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на підприємствах роздрібної торгівлі. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності)” – Львівський торговельно-економічний 

університет, Львів, 2018.  

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню теоретико-

методичних засад і прикладних інструментів формування процесно-

орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі. 

У дисертації вирішена сукупність завдань щодо планування, 

формування, впровадження і розвитку процесно-орієнтованої системи 

управління на підприємствах роздрібної торгівлі. 

Об’єктом є процес формування та впровадження процесно-орієнтованої 

системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі; предметом – 

сукупність механізмів, інструментів, засобів формування та впровадження 

процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної 

торгівлі.  

Узагальнено еволюцію концептуальних основ процесно-орієнтованої 

системи управління підприємствами. Встановлено, що процесно-орієнтоване 

управління здійснюється на основі концепції процесно-структурного 

менеджменту через моделювання бізнес-процесів у формі логічних 

взаємопов’язаних ієрархічно підлеглих етапів з певною відповідальністю за 

їх виконання і параметрами оцінки ефективності виконання.  

Здійснено узагальнення теоретичних підходів до організації системи 

управління підприємством роздрібної торгівлі на основі процесно-

орієнтованого підходу. Встановлено, що в організації системи управління 
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підприємством слід спиратися на концептуальні характеристики процесного 

підходу, одночасно поєднуючи переваги і можливості інших підходів до 

управління, а саме: функціонального, проектного, управління за цілями. 

Виявлені особливості формування процесно-орієнтованої системи 

управління підприємством роздрібної торгівлі, а саме, спрямованість і 

узгодженість з бізнес-процесами розвитку підприємств роздрібної торгівлі 

через просторово-територіальну експансію за рахунок створення мережі 

об’єктів торгівлі різного формату. 

Встановлено, що на макроекономічному рівні в сучасних умовах 

ідентифікуються можливості і потреби для впровадження процесно-

орієнтованої системи управління; на мікроекономічному рівні – зростання 

складності управлінських завдань за збільшення обсягів діяльності, кількості 

різноформатних об’єктів роздрібної торговки. 

Визначені передумови розвитку підприємств роздрібної торгівлі в 

контексті впровадження та оптимізації процесно-орієнтованої системи 

управління. У кількісному аспекті – за результатами регресійного аналізу 

товарообігу підприємств роздрібної торгівлі встановлено, що позитивно 

впливає на роздрібний товарообіг підвищення заробітної плати і збільшення 

кількості об’єктів роздрібної торгівлі; негативно – збільшення площі об’єктів 

роздрібної торгівлі. В якісному аспекті – поєднання методики “фотографія 

робочого дня” з регламентами бізнес-процесів сприяє налагодженню 

операційного управління, а також оптимізації витрат і штату працівників 

мережі об’єктів роздрібної торгівлі. 

Ідентифіковано, що організаційно-економічний інструментарій 

впровадження процесно-орієнтованої системи управління будується на 

основі класичного циклу управління на стратегічному, тактичному і 

операційному рівнях управління і характеризується організацією діяльності 

через закріплення відповідного персоналу за виконання процесів 

підприємства і контролю за показниками ефективності. 

Виявлено, що в результаті експансії підприємств роздрібної торгівлі через 
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побудову мережі об’єктів роздрібної торгівлі, необхідною умовою є 

стандартизація процесу відкриття нових об’єктів роздрібної торгівлі, 

перевагами якого є диференціація завдань і функцій за посадовими 

одиницями, що забезпечує конфіденційність реалізації процесу, оптимізацію 

ресурсів та часових витрат, що важливо в умовах жорсткої конкуренції. Це 

також дає можливість автоматизувати процес, розраховувати виконання усіх 

операцій за процесом у закладені терміни, здійснювати контроль виконання.  

Розроблено основи регламентації і алгоритми впровадження процесно-

орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі. 

Доведено доцільність моделювання бізнес-процесів на основі визначення і 

опису діяльності підприємства “як є” з подальшим описом “як повинно бути” 

що дозволяє визначити типову оргструктуру підприємства роздрібної 

торгівлі у відповідності до бізнес-процесів; ієрархічне підпорядкування та 

рівні взаємодії персоналу; оптимізувати штат підприємства роздрібної 

торгівлі. 

Ключові слова: процесно-орієнтований підхід, формування системи, 

управління бізнес-процесами, підприємства роздрібної торгівлі. 
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ANNOTATION 

Gryshchuk D. V. The Formation of the Process-Oriented Management 

System at the Retail Enterprises. – Qualifying scientific work on the rights of 

manuscripts. 

 

The dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of economic 

sciences in specialty 08.00.04 “Economics and Management of Enterprises (by 

Types of Economic Activity)”. – Lviv University of Trade and Economics, Lviv, 

2018. 

 

The dissertation is devoted to the scientific substantiation of theoretical and 

methodical principles and applied tools for the formation of a process-oriented 

management system at the retail enterprises. 

The dissertation solves a set of tasks for the substantiation of theoretical and 

methodological principles and applied tools for the formation of a process-oriented 

management system at the retail enterprises. 

The object is the process of creating and implementing process-oriented 

management system at the retail companies; subject – a set of mechanisms, tools, 

tools for the formation and implementation of process-oriented management 

system at the retail companies. 

The evolution of the conceptual foundations of the process-oriented 

enterprise management system is generalized. Established, process-oriented 

management is carried out on the basis of the concept of process-structural 

management through the simulation of business processes in the form of logical 

interrelated hierarchically subordinate stages with a certain responsibility for their 

implementation and parameters for assessing the effectiveness of execution. 

A generalization of the theoretical approaches to organization of retail 

business management system based on the process-oriented approach is carried 

out. It is established that the organization of the enterprise management system 

should be based on the conceptual characteristics of the process approach, while 
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combining the advantages and possibilities of other approaches to management, 

namely: functional, project, management according to the objectives. 

The peculiarities of the formation of the process-oriented system of 

management of the retail trade enterprises, namely, the orientation and coherence 

with the business processes of development of retail enterprises through the spatial 

and territorial expansion through the creation of a network of objects of trade of 

various formats are revealed. 

It is established that at the macroeconomic level, in today’s conditions, 

opportunities and needs for the implementation of the process-oriented 

management system are identified; at the microeconomic level – an increase in the 

complexity of managerial tasks to increase the volume of activities, the number of 

multiform objects of retail trade. 

The preconditions of development of the retail enterprises in the context of 

implementation and optimization of the process-oriented management system are 

established. In quantitative aspect – according to the results of regression analysis 

of commodity turnover of retail trade enterprises, it was established that it 

positively affects retail turnover of wage increases and increase the number of 

objects of retail trade; Negatively – increase the area of retail objects. In qualitative 

aspect, the combination of the “working day photography” method with the 

business process regulations facilitates the establishment of operational 

management, as well as optimizing the costs and staff of the network of retail 

objects. 

It was identified that the organizational and economic tools for the 

implementation of the process-oriented management system are based on the 

classical management cycle at the strategic, tactical and operational levels of 

management and is characterized by the organization of activities through the 

establishment of appropriate personnel for the implementation of enterprise 

processes and control over performance indicators. 

It is revealed that as a result of the expansion of the retail businesses through 

the construction of the network of retail objects, the standardization of the process 
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of opening new retail outlets is a prerequisite. 

The basics of regulation and algorithms of implementation of the process-

oriented management system at the retail enterprises are developed. The 

expediency of modeling business processes based on the definition and description 

of the enterprise “as is” is described, with the following description “as it should 

be”. 

Keywords: process-oriented approach, system formation, management of 

business processes, retail companies. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Сучасний період розвитку вітчизняних 

підприємств роздрібної торгівлі характеризується зростанням невизначеності 

у зовнішньому середовищі, збільшенням кількості об’єктів торгівлі, 

інвестиційно-інноваційною модернізацією, посиленням конкуренції між 

торговельними підприємствами. Це обумовлює кризові явища та проблеми і 

перешкоди для діяльності підприємств роздрібної торгівлі. Наслідком стає 

зниження основних фінансово-економічних показників діяльності 

торговельних мереж. В умовах створення та входження на внутрішній ринок 

нових сучасних форм і форматів роздрібної торгівлі, посилення конкуренції 

на ринку традиційні підходи до управління підприємствами роздрібної 

торгівлі стають все менш ефективними. 

Реалії сьогодення потребують системного підходу до управління 

підприємствами роздрібної торгівлі шляхом розробки і впровадження нових 

прогресивних методів і підходів, здатних нейтралізувати вплив негативних 

факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. Використовувана 

підприємствами роздрібної торгівлі функціональна система управління все 

більш не спроможна відповідати новим економічним умовам. Посилюється 

актуальність і зростає важливість впровадження на підприємствах роздрібної 

торгівлі процесно-орієнтованої системи управління, яка спроможна 

“співвіднести” завдання і ресурси на забезпечення їх реалізації, виконавців і 

процеси, визначити зони відповідальності підрозділів та персоналу, 

впровадити систему постійного вдосконалення бізнес-процесів, їх 

стандартизації та відтворюваності, відповідності корпоративним цінностям. 

Вивченню суті та змісту механізмів ефективного управління 

підприємствами, у тому числі роздрібної торгівлі, присвячені роботи 

вітчизняних та іноземних вчених: В. Апопія, Л. Балабанова, М. Барни, 

Г. Башнянина, Т. Васильціва, І. Височин, Т. Дженкінса, В. Єлейка, 

Л. Лігоненко, Б. Мізюка, О. Оліфірова, М. Портера, Ю. Сафонова, Б. Семака, 

Ф. Тейлора, М. Флейчук, О. Чернеги, М. Чорної, Л. Шульгіної та ін. Вагомий 
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внесок у дослідження теорії та практики процесно-орієнтованої системи 

управління, а також у вивчення проблем управління бізнес-процесами 

зробили  М. Бортнік, Н. Гавловська, Л. Гелей, Д. Джестон, А. Козаченко, 

В. Колпаков, В. Павлова, О. Паршина, В. Рєпін, В. Рибінцев, Л. Таранюк, 

Ф. Уллах, М. Хаммер, Д. Харінгтон, Д. Чампі, Л. Шимановська-Діанич та ін.  

Незважаючи на значний внесок іноземних та вітчизняних вчених у 

вивчення та вдосконалення процесів управління торговельними 

підприємствами, теоретичні і науково-методичні аспекти впровадження 

процесно-орієнтованої системи управління на вітчизняних підприємствах 

роздрібної торгівлі недостатньо структуровані та не системні. 

Доопрацювання потребують і понятійно-методичні аспекти процесно-

орієнтованої системи управління. Таким чином, недостатнє обґрунтування 

теоретичної та методично-прикладної бази процесно-орієнтованої системи 

управління підприємствами роздрібної торгівлі зумовило вибір теми 

дисертації та визначило її мету і завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота пов’язана з темами наукових досліджень Львівського 

торговельно-економічного університету, зокрема в межах науково-дослідної 

теми “Фінансові механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-

економічного розвитку України” (номер державної реєстрації 0115U004165); 

Національної металургійної академії, зокрема в межах теми “Методологія 

управління підприємствами різних організаційно-правових форм власності” 

(державний реєстраційний номер 0107U001146) здобувачем обґрунтовані 

інструменти розвитку підприємств роздрібної торгівлі шляхом впровадження 

на них процесно-орієнтованої системи управління. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

удосконалення теоретико-методичних засад та прикладних інструментів 

формування процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах 

роздрібної торгівлі.  

Для досягнення поставленої мети у дисертаційній роботі вирішено такі 
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завдання: 

- провести аналіз еволюції концептуальних засад процесно-

орієнтованої системи управління підприємствами; 

- здійснити узагальнення теоретичних підходів до організації системи 

управління підприємством роздрібної торгівлі на засадах процесно-

орієнтованого підходу; 

- визначити особливості формування процесно-орієнтованої системи 

управління підприємством роздрібної торгівлі; 

- проаналізувати стан та передумови розвитку підприємств роздрібної 

торгівлі в контексті впровадження та оптимізації процесно-орієнтованої 

системи управління; 

- виявити специфіку формування та розвитку на вітчизняних 

підприємствах роздрібної торгівлі процесно-орієнтованої системи 

управління;  

- сформувати організаційно-економічний інструментарій впровадження 

процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної 

торгівлі; 

- обґрунтувати організаційні умови формування процесно-орієнтованої 

системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі; 

- розробити засади регламентування та алгоритми впровадження 

процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної 

торгівлі. 

