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У статті охарактеризовано специфіку використання процесного підходу як засобу удосконалення управління
інноваційною діяльністю підприємств України. Розвинуто методичний апарат застосування зазначеного підходу як
інструменту підвищення ефективності управління інноваційною діяльністю підприємств в Україні.

При вирішенні завдань дослідження як базовий використовувався системний підхід, що дозволило представити
застосування процесного підходу у якості способу підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок
більш ефективного використання складових системи управління.

Охарактеризовано переваги та недоліки використання такого управління в практиці орієнтованих на інновації
підприємств. Сформовано модель розвитку підприємств в Україні, що базується на впровадженні концепції процесL
ноLорієнтованого управління та сформульовано способи удосконалення системи управління інноваційною діяльніL
стю вітчизняних підприємств за допомогою впровадження процесного підходу. Така модель слугує орієнтиром під
час аналізу процесів розвитку як підприємства взагалі, так і його окремих напрямів діяльності та сфер управління.

Показано, що процесноLорієнтоване управління інноваційною діяльністю забезпечує підвищення ефективності
виробництва через впровадження інновацій з більшою економією ресурсів, більш ефективним контролем їх викориL
стання та зрозумілою архітектурою та послідовністю дій в ході розробки, впровадження та поширення інновацій.
Показано потенціал реалізації процесного підходу щодо оптимізації вартісних характеристик інноваційної продукції
(послуг), асортиментної політики та цінності бренду, забезпечуючи зростання ефективності взаємодії зі споживачаL
ми та якості продукції (послуг) загалом.

The purpose of this article is to substantiate and development of the methodological apparatus of application of the
process approach as a tool to increase the efficiency of innovation management of enterprises in Ukraine. Based on the
successful experience of the developed countries of the world, the need for widespread dissemination of processLoriented
management of innovation activities in the domestic practice of the microLlevel is actualized in the article. Such changes
are necessary in order for enterprises to be able to overcome the existing problems associated with competitive pressure
in the context of market liberalization, as well as to ensure further sustainable operation and development.

The system approach was used as a basis in solving the research problems, which allowed to present the application
of the process approach as a way to increase the efficiency of the enterprise through more efficient use of the components
of the management system.

The article describes the specifics of using the process approach as a means of improving the management of innovation
activities of Ukrainian enterprises. The advantages and disadvantages of using such management in the practice of
innovationLoriented enterprises are described.

A model of enterprise development in Ukraine is formed, which is based on the implementation of the concept of
processLoriented management and formulates ways to improve the management system of innovation activities of
domestic enterprises through the introduction of a process approach. This model serves as a guide in the analysis of the
development processes of the enterprise as a whole and its individual activities and areas of management. It is shown
that processLoriented management of innovation provides increased production efficiency through the introduction of
innovations with greater resource savings, more effective control of their use, and clear architecture and sequence of
actions during the development, implementation, and dissemination of innovations.
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The potential of the process approach is to optimize the cost characteristics of innovative products (services),
assortment policy, and brand value, ensuring the growth of efficiency of interaction with consumers and the quality of
products (services) in general.

ПРОБЛЕМА І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З НАУКОВИМИ
І ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Щоб ефективно реагувати на виклики гло&
балізації, вітчизняні підприємства повинні
реалізовувати зміни в напрямку інноваційного
розвитку, що змушує їх до підвищення ефек&
тивності операційної діяльності, постійного
вдосконалення системи управління, впровад&
ження найновіших технологій, в тому числі —
технологій управління. Такі зміни є необхідни&
ми для того, щоб підприємства могли долати
існуючі проблеми, пов'язані з конкурентним
тиском в умовах лібералізації ринків, а також
забезпечувати подальше стале функціонуван&
ня та розвиток [8].

Розвиток системи управління підприємства&
ми є такою впорядкованою послідовністю змін,
у результаті яких настає прогрес, який можна
спостерігати в ключових економічних (зростан&
ня обсягів послуг, прибутку, рентабельності,
обсягів ринку, запасів підприємства тощо), а та&
кож неекономічних показниках підприємства.
Цей процес, за сучасних умов, доцільно стиму&
лювати через розробку, впровадження та поши&
рення інновацій, що обумовлює важливість
ефективного управління інноваційною діяльні&
стю на підприємствах України.

