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MODELING AND IMPLEMENTATION OFBUSINESS PROCESSES STRATEGIC 
MANAGEMENTIN ENTERPRISE INNOVATIVE DEVELOPMENT 

 
У статті досліджено та узагальнено поняття та сутність управління бізнес-процесами 
підприємства. Розглянуто особливості стратегічного управління ними. Узагальнено перелік 
завдань, покладених в основу стратегічного управління бізнес-процесами, виділено 
інструменти стратегічного управління бізнес-процесами інноваційного розвитку. 
Запропоновано процедуру стратегічного управління бізнес-процесами інноваційного 
розвитку підприємства. 
 
The article researches and generalizes the concept and the essence of business processes 
management. Considered the characteristic features of their strategic management. Generalized the 
tasks assigned to the strategy for the long-term perspective in strategic business processes 
management, allocated the tools for strategic management of business processes in enterprise 
innovative development. Proposed the procedure of strategic business processes management in 
enterprise innovative development. 
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Постановка проблеми. Ефективне функціонування підприємства залежить від реалізації сукупності 

бізнес процесів, їх цілісності та узгодженості в процесі діяльності. Зі зростанняморганізації результативність 
контролю кожного з бізнес-процесів ускладнюється. Оперативне управління бізнес-процесами не завжди є 
достатнім для забезпечення досягнення поставлених на стратегічну перспективу цілей інноваційного розвитку і 
здебільшого  забезпечує тактику їх виконання. Тому актуальності набувають питання  стратегічного управління 
ними.  



Аналіз останніх досліджень і публікацій.Дослідженню управління бізнес-процесами присвятили свої праці 
вітчизняні та зарубіжні вчені Н. Палмер [1], Т. Бенедікт [2], О. Самарін [3], М. Роуз [4],А. Белайчук та В. Еліфьоров [5]. 
Зокрема автори Ю. Романенков та Т. Зєйнієв розкривають їх важливість в формуванні та реалізації довгострокової 
стратегії розвитку та управління підприємством [10].Розгляд стратегічного управління бізнес-процесами віднайшов 
своє відображення в працях К. Міхєєнко, де обґрунтовується вплив оптимізації їх функціонування на капіталізацію 
підприємств в довгостроковій перспективі [6]. Особлива увага завданням та методам реалізації стратегічного 
управління була присвячена в роботах В. Левикіна та О. Хворостініної, в яких також аргументується необхідність 
проведення стратегічного аналізу бізнес-процесів з використанням запропонованих інструментів [11]. Значний внесок в 
розробку інструментів управління бізнес-процесами було зроблено в роботах А. Коляди [12], М. Верескуна [14] , А. 
Гретченка [15] та ін. Проте недостатньо розкритими та дослідженими залишились питання стратегічного управління 
бізнес-процесами інноваційного розвитку підприємства, а також процедури його реалізації.  

Метою статті є розгляд та обґрунтування особливостей формування та реалізації стратегічного 
управління бізнес-процесами інноваційно-орієнтованого розвитку підприємства.  

Виклад основного матеріалу. В науковій практиці наявні різні підходи трактування управління 
бізнес-процесами (табл. 1). 

Таблиця 1.  
Поняття управління бізнес-процесами в дослідженнях вчених 

№ Автор Рік Визначення 
1 Н. Палмер 2014 Дисципліна, що включає в себе будь-яке поєднання моделювання, автоматизації, 

виконання, контролю, вимірювання та оптимізації потоків ділової активності, для 
підтримки цілей підприємства, охоплення систем, працівників, клієнтів та 
партнерів в межах підприємства [1] 

2 Т. Бенедікт 2012 Дисциплінований підхід до ідентифікації, проектування, виконання, 
документування, вимірювання, моніторингу та контролю як автоматизованих, так 
і не автоматизованих бізнес-процесів, для досягнення послідовних 
цілеспрямованих результатів, узгоджених зі стратегічними цілями організації [2] 

3 О. Самарін 2012 Дозволяє моделювати, автоматизувати, виконувати, контролювати, вимірювати 
та оптимізувати потоки бізнес-процесів, що охоплюють системи підприємства, 
працівників, клієнтів та партнерів всередині та за межами підприємств [3] 

4 М. Роуз 2011 Системний підхід, що робить робочий процес організації більш ефективним, 
більш дієвим і більш здатним адаптуватися до постійно мінливих умов [4] 

5 А.Белайчук, 
В.Еліфьоров 

2016 Концепція управління, погоджує стратегію і цілі організації з очікуваннями і 
потребами клієнтів шляхом відповідної організації наскрізних процесів [5 , с.45] 

Джерело: складено автором на основі:[1-5] 
 
Узагальнення трактувань управління бізнес-процесами дозволяє визначити основні складові такого 

процесу та сформулювати його ключові характеристики: 
− це особливе управління діяльністю та розвитком підприємства, засноване не тільки на процесному 

підході, але й на системному з точки зору узгодження комплексу бізнес-процесів та спрямування їх на 
забезпечення ефективного функціонування; 

