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Анотація. Розглянуто теоретичні основи бізнес-процесів, їх класифікацію та суть управління бізнес-

процесами. Виділено елементи бізнес-моделі підприємства. Проведено групування  бізнес-процесів в сільського-

сподарських підприємствах на основні та допоміжні. Наведені методики вдосконалення бізнес-процесів. Реко-

мендовані найбільш актуальні із довгострокових методик для використання в сільськогосподарських підприєм-

ствах.   
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METHODOLOGY OF IMPROVING BUSINESS PROCESS 

MANAGEMENT IN AGRICULTURAL ENTERPRISES 
 

Abstract. Due to the growing competition, the need to apply a process approach to managing agricultural 

enterprises is increasing. The essence and methods of management of business processes, peculiarities of the formation 

of a business model and its application in agricultural enterprises are considered for solving the task. 

According to the definition of most foreign researchers, business processes are consistent interrelated activities that 

are carried out regularly in organizations. The purpose of managing business processes is to increase the efficiency of 

organizational processes through their improvement and introduction of innovations. In foreign literature, there are 

several classifications of business processes, the main of which is the division of business processes into core, support 

processes, business networks and management processes. 

The elements of business models of the enterprise and their characteristics are presented. It is determined that the 

most difficult task of management is to create a business model of the enterprise. The development of a business model 

of an agricultural enterprise is based on the grouping of business processes on the main and auxiliary, depending on 

the size of land use. Creating an optimal business model in farms is a complex process due to the small size of land use. 

Optimization of business operations includes such modules as procurement-logistics, planning and production, 

expansion of assortment, sales and service. It is recognized that business process improvement techniques are divided 

according to the duration of the implementation and the degree of change. In connection with this we have identified 

short-term and long-term methods. Among the long-term methods of improving business process management, 

reengineering and benchmarking have been identified. 

The methodology of effective management of business processes and their constant improvement is a complex 

approach to the realization of goals and increase the effectiveness of actions taking into account the peculiarities and 

characteristics of the development of agricultural enterprises, depending on the size of land use. 

 

Key words: business processes, business process management, agricultural enterprise, business model, business 

process reengineering, benchmarking. 

 

Постановка проблеми. В умовах неста-

більного фінансового стану сільськогоспо-

дарських підприємств, управління бізнес-

процесами передусім має базуватися на не-

обхідності пошуку нових інструментів і ме-

тодів його оптимізації, плануванні ефектив-
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ного використання трудових, земельних, ма-

теріальних, фінансових ресурсів. Необхід-

ність застосування процесного підходу до 

управління сільськогосподарськими підпри-

ємствами зростає у зв’язку з посиленням 

конкуренції, постійними змінами у зовніш-

ньому середовищі, підвищенням вимог до 

високоякісного виробництва продукції. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Теоретичною базою є наукові дослі-

дження та практичні розробки закордонних 

та вітчизняних вчених: М. Хаммера, Дж. 

Клемплера, М. Заірі, Х. Чесбо, Д. Брімсона, 

Р. Розенблюма, М. Робсона, В. 

Командровської, О. Криворучко, В. 

Кондратьєва, Т. Морщенок, Ю. Тельнова, А. 

Теребуха, В. Ільїна та інших. Вагомий вне-

сок до розвитку концепції процесного уп-

равління здійснив Дж. Харрінгтон, який впе-

рше визначив поняття «удосконалення біз-

нес-процесів» та розробив практичні реко-

мендації по застосуванню методів змін та 

перепроектування бізнес-процесів. Дослі-

дженню питань реінжинірингу бізнес-

процесів присвячені праці Т. Давенпорта. С. 

Чайлда. Особливості формування бізнес-

процесів у сільськогосподарських підприєм-

ствах розглядаються у працях вітчизняних 

науковців Н. Бобровської, А. Желєзняк, А. 

Зелінської, О. Шебаніної та ін. 