Водночас необхідність подальшого розвит&
ку теоретико&методологічної бази управління
інноваційною діяльністю підприємств України
потребує дослідження, наукового обгрунту&
вання, розвитку нових управлінських підходів,
технологій і методів для вдосконалення систе&
ми управління на мікрорівні. Особливу перс&
пективу в цьому сенсі має реалізація процес&
ного підходу до управління, що сприяє забез&
печенню ефективності і результативності
діяльності завдяки оптимізації процесів та
удосконалення структури та обсягів витрат.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасному науковому середовищі зростає
інтерес до дослідження питань реалізації про&
цесного підходу як серед зарубіжних, так і з
боку вітчизняних фахівців. У цьому контексті слід

Ключові слова: процесний підхід, процесно�орієнтоване управління, інновації, інновацій�
на діяльність, підприємство, управління інноваційною діяльністю.

Key words: рrocess approach, process�oriented management, innovation, innovation, enterprise,
innovation management.

відзначити роботи О. Андрійчука [1], Х. Бінне&
ра [2], Л. Борисової [3], Ю. Верича [4], М. Да&
нилюка [5], Г. Кокінза [8], О. Корзаченкa [10],
І. Ладико [12], О. Солосіч та О. Хринюк [14],
В. Тупкало [15], Л. Шимановської&Діанич [16],
у яких розкриваються основний зміст концепції
процесно&орієнтованого управління і техно&
логії використання процесного підходу в уп&
равлінні підприємствами, зокрема, з точки зору
їх впливу на розвиток інноваційної діяльності
цих підприємств [1; 9; 11]. Аналіз наукових пуб&
лікацій за зазначеною проблематикою показує
також, що найбільший пріоритет мають моде&
лювання і оптимізація бізнес&процесів, значно
меншою мірою — застосування процесного
підходу в управлінні інноваційною діяльністю
підприємств України.

Слід відзначити, що, попри порушення
актуальної проблематики, значну кількість
подібних робіт характеризують недостатня
предметна і методологічна визначеність, знач&
на описовість, недостатнє урахування специф&
іки підприємств, що діють у конкретних умо&
вах (зокрема, в умовах вітчизняного бізнес&се&
редовища); недостатня зорієнтованість на ви&
рішення конкретних проблем практики.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування та розвиток

методичного апарату застосування процесно&
го підходу як інструменту підвищення ефектив&
ності управління інноваційною діяльністю
підприємств в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Система управління інноваційною діяль&
ністю підприємства є невід'ємним елементом
загальної системи управління сучасним під&
приємством, яке є орієнтованим на ефективну
розробку, впровадження та поширення іннова&
ційної продукції (послуг) та реалізацію інно&
вацій у власному технологічному процесі.

При вирішенні завдань управління іннова&
ційною діяльністю як складової загальної сис&
теми управління передусім доцільне застосу&
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вання системного підходу, суть якого в тому що
усі елементи системи і усі операції в ній повинні
розглядатись як єдине ціле, у взаємозв'язку
один з одним. Водночас процесний підхід є ло&
гічним доповненням системного підходу, і його
застосування в управлінні інноваційною діяль&
ністю підприємств є доречним з тієї причини,
що окрім важливості впливу і взаємодії зовні&
шнього і внутрішнього середовища, перетво&
рення входів і виходів, які досліджує систем&
ний підхід, в управлінні інноваційною діяльні&
стю особлива увага приділяється процесам
(розробка інноваційної продукції (послуг), їх
реалізація, обслуговування, планування,
організація тощо).

Основним принципом застосування процес&
ного підходу в управлінні підприємством є
принцип керування послідовністю операцій, що
виконуються [4; 5]. В цьому сенсі процесно&
орієнтоване управління інноваційною діяльні&
стю є, по суті, інструментом для здійснення
контролю, координації тимчасових і просторо&
вих аспектів виконання завдань, пов'язаних з
розробкою, впровадженням і поширенням
інновацій на підприємстві. При цьому під інно&
ваційним процесом розуміється завершена по&
слідовність логічно взаємопов'язаних між со&
бою операцій, необхідних для впровадження і
поширення інновацій на підприємстві.