− управління бізнес-процесами передбачає постійний їх моніторинг та моделювання для забезпечення 
оптимальності у виконанні; 

− передбачає реалізацію заходів спрямованих на реалізацію стратегії і цілей організації. 
З точки зору стратегічного управління бізнес-процесами фокус компанії переходить з тактичних 

завдань на формування чіткого плану функціонування бізнес-процесів  на довгий період часу.  Використання 
бізнес-процесів в діяльності підприємств дозволяє забезпечувати досягнення завдань обраних стратегій. Як 
зазначає К. Міхєєнко опис і моделювання бізнес-процесів допомагає описати і змоделювати, яким чином 
стратегія може бути реалізована [6].  

Реалізація  стратегічного управління бізнес-процесами передбачає забезпечення не тільки короткострокової 
ефективності у їх виконанні, але й забезпечення ефективної діяльності підприємства на тривалий період. Таке управління 
полягає в формуванні та реалізації довгострокової стратегії розвитку бізнес-процесів на основі безперервного 
контролювання, зміни конфігурації для забезпечення досягнення довгострокової мети.   

Інноваційний розвиток передбачає реалізацію бізнес-процесів, оскільки під час нього здійснюються як 
стратегічні, так і оперативні заходи. У разі стратегічного управління бізнес-процесами інноваційного розвитку 
має бути врахований рівень та якість інноваційного потенціалу, достатнього для їх реалізації (рис. 1). Доцільно 
для оптимізації бізнес-процесів прогнозувати фінансовий результат та витрати пов’язані з заходами 
інноваційно-орієнтованого розвитку. При цьому, оптимізація має охоплювати не лише процеси, але й 
міжфункціональні зв’язки між ними. Ризики інноваційного розвитку, зумовлені низькою продуктивністю 
бізнес-процесів, мають підлягати стратегічному управлінню шляхом забезпечення гнучкості системи функцій 
та сприйнятливості інноваційних змін їх учасниками [7]. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Структура та основні напрями інноваційного розвитку підприємства 
Джерело: складено на основі [8,9] 

Науковцями визначається ряд завдань, що мають бути покладені в основу стратегічного управління 
бізнес-процесами: моніторинг зовнішнього середовища, оцінювання інертності системи, синтез, що включає 
визначення основних інструментів управляючої системи, забезпечення прогностичного та інформаційного 
супроводу процесу прийняття управлінських рішень, оцінювання ризиків реалізації управлінських рішень в 
умовах невизначеності [10]. Стратегічне управління бізнес-процесами пропонується здійснювати на основі 
використання збалансованої системи показників, оскільки така система дозволяє підвищити ступінь 
адекватності прийнятих управлінських рішень та ефективності діяльності в цілому завдяки координації 
стратегічних та оперативних цілей, а також узгодженості результатів бізнес-процесів в межах підрозділів та 
підприємства [11]. Крім зазначеного для ефективної реалізації стратегічного управління бізнес-процесами 
застосовуються інструменти їх стратегічного аналізу. Зокрема, до таких інструментів належить матриця оцінки 
ефективності бізнес-процесів, що полягає в порівнянні фактичних результатів із відповідними показниками 
економічно ефективнішого підприємства-конкурента [12]. Цей інструмент є сукупністю проекцій, тобто 
окремих блоків бізнес-процесів, в межах яких виконується їх аналіз [12]. Кожна з таких проекцій окреслюється  
відповідною матрицею, серед яких виділяють якість роботи з клієнтами (якість продукту в широкому сенсі), 
маркетинг (дистрибуція), продуктовий портфель, виробництво та супроводжуючі процеси, ефективність 
управління (персонал) [12].  При цьому оцінювання виконується окремо для досліджуваного підприємства та 
для кожного конкурента, близького чи кращого за позицією на ринку [12]. Аналіз також передбачає побудову 
матриці прийняття рішень (Decision Making Matrix), згідно з якою визначаються ключові критерії ситуації і 
надається кожному з них рівень значущості [12].  

Стратегічне управління бізнес-процесами підприємства має реалізовуватись комплексно з відповідною 
послідовністю заходів. У разі  його реалізації на інноваційно-орієнтованих підприємствах, включати стратегічні 
цілі інноваційного розвитку (рис.1). Насамперед, для узгодження бізнес-процесів зі стратегічною метою 
підприємства слід визначитись з напрямами, завданнями та етапами реалізації інноваційного розвитку 
підприємства.  Для цього можна скористатись методом побудови дерева цілей. Як правило, цілі інноваційно-
орієнтованого підприємства спрямовані на підвищення рівня конкурентоспроможності завдяки впровадженню 
інновацій та укріплення його позицій на ринку. При цьому, бізнес-процеси також повинні мати інноваційний 
характер та підґрунтя, що може бути досягнуто завдяки використанню інноваційних інструментів та нових 
методів управління ними. 

