
УДК 658.8 

В. В. ВИНОГРАДОВ 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ І КЛАСІФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ 
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

В статті проаналізовано науковий підхід до визначення поняття збут, збутовий діяльність машинобудівних підприємств. Розглянуто 
наукові концепції визначення поняття «процес» у структурі управлінні підприємством. Встановлено теоретичні засади ідентифікації і 
класифікації процесів підприємства. Дослідження показало, що збутова діяльність підприємства - ланка системного ланцюгового процесу, 
керування яким залежить від кожного окремого процесу в підприємстві. Керування збутовим процесом неможливим без відповідного ІТ-
інструменту, який визначатиме параметри системи окремих процесів. Інструмент, який може стратегічно підтримувати процес управління 
підприємством, - це збалансована система показників, яка описує місію та стратегію організації з метою групування з різних точок зору.

Ключові слова збутова діяльність машинобудівних підприємств,ідентифікація процесу, класифікація процесів підприємства 

В статье проанализирован научный подход к определению понятия сбыт, сбытовая деятельность машиностроительных предприятий. 
Рассмотрены научные концепции определения понятия «процесс» в структуре управлении предприятием. Установлені теоретические 
основы идентификации и классификации процессов предприятия. Исследование показало, что сбытовая деятельность предприятия - звено 
системного цепного процесса, управление которым зависит от каждого отдельного процесса на предприятии. Управление сбытовым 
процессом невозможно без соответствующего ИТ-инструмента, который будет определять параметры системы отдельных процессов. 
Инструмент, который может стратегически поддерживать процесс управления предприятием, - это сбалансированная система 
показателей, которая описывает миссию и стратегию организации с целью группировки с разных точек зрения. 

Ключевые слова сбытовая деятельность машиностроительных предприятий, идентификация процесса, классификация процессов 
предприятия 

The article analyzes the scientific approach to the definition of the concept of sales, marketing activities of machine-building enterprises. The 
scientific concepts of definition of the concept "process" in the structure of enterprise management are reviewed. The theoretical foundations of 
identification and classification of processes of the enterprise are established. The research showed that the sales activity of the enterprise is a link of 
the system chain process, the management of which depends on each individual process in the enterprise. Managing a sales process is impossible 
without an appropriate IT tool that will determine the system parameters of individual processes. A tool that can strategically support enterprise 
management is a balanced metrics system that describes the organization's mission and strategy for grouping from different perspectives. 

Keywords: sales activities of machine-building enterprises, process identification, classification of enterprise processes 

Вступ. Сучасні умови глобальних перетворень та 
розбудови ринкової економіки вимагають від 
України нових підходів до управління 
підприємством. Стримання розвитку вітчизняної 
економіки обумовлено не тільки дефіцитом 
інвестиційних ресурсів і недостатньою державною 
підтримкою, а і вкрай застарілим технічним рівнем 
основних фондів машинобудівної галузі. При цьому 
Україна має власні науково-дослідні розробки і 
великий кадровий потенціал. Однією з важливих 
передумов стабільності та сталого розвитку галузі є 
підвищення активності інноваційної діяльності 
машинобудівних підприємств. 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок з важливими науковими чи практичними 
завданнями Фахівці дійшли висновку, що 
промисловість України за своїм розвитком відстає на 
50 років від країн Центральної та Східної Європи. На 
їх думку таке становище пояснюється тим, що 
програми державного розвитку вважають галузь 
машинобудування найменш пріоритетною, хоча за 
звичай підприємства машинобудівного комплексу 
забезпечують технічне переозброєння господарства, 
задовольняють споживчий попит населення на 
прилади побутового призначення, створюють основу 
економічного та оборонного потенціалу країни. Така 
ситуація за їх розрахунком може призвести до 
послаблення економічної безпеки країни в 
цілому[4,с.365]. Виникаючі труднощі у вирішенні 
проблем машинобудівних підприємств пов’язані з 
суб’єктивним фактором - спробами управлінської 
ланки вирішити принципово нові завдання старими 

методами, що знижує ефективність і 
конкурентоспроможність господарських суб’єктів в 
ринкових умовах. 