Процесно&орієнтоване управління іннова&
ційною діяльністю на підприємстві забезпечує
зв'язок між окремими процесами в рамках си&
стеми процесів, а також їх комбінацію і взає&
модію. Його застосування має наступні пере&
ваги [9—11]:

— дозволяє знизити функціональні бар'є&
ри між підрозділами підприємства за рахунок
посилення горизонтальних зв'язків;

— забезпечує трансформацію підходів до
організації робіт (посилюючи горизонтальні
зв'язки та послаблюючи вертикальні);

— дає можливість більш чітко визначати
зв'язок між співробітниками підприємства та
конкретними завданнями, за виконання яких
вони відповідають, що веде до кращого розу&
міння ними вимог та специфіки щодо викону&
ваної роботи, наслідком чого стає підвищення
ефективності використання ресурсів, як людсь&
ких, так інших;

— забезпечує можливість відслідковувати
різні аспекти діяльності підприємства, робить
її більш прозорою за рахунок єдності інфор&
маційних потоків, що дозволяє своєчасно
здійснювати коригувальні дії з метою усунен&
ня причин зниження ефективності та має на&
слідком оптимізацію діяльності підприємства;

— дозволяє знизити витрати підприємства,
викликані дублюванням функцій, яке часто зу&
стрічається в функціонально&орієнтованих
організаціях.

Застосування процесного підходу в управ&
лінні інноваційною діяльністю веде до підви&
щення ефективності виробництва через впро&
вадження інновацій з більшою економією ре&
сурсів, більш ефективним контролем їх вико&
ристання та зрозумілою архітектурою та по&
слідовністю дій в ході розробки, впроваджен&
ня та поширення інновацій.

Дослідники відзначають також гнучкість та
адаптивність підприємства до змін у зовніш&
ньому середовищі як перевагу при застосуванні
процесного підходу до управління [6;13].

Натомість, поряд із численними перевагами
впровадження процесно&орієнтованого управлі&
ння інноваційною діяльністю на підприємстві мож&
на відзначити також і його певні недоліки [3; 7]:

— надання пріоритетного значення розвит&
ку технологій призводить до зменшення уваги
щодо розвитку інших сфер та напрямів діяль&
ності підприємства;

— відносна складність повноцінного впро&
вадження процесного підходу на практиці.

На думку багатьох фахівців, у сфері теорії
управління важливим критерієм ефективності
управління є зниження витратоємності про&
дукції [6; 7]. Натомість, інші фахівці вважають
[8; 11], і ми з ними погоджуємось, що знижен&
ня рівня витратоємності є важливим завданням,
але не основною метою управління, оскільки
воно може супроводжуватись зниженням
якості продукції, відмовою від виробництва і
реалізації тих, що мають попит окремих перс&
пективних, але витратоємних видів продукції,
зміною пріоритетів стратегічного розвитку. У
контексті останнього можна розглядати техно&
логічні інновації. Ефективна система управ&
ління інноваційною діяльністю на підприємстві,
що базується на процесному підході дозволяє:

— рухатися до поставлених стратегічних
цілей;

— планувати доходи і витрати;
— визначати пріоритети в інноваційній

діяльності;
— планувати рух грошових коштів і рух то&

варно&матеріальних цінностей в процесі роз&
робки, впровадження та поширення інновацій;

— відстежувати і контролювати фінансові
результати діяльності підприємства загалом і
за окремими центрами відповідальності;

— будувати і оцінювати внутрішні показни&
ки ефективності, продуктивності, ліквідності і
рентабельності.
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З огляду на це, у загальному вигляді про&
вадження процесно&орієнтованого управління
інноваційною діяльністю спрямоване на: підви&
щення ефективності управління на рівні окре&
мих підприємств (за певними, показаними вище
напрямами) а також на забезпечення можли&
вості оперативного ухвалення управлінських
рішень.

