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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі Україна потребує здійснення

переходу до оновлених форм та методів господарюван'
ня з урахуванням існуючих у світі вимог. Ключовими
вимогами є формування діяльності підприємств, базу'
ючись на стандартах ISO 9001:2008, ISO 31000:2009, ISO
/ IEC 31010:2009, ISO 14001, ISO 14004, ISO 14040 та
інших. Одним з найважливіших напрямів удосконален'
ня є впровадження процесного менеджменту, але об'
меженість ресурсів вітчизняних будівельних під'
приємств не дозволяє провести реінжиніринг бізнес'
процесів одночасно.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛИКАЦІЙ

Питаннями удосконалення управління взагалі та
стосовно будівельного комплексу займалися Н. Бара'
новська, Р. Брейтенбюхер, Н. Верхоглядова, А. Вой'
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У статті проілюстровано необхідность переходу українських суб'єктів господарювання від стандарт4

них функціональних управлінських схем до більш ефективних процесних. Запропоновано методичний

інструментарій щодо здійснення імплементації процесного менеджменту у діяльність будівельних

підприємств Україні в умовах обмежених ресурсів шляхом формування основних бізнес4процесів з ура4

хуванням особливостей товару для конкретного сегмента будівельного ринку, використання критеріїв

оцінки ефективності бізнес4процесів, реструктуризації бізнес4процесів з урахуванням обмежених ресурсів

та вимог стратегічних орієнтирів, коректування бізнес4процесів в умовах мінливого середовища і рефор4

мування організаційної структури будівельного підприємства при впровадженні процесного менедж4

менту. Зроблені рекомендації дозволяють впровадити пропоновані новації у діяльність вітчизняних

підприємств.

This article shows Ukrainian economic entities need to move from standard functional management schemes

to more efficient process ones. A few construction enterprises process management implementation adapted

practical tools are suggested in limited resources conditions for Ukraine: the core business processes forming

which includes construction market particular segment product features orientations, the business processes

effectiveness evaluating criteria, the business processes restructuring which takes into account limited resources

and strategic guidelines requirements, the business processes adjustment for changing environment, and the

construction companies organizational structure reforming in the process4oriented transformation period. These

suggested recommendations allow implement the proposed innovations to the domestic enterprises activities.
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тенко, А. Гойко, А. Городецький, Є. Гриша, Л. Джайн,
В. Залунін, П. Каюк, В. Кірнос, А. Котова, Ш. Лі, В. Лінд'
сей, Б. Лінтз, А. Лісіцин, В. Млодецький, Дж. Неліс,
Ю. Орловська, О. Паршина, Ю. Пинда, П. Рогожин,
Ю. Сіміонов, Ф. Стангенберг, І. Степанов, В. Тенг, Ю. Тес'
ля, В. Ткаченко, А. Товба, Р. Тян, В. Федоренко, П. Фісу'
ненко, М. Хан, Р. Хаулетт. Питання формування про'
цесного підходу та його впровадження досліджували
Р. Ангус, A. Беттс, І. Бондар, А. Бортник, A. Браш, У. Бра'
ун, Н. Бушуєва, С. Бушуєв, В. Вечеров, А. Вознюк, Р. Гре'
хам, T. Давенпорт, Дж. Джестон, Р. Джонстон, В. Елі'
феров, Х. Йоханссон, А. Капітула, О. Климчук, В. Ко'
валь, Л. Лаврентьєва, Н. Матвєєва, Є. Ойхман, Т. Орє'
хова, Є. Попов, Г. Раммлер, K. Роуз, В. Рєпін, М. Степано'
ва, А. Фурсов, M. Хаммер, С. Чамберс, Дж. Чампі, В. Чег'
латонєв. Незважаючи на численні публікації з широко'
го спектра проблем процесного менеджменту, недостат'
ньо вивченими залишаються питання методичного за'
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безпечення та науково'практичних рекомендацій щодо
впровадження процесного менеджменту на будівельних
підприємствах України в умовах обмежених ресурсів,
що й зумовило мету даної статті.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — запропонувати можливий комплекс'

ний підхід щодо імплементації процесного менеджмен'
ту в підприємства будівельного комплексу України в
умовах обмежених ресурсів.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
Формування процесного менеджменту підприємств