Отже економічний розвиток цілком залежить від 
орієнтації на сучасні процеси управління 
підприємством. Такі процеси визначені в літературі 
як процесовий підхід або орієнтація на процес (« 
Process Oriented») та рекомендують розглядати 
процеси як взаємопов'язані дії, ідентифікація яких 
приводить до краще розуміння принципу 
функціонування підприємства, що обумовлює 
актуальність цього дослідження. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на 
які спирається автор. Вирішення проблем і 
розвитку збутової діяльності підприємств 
машинобудування було розглянуто на теоретичному і 
методологічному рівні такими вітчизняними та 
закордонними вченими, як Амоша О.І., Болт Д., 
Вишневский В.П., Збаразская Л., Корінєв В.Л., 
Король С.А., Науменко Н.С. Польські фахівці 
приділили велику увагу дослідженню процесовому 
підходу до формування процесів на підприємстві, 
зокрема такі, як П. Гражевский, М. Хомушко та інші. 
 Однак певні теоретичні особливості класифікації і 
ідентифікації процесів підприємств не повно 
досліджені.  
Мета статті полягає у аналізі формування, 
ідентифікації та класифікації процесів діяльності 
машинобудівних підприємств . 

© В. В. Виноградов, 2017 

Економічні науки 2017. № 46 (1267) 

49 

  



Викладення основного матеріалу дослідження. На 
сьогодні не має загального визначення поняття 
«збут» і «збутова діяльність», тому сучасні автори 
визначають його по-різному. Зокрема деякими 
авторами збут розглядається як процеси фізичного 
переміщення товару та як процеси взаємодії з 
покупцем, тому автори прирівнюють його до понять 
«розподіл» та «товарорух». Основні визначення 
понять «збут» та «збутова діяльність» наведено в 
таблиці 1. 

Таблиця 1- Основні визначення понять «збут» та 
«збутова діяльність» 

Визначення Автор 
Збут як процес фізичного переміщення товару  

Збут у широкому розумінні - процес 
організації транспортування, 
складування, підтримки запасів, 
доробки, просування до оптових і 
роздрібних торговельних ланок, 
передпродажної підготовки, 
упакування і реалізації товарів з 
метою задоволення потреб покупців і 
отримання на цій основі прибутку 

Л.В.Балабанова,  
A.B. Балабаниць 

Збут покликаний сприяти 
перетворенню виробленої продукції 

через обмін у гроші 

О.О. Брєвнов 

Розподіл чи збут, або, як часто 
називають цей процес, товарорух від 
виробника до споживача покликаний 
сприяти перетворенню виробленої 
продукції на гроші шляхом обміну. 
Розподіл є системою різнорідних 
взаємозалежних елементів, що 
забезпечують просторове 
переміщення готової продукції від 
виробника до споживача. 

О.О. Шубін 

…упаковку продукції, 
супроводження, управління збутом, 
зберігання на складі готової 
продукції, складське господарство 
для готової продукції, 
транспортування продукції до складу 
споживача, транспортне господарство 
для перевезення готової продукції 

С.І.Костенков 

Збут як процес взаємодії з покупцем 
Збут у вузькому розумінні (продаж, 
реалізація) - процес безпосереднього 
спілкування продавця і покупця, 
спрямований на отримання прибутку 
і такий, що вимагає знань, навичок і 
певного рівня торговельної 
компетенції 

Л.В.Балабанова, 
 A.B. Балабаниць 

Збут - це безпосереднє спілкування 
продавця та покупця 

А.П.Панкрухін 

Збутова діяльність 
Збутова діяльність - це все те, що 
забезпечує максимальну вигідність 
торговельної угоди для кожного з 
партнерів при першочерговому 
врахуванні інтересів і вимог 
проміжного або кінцевого споживача 

Л.В. Балабанова, 
 А.В. Балабаниць 

Суть збутової діяльності в 
узагальненому розумінні полягає в 
тому, що це є процес просування 
готової продукції на ринок та 
організації товарного обміну з метою 

П.І. Бєлінський 

отримання підприємницького 
прибутку 
Збутова діяльність являє собою 
ланцюг, що пов’язує підприємство-
виробника зі споживачем через 
проміжні ланки посередників, 
ініціаторів купівлі 

А.Дейян, 
А.Троадек 

Збутова діяльність-персоніфікований, 
безпосередній і двосторонній процес 
здійснення контактів і впевнення з 
метою досягнення окремих 
результатів, і перш за все, збільшення 
продажу продукції на визначеному 
сегменті ринкового середовища 

Д.Болт 

Під збутовою діяльністю необхідно 
розуміти процес просування готової 
продукції на ринок та організації 
товарного обміну з метою одержання 
підприємницького прибутку 

Т.І.Лукянець 

 
Дослідники неоднозначно визначають термін - 

«процес» та іноді ототожнюють його з такими термінами, 
як: завдання або процедура. Так, Т. Давенпорт вважає « 
процес» - структурованими і вимірюваними діями, які 
призначені для виробництва конкретного продукту для 
конкретного клієнта або ринку [2]. У свою чергу, 
Р. Магненеллі та М. Клейн стверджують, що цей процес 
являє собою серію взаємопов'язаних дій, що ведуть до 
перетворення всіх матеріалів у продукт [3, с. 27]. 