Формулювання цілей статті. Питання 

визначення сутності та удосконалення біз-

нес-процесів є предметом дослідження бага-

тьох зарубіжних та вітчизняних вчених та 

дослідників. Проте, комплексне вивчення 

особливостей управління бізнес-процесами у 

сільськогосподарських підприємствах, зок-

рема, з точки зору методологічного підходу 

у науковій літературі розкрите ще недостат-

ньо. Для вирішення поставленого завдання 

необхідно розглянути сутність та методи уп-

равління бізнес-процесами, особливості ви-

користання бізнес-моделей у сільськогоспо-

дарських підприємствах. 

Виклад основного матеріалу. Управлін-

ня бізнес-процесами у підприємстві – це під-

хід до управління, орієнтованого на оптимі-

зацію способів ведення бізнес-процесів в ор-

ганізаціях. За думкою Чесбо і Розенблюма 

[20], бізнес-процеси мають ґрунтуватися на 

способі ведення ділової активності в компа-

нії, яка має отримувати прибуток для вижи-

вання. Девенпорт [24] визначає бізнес-

процес як структурований, виміряний набір 

заходів, призначених для виробництва пев-

ного продукту для конкретного клієнта або 

ринку.  

Бізнес-процес – це сукупність різних ви-

дів діяльності, в межах якої на вході викори-

стовується один або декілька ресурсів, а в 

результаті цієї діяльності на виході створю-

ється продукт, що має цінність для спожива-

ча, який є результатом діяльності, визначеної 

технологією чи інструкціями.  

Дотримання технологічного підходу озна-

чає прийняття точки зору покупця. Бізнес-

процес – це повний, динамічно скоординова-

ний комплекс заходів або логічно пов'язаних 

завдань, які повинні задовольняти потреби 

клієнтів, або бути спрямовані на виконання 

інших стратегічних цілей [29]. 

Кожен елемент діяльності підприємства 

має підпорядковуватись ефективному управ-

лінню. З цієї точки зору управління бізнес-

процесами можна визначити як зусилля ор-

ганізації аналізувати та постійно вдоскона-

лювати виробництво, маркетинг, комунікації 

та інші основні елементи діяльності компанії 

[34]. Управління бізнес-процесами – це ком-

плексний підхід до реалізації ефективних 

бізнес-процесів в організації. Метою управ-

ління бізнес-процесами є підвищення ефек-

тивності організаційних процесів шляхом їх 

удосконалення та впровадження інновацій 

[32].Таким чином, можна сказати, що бізнес-

процеси – це послідовні взаємопов'язані дії, 

які регулярно здійснюються в організаціях 

[30]. 

За своєю етимологією, поняття «управ-

ління бізнес-процесами» – це цілеспрямова-

на діяльність суб’єктів управління з викори-

станням сукупності методів і засобів впливу 

на об’єкти управління для досягнення поста-

влених стратегічних цілей, а саме: створення 

конкурентоспроможної продукції (послуг, 

робіт), здатної задовольняти зовнішніх і вну-

трішніх споживачів й забезпечити стабіль-

ний розвиток підприємства в умовах динамі-

чного ринкового середовища [30]. Водночас 

управління бізнес-процесами є складним 

процесом реалізації і вироблення суб’єктом 

управлінських рішень щодо забезпечення 

високого рівня ефективності бізнес-процесів, 

що відображається в результатах діяльності 
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підприємства та задоволеності споживачів 

[11].   

В зарубіжній літературі існує декілька 

класифікацій бізнес-процесів [24, 26, 27, 31], 

які мають багато подібних характеристик. 