Об’єктом дослідження є процес розвитку підприємств роздрібної 

торгівлі шляхом формування процесно-орієнтованої системи управління. 

Предметом дослідження є сукупність управлінських підходів, 

інструментів та засобів формування процесно-орієнтованої системи 

управління на підприємствах роздрібної торгівлі. 

Методи дослідження. Теоретико-методичною основою дослідження є 

фундаментальні положення економічної теорії. Для вирішення завдань, 

поставлених у дисертаційній роботі, використовувалися такі методи 
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дослідження: семантичного аналізу – для дослідження та упорядкування 

термінології у понятійному апараті процесно-орієнтованої системи 

управління; аналітично-логічного конструювання – для виявлення теоретико-

методичних та прикладних особливостей формування процесно-орієнтованої 

системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі; сутнісно-

етимологічного аналізу – для узагальнення еволюції формування підходів до 

управління підприємствами; порівняльного аналізу – для виявлення 

особливостей різних підходів до управління підприємствами, а також їх 

переваг і недоліків; економетричного аналізу – для прогнозування ключових 

показників розвитку підприємств роздрібної торгівлі; моделювання – для 

розробки структури та алгоритму переходу підприємства до процесно-

орієнтованої системи управління, а також для розробки та вдосконалення 

схем бізнес-процесів на підприємствах роздрібної торгівлі. 

Інформаційною основою дисертації є нормативно-правові акти України, 

матеріали та офіційні дані Державної служби статистики України, 

статистична та фінансова звітність підприємств роздрібної торгівлі, наукові 

праці вітчизняних та зарубіжних вчених, інформаційні матеріали інтернет-

ресурсів, результати соціологічних опитувань керівників підприємств 

роздрібної торгівлі, результати особистих досліджень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

теоретико-методичних положень та розробці практичних рекомендацій 

стосовно формування й впровадження процесно-орієнтованої системи 

управління на підприємствах роздрібної торгівлі. Основні положення 

дисертації, які визначають її наукову новизну, полягають у наступному: 

вперше: 

- розроблено структурно-управлінську модель процесно-орієнтованої 

системи управління на підприємстві роздрібної торгівлі за стратегічним, 

тактичним та оперативним рівнями управління, що орієнтована на поєднання 

процесного, проектного та функціонального підходів до управління, 

забезпечує контроль за показниками результативності виконання бізнес-
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процесів, впровадження якої дозволяє підприємству роздрібної торгівлі 

мінімізувати витрати ресурсів, підвищити рівень керованості бізнес-процесів, 

оптимізувати головні параметри фінансово-господарської діяльності в 

умовах невизначеності та постійних змін зовнішнього середовища, 

мінімізувати негативний вплив зовнішніх ризиків і загроз та підвищити 

внутрішню ефективність фінансово-господарської діяльності; 

удосконалено: 

- методичні підходи до моделювання бізнес-процесів у системі 

процесно-орієнтованого управління підприємствами роздрібної торгівлі 

шляхом переходу від управління бізнес-процесами “як є” до управління “як 

має бути”, з відповідною побудовою архітектури бізнес-процесів верхнього 

рівня з подальшою декомпозицією їх у підпроцеси, роботи (дії, операції, 

функції). Використання обґрунтованого алгоритму забезпечує можливість 

формування  процесно-орієнтованої системи управління з оптимальними 

витратами часу та ресурсів; 

- концептуальні характеристики процесно-орієнтованої системи 

управління на підприємстві роздрібної торгівлі, які, на відміну від 

традиційних підходів до управління, опираються на процесний підхід із 

одночасним поєднанням переваг і можливостей функціонального, 

проектного та інших підходів до управління. Це дозволило характеризувати 

процесно-орієнтовану систему управління як систему взаємопов’язаних 

елементів, взаємоузгоджених та організованих у послідовну скоординовану 

торгово-технологічну діяльність, спрямовану на трансформацію вхідних 

об’єктів у результати (досягнення стратегічних, тактичних та оперативних 

цілей розвитку підприємства); 

набули подальшого розвитку: 

- теоретико-прикладні підходи до розробки процесно-орієнтованої 

системи управління підприємствами роздрібної торгівлі, зокрема 

оптимізовано рівні ієрархії архітектури бізнес-процесів (доведено 

доцільність оперування бізнес-процесами верхнього рівня, підпроцесами та 
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функціями), структуровано послідовність формування документації для 

регламентації діяльності підприємства роздрібної торгівлі (на основі опису 

бізнес-процесів через закріплення відповідальності визначаються оптимальна 

організаційна структура підприємства та посадові інструкції працівників) та 

доповнено перелік типових показників ефективності виконання бізнес-

процесів підприємств роздрібної торгівлі показниками-дисонаторами; 

- інструментарій стандартизації процесу відкриття нових об’єктів 

роздрібної торгівлі, а саме: корпоративний стандарт управління проектом 

відкриття об’єктів роздрібної торгівлі; поетапна структура проекту з 

зазначенням його складових та закріпленою відповідальністю за виконання; 

перелік пріоритетних для підприємств роздрібної торгівлі ризиків та засобів 

їх нейтралізації, що забезпечує конфіденційність реалізації проекту, 

оптимізацію ресурсів та часових витрат; 

- методичні підходи до оптимізації бізнес-процесів підприємств 

роздрібної торгівлі із застосуванням для цього економетричного 

моделювання – побудова лінійної моделі регресії для визначення найбільш 

інформативних показників оцінювання ефективності розвитку торговельних 

мереж (кількісний аспект) та поєднання методики “фотографія робочого дня” 

з регламентами виконання бізнес-процесів для визначення дубльованих та 

втрачених бізнес-процесів, підпроцесів, функцій, а також оптимізації 

операційного управління об’єктами роздрібної торгівлі (якісний аспект); 

- механізм формування та впровадження процесно-орієнтованої 

системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі, а саме: розробка 

регламентів процесно-орієнтованої системи управління “від загального до 

конкретного”, розподіл відповідальності за бізнес-процеси згідно з ієрархією 

(бізнес-процеси верхнього рівня, підпроцеси, функції), формування 

організаційної структури підприємства роздрібної торгівлі, визначення 

показників ефективності діяльності підприємства, розробка потоків 

інформації за бізнес-процесами.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці 
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рекомендацій щодо формування та впровадження процесно-орієнтованої 

системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі. Обґрунтовані 

рекомендації щодо концептуальних характеристик формування процесно-

орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі та 

оцінювання їх впливу на фінансово-економічні показники їх діяльності 

використані при розробці методичного забезпечення та викладанні таких 

дисциплін, як “Фінанси підприємства” і “Фінансово-економічна безпека 

підприємства” Львівського торговельно-економічного університету (довідка 

№ 22 А/16 від 05.03.2018 р.) та “Методологія управління підприємствами 

різних організаційно-правових форм власності” Національної металургійної 

академії (довідка № 239 від 02.12.2013 р.). Рекомендації щодо формування 

процесно-орієнтованої системи управління на підприємстві використані 

ТзОВ “Сільпо” (довідка № 1/16 від 25.01.2017 р.), ТВК “ВОЛДІ” (довідка 

№ 22/10 від 26.01.2017 р.), ТзОВ “Вухо.Ком” (довідка № 15/7 від 28.12.2016 

р.) та ПП “Центр бізнес-освіти і консалтингу” (довідка № 04/1 від 14.02.2017 

р.). Обґрунтовані в дослідженні висновки та рекомендації щодо зміцнення 

конкурентоспроможності вітчизняних роздрібних торговельних мереж, в 

основі яких – реалізація проектів впровадження процесно-орієнтованої 

системи управління, прийняті до впровадження Регіональним філіалом 

Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові (довідка 

№ 1/58 від 04.12.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, викладені в 

дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, використані лише ті ідеї й положення, які є результатом 

особистої розробки здобувача.   

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення і 

практичні результати дисертаційної роботи доповідалися та схвалені на 

8 міжнародних і вітчизняних конференціях, у тому числі міжнародних: 

“Євроінтеграційні процеси в освіті та науці: трансформація та розвиток” 

(м. Тернопіль, 2013 р.); “Пріоритети нової економіки знань в XXI сторіччі” 
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(м. Дніпропетровськ, 2014 р.); “Конкурентоспроможність та інновації: 

проблеми науки та практики” (м. Харків, 2014 р.); “Актуальні проблеми 

економіки” (м. Київ, 2016 р.); “Актуальные проблемы современной науки” 

(Санкт-Петербург – Астана – Київ – Відень, 2016 р.); “Управління 

інноваційним процесом в Україні: економічні, соціальні та політичні 

трансформації” (м. Львів, 2016 р.); інших: “Стратегічні пріоритети розвитку 

внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах” (м. Львів, 2017 р.), 

“Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції” 

(м. Львів, 2018 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 15 наукових 

праць, у тому числі 1 розділ у колективній монографії, 8 статей у наукових 

фахових виданнях, з яких 7 публікацій у виданнях України, які включені до 

міжнародних наукометричних баз, 1 публікація у наукових періодичних 

виданнях інших держав, 3 публікації за матеріалами конференцій. Загальний 

обсяг публікацій становить 6,69 друк. арк., з яких автору належить 4,77 друк. 

арк. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, що налічує 

214 найменувань, 12 додатків на 78 сторінках. Обсяг основного тексту 

дисертації становить 291 сторінки, містить 43 таблиці та 13 рисунків.  
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСНО-

ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

 1.1. Концептуальні характеристики процесно-орієнтованого 

управління підприємствами роздрібної торгівлі 

 

Теза про те, що ефективне сучасне управління підприємствами має  

орієнтуватися на бізнес-процеси, на сьогодні набуває все більшого 

поширення, а поняття “бізнес-процес”, як категорія менеджменту все більше 

досліджується, кількість присвячених цій темі наукових публікацій 

неухильно зростає. 

Під час зародження товарно-грошових відносин зароджувалося і 

управління, яке поступово починало розвиватися і потребувало подальшого 

вивчення. Тобто на етапах розвитку людства, коли основною формою 

“торгівлі” між общинами був натуральний обмін,  з’явилися міняйла-

кочовики, що кочували з однієї общини в іншу і вимінювали різні товари з 

вигодою для себе [84]. Це і можна вважати одним із перших виявів духу 

підприємництва. Поступово з розвитком товарно-грошових відносин 

розвивалося і поняття бізнесу. В часи рабоволодіння процвітала торгівля; 

пізніше, у часи  феодалізму і розвитку натурального господарства, значення 

торгівлі трохи поменшало,  але з розвитком міст і ремесла вона знову набула 

свого первинного значення. Бізнес-процеси існували завжди, але раніше 

розглядалися як роботи, виконання робіт. У літописах, історичних 

документах згадуються робітні люди, робітні поселення, робітні підряди, 

терміни, що сьогодні вживаються здебільшого у значеннях майстер гірських 

робіт, проектант дорожніх робіт тощо. У XVIII-XIX ст. на заводах, а пізніше 

– і в дворянських садибах з’явився інститут керуючих, але приблизно до 30-х 

рр. XX ст. при характеристиці управління підрозділом або підприємством 
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малися на увазі підходи до управління роботами, а безпосередні роботи 

описували за допомогою функцій. В описі функцій теж склалася своя 

традиція, яку запропонував у XVIII ст. А. Сміт на засадах розділення 

діяльності ремісника з виробництва на одинадцять операцій функцій із 

закріпленням за кожною функцією окремого виконавця [1]. Втілення ідей 

“батька реінжинірингу” призвело до створення промислового способу 

виробництва, який у значній мірі потіснив виробництво ремісниче. 

У часи становлення капіталізму і первинного накопичення капіталу 

процвітало фінансове підприємництво, а пізніше – промислове. В середині 

ХІХ століття бізнес набув нових форм. Якщо до цього одноосібним 

управлінцем був господар, то у часи бурхливого промислового зростання 

структура управління значно змінилася. Саме на цьому етапі і почав 

розвиватися менеджмент у тому вигляді, в якому його звикло сприймають. 