У цьому контексті вихідним етапом побудо&
ви ефективної системи процесно&орієнтовано&
го управління інноваційною на рівні підприєм&

ства є структурування процесів на даному кон&
кретному підприємстві. Так, у таблиці 1 пока&
зано структуровані за групами видів діяльності
і процеси, орієнтовані на особливості діяль&
ності проінноваційно&орієнтованих підпри&
ємств.

Щоб визначити, чи підприємство є орієнто&
ваним на процеси організації, або підтвердити
вірність дій на шляху до переходу на принципи
процесного управління, потрібно представити
так званий мінімум процесного підходу. На

Таблиця 1. Перелік видів діяльності проінноваційноMорієнтованих підприємств,
структурованих за бізнесMпроцесами

Джерело: складено автором на основі [1; 9; 11].

Бізнес-процес Вид діяльності 
1 2 

1. Основні бізнес-процеси 
1.1. Маркетинг 1.1.1. Управління маркетингом. 

1.1.2. Сегментація ринку інноваційної продукції (послуг). 
1.1.3. Маркетинговий аналіз. 
1.1.4. Рекламування і просування інноваційної продукції (послуг) 

1.2. Розробка інноваційної 
продукції (послуг) 

1.2.1. Координація процесу розробки інноваційної продукції (послуг). 
1.2.2. Проєктування і розробка нових послуг, процесів їх створення і 
процедур обслуговування. 
1.2.3. Створення і випробування прототипів 

1.3. Реалізація інноваційної 
продукції (послуг) 

1.3.1. Управління процесом реалізації інноваційної продукції (послуг). 
1.3.2. Експлуатація, контроль стану, технічне обслуговування і ремонт 
інноваційної продукції (послуг) 

1.4. Управління постачанням 
для реалізації інноваційної 
продукції (послуг) 

1.4.1. Управління закупівлями. 
1.4.2. Отримання матеріалів і організація складського господарства. 
1.4.3. Контроль забезпеченості матеріальними запасами 

1.5. Розробка і супровід 
інформаційних систем і 
технологій 

1.5.1. Управління ресурсами інформаційної системи. 
1.5.2. Розробка і супровід застосовних програм. 
1.5.3. Розробка і управління системами захисту інформації. 
1.5.4. Надання інформаційних звітів 

1.6. Ресурсне забезпечення 
розробки та реалізації 
інноваційної продукції (послуг) 

1.6.1. Ресурсне забезпечення розробки інноваційної продукції (послуг). 
1.6.2. Ресурсне забезпечення реалізації інноваційної продукції (послуг) 
 

2. Допоміжні бізнес-процеси 
2.1. Вдосконалення управління 2.1.1. Загальне поточне управління організацією. 

2.1.2. Розробка і ведення процесу безперервного вдосконалення діяльності 
компанії 

2.2. Управління охороною 
довкілля 

2.2.1. Розробка і реалізація стратегії управління захистом довкілля. 
2.2.2. Відновлення довкілля 

2.3. Управління зовнішніми 
зв'язками 

2.3.1. Управління зовнішніми зв'язками 

2.4. Управління зв'язками з 
громадськістю 

2.4.1. Управління зв'язками з громадськістю 

2.5 Управління фінансами 2.5.1. Ведення бухгалтерського обліку. 
2.5.2. Оцінка фінансової ефективності. 
2.5.3. Внутрішній аудит і контроль 

2.6. Управління персоналом 2.6.1. Організація кадрового документообігу. 
2.6.2. Планування і проведення навчання співробітників 

2.7. Інформаційне забезпечення 
управління діяльністю компанії 

2.7.1. Інформаційне забезпечення управління діяльністю компанії 

3. Управлінські бізнес-процеси 
3.1. Розрахункове 
обслуговування 

3.1.1. Управління процесом розрахункового обслуговування. 
3.1.2. Проведення розрахунків зі споживачами та контрагентами 

3.2. Надання інформаційно-
довідкових послуг 

3.2.1. Надання інформаційно-довідкових послуг 

3.3. Сервісне обслуговування 3.3.1. Управління сервісним обслуговуванням. 
3.3.2. Обробка запитів і надання сервісної підтримки користувачів. 
3.3.3. Оцінка якості сервісного обслуговування 



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 16, 2021

73

думку автора, процесно&орієнто&
ваним може вважатись під&
приємство, в якому:

— ідентифіковано процеси;
— побудовано карти зв'язків

процесів;
— існує система вимірювання

результативності процесів, а та&
кож реалізовується процес уп&
равління ними, спрямований на
їх постійне вдосконалення.