Так, М. Граф [26] класифікує бізнес-процеси, 

як цільовий ланцюг з наступною структу-

рою:  

- основні процеси є головними для пер-

шочергових бізнес-операцій і безпосередньо 

пов'язані з обслуговуванням зовнішніх кліє-

нтів. Вони, як правило, є основною діяльніс-

тю у формуванні ланцюга вартості;  

- процеси підтримки часто мають внутрі-

шніх клієнтів і допомогають забезпеченню 

основних процесів. Зазвичай вони є адмініс-

тративною, вторинною діяльністю у ланцю-

жку вартості;  

- процеси бізнес-мережі виходять за межі 

організації і включають постачальників, клі-

єнтів і  посередників;  

- управлінські процеси – це процеси, за 

допомогою яких компанія планує, організо-

вує та контролює ресурси [26].  

П. Сінгх підкреслює, що типова організа-

ція повинна мати не менше 15 ключових 

процесів, які залежатимуть від видів підпри-

ємницької діяльності, галузі або цілей орга-

нізації. Визначення ключових процесів за 

допомогою  структурованого підходу, вирів-

нювання їх результатів для досягнення біз-

нес-цілей, розробка відповідних заходів та 

виділення достатніх ресурсів для їх вдоско-

налення є запорукою успішної діяльності ор-

ганізації [33].  

Дуже часто підприємству може знадоби-

тися динамічний аналіз бізнес-процесів, щоб 

імітувати та оцінити різні їх співвідношення 

для забезпечення ефективності потоку, а та-

кож підвищення загальної ефективності під-

приємства. Однією з найбільш складних 

управлінських спроб, на сьогоднішній день, 

є спроба створити бізнес-модель, яка най-

краще поєднує організаційну складову та зо-

внішню адаптацію і цілісну інтеграцію (табл. 

1).  

Таблиця 1 

Елементи бізнес-моделі підприємства та їх характеристика 

Цінова пропозиція Ассортимент продукції та послуг компанії  

Цільова клієнтура  Сегменти клієнтів, для яких  компанія 

пропонує продукцію (послуги)  

Робота з клієнтами / канали розподілу  Різні способи взаємодії  компанії  зі своїми 

клієнтами  

 Відносини із клієнтами Види зв'язку, які компанія встановлює між 

собою та різними сегментами клієнтів 

Значення конфігурації в управлінні  Організація діяльності та використання 

ресурсів  

Можливості / основні компетенції  Компетенції менеджерів, необхідні для 

впровадження  бізнес-моделі компанії  

 Мережа партнерів   Наявність договорів про співпробітництво з 

іншими компаніями, які необхідні для ефек-

тивної пропозиції та підвищення вартості  

продукції  

Структура витрат Вартість використаних засобів у бізнес-

моделі  

Модель доходу  Спосіб, за допомогою якого компанія 

заробляє гроші через різноманітні потоки їх 

надходження  

Джерело: [25].  

 

Оскільки конкурентне середовище зміню-

ється, бізнес-моделі з часом вимагають пос-

тійної адаптації до змін в його формуванні. 

Динамічні бізнес-процеси змушують компа-

нії розробляти моделі, які можуть їх розви-

вати і ефективно адаптувати до умов, які 

змінюються з урахуванням змін у бізнес-

стратегії [22]. Менеджери підприємств по-

винні використовувати власний методичний 

потенціал для виявлення, діагностики та роз-
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робки нових бізнес-моделей.  

Неефективне прийняття управлінських 

рішень в сільськогосподарських підприємст-

вах може призвести до зниження рівня кон-

курентоспроможності підприємства, його 

ефективності та фінансової стійкості [5]. Ро-

зробка бізнес-моделі сільськогосподарського 

підприємства ґрунтується на групуванні біз-

нес-процесів на основні та допоміжні (рис. 1) 

та врахуванні їх особливостей  та характер-

них рис розвитку в залежності від розміру 

землекористування.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Групи бізнес-процесів у сільському господарстві [5] 

 

Великотоварне аграрне виробництво в 

останні роки характеризувалося такими ос-

новними рисами розвитку: 

1. Створення вертикально інтегрованої 

структури з повним циклом виробництва;  

2. Стратегічний напрям на підвищення 

ефективності виробництва та збільшення об-

сягів бізнесу;  

3. Тенденція до постійного зростання ро-

змірів землекористування, скорочення част-

ки збиткових підприємств [5]. 