В своєму дослідженні Р. Мюллер та П. Рупер 
визначають «процес» як ланцюг дій направлених на 
створення цінностей, які відповідають вимогам 
замовників[5, с. 21].  

Згідно з думкою C. Армістед та П. Роланд «процес» 
являє собою послідовність дій, що виконуються для 
отримання певного кінцевого ефекту[6, с.35].  

З іншого боку, М. Хаммер визначає процес як 
суміжну групу завдань, загальний результат якого є 
цінністю для замовника[7, с.15]. 

На думку P. Гражевскі «процес» являє собою набір 
послідовних кроків, пов'язаних причинно-наслідковим 
зв'язком, в тому сенсі, що результати попередніх дій є 
складовими наступних дій. Будь-яка дія або набір дій 
може бути визначена як «процес», підсумком якого є 
результат, отриманий з певного початкового значення, яка 
перетворюється і збагачується доданою вартістю в 
результаті такого процесу[8]. 

М. Хомуско навів іншу концепцію поняття «процес» 
а саме, що процеси, які проводяться на підприємстві, 
містять економічні операції, тобто процеси, які впливають 
на зміну активів компанії та підлягають обліку[9,с. 18]. На 
його думку, шляхом пов'язання процесів з бізнес-
операціями, дані можна більш ефективно зібрати не тільки 
для оцінки фінансової ситуації суб'єкта господарювання, 
але й для оцінки самого процесу. 
Технічний стандарт ISO визначає процес - як «сукупність 
взаємопов’язаних або взаємодійних робіт (операцій), що 
перетворює входи на виходи». Якщо термін «процес» 
замінити його визначенням, тоді :продукція матиме 
визначення «результат сукупності взаємопов’язаних або 
взаємодійних робіт(операцій), що перетворює входи на 
виходи». При цьому зазначено , бажаного результату 
досягають ефективніше , якщо діяльністю та пов’язаними 
з нею ресурсами керують як процесом, застосовуючи 
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системний підхід до управління ним, що сприяє 
організації результативно та ефективно досягати цілей[10]. 

Проте, найчастіше в літературі термін «процес» 
визначається як набір дій, які на вході і виході дають 
результат з певним значенням для клієнта[11, с. 16]. 

Таким чином «збутова діяльність» - ланка 
системного ланцюгового процесу направленого на 
просування і реалізацію продукції на ринки для отримання 
підприємством максимального прибутку з одночасним 
задоволенням попиту покупця. Збутова діяльність 
підприємства є показником ефективного закінчення 
відносин між продавцем і покупцем товару у грошовому 
вимірі. 

Один з перших етапів визначення структури 
процесів на підприємстві - це ідентифікація кожної 
ланки в системі ланцюга, а саме встановлення 
послідовності дій, які виконуються в кожній одиниці 
відповідної кваліфікації[12, с. 35]. Метою цього етапу 
є: 

- визначення того, які процеси виконуються в блоці, 
- вказівка діяльності, що виконується в рамках 

окремих процесів, 
- опис проходження відокремлених процесів, 
- визначення зв'язків між процесами, 
- вказівка областей, що беруть участь в здійсненні 

процесів і їх виконавці, 
- класифікація процесів відповідно до прийнятого 

критерієм поділу, 
- визначення продуктів діяльності та їх одержувачів, 
- встановлення розкладу для процесу, 
- виконати відповідну параметризацію описаних 

процесів[13, с. 147] 
П. Гражевский зазначає, що ідентифікація процесів 

вже по суті є процесом[1, с. 33]. В свою чергу, 
Г. Кокинс[13, с.158] вважає, що ідентифікація процесів 
може привести виключно до очікуваного результату, уразі 
якщо її реалізація запланована та буде послідовно 
впроваджуватись. На думку Д.Мюлєра , визначення 
процесів є інноваційною та творчою колективною 
роботою, для якої повинна бути створена спеціально 
розроблена міждисциплінарна команда [5, с. 98]. При 
цьому кульмінацією роботи такої команди має стати 
каталог процесів до якого буде залучено інформацію про 
ідентифіковані процеси та їх показники, а саме: 

- опис окремих дій(кроків) окремих процесів, 
- визначення підрядників, 
- визначення факторів введення для окремих дій 

(кроків), 
- позначення продуктів дій (кроків), 
- вказівку одержувачів продуктів, 
- визначення нормативного часу виконання кожної 

дії (кроку), 
- вказівку кількості і категорії певних процесів і видів 

діяльності та відносини між ними[14, с. 79]. 
За результатом такої колективної роботи складається 

документований опис процесів і дій у формі каталогу, які 
стають відправною точкою для створення елементів 
інформаційної системи підприємства. 