Не можна стверджувати, що він з’явився раптово саме з розвитком 

капіталізму, він існував і раніше. У часи рабоволодіння були керівники на 

плантаціях, які стежили за правильністю виконання робіт, але це 

правильніше назвати наглядом, ніж управлінням. У часи феодалізму і 

процвітання натурального господарства також існували керівники, 

помічники господаря, які вважаються одним із перших виявів саме 

управління, а не тільки нагляду за працівниками, оскільки у керівника була 

можливість маневру: він міг замінити вид робіт у вигляді заохочення або 

покарання підлеглих, міг знизити податок (правда, лише за рахунок 

підвищення податку для інших). Це був до певної міри вияв управління. Але 

по-справжньому менеджмент почав розвиватися тільки з розвитком 

капіталізму, бо саме тоді з’явилася потреба в талановитих управлінцях,  які 

могли б виробити свою стратегію управління підприємством і розвитком 

бізнесу, а також привести підприємство до успіху, або, в крайньому випадку, 

врятувати його від банкрутства. 

Належним прикладом тут є США, де активно створювалися і 

розвивалися бізнес-одиниці в різних видах економічної діяльності. Кожна з 



23 
 
них має свою управлінську структуру, де, крім генерального керівника, 

наявні фахівці управлінського персоналу з обґрунтування політики 

підприємства. Виявилося, що найбільш ефективні фахівці й забезпечили 

стабільне функціонування підприємств в умовах конкуренції. Наприклад, 

такі керівники, як Г. Форд, Дж. Рокфеллер і інші, зорієнтувавшись у ситуації, 

що склалася на ринку, змогли підібрати персонал, зорієнтувати його, 

працюючи на максимально ефективне функціонування в галузі [84]. 

Основна мета бізнесу полягає в отриманні прибутку і забезпеченні 

функціонування та розвитку підприємства, формуванні передумов його 

подальшого розвитку. Суть бізнесу полягає в постійному вдосконаленні 

самого підприємства, його стратегії і тактики в боротьбі за місце  на ринку, в 

прагненні до досконалості. Примноження капіталу, отримання прибутку і 

розвиток підприємства є тими складовими, без яких бізнес втрачає сенс. 

На початку XX ст. масштаби промислового виробництва зросли і 

зросла актуальність поділу процесів на частини, етапи тощо; зосередження 

управління на координації виконання ряду підзадач і відповідальності за 

кінцевий результат господарювання.  

Якщо розглядати етапи розвитку менеджменту, то можна звернути 

увагу на кілька основних.  

Школа наукового управління (1885-1920 p.) – її найтісніше пов’язують 

із роботами Ф. Тейлора, Ф. Гілберта і Л. Гілбрейт, Г. Ганта. Науковці 

займалися дослідженнями на рівні організації, продукуванням виробничого 

менеджменту [84]. Ф. Тейлор виділив принципи наукового управління. До 

прикладу, за результатами спостереження за ухилянням від виконання 

службових обов’язків, науковець зробив висновок, що робітники навмисно 

працювали повільніше, ніж могли б. Також він захронометрував кожний 

елемент праці робітників, визначив, що кожен з них повинен виробляти, а 

тоді відшукував найефективніший метод для виконання кожної частини 

загального завдання. Крім того, Ф. Тейлор запровадив відрядну систему 

оплати праці, на основі збільшення заробітної плати працівників, які 
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виконували або перевиконували плановий рівень випуску продукції [160]. 

Принцип розподілу праці розповсюджувався на всю управлінську 

діяльність, оскільки за керівником повинна бути закріплена функція 

планування, а за робітником – функція виконання. Принцип вимірювання 

праці передбачає вимірювання робочого часу за допомогою так званих 

одиниць часу. Згідно з принципом складання завдань-інструкцій виробничі 

завдання повинні бути не тільки щохвилинно розписані, але й 

супроводжуватися детальним описом оптимальних методів їх виконання. 

Складання програм стимулювання передбачає те, що для робітника 

повинно бути зрозуміло, що будь-який елемент праці має свою ціну і оплата 

праці залежить від обсягів виробництва продукції, а у випадку досягнення 

вищої продуктивності праці робітнику виплачуються преміальні. Мотивація 

– особиста зацікавленість – є рушійною силою для більшості людей. 

Принцип ролі індивідуальних здібностей зводився до існування 

відмінностей між здібностями робітників і керівників: робітники працюють 

заради сьогоднішньої вигоди, а керівники – здебільшого майбутньої. Правила 

та стандарти менеджменту відстоюють всі авторитарні методи управління, за 

якими організаційні правила і стандарти, що регламентують працю, повинні 

бути посилені. 

Принцип ролі професійних спілок базувався на скептичному ставленні 

де профспілкового руху, оскільки лише широке впровадження принципів 

менеджменту здатне зменшити конфлікт між працівниками та 

адміністрацією. В основу принципу розвитку управлінського мислення 

покладалося твердження, що з управлінської практики повинні бути виведені 

певні закони, а управління повинно набути такого ж наукового статусу, що й 

інженерна справа. 

Отже, головна заслуга Ф. Тейлора полягає в тому, що він як засновник 

школи наукового управління (наукового менеджменту) розробив 

методологічні основи нормування праці, стандартизував трудові операції, 

запровадив наукові підходи до підбору, розстановки і стимулювання 
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працівників [160]. 

Наступний етап формування управління базується на підвищенні 

ефективності функціонування підприємств на засадах удосконалення 

виробничих процесів та операцій [76]. На цьому етапі об’єктом дослідження 

були підходи, які передбачали ефективне використання основних засобів і 

технологій, а також управлінські знання, організаційні структури, методи 

управління, у тому числі робочими місцями, прийомами та навичками 

роботи, підвищенням кваліфікації та підготовки кадрів. Цей етап 

характеризувався розвитком шкіл наукового управління, зокрема “фордизму” 

та класичної (адміністративної) тощо. Засновник школи “фордизму” 

(1899-1945 p.) Генрі Форд розробив теорію, в основу якої покладено ідею 

потокового масового виробництва. Відповідну систему управління називали 

“терором машини” [172], механізми якої чітко контролювалися і 

планувалися, забезпечувалися ефективне мотивування, безперервні 

технологічні процеси, інноваційний розвиток. Було вперше запропоновано 

розділити окремі операції на дрібні етапи і спеціалізувати виконавців на 

виконанні окремих завдань, що дозволило значно скоротити витрати 

виробництва. Це був крок вперед, особливо щодо організації робіт із 

великою кількістю типових, повторюваних операцій (наприклад, при 

організації серійних бізнес-процесів). 

Класична (адміністративна) школа управління (1920-1950 pр.) 

започаткована французьким промисловцем Анрі Файолем. На думку 

американських істориків менеджменту, це була найвидатніша особа, яку 

Європа дала науці управління в першій половині XX століття. А. Файоль 

першим сформулював універсальні управлінські функції: планування, 

організування, мотивування та контролювання. Промисловець був 

переконаний, що ці функції точно відображають сутність процесу 

менеджменту [169].  

На засадах розробок Файоля у 20-х pр. XX ст. було сформульовано 

поняття організаційної структури управління підприємством, а також 14 
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принципів менеджменту, які стосувалися поділу праці та спеціалізації 

технологічних процесів, що сприяють зростанню обсягів діяльності завдяки 

підвищенню продуктивності праці. Окремі принципи стосувалися 

повноважень та відповідальності керівників підприємств, що віддають 

накази, але одночасно усвідомлюють і власну відповідальність. 

У 60-х рр. XX ст. почався пошук ефективних способів управління 

складно організованими корпоративними структурами, тобто великими 

транснаціональними корпораціями. Знадобилося забезпечити однаковість 

управління процесами, виконуваними на різних підприємствах, і 

координацію діяльності за різними напрямками. Чим масштабнішою ставала 

діяльність корпорацій, тим складніше було її організувати і скоординувати, а 

передання виконавцям тільки функціональної відповідальності виявилося 

недостатньо, адже складно у відповідності до функцій вибудувати систему 

контролю і сфокусувати модель відповідальності. Функціональне уявлення 

робіт потрібно було доповнювати описом логіки їх виконання, описами 

входів і виходів робіт, показниками результативності та іншими (за 

потребою) важливими характеристиками. Так з’явилися описи робіт у формі 

бізнес-процесів. 

До кінця 80-х рр. XX ст. тиск споживачів на підприємства та їх 

діяльність посилився, вони стали значно більше впливати на те, що 

виробляти, де і як продавати [84]. У боротьбі за частку ринку конкурентні 

переваги підприємства у все більшій мірі стали забезпечуватися такими 

характеристиками, як висока якість товарів і нові маркетингові стратегії. 

Однак забезпечення високої якості продукції в умовах глобалізації та 

динаміки зовнішнього середовища все більше залежало від наявності чіткої 

стандартизації діяльності при одночасному підвищенні гнучкості управління 

і розширенні можливостей для проведення необхідних змін. 

Потрібні були ефективні форми опису робіт, зручні для вирішення 

нових проблем управління. В кінцевому підсумку стала очевидною 

необхідність зміни базових підходів до організації робіт, а саме: переходу від 
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функціональних принципів до процесних. При цьому такі спеціальні терміни, 

як функції, операції, бізнес-процеси, по суті, позначали всі ті ж 

характеристики, але описували їх більш точно, системно і, головне, зручно 

для керівників. 

Виділити бізнес-процес означало дати опис істотних характеристик і 

діяльності на рівні сучасних вимог: назвати певний вид робіт, ідентифікувати 

його початок і кінець, знайти відповідального за процес, визначити 

необхідний результат (у тому числі за якістю  й ефективністю). 

Виходячи з вищенаведеного, за сучасних реалій традиційних підходів 

менеджменту недостатньо для забезпечення стратегічно правильних рішень, 

а серед інноваційних інструментів підвищення ефективності управління 

підприємством чільне місце посідає процесно-орієнтований метод, 

основоположними принципами якого є: адекватне реагування на зовнішні 

впливи; партнерський підхід у взаємодії з контрагентами; клієнтсько-

орієнтований характер функціонування; висока якість організації процесів, їх 

постійне вдосконалення; ефективна система мотивування праці персоналу, 

його відповідальність за результати праці; відкритість керівництва 

підприємства перед працівниками. Цей метод “ґрунтується на процесному 

підході до безперервного управління системою взаємопов’язаних процесів, 

який відіграє роль систематизуючого елемента” [143, с. 6], що враховує 

досягнення сучасних концепцій менеджменту й уможливлює перенесення 

основних акцентів на оптимізацію управлінських рішень. 

Для визначення актуальних напрямків подальших досліджень 

важливим є виявлення типологічних рис та закономірностей динаміки 

вітчизняних наукових досліджень із тематики процесно-орієнтованого 

управління. Науковий інтерес до проблематики процесного/процесно-

орієнтованого управління не згасає й вона має перспективи подальшого 

розгляду як у кандидатських, так і в докторських дисертаціях. 

Проте зауважимо, що все ще важливими аспектами, що потребують 

дослідження і систематизації на теоретичному, а також на практичному 
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рівнях, є: поглиблення сучасної парадигми управління підприємством на 

основі процесного управління, визначення основних елементів та 

обґрунтування технології формування ефективної системи процесного 

управління, систематизація та узагальнення сучасних методичних принципів 

стратегічного аналізу, формування комплексної системи оцінювання 

ефективності бізнес-процесів підприємства [143, с. 1]. 

Вперше процесний підхід був запропонований представниками школи 

адміністративного управління, які намагалися описати функції менеджменту, 

але розглядали їх як незалежні одна від одної. Процесний підхід, у свою 

чергу, розглядає функції управління як взаємопов’язані. Суть підходу 

полягає в тому, що управління розглядається як процес. Тому діяльність із 

досягнення цілей не є одноразовою дією, а серією безперервно пов’язаних 

дій. Ці дії – управлінські функції – дуже важливі для успіху підприємства. 

Кожна управлінська функція, сама по собі, також є процесом, а процес 

управління в цілому є загальною сумою всіх функцій. 