Основними слабкими сторонами фермер-

ських господарств, які можна віднести до 

малого бізнесу в сільському господарстві, на 

думку науковців, є розмір землекористуван-

ня, технічна оснащеність виробництва, виро-

бнича програма, технології виробництва, ін-

новаційність, обсяг товарної продукції, част-

ка на ринку, застосування промоційних за-

ходів [9]. Тому створення оптимальної біз-

нес-моделі у фермерських господарствах є 

складним, а деколи і неможливим процесом. 

Відповідно, оптимізація бізнес-операцій для 

цієї категорії сільськогосподарських підпри-

ємств повинна передбачати наступні модулі:  

1. Закупівля-логістика: управління ком-

плексними бізнес-процесами закупівлі і логі-

стики протягом усього бізнес-циклу, почи-

наючи з подачі заявки і закінчуючи фактуру-

ванням і оплатою;  

2. Планування і виробництво продукції, 

розширення асортименту: планування виро-

Основні бізнес-

процеси 
Допоміжні бізнес-

процеси 

Матеріально-технічне забез-

печення 

Управління інфраструктурою  

сільського господарства 

Управління фінансами підприємства 

Проектування структури посів-

них площ і поголів’я тварин 

Управління запасами підприємства 

Формування системи збуту та  

маркетингової політики 

Впровадження системи контролю 

за якістю сільськогосподарської 

продукції 

Виробництво сільськогосподар-

ської продукції 

Управління ресурсами підприєм-

ства 

Управління персоналом 

Управління ризиками госпо-

дарської діяльності 

Управління інформаційним 

забезпеченням 

Управління юридичним су-

проводом тощо 
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бництва для підприємства в цілому та в роз-

різі окремих галузей, організація виробницт-

ва з інтегрованими системами виробничих 

ділянок, управління даними життєвого циклу 

сільськогосподарської продукції, згладжу-

вання сезонності виробництва тощо;  

3. Продаж та обслуговування: впрова-

дження системи, орієнтованої на споживача, 

включаючи продаж сільськогосподарської 

продукції і надання послуг, інформаційний 

супровід і управління внутрішніми процеса-

ми [5]. 

Методики вдосконалення бізнес-процесів 

можуть бути поділені на два класи по трива-

лості виконання і ступеня змін, що вносяться 

в бізнес-процес. У зв'язку з цим можуть бути 

виділені короткострокові і довгострокові ме-

тодики. 

1. Короткострокові: 

• метод швидкого аналізу; 

• ідеалізація; 

• статистичне управління процесами; 

• аналіз робочих осередків; 

• метод структуризації функцій якості. 

2. Довгострокові: 

• перепроектування бізнес-процесів; 

• спрощення; 

• бенчмаркінг; 

• реінжиніринг. 

Використання цих методів на підприємст-

вах залежить від певних факторів, таких як 

рівень та частота змін, характер організації, 

специфіка діяльності. У сільськогосподарсь-

ких підприємствах серед довгострокових ме-

тодик, спрямованих на радикальну перебу-

дову бізнес-процесів підприємства з метою 

збільшення не тільки кількісних, а й якісних 

показників ефективності їх діяльності, в пе-

ршу чергу, необхідно виділити запрова-

дження реінжинірингу та використання бен-

чмаркінгу. 