Другим етапом в послідовності стратегічного управління є розроблення узгодженої з цілями програми 
менеджменту бізнес-процесів. Для повного та детального аналізу бізнес-процес поділяють на складові частини. 
Серед інструментарію, що може бути використаний під час проектування робочих процесів є діаграма Ганта. 
Маючи показники оцінки ефективності бізнес-процесу подальший аналіз може виконуватись за допомогою 
інструменту матриці оцінки ефективності проекцій, в основі якого лежить метод бенчмаркінгу та Decision 
Making Matrix [12]. DMM аналіз відомий своєю простотою застосування, що можна описати наступними діями: 

Масштабування 
виробництва 

Зріст частки ринку 
та укріплення 
позицій на ньому 

Реалізація інноваційних 
проектів 

Вихід на новий 
ринок 

1. Аналіз підприємства та діючих БП 
2.  Розроблення і вибір стратегічних заходів: 
а) модернізація матеріально-технічної бази; 
б) оптимізація діючих БП; 
в)проектування нових технологічних процесів 

3.  Планування та реалізація 

 

1. Аналіз ринку та конкурентів  
2. Організація та проведення НДДКР  
3. Розробка і вибір стратегічних заходів, 
спрямованих на: 
а) підвищення технічного рівня; 
б) зниження собівартості виробництва; 
в) забезпечення відповідності ЖЦ продукту 
циклам НДДКР 

4.  Планування та реалізація 
5.  Планування та реалізація 
1. Глибокий аналіз ринку та  цільової аудиторії  
2. Розроблення та освоєння виробництва нових 
продуктів 
3. Формування  стратегічних заходів, 
спрямованих на: 
а) розроблення диференційованої продукції; 
б) науково-технічне забезпечення реалізації 
бізнес-процесів 
 

Розвиток інноваційного 
потенціалу 

1. Науково-дослідний 
потенціал 
2.  Виробничо-
технологічний потенціал 
3. Інтелектуальний 
потенціал 
4. Фінансовий потенціал 
5. Інформаційно-
методичний потенціал; 
6. Інноваційна культура 

Інноваційний розвиток 

Зовнішні фактори 



визначення головних критеріїв вибору оптимальної моделі, присвоєння кожному з критеріїв балу виходячи з 
його значущості в загальній системі показників, розробка діапазону оцінки критерію на предмет характеру його 
впливу на об’єкт управління, розрахунок інтегрального показника та вибір моделі за найкращим значенням 
показника [13]. 

Сформувавши бажану модель матриці, необхідно розробити стратегії щодо трансформації бізнес-процесів. Як 
правило, під час розроблення стратегій використовують метод сценаріїв, що являє собою низку прогнозів з кожного 
розглянутого рішення щодо його реалізації, а також можливих позитивного чи негативного наслідків [14].Ще одним з 
інструментів, що в останній час набуває популярності можна відмітити метод Форсайту. Характерною відмінністю 
останнього є фокус на перспективи розвитку науки і технологій, застосування яких є першочерговим при виконанні 
стратегічного управління бізнес-процесами інноваційного розвитку підприємства [15]. 

Для вибору оптимального шляху перепроектування бізнес-процесів варто звернутись до методу "дерева 
рішень" [16, c. 5]. В результаті вибору стратегії управління бізнес-процесами інноваційного розвитку підприємства, в 
рамках проекту перепроектування назначається відповідальна особа за результат, що формує календарний план робіт та 
розподіляє обов’язки серед учасників проекту. При цьому, виконуючи безперервний контроль за виконанням 
поставлених задач та моніторинг можливих відхилень показників від запланованих значень. 

Таким чином, піддаючи бізнес-процеси інноваційного розвитку регулярному аналізу, з метою їх 
удосконалення та оптимізації, підприємство прискорює покращення інноваційної складової виробничої 
діяльності. Крім скорочення витрат на інноваційну діяльність, організація також переосмислює стратегічні цілі 
та напрями свого розвитку, тим самим забезпечуючи собі високий рівень конкурентоспроможності,  
адаптивності до зовнішніх змін, та довгострокову перевагу в реалізації заходів з інноваційного розвитку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Процедура стратегічного управління бізнес-процесами інноваційного розвитку підприємства 
Джерело: розроблено авторомна основі [12-16] 
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Висновки. Таким чином, для забезпечення ефективної діяльності підприємства та утримання 

конкурентоспроможності необхідне систематичне управління бізнес- процесами. Проте реалізація 
інноваційного розвитку потребує стратегічного управлінням ними. Якісно розроблена стратегія дозволить 
підприємству досягнути запланованих результатів інноваційної діяльності в довгостроковій перспективі.  
Запропонована процедура стратегічного управління бізнес-процесами інноваційного розвитку підприємства 
дозволить організувати та втілити комплексний підхід. Використання наведених в дослідженні інструментів 
сприятиме прийняттю керівництвом підприємств управлінських рішень щодо реалізації інноваційного розвитку 
на основі бізнес-процесів узгоджених з стратегічними цілями. 
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