Процесний підхід як одна з концепцій управління остаточно 

сформувалася у 80-х роках ХХ століття [84]. Відповідно до цієї концепції вся 

діяльність підприємства розглядається як набір процесів. Для того, щоб 

управляти підприємством, необхідно управляти його процесами. Процесний 

підхід став одним із ключових елементів покращення якості обслуговування 

клієнтів. 

Відповідно, поняття “процес” стало основоположним за процесного 

підходу. Досі існують різні його визначення. Так, згідно зі стандартом 

ISO 9001, “процес є сукупністю взаємопов’язаних і взаємодіючих видів 

діяльності, які перетворять входи на виходи” [150]. Проте ми вважаємо, що 

важливою складовою процесу, яка не відображена в цьому визначенні, є 

систематичність дій, оскільки дії процесу повинні бути повторюваними, а не 

випадковими. 

Для визначення процесного підходу до управління необхідно 

розглянути так званий цикл Е. Демінга [202] (він традиційно має назву “цикл 
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Демінга”, хоча сам Е. Демінг посилається на роботи В. Шухарта). Цикл 

Шухарта-Демінга включає чотири етапи: планування процесу, виконання 

процесу, вимір і аналіз показників ефективності процесу, коригування 

процесу. 

М. Портер [131] ввів кілька понять, пов’язаних із процесами. На думку 

науковця, ланцюжок цінностей є сукупністю “цінних видів діяльності”, які 

створюють продукт і забезпечують його цінність. Цінність організації, за 

М. Портером, вимірюється тією вартістю, яку покупці готові заплатити за її 

товари і послуги [132]. В організації бізнесу основне значення мають 

технологічна й економічна діяльність, передусім забезпечення поставок 

сировини та інших використовуваних у виробництві товарів, виконання 

головних технологічних робіт, забезпечення продажу товарів, дослідження 

ринку, обслуговування покупців. Ці види діяльності М. Портер називав 

первинними (центральними), які з точки зору процесного підходу утворюють 

процеси, орієнтовані на споживача. Підтримуючими видами діяльності 

(підтримуючими процесами) науковець вважав матеріально-технічне 

забезпечення, розвиток технології, управління інфраструктурою та персоналом. 

Методологія Т. Давенпорта [204] передбачає детальний опис існуючих 

бізнес-процесів. Для досить великого підприємства опис займає від 6 до 9 

місяців. Якщо бізнес-процес потрібно перепроектувати заново, то більшість 

зусиль із опису витрачені даремно. Звичайно, опис існуючих бізнес-процесів, 

дозволить ідентифікувати основні проблеми бізнесу. Але такий підхід, 

власне, і зорієнтований у більшій мірі на аналіз, ніж на опис і формування 

досконалішого процесу. 

М. Хаммер дає таке визначення процесу: “Це – повний комплекс 

закінчених робіт, які всі разом створюють цінності для споживача” [206]. 

На тому, що процесний підхід істотно змінює логіку організації та 

механізм управління, наголошував Б. Андерсен [3]. На думку науковця, 

функції є вертикальним структуруванням підприємства, а процеси можна 

уявити як горизонтальний поділ, який перетинає межі функціональних 
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підрозділів. Саме це і забезпечує усунення бар’єрів між підрозділами: 

управління процесами розділяє оперативне і стратегічне управління 

підприємством. 

Система стандартів ISO серії 9000 [150] передбачає використання 

принципу процесного підходу при розробці, впровадженні та покращенні 

системи управління якістю. Для того, щоби хід процесу був організований 

оптимальним чином, необхідно визначити чітку специфікацію виходів 

процесу. Велике значення має узгодженість дій та відсутність проблем на 

стиках процесів. Якраз процесний підхід зняв обмеження на свободу вибору 

такої системи управління якістю, зорієнтованої як на існуючі процеси, так і з 

урахуванням бачення нових напрямів їх розвитку. 

З принципами менеджменту якості пов’язані принципи системного 

підходу до менеджменту. Це управління підприємством як єдиною системою, 

де кожна управлінська дія відносно однієї частини системи відображається і 

на інших її частинах. Ідентифікація, розуміння та управління системою 

взаємопов’язаних процесів для заданих цілей, що забезпечує підвищення 

результативності та ефективності підприємства, вимагає координації всіх 

аспектів його діяльності, тобто системного підходу. 

Заслуговує на особливу увагу трактування процесного підходу 

відносно управління діяльністю підприємства запропоноване 

Д. Харрінгтоном [177]. Перехід на процесний підхід до планування 

діяльністю підприємства, а також його управління є необхідною умовою для 

підвищення конкурентоспроможності підприємства, адже допомагає як  

підвищити керованість підприємства, так і знизити його залежність від 

людського чинника, створити передумови для скорочення витрат. 

Процесно-орієнтований підхід вимагає потужного інформаційно-

аналітичного забезпечення. Відповідно, слід враховувати, що на сучасному 

етапі розвитку інформаційного середовища необхідно розвивати 

інформаційну підтримку процесів підприємства [177].  

Пропонуємо розглянути визначення процесного підходу в табл. 1.1. 
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Таблиця 1.1 

Узагальнення етимології дефініції “процесний підхід” 
Автори / джерела Визначення процесного підходу 
А. Файоль [169] Взаємопов’язані функції управління, які розглядаються як 

процес 
M. Мескон [108, 109] Підхід, що базується на концепції, згідно з якою управління є 

безперервною серією взаємопов’язаних дій або функцій 
У. Демінг [202] Цикли планування процесу, виконання процесу, вимір і аналіз 

показників ефективності процесу, коригування процесу 
Б. Андерсен [3] Підхід до змін логіки підприємства та механізму управління 

М. Портер [131] Взаємодія між ланками ланцюга, в якому створюється 
цінність, є головним принципом діяльності підприємства 

М. Хаммер [206] Поєднання чотирьох категорій, що базуються на 
перехресному функціонуванні і націлені на кінцеві результати 
підприємства: бізнес-процеси; виконувані роботи і структури; 
процеси і системи виміру; цінності і переконання 

В. Рєпін [143] Побудова на підприємстві системи процесів управління ними 
для отримання найкращих результатів, підвищення 
ефективності та забезпечення задоволення потреб споживачів 

В. Кондратьєв [84] Регламентація робіт через бізнес-процеси, за якої 
відповідальність за “вихід” та результати діяльності 
підприємства здебільшого переноситься і на керівників 
бізнес-процесів, оскільки саме вони відповідають за надання 
внутрішніх продуктів та послуг, а не за виконання функцій 

ISO 9000:2000 [150] Застосування системи процесів разом з їх ідентифікацією та 
взаємодією, а також менеджмент процесів 

ISO 9001:2000 [151] Таке функціонування підприємства, при якому визначаються і 
управляються численними взаємопов’язаними видами 
діяльності; діяльність, що використовує ресурси і керована з 
метою перетворення входів у виходи 

ISO 9000:2005 [62] Визначення і управління численними взаємопов’язаними і 
взаємодіючими процесами, коли вихід одного процесу 
безпосередньо утворює безпосередньо вхід для наступного 

 

Незважаючи на зростання обсягів в Україні досліджень і розробок у 

галузі інформаційних технологій, застосування їх в управлінні бізнес-

процесами підприємств роздрібної торгівлі на сьогодні не достатньо широке. 

При цьому слід врахувати і тісну залежність між окремими операціями. 

Наприклад, при складанні асортименту та постачанні товарів потрібно 

орієнтуватися на зміни в запитах споживача, стежити за тенденціями попиту 
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на ринку, враховувати сезонність тощо. 

При вивченні процесно-орієнтованої системи управління доцільно 

більш прискіпливо дослідити поняття “система”. Воно характеризує 

впорядкованість, цілісність і наявність певних закономірностей і зв’язків. Це 

поняття постійно використовується при необхідності опису того чи іншого 

об’єкта або явища, що складаються з різних частин, володіють певними 

ознаками, властивостями, характеристиками, підкорюються певним законам 

функціонування. Поняття “система” вживається достатньо давно і має багато 

визначень, змінювалося за формою та змістом протягом тривалого часу. Так, 

Л. Берталанфі [200] визначав систему як “комплекс взаємодіючих 

компонентів” або як “сукупність елементів, що знаходяться в певних 

відносинах один з одним і з середовищем”. Систему визначають як 

сукупність взаємодіючих елементів, єдність головної мети для всіх 

елементів, наявність зв’язків між ними, цілісність, наявність структури та 

ієрархічності, відносну самостійність та наявність системи управління цими 

елементами. Згідно з економіко-математичним енциклопедичним 

словником [195] система є безліччю елементів, що знаходяться у 

взаємозв’язках, відношеннях і завдяки цьому уособлюють певну цілісність. 

Відповідно до Великого економічного словника [17] система (від грец. 

systema, визначається як ціле, складене з частин, з’єднань) є безліччю 

взаємодіючих елементів, що знаходяться у зв’язках один із одним та 

складають цілісне утворення. 

За підсумками теоретичного узагальнення термін “система управління” 

можна визначити як скоординовану діяльність із управління підприємством, 

де ефективність і якість управлінської праці визначаються, насамперед, 

обґрунтованістю застосовуваної методології вирішення проблем, тобто 

підходів, принципів, методів.  

Ключовим поняттям, яке використовується у процесно-орієнтованій 

системі управління, є бізнес-процес. Зауважимо: у наукових колах 

утвердилася теза про те, що резерви покращення результативності 
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функціонування підприємства та засоби його розвитку слід шукати в царині 

концепції управління бізнес-процесами. Це сприяло популяризації 

різнопланових досліджень бізнес-процесів, передусім у сфері реінжинірингу 

діяльності підприємств і стандартів, що пов’язані з розробкою 

комп’ютеризованих систем.  

А. Череп і О. Лисенко [183, с. 22] наполягають на тому, що у 

словосполученні “бізнес-процес” перше слово використовується тільки для 

того, щоб відокремити процеси, які мають пряме відношення до створення 

економічної цінності (споживчої вартості) від інших процесів: хімічних, 

фізичних, математичних, природних, екологічних тощо. На наше 

переконання, бізнес-процеси характеризуються також координованістю і 

керованістю у розумінні теорії менеджменту; окрім економічних цінностей, 

вони продукують і соціальні ефекти.  

Власне, яскраво виражений управлінський сенс цілеспрямованого 

трансформування ресурсів при задоволенні потреб споживачів (у товарах, 

послугах, ресурсах), створення соціально-економічної цінності, починаючи з 

вивчення ринкової потреби і закінчуючи задоволенням попиту споживачів, 

слід вважати відмінною рисою бізнес-процесу. Натомість, на нашу думку, 

процес у крос-функціональному розумінні – мікроекономічному – є 

послідовністю набору дій, що здійснюються у підрозділах підприємства для 

вирішення однієї з його задач; у монофункціональному розумінні – 

послідовністю “функціональних операцій (робіт), окремих виконавців потоку 

робіт, спрямованих на досягнення певного результату в рамках управлінської 

відповідальності” [22]. Бізнес-процес горизонтально моделюється у формі 

послідовного зв’язку “постачальник процесу  продукування процесу  

споживач процесу”, проте не відображає синтезу функцій менеджменту і не 

обов’язково здійснюється на підприємстві.  

Ми пропонуємо означати бізнес-процес як керовану, скоординовану, 

цілеспрямовану сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих процедур 

(операцій, завдань, функцій, робіт, видів діяльності, дій, підпроцесів, заходів, 
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етапів тощо), що мають своїх постачальників і споживачів, оперують 

певними ресурсами (технологічними, часовими, людськими, 

інформаційними, фінансовими тощо) і, трансформуючи входи у виходи, 

продукують соціально-економічні ефекти.  