Аналіз процесів, що реалізу&
ються на проінноваційно&орієн&
тованих підприємствах в Україні
за наведеною в таблиці 1 струк&
турою, дозволив виявити певні
проблеми, характерні для діяль&
ності таких підприємств. Зокре&
ма — проблемою є несистемність
та неузгодженість процесів, по&
в'язаних з контролем впровад&
ження інновацій. Отже, можна рекомендувати
мінімізувати функції контролю, скоротивши з
п'яти до двох стадій контроль етапів процесу,
що дасть можливість забезпечити пришвидшен&
ня надання доступу до інновацій з подальшим
можливим коригуванням даних за результата&
ми контролю на найважливіших етапах: ресур&
си, ефективність реалізації (табл. 2).

Проблеми організації процесів у ході вико&
нання завдань розвитку ведуть до зниження
ефективності діяльності, індикаторами чого є:
невиправдано завищені терміни обслуговуван&
ня клієнтів; втрачена вигода від нереалізованих
угод; надмірні управлінські та виробничі ви&
трати. Автором визначено мету впровадження
процесно&орієнтованого управління інновацій&
ною діяльністю вітчизняних підприємств, якою
є збільшення частки підприємства на сегментах
ринку інноваційних товарів та послуг та підви&
щення доходності підприємства за рахунок
впровадження інноваційних технологій та роз&
витку прогресивних бізнес&моделей діяльності.

На основі представленої мети, а також про&
блем, пріоритетів та індикаторів розвитку сис&
теми управління інноваційною діяльністю
вітчизняних підприємств, автором сформова&
но модель розвитку підприємств в Україні, що
базується на впровадженні концепції процес&
но&орієнтованого управління (рис. 1).

Така модель слугує орієнтиром під час ана&
лізу процесів розвитку як підприємства взагалі,
так і його окремих напрямків діяльності та сфер
управління, зокрема — управління витратами.

У таблиці 3 згруповано способи удоскона&
лення системи управління інноваційною діяль&

ністю вітчизняних підприємств за допомогою
впровадження процесного підходу.

Впровадження процесного підходу в прак&
тику роботи вітчизняних підприємств дозво&
лить об'єднати в цілісну систему планування,
облік і аналіз витрат за видами, місцем їх фор&
мування і обсягами калькуляції, нормативний
облік витрат, методи калькуляції собівартості
та способи віднесення витрат за процесами на
відповідні послуги телекомунікацій, плануван&
ня, облік і аналіз виробничих інвестицій.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Основними перевагами процесно&орієнто&
ваного управління інноваційною діяльністю на
підприємстві є спрямованість такого управлін&
ня на кінцевий результат, підвищення резуль&
тативності та ефективності підприємства щодо
досягнення поставлених цілей. Такий підхід,
зважаючи на проаналізовані в роботі переваги
та обмеження щодо його застосування, доціль&
но поширювати в практиці управління іннова&
ційною діяльністю вітчизняних підприємств, що
дасть можливість забезпечити конкуренто&
спроможність таких підприємств через зрос&
тання ефективності виробництва через впро&
вадження інновацій з більшою економією ре&
сурсів, більш ефективним контролем їх вико&
ристання, зрозумілою архітектурою та по&
слідовністю дій в ході розробки, впроваджен&
ня та поширення інновацій.

У статті запропоновано модель розвитку
підприємств в Україні, що базується на впро&
вадженні концепції процесно&орієнтованого

Таблиця 2. Оптимізація кількості функцій контролю
на основі аналізу процесу впровадження інновацій

Джерело: розроблено автором.