У відповідності до наведеного вбачається, що 
основним елементом ідентифікації процесу є визначення 
принципів розподілу критеріїв за типом процесу і їх 
відповідне групування.  

Так М. Портер [15, с. 23] виділяв два основні типи 
процесів:  
основний , який включає: 

- логістику «на вході», яка включає до себе заходи, 
пов'язані з підготовкою виробництва, 

- виробництво продукту, 
- логістика «виходу», яка включає до себе продаж, 
- маркетинг, 
- після продажне обслуговування. 

та допоміжний, пов'язані з: 
- управлінням всією одиницею, 
- управлінням людськими ресурсами, 
- постачанням, 
- розвитком, спрямованим на поліпшення продуктів і 

процесів. 
У свою чергу Р. Каплан і Р. Купер [16, с. 99], 

визначили наступні процеси: 
- інноваційні - пов'язані з визначенням цільового 

ринку і створенням пропозиції (послуг), 
- операційні - щодо виробництва продукту (ів) і 

доставки клієнту, 
- після продажне обслуговування, включаючи 

обслуговування клієнтів після поставки товару,і розділили 
їх на типи: 

- необхідні - виконання яких необхідне для 
забезпечення цінності і які в даний час не можуть бути 
поліпшені, спрощені, скорочені або усунуті, 

- важливі- забезпечення цінності, хоча їх можна 
спростити і виправити, 

- незначні - які повинні бути усунені. 
За концепцією ланцюжка створення вартості, процеси 
діляться на: 

- пряме формування цінності (первинної, первинної) 
- мають прямий зв'язок з клієнтом, 

- непряме формування вартості (допоміжної, 
вторинної) - характеризується непрямими відносинами з 
клієнтом, 

- пов'язані зі створенням вартості (допоміжні, 
третинні) - вони характеризуються умовними відносинами 
з клієнтом, 

- не утворюючі цінності (прояви відходів) – 
характеризуються відсутністю відносин з клієнтом. 

Фахівці застосовують різні класифікації процесів, які 
групують їх за іншими критеріями. До них відноситься 
класифікація, запропонована Д. Міллер та Т. Волмен[4], 
які згрупували процеси відповідно до критеріїв завдання: 

- логістика - пов'язана з контролем потоків матеріалів 
з моменту придбання матеріалів до постачання проданої 
продукції, 

- регулюючі - які забезпечують адаптацію засобів 
виробництва і праці до попиту на продукцію, 

- контроль - щодо якості продукції, хід виробничих 
процесів і виконання замовлень, 

- інформація, роль якої полягає в оновленні даних, 
що містяться в інформаційній системі. 
Інша класифікація представлена П. Гражевским, який 
відрізнив процеси [1,с. 59]: 

- Інтелектуальні - тобто у них є інтегрована система 
використання власних знань для оптимізації потоку 
окремих операцій з точки зору оціночних результатів, 

- нерозумні - тобто ті, які виробляють продукцію без 
власного внеску. 
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Таблиця 2-Класифікація процесів 

процес характеристика 
 

основний 
- безпосередньо генерує додану 
вартість; 
- включає маркетинг, продаж, дизайн 
продукції, дистрибуцію; 
- клієнт вважає їх найпростішим і не 
оцінює якість та якість продукції 
ефективність всього підприємства; 

 
допоміжний 

- опосередковано генерує додаткову 
вартість; 
 - включає в себе зберігання, контроль 
якості та технічне обслуговування, 
набір та кадрове забезпечення, 
фінансові та бухгалтерські послуги; 
 - клієнт погано усвідомлює свою 
якість і тому мало впливає на 
формування зовнішнього іміджу 
організації; 

 
управління 

- має стратегічний вплив на створення 
додаткової вартості; 
 - регулює основні та допоміжні 
процеси; 
 - головне завдання - визначити місію, 
стратегію та принципи роботи всієї 
організації, включаючи моніторинг 
ефективності процесів. 