На думку В. Рибінцева [145], окремий бізнес-процес характеризується, 

по-перше, іманентністю системоутворювальних зв’язків між навколишнім 

середовищем та між ієрархізованими внутрішніми елементами з 

відповідними цілераціональному управлінню комунікаціями; по-друге, 

полікритеріальністю оцінки результатів функціонування; по-третє, здатністю 

удосконалюватися (розвиватися). Бізнес-процес може бути зовнішнім, 

реалізуючи основну діяльність підприємства, і внутрішнім, сприяючи 

організовуванню та/чи підтриманню основної діяльності; відбуватися за 

сценарієм унітарного процесу чи “… інтегрованого процесу, що складається 

із консеквентних операцій, які є сумісними (комплементарними) та 

взаємодоповнюваними (компатибільними)” [145, с. 10]. В якості споживача 

може виступати інший бізнес-процес.  

Фундатори концепції “процесної організації” М. Хаммер і 

Д. Чампі [206] підходять до розуміння підприємства не як сукупності служб і 

відділів, що виконують певні функції, а як мережі бізнес-процесів. Відтак 

колектив підприємства консолідує зусилля на забезпеченні результативності 

функціонування ланцюжка “вхід  дія  вихід”.  

Хибним видається синонімізування понять “управління бізнес-

процесом” і “процесне управління”. На нашу думку, перше поняття 

віддзеркалює управління основними параметрами бізнес-процесів. Друге 

можна трактувати як “сукупність принципів і механізмів, що спрямовані на 

формування та оптимізацію системи бізнес-процесів з метою зростання 

споживчої цінності продукції для клієнтів” [18, с. 5], як “управління на 

основі виділених (ідентифікованих), описаних, узгоджених між собою бізнес-

процесів” [96, с. 118], як сукупність взаємопов’язаних дій, які реалізуються 

на підприємстві через функції менеджменту та орієнтуються на бізнес-процеси.  
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О. Кузьмін акцентує на перевагах позиції застосування концепції 

процесно-структурованого менеджменту, яка передбачає органічне 

поєднання комплексу підходів до управління. Базу цієї концепції формують 

процесний, системний, ситуаційний, динамічний і функціональний підходи. 

Серед додаткових підходів до процесно-структурованого менеджменту 

виділяють антикризовий та антисипативний [94].  

Процесно-структурований менеджмент ґрунтується на концепції, 

відповідно до якої система управління підприємством розглядається “як 

процес, що є послідовністю певних завершених етапів, кожен з яких має 

свою структуру, що разом гарантують управлінський вплив управлінської 

системи на керовану з метою досягнення цілей підприємства за певних умов 

функціонування” [96, с. 8]. Фундаментальними особливостями 

управлінського інструментарію процесно-структурованого менеджменту є 

відсутність домінування процесного підходу над структурою підприємства; 

системність; врахування всіх складових системи управління; реалізованість у 

формі логічних взаємосформованих та взаємовпливаючих етапів. 

Слушною вважаємо думку про неможливість “... однозначного опису 

меж бізнес-процесів підприємства, не кажучи вже про однозначну 

оптимізацію” [183, с. 25]. Тому до опису бізнес-процесу слід підходити з 

концептуальних позицій. 

За результатами вивчення теоретико-методичних засад процесно-

орієнтованого управління узагальнимо концептуальну модель бізнес-процесу 

на рис. 1.1.  

Таким чином ми наголошуємо на підпорядкованості бізнес-процесу 

вищій ланці у піраміді управління підприємством, графічно моделюючи 

бізнес-процес згідно з концепцією процесно-структурованого менеджменту, 

що відображає органічний зв’язок бізнес-процесу із зовнішнім та внутрішнім 

середовищем підприємства. 

Власне, управлінську діяльність, спрямовану на забезпечення розвитку 

підприємства та одночасну збалансованість його бізнес-процесів всупереч 
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деструктивному впливу чинників ендо- та екзогенного характеру за рахунок 

оптимального використання ресурсного потенціалу, компетенцій та 

конкурентних переваг підприємства, покладають в основу розуміння 

управління розвитком підприємства. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Концептуальна модель бізнес-процесу підприємства 

(авторська розробка) 

Де, - . - . - .  – межі між зовнішнім середовищем та підприємством; 

                       - межі управління підприємством; 

        - - - - -     - межі процесу. 

На основі вивчення, узагальнення та критичного осмислення наведеної 

вище наукової літератури виділимо типові якісні параметри, які представлені 

у таблиці 1.2, за якими можна оцінювати окремий бізнес-процес на 
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підприємстві. 

Таблиця 1.2 

Система показників забезпечення якості бізнес-процесів 

підприємства 
Складові Структурні показники Часткові показники 

Організаційно-
економічна 

Витрати на якість 
Загальні витрати на якість 
Частка витрат на попередження браку в 
загальних витратах на якість 

Витрати на інновації Витрати на вдосконалення бізнес-процесу 
Витрати на НДДКР 

Соціально-
психологічна 

Рівень освітньої 
структури персоналу та 
раціональності його 
використання 

Професійно-кваліфікаційна структура 
працівників 
Ефективність використання персоналу 

Рівень компетенції 
працівників 

Якість підготовки кадрів 
Підвищення кваліфікації фахівців 

Рівень трудової та 
творчої активності 
персоналу 

Виконання трудових завдань 
Якість роботи персоналу 
Творча активність працівників 
Трудова дисципліна 

Рівень задоволеності 
персоналу 

Рівень заробітної плати  
Плинність кадрів 

Техніко-
технологічна 
 
 

Рівень виробничого 
процесу 

Безперервність процесу 
Спеціалізація елементів процесу 
Повторюваність робіт 
Паралельність виконання робіт 
Пропорційність елементів процесу 
Ритмічність (рівномірність) перебігу 
торгово-технологічного процесу 
Стійкість процесу 

Рівень логістичного 
забезпечення 

Сертифікованість сировини та товарів та 
послуг 
Якість товарів 

Рівень технологій та 
технічного 
обслуговування 

Швидкість усунення технічних 
несправностей 
Технічна досконалість торгових технологій 

 

Теорія та практика менеджменту демонструють чітко сформовані 

підходи в управлінні – японську та американську модель менеджменту. При 

збігу загальних, стратегічних напрямів боротьби за лідерство існують і 

особливості в підходах провідних японських та американських компаній до 

того, як забезпечити свої переваги в економічному суперництві на світовому 

ринку. Принциповою відмінністю двох названих моделей менеджменту є те, 
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що японська побудована на колективізмі, а американська – на індивідуалізмі 

та конкуренції між людьми. Всі інші відмінності є похідними від неї. 

Для створення та реалізації “власної” моделі процесно-орієнтованого 

управління, яка надасть кращі можливості у конкретних умовах 

функціонування підприємств України доцільно приділяти достатню увагу 

культурним і соціально-історичним факторам, що зумовили або вплинули на 

розвиток ефективних управлінських систем. Головне при цьому зрозуміти 

принципи, покладені в основу систем управління підприємствами, 

ефективність яких безсумнівна. Але важливо підкреслити саме створення, а 

не запозичення, прагнення до створення систем, які переважають уже 

існуючі за головними параметрами, а також систем, що передбачають 

очікувані перспективні зміни у бізнес-середовищі підприємства.  

Для узагальнення теоретико-методичних засад та ідентифікації 

процесно-орієнтованої системи управління підприємствами роздрібної 

торгівлі вважаємо за доцільне розглянути різні підходи до організації 

системи управління, що є предметом наступного підрозділу дослідження. 

 

1.2. Теоретичне узагальнення підходів до організації системи 

управління підприємствами роздрібної торгівлі та ідентифікація 

процесно-орієнтованого підходу 

 

Активні  інтеграційні і глобалізаційні процеси істотним чином 

обумовлюють й необхідність активізації наукових досліджень у сфері 

застосування процесно-орієнтованого підходу, впливають на процес 

взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем. В умовах невизначеності 

зовнішнього середовища особливої актуальності і значущості набувають 

проблеми адаптації підприємства шляхом внесення необхідних змін у 

системи управління, без чого неможливі не тільки функціонування і 

розвиток, але безпосередньо існування підприємства роздрібної торгівлі [78]. 

Діяльність підприємства як керованої системи вимагає управління, без 



39 
 
якого ускладнюється ефективне функціонування та досягнення місії і цілей 

його функціонування. Управління передбачає постановку мети, 

формулювання завдань, ідентифікацію ресурсів, обґрунтування технології 

виконання, контроль процесів і результатів, адекватну компенсацію за 

працю, мотивацію персоналу. 

Під управлінням слід розуміти цілеспрямований вплив суб’єкта 

управління на об’єкт для узгодження діяльності та досягнення кінцевого 

результату. Інакше кажучи, управління є функцією економічних, соціальних, 

технічних, організаційних та інших систем, яка забезпечує їх цілісність, 

збереження структури й умов діяльності. 

Існують різні класифікації систем управління. До прикладу, в контексті 

терміна “система управління” це функціональна та процесно-орієнтована 

системи управління; в теоретико-методичному контексті слід виокремити 

ручне управління, управління за цілями, проектне управління, процесне 

управління. 

Ручне управління передбачає, що керівник ставить завдання, пояснює і 

контролює їх виконання особисто кожному робітнику підприємства, що в 

нього працює. Такий метод управління більш характерний для підприємств 

невеликих розмірів. Але із зростанням асштабу бізнесу виникають додаткові 

завдання, пов’язані з формуванням стратегії, прогнозуванням, плануванням, 

управлінням капіталізацією та дивідендами. Звернімо увагу на недоліки 

ручного управління. Передусім, це пряме втручання керівника підприємства 

в повноваження і функціональні обов’язки інших посадових осіб. На нашу 

думку, якщо керівник систематично втручається у поточну діяльність 

підлеглих, то або підлеглі не справляються з виконанням поставлених задач, 

або керівник не може коректно та якісно сформулювати цілі і завдання, щоби 

в подальшому лише контролювати результати їх досягнення. На 

підприємствах, де організаційна структура складається з функціональних 

підрозділів, тобто існує вертикальна ієрархія, ручне управління означає 

втручання керівника підприємства через кілька рівнів підпорядкованості. Це 
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призводить до дезорієнтації підлеглих та нерозуміння керівниками 

підрозділів сфер своєї відповідальності та повноважень. У великому бізнесі 

неможливо керувати всім підприємством за допомогою ручного управління.  

При ускладненні технологічних процесів застосовується розподіл праці 

між робітниками, що орієнтований на зростання продуктивності праці. Але 

це одночасно може породжувати роз’єднаність між службами, яка тягне за 

собою загальне зниження ефективності підприємства. Ці проблеми особливо 

проявляються із зростанням масштабу підприємства. Поки управління 

підприємства здійснюють безпосередньо засновники, поки розмір 

підприємства обчислюється десятками співробітників, а у менеджерів 

достатньо взаєморозуміння і вмотивованості, все працює досить ефективно 

[26]. Відповідно, після достатнього зростання підприємства генеральному 

керівнику необхідно відмовитися від ручного управління та делегувати 

повноваження іншим менеджерам верхньої ланки організаційної структури 

підприємства. Таку можливість, на нашу думку, дає управління за цілями. 

Одним із перших розробив концепцію управління за цілями як метод 

підвищення ефективності організації П. Друкер [60]. Водночас на початку 

90-х рр. ХХ ст. Р. Каплан і Д. Нортон [77] запропонували метод управління 

за цілями як новий підхід до оцінювання результатів діяльності підприємств, 

що дав змогу значно розвинути класичні методи управління в цій сфері.  

Зауважимо: управління за цілями передбачає формування цілей 

підприємства, донесення їх до персоналу, забезпечення працівників 

необхідними ресурсами, а також розподіл ролей і відповідальності за 

досягнення поставлених цілей. 

Застосування управління за цілями (результатами) систематизує процес 

управління, підвищує результативність діяльності підприємства, є 

ефективним інструментом для постановки і підтримки системи менеджменту 

якості на всіх рівнях підприємства [79]. 

Одночасно управління за цілями (результатами) висуває високі вимоги 

перед персоналом. Чим краще працівник розуміє поставлені перед ним цілі і 
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чим точніше останні відповідають його внутрішнім прагненням, тим із 

більшою ймовірністю такі цілі будуть досягнуті. За дослідженнями 

Г. Кіндерманна [79, с. 6], концепція управління за цілями належить до 

мотиваційних теорій і полягає у складанні цільових угод із визначення цілей 

підприємства, структурного підрозділу та окремого працівника.  

