахуванням нових його елементів (бізнес-процесів), що відповідають 

вимогам зовнішнього середовища.  

 
The urgency of improving the classification of business processes of industrial enterprises is 

justified by the need to update the classification features of business processes, taking into account 

the transformational changes that occur at the present stage of economic development. 

The article presents the results of the literature review on the research topic, considers the 

classification features of business processes of industrial enterprises common in domestic and 

foreign scientific sources, identifies the need to specify the latest business processes that arise in a 

dual economy, as well as to systematize business processes, types of resources and management 

functions. 

Given the relevance and demand for transformation changes in accordance with the requirements 

of the external environment for each business entity, it is proposed to specify each of the 

classification groups identified by scientists in addition to novelty, i.e., to distinguish "traditional 

types of business processes" and "new types of business processes" (for both core and ancillary 

business processes). 

The author submits to include business processes related to digital technology management in 

terms of new types of the main business processes by types of resources, and business processes in 

the virtual environment and in real markets by types of activity. 



The new types of basic business processes of management functions are suggested to include 

business processes related to big data analysis management, monitoring of globalization processes, 

international logistics, etc. 

The new classification features (by degree of novelty, by types of resources, by management 

functions) offered and substantiated by the author allow deepening understanding of the essence of 

the new business processes which occur and/or can be introduced at the industrial enterprises, and 

further - to approach formalization in more detail. organizational mechanism of enterprise 

management taking into account its new elements (business processes) that meet the requirements 

of the external environment. 

The new classification features (by degree of novelty, by types of resources, by management 

functions) offered and substantiated by the author allow deepening understanding of essence of the 

newest business processes which occur and/or can be introduced at the industrial enterprises, and 

further - to approach formalization in more detail organizational mechanism for enterprise 

management taking into account its new elements (business processes) that meet the requirements 

of the external environment. 

The results of the study can be implemented in the activities of industrial enterprises in terms of 

updating controls. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями. В умовах дуальної економіки, коли стрімкий розвиток цифрових технологій, 

посилений глобалізаційними процесами, спричинив структурні зрушення у діяльності промислових 

підприємств, що напряму пов’язане з організацією та управлінням їх новими та модернізованими бізнес-

процесами, товаровиробники змушені здійснювати постійний моніторинг ринкової ситуації, пошук нових 

напрямків розвитку та завчасно впроваджувати відповідні зміни у механізмі господарювання.  

Необхідність оновлення класифікаційних ознак бізнес-процесів промислових підприємств з 

урахуванням трансформаційних змін, що відбуваються на сучасному етапі економічного розвитку, і 

обґрунтовує актуальність теми даної статті.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на 

які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 

означена стаття. Дослідженню різних аспектів управління бізнес-процесами суб’єктів підприємництва 

присвячена низка наукових праць вітчизняних [1; 2; 3; 4; 5; 6 та інші] і закордонних авторів [8; 9; 10; 11 та 

інші]. 

Зокрема, Ільченко Н. Б. [1] досліджував механізм управління бізнес-процесами на підприємстві оптової 

торгівлі й запропонував підхід до розкладання бізнес-процесів з використанням програмних продуктів; 

Клепікова О. А. [2] – сучасні технології моделювання бізнес-процесів підприємства; Корецька О. В. [3] – 

особливості управління бізнес-процесами підприємств портової діяльності; Морщенок Т. С. [4] – теоретичні 

аспекти управління бізнес-процесами в контексті реалізації стратегії розвитку підприємств; Смоляр Л. Г. і 

Здрилюк Л. А. [5] – проаналізували управління бізнес-процесами у сфері технологічних інновацій на 

підприємстві; Денисенко Л. О. і Шацька С. Є. [6], Чорнобай Л. І. і Дума О. І. [7] – класифікацію бізнес-процесів 

підприємства. 

Зарубіжні науковці зосереджують увагу на загальних підходах до управління бізнес-процесами (Друкер 

П. [8], Портер М. [9], Івлєв В. А. і Попова Т. В.  [10] – щодо удосконалення управління в цілому, Ротер М. і Шук 

Д. [11] – щодо загального бачення бізнес-процесів,  Хаммер М. і Чампі Дж. [12] – щодо реінжинірингу бізнесу, 

Харрінгтон Д. [13] – щодо оптимізації бізнес-процесів).  