будівельного комплексу України в умовах обмежених
ресурсів вимагало проведення комплексного дослід'
ження, окремі результати якого наведено у попередніх
публикаціях [1—7]. Встановлено, що імплементація
процесного менеджменту на будівельних підприєм'
ствах вимагає застосування клієнт'орієнтованого
підходу, на основі якого формуються основні бізнес'
процеси підприємства з урахуванням потреб конкрет'
них сегментів будівельного ринку. Він реалізований за
такою послідовністю етапів: сегментування, позиціо'
нування, формування бізнес'процесу під товар сегмен'
та. На першому етапі завдяки використанню класич'
них методів маркетингу здійснюється сегментування
будівельного ринку з вибором найбільш привабливих
для підприємства сегментів. На етапі позиціонування
визначаються споживчі властивості товару для кож'
ного обраного сегмента ринку. На третьому етапі знан'
ня технології будівельного виробництва і споживчих
властивостей товару конкретного сегмента дозволяє
сформувати його бізнес'процес. Для цієї мети викори'
стано стандарт опису процесів Idef 0 і програмний ком'
плекс AllFusion Process Modeler.

Для оцінки ефективності бізнес'процесів будівель'
ного підприємства може бути обрано такі критерії: у на'
прямі досягнення фінансових цілей — отримання мак'
симального прибутку від вкладеного капіталу, покра'
щення рівня використання активів та забезпечення ро'
сту доходу; в удосконаленні бізнес'процесів — пол'
іпшення швидкості виконання замовлень та зростання
ефективності обслуговування споживачів; у впровад'
женні інновацій (враховуючи навчання персоналу) —
підвищення компетенцій працівників, покращення задо'
воленості працівників та поліпшення лідерських якос'
тей персоналу, в посиленні відносин з клієнтами — збе'
реження клієнтської бази, поліпшення обслуговування
споживачів, посилення взаємозв'язків зі споживачами.
Значення критеріїв було класифіковано на оцінки пла'
нованих (Е

OUGHT ТО'ВЕ
) та поточних (Е

AS'IS
) показників для

підприємства, з яких зроблено висновок про не'
обхідність удосконалення його бізнес'процесів на
підставі відхилення значень показників E

i
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), при значенні | E

i
| < 1 % корегування бізнес'

процесів не потрібне; при 1 %  | Ei|  4% — необхідне
спостереження за ними та їх корекція при повторенні
динаміки; при | Ei| > 4 % — потрібна корекція.

Реструктуризація бізнес'процесів підприємства по'
лягає в їх періодичному реформуванні, зумовленому
безліччю факторів (мінливістю макро' і мікросередови'
ща тощо). Через обмеженість ресурсів підприємства не'
можливо провести реінжиніринг усіх його бізнес'про'
цесів "з нуля" і одночасно. Тому виникає завдання ви'
бору черговості реструктуризації бізнес'процесів
підприємства. Із цією метою необхідно використовува'
ти метод послідовних наближень (ітерацій), його суть
полягає в ранжуванні "по корисності" для підприємства
всіх його бізнес'процесів, із використанням розробле'
них критеріїв оцінки. Реструктуризація починається з
бізнес'процесу вищого рангу. Потім вона переміщуєть'
ся до бізнес'процесу більш низького рангу і так до того
моменту, поки у підприємства не вичерпаються наявні
для цієї мети ресурси.

В умовах мінливого середовища діяльності будівель'
ного підприємства для підтримання відповідного рівня
якості його бізнес'процесів необхідне використання
спеціальних заходів. До їх числа слід віднести метод цик'
лічної реструктуризації бізнес'процесів, який базуєть'
ся на чотирьох фазах потоку робіт: "підготовлювати —
виконувати — удосконалювати — розвивати".

Імплементація процесного менеджменту на будівель'
ному підприємстві потребує реформування його органі'
заційної структури [3]. З урахуванням обмеженості ре'
сурсів та наявності транзитивного періоду при переході
від функціонального управління до процесного раціо'
нально створити підрозділ з формування процесного
менеджменту, що дає можливість в умовах існуючої
ієрархічної організаційної структури поєднати елемен'
ти функціонального та процесного менеджменту.

ВИСНОВКИ
Отримані результати надають можливість реалізу'

вати алгоритм рішення завдання формування та імпле'
ментації процесного менеджменту на будівельних
підприємствах України, що дозволяє також урахувати
вимоги сучасних стратегічних орієнтирів та обмеженість
ресурсів у їх діяльності. Подальший розвиток цього
дослідження проводиться у напрямі практичної апро'
бації викладених вище положень у будівельних підприє'
мствах України. Результати дослідження можуть бути
застосовані фахівцями регіональних інноваційних
органів, студентами економічних спеціальностей украї'
нських вузів.
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