До переваг управління за цілями можна віднести [188], [96, с. 91, 92]: 

підвищення ефективності роботи за рахунок того, що кожен керівник має 

чітке уявлення як про свої цілі, так і про цілі підприємства в цілому, 

посилення мотивації до праці, оскільки кожен працівник відчуває особисту 

зацікавленість у досягненні цілей, наочність досягнення кінцевого результату 

через сформульованість тимчасових рамок його досягнення, покращення 

взаємин між керівниками і підлеглими у зв’язку з прозорістю і узгодженням 

цілей, удосконалення системи контролю та оцінки роботи працівника 

підприємства (у відповідності з досягнутими результатами). 

Незважаючи на переваги, управління за цілями має також і недоліки: 

недоречність застосування на підприємствах, де прийнято визначати цілі 

лише вищим керівництвом; складність використання при відсутності 

особистої мотивації; концентрування уваги керівників на досягненні 

поточних і короткострокових цілей (результатів), що часто суперечить 

стратегічним довгостроковим цілям; трудомісткість, складність і тривалість 

процесу визначення цілей, наявність слабкої системи управління 

інформацією, що перешкоджає організації контролю. 

Цінність результатів управління за цілями підвищується, коли методи 

управління дозволяють програмувати дії з урахуванням реальних обмежень 

за часом і обсягами витрат. Очевидно, що ефекти зменшуються, коли дії 

починаються до завершення їх програмування, що може призвести до витрат 

на коригування [26, c. 374].  

На наш погляд, розглянуті вище методи управління не можна вважати 

неефективними, але вони є недоцільними у використанні там, де має місце 

дисбаланс між відповідальністю та повноваженнями.  
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На сьогодні двома базовими підходами до організації управління 

бізнес-процесами на підприємствах є: 1) проектне управління, 2) процесне 

управління.  

Щодо проектного управління, то теоретичне оформлення методичних 

основ проектної діяльності розпочалося на початку ХХ сторіччя. У працях 

Г. Гантта було легко і зручно в графічній формі відображено перебіг певних 

подій із деталізацією за датами й визначенням їх тривалості. Слід зауважити, 

що діаграма Г. Гантта й зараз є основним інструментом проектного 

менеджменту. В 70-80 рр. ХХ ст. проектний менеджмент збагатив свій 

інструментарій методологіями стандартного, структурного й ресурсного 

планування, а також дієвою програмною продукцією електронно- 

обчислювальної техніки. 

З виходом у 1987 році в США колективної праці Інституту управління 

проектами “Основи знань з проектного менеджменту” управління проектами 

остаточно сформувалося як міждисциплінарна сфера професійної діяльності. 

У дослідженні вперше систематизовано теоретичні напрацювання з 

управління проектами й докладно висвітлено місце, роль, структуру методів і 

засобів проектного менеджменту. Період 90-х років ХХ ст. відзначений 

подальшою систематизацією досвіду й теоретичним узагальненням уже 

наявних знань. 

Суть проектного управління полягає в тому, що фактично керівник 

підприємства делегує керівникові проекту найголовніші свої повноваження – 

можливість приймати рішення і вимагати їх виконання, без урахування посад 

чи статусу. Це делегування обмежене тільки рамками проекту та 

положеннями, зафіксованими в статуті проекту. На керівника проекту, з 

одного боку, покладається вся відповідальність за його успіх, а з іншого, – 

йому даються надзвичайні повноваження, належні керівникові. Правильний 

баланс відповідальності і повноважень є запорукою ефективності проектного 

управління. Сутність та ознаки проектного управління визначені у наукових 

працях І. Мазура, В. Шапіро, Г. Гольдштейна [168, 39, 180]. 
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Зауважимо, що процесне управління є спробою ще більшої 

систематизації управління. Воно застосовується там, де діяльність у значній 

мірі виконується за одним і тим же шаблоном. Ідеєю процесного управління 

є структуризація та систематизація конкретного проекту таким чином, щоби 

встановити та затвердити стандарт, за яким будуть виконуватися цей і всі 

наступні аналогічні проекти. Ключові критерії, які відрізняють процес від 

проекту, – повторюваність і передбачуваність. Якщо склад і послідовність 

робіт унікальні, то це проект. У процесі послідовність також може раз за 

разом не збігатися, але принципово важливим є те, що, скільки б не було 

розгалужень, всі вони відомі наперед, а також відомі умови, за якими процес 

розвиватиметься за однією чи іншою траєкторією. 

Загалом проектне і процесне управління є двома системними методами 

компенсації неминучих витрат функціонального управління, зокрема втрат 

керованості на стиках між службами, втрат оперативності реагування на 

зміни умов зовнішнього середовища, втрат концентрації на стратегічних і 

довгострокових цілях підприємства, субоптимізації тощо. 

Процес спрямовується на організацію “ланцюжка цінностей”, що є 

запорукою якісних бізнес-процесів. Процесно-орієнтована система 

управління передбачає стандартизацію та опис всіх бізнес-процесів 

підприємства, а також можливість постійної оптимізації діяльності завдяки 

покращенню показників ефективності. Підприємство стає абсолютно 

керованим та прозорим. Відповідно, перед ним відкриваються додаткові 

можливості для залучення інвестицій та підвищення рівня 

конкурентоспроможності бізнесу. 

Для наочності відмінностей між ручним, проектним, процесним 

управлінням й управлінням за цілями відповідну порівняльну характеристику 

наведено у таблиці 1.3.  

Додамо, що вищезазначені методи управління в контексті системи 

управління визначають два основних підходи – функціональний та процесно-

орієнтований. 
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Таблиця 1.3 

Порівняльна характеристика підходів до управління (авторська 

розробка) 

Ознаки 
Підходи до управління 

Ручне управління Проектне 
управління 

Процесне 
управління 

Управління за 
цілями 

Передача 
відповідаль-
ності між 
підрозділа-
ми 

Забезпечується 
через службові 
записи і 
розпорядження 

Забезпечується 
керівником 
проекту 

Відбувається 
автоматично 
відповідно до 
затвердженої 
схеми процесу 

Здійснюється 
відповідно до 
поставлених цілей 
або через і під 
контролем 
керівника 

Витрати на 
організацію 
діяльності 

Через відсутність 
потреби в 
проектуванні 
витрати на 
організацію 
діяльності 
відсутні 

Істотні витрати 
на ініціювання 
проекту 

Великі витрати 
на проектування 
процесу 

Витрати на 
організацію 
діяльності відсутні 

Поточні 
витрати 

Значні витрати 
через 
використання 
безпосередньої 
праці керівника 

Істотні витрати 
через 
використання 
праці керівника 
проекту 

Мінімальні 
витрати через 
діяльність за 
шаблоном (за 
стандартом) 

Витрати на 
проведення 
різноманітних 
заходів 

Передбачу-
ваність 

Результат слабо 
передбачуваний, 
оскільки залежить 
від суб’єктивних 
факторів 

Передбачений 
планом-
графіком та 
цільовими 
орієнтирами на 
основі 
експертних 
оцінок 
виконавців і 
керівника 
проекту 

Висока 
передбачува-
ність за рахунок 
наскрізного 
моніторингу, 
базованого на 
нормативах і 
статистиці 
тривалості 
завдань і під- 
процесів 
 

Передбачуваність 
залежить від 
ступеня досягнення 
поставлених цілей 
за отриманими на 
практиці 
результатами 

Контроль Контроль 
ускладнений, 
висновки про 
результати 
діяльності можна 
робити тільки за 
доповідями 
виконавців 

Контроль 
плану-графіка і 
фактичних 
результатів 
здійснюється 
диференційо-
вано 

Контроль про 
виконання 
завдання в 
рамках процесу 
здійснюється на 
основі фактично 
отриманих 
результатів 

Контроль 
орієнтований на 
кінцевий результат 
або  
відповідність 
стандартам 
вимірювання 
досягнених 
результатів 

 

Функціональний підхід, результатом якого є визначення меж між 

підрозділами за принципом функціональних областей, передбачає 
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визначення набору типових функцій, який надалі деталізується і 

прив’язується до конкретного підприємства, до його служб і підрозділів. 

Функціональний підхід відповідає на питання: “Що робити?”. 

Функціонально-структурна модель заснована на універсальному принципі 

поділу праці між службами, відділами, цехами, бригадами із закріпленням за 

ними певних функцій (операцій). 

Процесно-орієнтований підхід не є протиставленням функціональному. 

Структури, функції та процеси не можуть існувати відокремлено один від 

одного. Результатом впровадження зазначених підходів є одночасне 

проектування організаційної структури (функціональних областей) та 

порядку взаємодій в рамках цієї структури (процесів). На практиці ці підходи 

застосовують, як правило, паралельно. Основна відмінність процесно-

орієнтованого підходу в тому, що він орієнтований, в першу чергу, не на 

організаційну структуру управління підприємства, а на бізнес-процеси, 

кінцевими цілями виконання яких є створення продуктів або послуг, що 

представляють цінність для зовнішніх або внутрішніх споживачів. При цьому 

система управління підприємством орієнтується як на управління кожним 

бізнес-процесом окремо, так і всіма бізнес-процесами підприємства в цілому. 

Водночас ефективність підприємства забезпечується якістю технології 

виконання бізнес-процесів. 

Функціональна система управління базується на принципі 

послідовного виконання трудових операцій Ф. Тейлора, тобто завдання 

поділяються на окремі операції (завдання, етапи), де кожен працівник 

спеціалізується на виконанні однієї операції [160]. 

Сутність функціонального підходу полягає в тому, що потреба в 

управлінні розглядається як сукупність функцій, які необхідно виконати для 

її задоволення. Ці функції розподіляються серед підрозділів, де їх виконують 

відповідні працівники. Механізм реалізації функцій націлює функціональні 

підрозділи на виконання своїх локальних цілей, між якими можуть бути 

об’єктивні протиріччя. На нашу думку, виконуючи вузькоспеціалізовані 
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завдання, працівники перестають бачити кінцеві результати праці всього 

підприємства й усвідомлювати своє місце у загальній системі. Вони 

виявляються не орієнтованими на стратегічні цільові завдання підприємства, 

адже їх бачення того, що відбувається, найчастіше не виходить за рамки 

підрозділів, в яких вони працюють. Персонал концентрує свою увагу в 

рамках окремих структур. Монопольне становище кожної служби всередині 

підприємства призводить до того, що працівники цих служб вважають себе 

незамінними в організації, через що взаємодія між функціональними 

відділами і службами нерідко набуває руйнівного для підприємства 

характеру [183]. За рахунок цього можливе зміщення  головних операційних 

функцій і зниження ефективності діяльності. 

Таблиця 1.4 

Переваги і недоліки функціонально-орієнтованого підходу до управління 
підприємством роздрібної торгівлі 

(узагальнено автором)  
Переваги Недоліки 

- можливість працівників спеціалізуватися 
на виконуваних функціях та завданнях і, 
таким чином, удосконалювати професійні 
навички; 
- зниження витрат підприємства внаслідок 
централізації функцій управління; 
- належний рівень умов та безпеки праці; 
- спрощеність  організаційної структури 
управління підприємством; 
- чітка послідовність виконання трудових 
операцій; 
- чіткий розподіл функцій і операцій між 
працівниками 

- відособленість підрозділів один від одного 
та так звана монополізація рішень; 
- неналагодженість взаємодії між 
підрозділами підприємства; 
- функціональна спеціалізованість 
персоналу, що перешкоджає ідентифікації 
загальнокорпоративних проблем, а також 
фокусуванню на оптимізації бізнес-процесів 
підприємства; 
- зростання розпорошеності інформації по 
мірі збільшення кількості ієрархічних рівнів 
управління підприємством; 
- слабкість системи інформаційного 
забезпечення розвитку підприємства 

 

З часом зростання спеціалізації призводить до відокремлення 

функціональних підрозділів і ослаблення міжфункціональних зв’язків. У 

сучасному динамічному зовнішньому середовищі для підприємства як 

єдиного організму це неприпустимо. Ситуація стає критичною, коли кожен 

функціональний підрозділ оптимізує діяльність у сфері своєї 
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відповідальності, що в кінцевому рахунку призводить до підміни стратегічної 

мети підприємства цільовими функціями підрозділів і стримує їх розвиток. 