Але проблематика урахування новітніх бізнес-процесів, що в подальшому необхідне для обґрунтування 

формалізованого комплексного підходу до формування сучасного механізму управління бізнес-процесами на 

промислових підприємствах з урахуванням сучасних маркерів розвитку залишається, на наш погляд, науково 

опрацьованою не достатньо.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є удосконалення класифікації бізнес-процесів 

промислових підприємств. Відповідно до мети статті сформульовано комплекс завдань: 

- окреслити напрямки удосконалення класифікації бізнес-процесів промислових підприємств; 

- сформувати структурно-логічну схему класифікації бізнес-процесів промислових підприємств. 



Для досягнення сформульованої мети  використано такі методи наукового пізнання як: метод аналізу, 

метод синтезу і логічного узагальнення, а також проведено систематизацію ідей вітчизняних і зарубіжних 

учених, які вивчали дану проблему. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Науковці [6; 7] систематизують різновиди бізнес-процесів 

за чисельними класифікаційними ознаками:  

− за ознакою формування результату,  

− за орієнтованістю,  

− за місцем у ланцюгу формування вартості,  

− за характером продукту,  

− по відношенню до клієнтів,  

− за рівнем деталізації розгляду,  

− за напрямком руху,  

− за видами діяльності,  

− в залежності від напряму діяльності,  

− за рівнем складності,  

− за функціональною ознакою,  

− за характером впливу на успіх,  

− за рівнем деталізації,  

− за ступенем пов’язаності окремих частин,  

− за рівнем реалізації,  

− за ступенем впливу на результативність,  

− за ознакою часу,  

− за рівнем стійкості,  

− у межах основних складових збалансованої системи показників,  

− за фокусом управлінської діяльності,  

− за видами розвитку тощо. 

Узагальнено бізнес-процеси суб’єктів господарювання за рівнем впливу на формування доданої 

вартості науковці [6; 7; 9 та інші] поділяють на: основні (первинні, відтворювальні) і допоміжні (додаткові, 

обслуговуючі, підтримувальні). Основні бізнес-процеси вчені деталізують за видами діяльності на: 

• адміністративні, 
• виробничі, 
• фінансові, 
• маркетингові, 
• наукові, 
• інноваційні, 
Додаткові бізнес-процеси за місцем виникнення вчені поділяють на: 

• основної діяльності, 
• не основної діяльності. 

Існують і інші підходи. Зокрема, Івлєв В. А. і Попова Т. В. [10]  виокремили 5 базових груп бізнес-

процесів: 

- основні бізнес-процеси; 

- обслуговуючі бізнес-процеси для основних; 

- бізнес-процеси розвитку; 

- бізнес-процеси управління діяльністю підприємства; 

- бізнес-процеси обслуговуючі управління. 

До бізнес-процесів розвитку ці автори відносять «процеси вдосконалення виробленого продукту або 

послуги, технології, обладнання, а також інноваційні процеси». Отже, до цієї групи мають бути включені всі 

нові для суб’єкта господарювання бізнес-процеси. 

Денисенко Л. О. і Шацька С. Є. бізнес-процеси розвитку розглядають як допоміжні бізнес-процеси [6], 

що, на наш погляд, є не точним, адже основні бізнес-процеси також є оновлюваними. 

Чорнобай Л. І. і Дума О. І. [7] бізнес-процеси розвитку виділяють у окрему самостійну групу, але 

розглядають їх у контексті напрямків розвитку («розвиток розуміння ринку та споживачів», «розвиток стратегії 

та візії організації», «розвиток системи управління», «розвиток та навчання персоналу»), залишаючи, таким 

чином, поза увагою інноваційну характеристику бізнес-процесів. 

Отже, виходячи з вищезазначеного та враховуючи актуальність і затребуваність урахування 

трансформаційних змін відповідно вимог зовнішнього середовища для кожного суб’єкта підприємництва, 

пропонуємо конкретизувати кожну з визначених науковцями класифікаційних груп додатково за ознакою 

новизни, тобто, виділяти «традиційні види бізнес-процесів» і «нові види бізнес-процесів» (як для основних, так 

і для допоміжних). 