Поточна ситуація щодо реалізації процесу 
впровадження інновацій 

Пропонована мінімізація кількості 
контрольних функцій в процесі 

впровадження інновацій 
1. Прийняття рішення щодо впровадження 
інновації. 
2. Підготовка документів по впровадженню 
інновацій. 
3. Контроль (на рівні документів). 
4. Підготовка резервів ресурсів для 
впровадження інновацій. 
5. Контроль (на рівні ресурсів). 
6. Організація впровадження інновацій. 
7. Контроль (на рівні організації). 
8. Організація надання доступу до інновації 
споживачів. 
9. Контроль (на рівні реалізації). 
10. Коригування даних про надання доступу 
споживачам до інновації. 
11. Контроль (на рівні доступу). 
12. Розрахунок вартості інноваційної продукції 
(послуг) та інших маркетингово-збутових 
параметрів 

1. Прийняття рішення щодо 
впровадження інновації. 
2. Підготовка документів по 
впровадженню інновацій. 
3. Підготовка резервів ресурсів 
для впровадження інновацій. 
4. Контроль (на рівні ресурсів). 
5. Організація впровадження 
інновацій. 
6. Організація надання доступу до 
інновації споживачів. 
7. Контроль (на рівні реалізації).
8. Коригування даних про надання 
доступу споживачам до інновації. 
9. Розрахунок вартості 
інноваційної продукції (послуг) та 
інших маркетингово-збутових 
параметрів 
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Сфера Способи удосконалення за допомогою процесного підходу 
1.  Вартість 
інноваційної 
продукції 
(послуг) 

Аналіз процесів реалізації продукції (надання послуг) допоможе 
розкрити шляхи підвищення ефективності діяльності, зокрема, за 
рахунок застосування механізмів самообслуговування і 
електронної комерції (e commerce) 

2.  Цінність 
бренду 

Маркетингова діяльність, спрямована на високоприбуткові 
сегменти ринку, інноваційні товари та послуги, дозволить 
оптимізувати операційні витрати. В цьому контексті процесний 
підхід дозволяє більш точно виділити найбільш ефективні 
послуги та продукти завдяки попроцесному обліку витрат та 
віднесенню їх на послуги 

3.  Асортимент 
інноваційної 
продукції 
(послуг) 

Аналіз показників рентабельності за кожним видом продукції 
(послуг), що розраховуються на основі результатів попроцесного 
обліку витрат, в контексті аналізу сукупного прибутку дає 
можливість підприємству оптимізувати портфель пропонованих 
ринкових продуктів, визначити найбільш витратні та недоцільні 
для розвитку, скоригувати цінову політику 

4.  Рівень та 
доступність 
підтримки 
користувачів 

Підвищити ефективність підтримки користувачів можливо 
шляхом концентрації зусиль на забезпеченні якості процесів 
обслуговування при одночасній оптимізації витрат на ці процеси. 
Як наслідок, підвищена увага до клієнтського обслуговування 
дозволить запобігти потенційним проблемам та зекономити 
ресурси на вирішення непродуктивних суперечок 

5.  Якість 
інноваційної 
продукції 
(послуг) 

Процес оптимізації технологічних та технічних параметрів 
інноваційної продукції (послуг) на основі даних обліку витрат та 
віддачі від конкретних процесів (зокрема, на основі інформації, 
отриманої в процесі виконання всіх попередніх способів 
підвищення рівня задоволення потреб споживачів), повинен бути 
орієнтованим на оптимізацію якості інноваційної продукції 
(послуг) за конкретними параметрами, стандартами, 
очікуваннями клієнтів з метою забезпечення оптимального 
балансу між якістю та витраченими на її забезпечення ресурсами 

Таблиця 3. Способи удосконалення системи управління
інноваційною діяльністю вітчизняних підприємств за

допомогою впровадження процесного підходу

Джерело: розроблено автором.

управління та сформульовано спо&
соби удосконалення системи уп&
равління інноваційною діяльністю
вітчизняних підприємств за допо&
могою впровадження процесного
підходу. Зазначені способи визна&
чають потенціал реалізації такого
підходу щодо оптимізації вартіс&
них характеристик інноваційної
продукції (послуг), асортиментної
політики та цінності бренду, забез&
печуючи зростання ефективності
взаємодії зі споживачами та якості
продукції (послуг) загалом.
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