На перший план виходять основні недоліки функціонального підходу. В 

таблиці 1.4 представлені основні переваги та недоліки функціонально-

орієнтованого підходу до управління, що допоможе систематизувати 

відомості при даному підході.  

Глобальні зміни у світовій економіці на початку 80-х років XX 

століття, коли нарощування обсягів виробництва перестало бути синонімом 

благополуччя, змусили багато підприємств змінити свою поведінку на ринку 

і перейти від принципу “зробити якнайбільше” до принципу “максимально 

задовольнити клієнта”. Значно змінилися і відносини продавець – покупець. 

У такій ситуації функціонально-орієнтована система управління стала менш 

ефективною. Причини цього полягають у тому, що функціонально-

структурована організація не стимулює зацікавленість працівників у 

кінцевому результаті функціонування підприємства. Бачення того, що 

відбувається, найчастіше не виходить за рамки підрозділів, а працівники не 

орієнтовані на цільові завдання підприємства і тим більше на задоволення 

споживача. Більша частина реальних робочих процесів на підприємстві 

включає безліч функцій, тобто виходить за рамки окремих підрозділів. Однак 

у функціонально-орієнтованих системах обмін інформацією між 

підрозділами надмірно ускладнений через її вертикальну ієрархічність, що 

призводить до значних накладних витрат, невиправдано тривалих термінів 

прийняття управлінських рішень і, як наслідок, втрати споживачів.  

Процесно-орієнтований підхід зорієнтований на отримання відповіді на 

питання: “Як робити?”. Його основними ознаками є широке делегування 

повноважень і відповідальності виконавцям; скорочення кількості рівнів 

прийняття рішень; поєднання принципу цільового управління з груповою 

організацією праці; підвищена увага до питань забезпечення якості продукції 

(послуг), а також функціонування підприємства в цілому; автоматизація 

технологій виконання бізнес-процесів. 
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Суть процесно-орієнтованого підходу полягає в тому, що кожен 

працівник забезпечує перебіг конкретних бізнес-процесів, безпосередньо 

беручи участь у них. Обов’язки, сфера відповідальності, критерії успішної 

діяльності для кожного працівника сформульовані і мають сенс лише в 

контексті конкретної задачі чи процесу. Почуття відповідальності якісно 

змінюється, коли працівник відповідає не тільки за власні функції, а й за 

бізнес-процес у цілому. Функції та результат діяльності працівників інших 

відділів для нього також важливі, адже відповідальність за загальний 

результат бізнес-процесу в цілому підштовхує його до відповідальності перед 

колегами. 

При побудові процесно-орієнтованої системи управління основний 

акцент робиться на опрацюванні механізмів взаємодії в рамках процесу як 

між структурними підрозділами всередині підприємства, так і з зовнішнім 

середовищем, тобто з клієнтами, постачальниками і контрагентами. Саме 

процесно-орієнтований підхід дозволяє врахувати такі важливі аспекти 

бізнесу, як орієнтація на кінцевий продукт, зацікавленість кожного 

виконавця у підвищенні його якості і, як наслідок, зацікавленість у виконанні 

своєї роботи [143]. Процесний підхід до управління доповнює ефективність 

організаційної структури управління підприємством, за якої функції 

управління строго закріплені за окремими підрозділами. При цьому, 

організація управління складається з бізнес-процесів, націлених на 

отримання кінцевого результату. Організація управління сприймається як 

система взаємопов’язаних і взаємодіючих бізнес-процесів, що включають всі 

функції, виконувані в підрозділах організації. Вводночас функціональна 

структура бізнесу визначає можливості підприємства, встановлюючи, що 

слід робити, процесна структура (в операційній системі бізнесу) описує 

конкретну технологію виконання поставлених цілей і завдань, відповідаючи 

на запитання, як це слід робити.  

Процесно-орієнтований підхід базується на наступних принципах: 

1) діяльність підприємства розглядається як сукупність бізнес-процесів; 
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2) виконання бізнес-процесів підлягає обов’язковій регламентації або 

формальному опису; 3) у кожного бізнес-процесу є внутрішній або зовнішній 

клієнт і власник (відповідальний за результат бізнес-процесу); 4) кожен 

бізнес-процес характеризується ключовими показниками, що описують його 

виконання, результат або вплив на функціонування підприємства в цілому. 

Принципи процесно-орієнтованого підходу до управління визначають 

основні правила, керуючись якими можна організувати ефективне 

функціонування бізнесу, націлене на кінцевий результат. 

Перший принцип визначає бачення діяльності підприємства як 

сукупності бізнес-процесів. Саме він визначає нову культуру сприйняття 

організації при процесно-орієнтованому підході. 

Другий принцип, який вимагає обов’язкової регламентації бізнес-

процесів, спирається на те, що регламент є документом, який описує 

послідовність операцій, відповідальність, порядок взаємодії виконавців, 

порядок прийняття рішень із покращення бізнес-процесу. 

Виділення бізнес-процесу завжди пов’язане з виявленням клієнта або 

споживача результату процесу, що має для нього певну вартість. Крім 

клієнта, кожен бізнес-процес має власника – посадову особу, яка має у 

своєму розпорядженні необхідні ресурси, управляє виконанням бізнес-

процесу і несе відповідальність за його результат та ефективність. Власник 

бізнес-процесу є посадовою особою, формальним лідером, який має 

необхідні повноваження, оперує необхідними для реалізації процесу 

ресурсами, управляє ходом бізнес-процесу і несе відповідальність за його 

результат. Ці переваги гарантують високу результативність діяльності 

підприємства, управління якою має виражений процесно-орієнтований 

характер. 

Процесно-орієнтована система управління дозволяє якісно змінити 

діяльність підприємства на операційному, міжфункціональному і 

міжорганізаційнному рівнях її інтеграції. Функціональна інтеграція перестає 

бути при цьому джерелом міжфункціональних конфліктів. 
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Також важливо, що процесно-орієнтований підхід є не лише описом 

послідовності дій із перетворення чого-небудь. Для процесу, крім технології 

виконання, повинні бути визначені вимоги до входів і виходів, вимоги до 

використовуваних ресурсів (персонал, обладнання, інструменти, виробниче 

середовище, інформація і т.д.), критерії оцінювання результативності 

процесу і задоволеності його клієнтів. Але, перш ніж представити діяльність 

як процес, необхідно переконатися, що ця діяльність дає підприємству 

додану цінність (тобто, по-перше, результат діяльності представляє цінність 

для клієнта і, по-друге, ця діяльність доцільна з точки зору витрат на її 

здійснення). 

Відсутність процесно-орієнтованого підходу в управлінні призводить 

до стихійних результатів, на які неможливо опиратися і які неможливо 

аналізувати, так як їх складно відтворити. Саме процесно-орієнтований 

підхід дозволяє зрозуміти, що кінцевий продукт діяльності підприємства є 

результатом спільної роботи всіх без винятку працівників, крім того, він 

дозволяє усунути розриви на стику процесів, відновлюючи зв’язок між ними.  

Таблиця 1.5 

Переваги і недоліки процесно-орієнтованого підходу до управління 

підприємством роздрібної торгівлі (узагальнено автором) 

Переваги Недоліки 

- високий рівень управлінської взаємодії 
між підрозділами та процесами; 
- зосередженість на одному керівникові 
всієї сукупності операцій і дій; 
- надання працівникам широких 
повноважень і посилення їх ролі в 
загальних результатах роботи; 
- швидка реакція структурних підрозділів 
на зміни в зовнішньому середовищі 
підприємства; 
- домінування стратегічних пріоритетів 
розвитку підприємства над оперативними; 
- узгодженість головних критеріїв 
ефективності діяльності підрозділів і 
підприємства в цілому. 

- підвищена залежність результатів роботи 
підприємства від кваліфікації, особистих і 
ділових якостей працівників і виконавців 
нижчих рівнів; 
- вища складність функціональної взаємодії 
персоналу, ніж при управлінні 
функціональними підрозділами; 
- наявність диспропорцій у кваліфікації 
персоналу, що призводить до 
неузгодженостей функціональної взаємодії 
між працівниками; 
- нерозуміння працівниками виконуваних 
процесів; 
- недостатня кваліфікація працівників для 
переходу на бізнес-процеси. 
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Процесно-орієнтований підхід не відкидає існуючої на підприємстві 

системи управління, а визначає шляхи її покращення та якісної модифікації. 

У таблиці 1.5 визначено переваги й недоліки процесно-орієнтованого 

підходу до управління підприємством. 

Таблиця 1.6 

Порівняльний аналіз функціонального та процесно-орієнтованого 

підходів до управління (авторська розробка) 

Елементи 
системи 

управління 

Функціонально-
орієнтований підхід Процесно-орієнтований підхід 

Об’єкт 
управління Функція Процес 

Визначення 
підходу 

Управління підприємством 
із поділом на структурні 
елементи за 
функціональною ознакою 

Управління бізнес-процесами як 
сукупністю напрямів і складових 
діяльності, що за певною технологією 
перетворюють параметри входів (товар, 
документи, інформація тощо) на 
параметри виходів (результати виконання 
бізнес-процесів) 

Користувачі 

Користувачем результатів 
діяльності структурного 
підрозділу є 
функціональний керівник, а  
управління здійснюється по 
вертикалі за рівнями 
ієрархії 
 

Користувачем результатів процесу є 
наступний процес у їх послідовності, 
тобто кінцевою ціллю є отримання 
результату виконання бізнес-процесу, що 
має цінність для зовнішніх або внутрішніх 
користувачів; управління здійснюється по 
горизонталі в напрямку кінцевого 
користувача 

Постачальники 

Постачальником є керівник 
структурного підрозділу 
підприємства, що надає 
працівникам інших 
структурних підрозділів 
ресурси, що обмежує 
можливість виконавців 
безпосередньо впливати на 
характеристики наданих 
ресурсів. При цьому 
працівники різних 
підрозділів не зацікавлені у 
задоволенні вимог один 
одного до наданих ресурсів.  

Постачальником є попередній процес в 
послідовності бізнес-процесів, що 
дозволяє безпосередньо висувати і 
погоджувати вимоги до ресурсів. При 
цьому попередній процес є зацікавленим у 
задоволенні висунутих вимог 

 

Зрозуміло, що за рахунок однієї тільки формалізації бізнес-процесів 

домогтися підвищення ефективності не можна. Функції, так само, як і 
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процеси, є рівнозначними аспектами управлінської діяльності і не можуть 

існувати у відриві один від одного. 

У таблиці 1.6 наведено результати порівняльного аналізу двох підходів 

в управлінні. Зважаючи на те, що підприємства функціонують в умовах 

динамічного розвитку, описані у таблиці характеристики процесно-

орієнтованого управління підприємством видаються більш ефективними у 

порівнянні з функціональним. 

У той же час вважаємо, що протиставлення функціонального та 

процесно-орієнтованого підходів до управління не є правомірним. 

Результатом обох підходів є одночасне проектування організаційної 

структури (функціональних областей) і порядку взаємодій у рамках цієї 

структури (процесів). Ці підходи певною мірою повинні застосовуватися 

паралельно. Об’єктом управління повинна стати єдина система 

взаємопов’язаних бізнес-процесів, що створюють цінність для споживача, і 

функціональних областей, які об’єднують подібні функції в рамках різних 

бізнес-процесів. У цих двох підходів є істотна подібність в базових 

постулатах: обидва підходи формують початковий набір типових 

процесів/функцій, який надалі деталізується і прив’язується до конкретного 

підприємства. Протиріч між двома бути підходами не повинно, вони не 

тільки доповнюють один одного, а й певною мірою повинні застосовуватися 

паралельно. 

При дослідженні джерел, що відображають результати дослідження у 

сфері систем управління підприємствами, можна зробити висновок, що такі 

поняття, як процесний підхід, процесне управління, управління за бізнес-

процесами, процесно-орієнтоване управління, практично тотожні. Вважаємо 

це не зовсім правильним. На нашу думку, серед перерахованих понять 

найбільш узагальнюючим є “процесно-орієнтоване управління” як 

управління, що орієнтується на процеси. В такому контексті до процесно-

орієнтованого управління можна віднести і процесний підхід, і проектний 

підхід, що для підприємств роздрібної торгівлі є природним, оскільки для 
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розвитку підприємства необхідним є постійне розширення через створення і 

відкриття нових об’єктів торгівлі, що здійснюється шляхом реалізації бізнес-

проектів. 