Також, вважаємо за доцільне поділяти основні бізнес-процеси за ознаками: «за видами ресурсів» і «за 

функціями управління».  



Якщо до основних ресурсів, які використовуються суб’єктами господарювання, відносять: фінанси, 

кадри, технології, інформацію, інтерфейс, матеріальну базу, інтелектуальний капітал, то можна за видами 

ресурсів виділити такі основні традиційні бізнес-процеси: 

• фінансові,  
• кадрові,  
• технологічні,  
• інформаційні,  
• інтерфейсні,  
• матеріальні,  
• інтелектуальні, 
а також, такі нові основні бізнес-процеси за видами ресурсів, як бізнес-процеси щодо управління 

цифровими технологіями; та такі нові основні бізнес-процеси за видами діяльності: 

• у віртуальному середовищі, 

• на реальних ринках. 

Відповідно, до основних функцій управління (планування, організації, мотивації, контролю та 

координування) можна виділити такі: 

• бізнес-процеси щодо планування, 

• бізнес-процеси щодо організації, 

• бізнес-процеси щодо мотивації, 

• бізнес-процеси щодо, контролю та координування. 

До нових видів основних бізнес-процесів за функціями управління відносимо бізнес-процеси щодо 

управління аналізом big data, моніторингом глобалізаційних процесів, міжнародною логістикою тощо. 

Таким чином, удосконалену класифікацію бізнес-процесів промислових підприємств відповідно до 

запропонованих ознак узагальнено можна представити у вигляді структурно-логічної схеми (рис. 1). 



 

  
Традиційні види бізнес-процесів 

Нові види бізнес-процесів  

(авторська розробка) 

- за видами 

діяльності 
• адміністративні, 

• виробничі, 

• фінансові, 

• маркетингові, 

• наукові, 

• інноваційні 

• у віртуальному середовищі, 

• на реальних ринках 

 

- за видами ресурсів 

(авторська розробка) 
• фінансові,  

• кадрові,  

• техніко-технологічні,  

• інформаційні,  

• інтерфейсні,  

• матеріальні,  

• інтелектуальні, 

• інфраструктурні, 

• інноваційні 

• цифрові  

 

 

 

 

 

 

 

Основні  

бізнес-процеси 

 

- за функціями 

управління 

(авторська розробка) 

• бізнес-процеси щодо планування, 

• бізнес-процеси щодо організації, 

• бізнес-процеси щодо мотивації, 

• бізнес-процеси щодо контролю та координування 

• бізнес-процеси щодо управління аналізом big 

data, моніторингом глобалізаційних 

процесів, міжнародною логістикою тощо 

Додаткові бізнес-

процеси 

- за місцем 

виникнення 
• основної діяльності, 

• не основної діяльності 

• on-line, 

• of-line  

    

Рис. 1. Класифікація бізнес-процесів промислових підприємств 



Висновки та подальші дослідження. Отже, за результатами проведеного дослідження видів бізнес-

процесів промислових підприємств слід зазначити, таке: 

1) використовувані суб’єктом господарювання бізнес-процеси є маркером його успішності, адже 

трансформаційні зміни можуть відбуватись за умови їх відповідності до організаційного забезпечення (у т.ч. 

його процесної складової); 

2) запропоновані нові класифікаційні ознаки (за ступенем новизни, за видами ресурсів, за функціями 

управління) дозволяють поглибити розуміння сутності бізнес-процесів, які відбуваються / можуть бути 

впроваджені на промислових підприємствах; 

3) удосконалена систематизація бізнес процесів, згідно з запропонованими ознаками, надає можливість 

більш детально підійти до формалізації організаційного механізму управління підприємством з урахуванням 

нових його елементів (бізнес-процесів), що відповідають вимогам зовнішнього середовища. 

Результати дослідження можуть бути покладені в основу подальших наукових пошуків щодо 

уточнення сутності різних видів бізнес-процесів, а також щодо обґрунтування та удосконалення 

організаційного механізму управління бізнес-процесами на промислових підприємствах. Також, результати 

дослідження можуть бути впроваджені в діяльність промислових підприємств в частині оновлення елементів 

управління. 
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