 
На думку П.  Гражевського, компанії поділяються 

на процеси: основний, допоміжний та управлінський, 
характеристики яких представлені в таблиці 2[1,с. 34]. 

У свою чергу, найбільш повна класифікація 
процесів була представлена. Американським центром 
якості продуктивності (APQC), який розробив структуру 
класифікації процесів (PCF) та запропонував ввести 12 
категорій процесів, які були розділені на дві групи: 
операційні процеси (вважаються ключовими для 
зацікавленого економічного оператора) і підтримка 
процесів (підтримка операційних процесів). 

Перша група включала 5 категорій, що 
характеризують діяльність суб'єкта господарювання, 
вирішуючи питання сфери функціонування 
підприємства, тоді як підтримуючі процеси були 
класифіковані 7категоріями, які проникають у всі 

основні процеси і одночасно є основою аутсорсингу. 
Графічне представлення класифікації процесу за 
моделлю APQC представлено в Таблиці 3 

Таблиця 3- Класифікація процесу за моделлю APQC  

процес характеристика 
 

експлуатаційний 

 1.0 - Розробка бачення та стратегії 
 2.0 - Розробка та управління 
продуктами і послугами 
 3.0 - Маркетинг та реалізація 
продуктів і послуг 
 4.0 - Закупівля, постачання та 
постачання товарів / послуг 
 5.0 - Управління обслуговуванням 
клієнтів 

 

підтримки 

 6.0 - Організація та управління 
людським капіталом 
 7.0 - ІТ-менеджмент 
 8.0 - Управління фінансовими 
ресурсами 
 9.0 - Придбання, будівництво та 
управління майном 
10.0 - Управління навколишнім 
середовищем та охорона здоров'я та 
безпека на роботі 
11.0 - Управління зовнішніх зв'язків 
12.0 - Управління знаннями, 
вдосконалення та зміна 

 
Модель APQC не обмежується переліком 12 

категорій процесів і пропонує розвиток за 
наступними відносинами: категорія процесу - група 
процесів - процеси - дії.  Приклад розбиття першої 
категорії процесів відповідно до ієрархії, 
запропонованої в APQC, наведено в таблиці 4. 

Модель APQC виділяє 62 групи процесів від 
кожної з 12 категорій, список яких уточнено до 265 
процесів і 797 операцій. 

При цьому запропонована APQC модель не 
може розглядатись як закінчена для застосування в 
будь-якому суб'єкті господарювання, а представляє 
загальну модель, яка може стати структурою для 
створення власної класифікації процесу, 
адаптованого до конкретних потреб підприємства. 

Таблиця 4- Приклад ієрархічної структури моделі APQC 

Категорія  група процес дії характеристика 
1.0 Розробити бачення та стратегію 

1.1 Визначення бізнес-концепцій та довгострокового бачення 
1.1.1 Оцінка зовнішнього середовища 

1.1.1.1 Аналіз і оцінка конкуренції 
1.1.1.2 Визначення економічних тенденцій 
1.1.1.3 Визначення політичних та правових проблем 
1.1.1.4 Оцінка сучасних інноваційних технологій 
1.1.1.5 Аналіз демографічних даних 
1.1.1.6 Визначення соціальних та культурних змін 
1.1.1.7 Визначення екологічних проблем 

1.1.2 Дослідження ринку, щоб визначити потреби та 
очікування клієнтів 

1.1.3 Провести внутрішній аналіз 
1.1.4 Визначення стратегічного бачення 

1.2 Розробка бізнес-стратегії 
1.3 Управління стратегічними ініціативами 
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Висновки Дослідження показало, що збутова 
діяльність підприємства - ланка системного ланцюгового 
процесу, керування яким залежить від кожного окремого 
процесу в підприємстві. Аналізуючи представлені 
пропозиції щодо ідентифікації та класифікації процесів 
на підприємстві, слід зазначити, що керування збутовим 
процесом буде неможливим без відповідного ІТ-
інструменту, який визначатиме параметри системи 
окремих процесів. При цьому побудована система 
вимірювання продуктивності повинна стосуватися всіх 
визначених процесів незалежно від їх впливу на додану 
вартість підприємства. Інструмент, який може 
стратегічно підтримувати процес управління в 
організації, - це збалансована система показників, яка 
описує місію та стратегію організації з метою групування 
з різних точок зору (фінансові, клієнтські, внутрішні 
процеси, розвиток). 
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