Реінжиніринг бізнес-процесів – це здійс-

нення комплексу заходів щодо поліпшення 

управління, підвищення ефективності виро-

бництва, конкурентоспроможності продук-

ції, зростання продуктивності праці, знижен-

ня витрат виробництва, поліпшення фінан-

сово-економічних результатів діяльності. Це 

процес, який охоплює всі сфери функціону-

вання підприємства і спрямований на стабі-

лізацію його діяльності [15]. Він має довго-

строкову перспективу, де ретельно підібрана 

команда компетентних спеціалістів зі своїми 

знаннями і досвідом зможуть побудувати 

правильні моделі, оцінити їх якість, розроби-

ти процедуру впровадження й оцінки ефек-

тивності аналізованих змін. Впровадження 

реінжинірингу бізнес-процесів дозволяє реа-

льно оцінити ефективність удосконалених 

напрямів і вивести підприємство на новий 

етап розвитку [1]. 

Необхідною умовою запровадження реін-

жинірингу бізнес-процесів є використання 

сучасних інформаційних технологій, засто-

сування яких дає сільськогосподарським 

підприємствам перевагу в надійності плану-

вання та прозорості витрат, гнучкому, ефек-

тивному та надійному виконанні поставок 

клієнтам, прозорості менеджменту якості та 

відстеженні продукції тощо [12]. 

Сучасне трактування бенчмаркінгу – це 

«безупинний систематичний пошук і впро-

вадження найкращих практик, що призве-

дуть організацію до більш досконалої фор-

ми» [6]. Бенчмаркінг – метод вивчення чу-

жого досвіду на відкритих і добровільних 

засадах, на відміну від не завжди етичних 

методів промислового шпіонажу та розвідки.  

Бенчмаркінг входить до трійки найпоши-

реніших методів управління бізнесом та до-

помагає відносно швидко і з меншими ви-

тратами удосконалювати бізнес-процеси. 

Бенчмаркінгове дослідження допускає вияв-

лення еталона ведення агробізнесу за допо-

могою загальноприйнятих стандартних оці-

нок діяльності сільськогосподарських підп-

риємств. Таким еталоном стають методи ро-

боти кращих із них, які визнають такими, що 

заслуговують на поширення в інших підпри-

ємствах. Варто зазначити, що еталони, у по-

рівнянні з якими проводиться бенчмаркінг, 

також змінюються, і тільки безперервний 

процес здатний допомогти сільськогоспо-

дарському підприємству адаптуватися, шви-

дко дізнаватися про всі новації та вигідно 

застосовувати їх на практиці [17]. Проблеми 

конкурентоспроможності, характерні для ві-

тчизняних аграрних підприємств, визнача-

ють цілі бенчмаркінгу залежно від їх актуа-

льності, існуючих пріоритетів, наявних ресу-

рсів і намічених стратегій. Цілі бенчмаркінгу 

також пов’язані з основними етапами вироб-

ничо-господарської діяльності підприємств: 

постачання, виробництва, збуту. 
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Висновки. Методологія ефективного уп-

равління бізнес-процесами, постійне їх удо-

сконалення являє собою комплексний підхід 

до реалізації цілей та підвищення ефектив-

ності дій в межах організації. Для забезпе-

чення довгострокових конкурентних переваг 

сільськогосподарським підприємствам необ-

хідно приділяти особливу увагу вирішенню 

питань удосконалення управління бізнес-

процесами шляхом створення бізнес-

моделей у відповідності до поставлених 

стратегічних цілей. Бізнес-модель повинна, в 

першу чергу, передбачати: скорочення ви-

трат, покращання якості продукції, операти-

вність, задоволеність споживачів, якість та 

ефективність системи управління підприємс-

твом, прискорення впровадження інновацій, 

підвищення інвестиційної привабливості, 

забезпечення адаптації підприємства до пос-

тійних змін у зовнішньому середовищі. 

Серед методик удосконалення бізнес-

процесів доцільно виділити реінжиніринг та 

бенчмаркінг. Використання цих методів у 

сільськогосподарських підприємствах зале-

жить від певних факторів, таких як рівень та 

частота змін, характер організації, специфіка 

діяльності, розмір землекористування.  За-

лежно від завдання, яке розв’язується, наве-

дені методи можуть застосовуватися  ком-

плексно. 
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