Зважаючи на вищевикладене, пропонуємо узагальнити класифікацію 

систем управління, розглянувши концептуальні характеристики в контексті 

терміна “система управління” та теоретико-методичному контексті, що, на 

відміну від традиційних підходів до управління, дає можливість, опираючись 

на процесний підхід, одночасно поєднати переваги і можливості 

функціонального, проектного та інших підходів до управління.  

Отже, ми вважаємо, що для підприємств роздрібної торгівлі найбільш 

ефективною є процесно-орієнтована система управління, яка теоретично 

базується на двох підходах – функціонально-орієнтованому та процесно-

орієнтованому. 

Зауважимо, що функціонально-орієнтований підхід до управління 

опирається на функціонально-орієнтовану модель управління – 

регламентацію робіт через функції. При цьому головним ініціатором усіх 

процесів на підприємстві є генеральний директор, який одноосібно 

відповідає за вихід та показники результативності діяльності підприємства 

[8]. Керівники на нижчих рівнях управління відповідають за функції, а не за 

бізнес-процеси. Вони не несуть відповідальності від початку до завершення 

бізнес-процесу. 

У свою чергу, процесно-орієнтований підхід до управління базується 

на процесно-орієнтованій моделі управління або регламентації робіт через 

бізнес-процеси. Відповідальність за вихід та результати діяльності 

підприємства здебільшого переноситься і на керівників бізнес-процесів, 

оскільки саме вони відповідають за надання внутрішніх продуктів та послуг, 

а не за виконання функцій. 

Як зазначалося вище, при функціонально-орієнтованій системі 

управління діяльність підприємства розкладається на бізнес-процеси й 

управління ними, але зазвичай застосування процесного методу в діяльності 
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підприємства не усвідомлюється ані на рівні керівництва, ані на рівні топ-

менеджменту. Щодо інших методів, то вони включаються у систему 

управління підприємством за певних умов. Наприклад, за умови виникнення 

кризових ситуацій, поки підприємство ще не адаптувалося до нових умов 

роботи та не визначило і не впровадило механізми виходу з кризи, а 

керівники переходять на ручне управління процесами для мінімізації 

кризових ризиків. Оскільки діяльність підприємства здійснюється у певному 

внутрішньому та зовнішньому середовищах, виникає комплекс завдань, 

пов’язаних із забезпеченням розвитку підприємства. При використанні 

функціонально-орієнтованого підходу керівництво доручає виконання цих 

завдань відповідно до функціональних обов’язків працівників. При 

використанні процесно-орієнтованої системи управління цілі та завдання 

розписуються за задачами та включаються до реалізації у відповідні бізнес-

процеси підприємства. 

Таким чином, узагальнюючи поняття системи управління та 

опираючись на взаємодію і взаємопов’язаність процесно-орієнтованого та 

функціонально-орієнтованого підходів до управління, наголосимо, що 

пріоритетним підходом до управління підприємством у сучасних умовах є 

процесний підхід та управління за бізнес-процесами. Процесно-орієнтована 

система управління – це скоординована діяльність із управління 

підприємством, де ефективність і якість управлінських дій визначається 

сукупністю застосовуваних принципів і механізмів, спрямованих на 

ідентифікацію та оптимізацію системи взаємопов’язаних і взаємодіючих 

бізнес-процесів (підпроцесів, операцій, функцій, робіт, дій тощо), при якій із 

використанням ресурсів (фінансових, матеріально-технічних, технологічних, 

товарних, людських, часових та ін.) у процесі трансформування вхідних 

об’єктів (інформації, документів, ресурсів) у корисні для підприємства 

вимірювані результати продукуються соціально-економічні ефекти з метою 

досягнення стратегічних цілей функціонування і розвитку підприємства. 
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1.3. Особливості формування процесно-орієнтованої системи 

управління на підприємствах роздрібної торгівлі 

 

Однією з особливостей, характерних для розвитку підприємств на 

внутрішньому споживчому ринку, стало виникнення бізнес-структури, 

об’єкти якої мають мережеву організацію та форму позиціонування ринку.  

Головна мотивація активізації таких процесів полягає у прагненні 

торговельних підприємств одержати економічний ефект від інтеграції 

ресурсів і укрупнення форм організації бізнесу. Така організація бізнесу 

одержала широке поширення, насамперед у роздрібній торгівлі [34], з огляду 

на масштаби торговельної діяльності провідних компаній і тенденції їх 

розвитку. 

Перевагами організації діяльності підприємств роздрібної торгівлі 

через мережу магазинів вважаємо наступні: конкурентні переваги в 

порівнянні з окремими суб’єктами господарської діяльності; консолідовані 

закупівлі товарів великим торговельним підприємством забезпечують кращі 

цінові умови від постачальника за рахунок більших обсягів закупівель, 

власного центрального складу, так званого розподільчого центру, що 

дозволяє підвищити ефективність процесів логістики, усунути неритмічність 

і порушення строків постачання товарів; наявність свого транспортного 

господарства, що дозволяє скоротити площі підсобних приміщень і, 

відповідно, товарних запасів у магазинах; можливість оптимізації 

чисельності управлінського персоналу в розрахунку на один магазин, 

покращення маркетингового компонента за рахунок ширшої популярності й 

пізнаваності магазинів підприємства роздрібної торгівлі, що також сприяє 

зростанню товарообороту і підвищенню рівня фінансово-економічної 

ефективності бізнесу. Крім того, такі підприємства роздрібної торгівлі мають 

кращі можливості диктувати свої вимоги виробникам і постачальникам 

товарів відносно ціни, якості товарів, умов постачання, пакування та ін. 

Переваги існують й для споживачів. Вони мають можливість отримувати 
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більш якісні товари за нижчими цінами, економити час, мати комфортніше 

обслуговування, доставку товарів додому, отримувати досконалішу 

консультацію про товари та супутні послуги. 

Торговельні мережі як суб’єкти торгівлі еволюціонують під впливом не 

тільки галузевих, а й загальноекономічних факторів, які широко досліджені у 

наукових працях В. Апопія, Л. Лігоненко, І. Смоліна, Н. Краснокутської, 

Н. Голошубової та ін. [5, 35, 102, 156]. 

Так, встановлено, що більшість факторів зовнішнього середовища, які 

впливають на функціонування і розвиток торговельних мереж, за своєю 

сутністю і закономірностями прояву тісно пов’язані з галузево-

територіальними особливостями цього бізнесу. 

Перш за все, це група факторів, яка характеризує стан та перспективи 

розвитку споживчого ринку. До неї відносять попит, пропозицію, середній 

рівень цін, стан конкуренції, що загалом віддзеркалюють загальні процеси 

економічного, політичного та соціального розвитку території 

функціонування підприємств торгівлі. 

В умовах ринкової економіки процес ціноутворення відбувається в 

значній мірі стихійно у ході конкурентної боротьби та на основі 

сформованих попиту і пропозиції.  

Багато науковців [38; 73; 153; 156] як один із основних факторів 

розвитку торгівлі виокремлюють конкуренцію на внутрішньому ринку. В 

умовах ринкової економіки конкуренція є формою економічного 

суперництва між окремими суб’єктами ринку за кращі умови задоволення 

попиту та забезпечення вищих результатів господарювання [133]. 

Зауважимо, що формування стратегії розвитку роздрібної торгівлі 

мережі є важливою складовою управління розвитком підприємств роздрібної 

торгівлі, у тому числі на процесно-орієнтованих засадах. За визначенням 

І. Ансоффа, стратегія є набором правил щодо прийняття рішень, якими 

підприємство керується у своїй діяльності [156]. На думку А. Чандлера, 

основними компонентами стратегії є довгострокові цілі та завдання 
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підприємства, визначення курсу дій та рішення щодо розподілу ресурсів, 

необхідних для досягнення цих цілей [156, с. 15]. Як вважає М. Портер, 

стратегія є методом розподілу ресурсів підприємства за видами діяльності, 

які забезпечують найбільш оптимальні умови для розвитку, доходності та 

зміцнення конкурентних переваг у довгостроковому періоді [133]. 

Таким чином, на наш погляд, стратегію слід розглядати як напрям, за 

яким планується розвиток підприємства. Це інструмент управління, 

використання якого дає можливість підприємству протистояти 

нестабільності зовнішнього середовища та умовам, які постійно змінюються, 

розподіляти ресурси у відповідності до довгострокових цілей розвитку. Це 

засіб досягнення та забезпечення конкурентних переваг підприємств 

роздрібної торгівлі. 

Системний підхід до розуміння процесів управління на підприємствах, 

його складність, різноспрямованість дій обумовлюють неоднозначність 

стратегічних напрямів діяльності. У зв’язку з цим в економічній літературі 

розглядається низка різноманітних стратегій, які групуються за певними 

ознаками. Базова бізнес-стратегія диференціюється надалі на стратегії за 

напрямами діяльності, рівнями управління, функціями підприємства й ін. 

І. Ансофф розглядає розвиток підприємства у двох напрямах: розвиток 

ринків і товарів [156]. Перший напрям визначає конкурентна стратегія, яка 

спрямована на зниження витрат, індивідуалізацію та підвищення якості 

товарів та послуг, сегментацію нових секторів на конкретних ринках. Другий 

напрям – маркетингова стратегія, яка передбачає швидке пристосування 

підприємства до ринкових умов із урахуванням позиції товарів та послуг на 

ринку, рівня витрат на дослідження ринку, комплексу заходів щодо 

форсування збуту та ін. 

Обґрунтування стратегій розвитку підприємств роздрібної торгівлі 

складається з кількох етапів [84]. По-перше, це врахування місії та основних 

базових стратегічних цілей розвитку торговельної мережі та відповідних їм 

базових стратегій. Місія роздрібного торговельного підприємства 
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визначається типом бізнесу, роллю та системою відносин із покупцями, 

конкурентами, постачальниками, персоналом та іншими контрагентами. 

Своєю чергою, реалізація місії потребує формулювання цілей бізнесу, на 

основі яких і обирається бізнес-стратегія. Так, основу базових стратегій 

підприємств роздрібної торгівлі визначають наступні цілі: досягнення 

планового обсягу доходу, забезпечення прибутковості, належна соціальна 

відповідальність та формування іміджу [84]. Саме забезпечення подальшого 

збільшення обсягу товарообороту та частки ринку обумовлює створення 

нових об’єктів торгівлі. Але це не знижує значення інших першочергових 

цілей підприємства, які можуть також реалізуватися на нових регіональних 

ринках. По-друге, це проведення стратегічного аналізу та постійний 

моніторинг зовнішнього середовища з метою визначення стану, перспектив 

соціально-економічного розвитку та потенціалу територій для розвитку 

роздрібної торгівлі, в які можливе проникнення торговельних мереж. 

Успішність стратегії розвитку забезпечить найбільш повне врахування 

сприятливих можливостей, які ще недостатньо використані торговельними 

підприємствами, та протидії загрозам, які стримують просування нових 

торговельних мереж. По-третє, це вибір підприємствами роздрібної торгівлі 

оптимального формату магазинів, що є важливим стратегічним фактором, 

який впливає на конкурентоспроможність підприємства.  

Зазначимо, що з економічного погляду мережа є однією з 

організаційних форм, яка дозволяє економити на масштабі господарської 

діяльності та сприяє зниженню витрат. Мережа дає можливість створювати 

єдиний простір, що забезпечує максимальне використання існуючих 

економічних і людських ресурсів просування товарів і послуг, розвитку 

науково-технічного, виробничого й трудового потенціалу, зменшення або 

усунення послуг посередників [157]. Розрізняють дві організаційні моделі 

мережевих об’єднань: 1) ієрархічна мережа, що формується навколо базового 

підприємства, яке є її ядром; 2) партнерська мережа, яка складається з 

близьких за масштабом діяльності суб’єктів господарювання [213]. 
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Таким чином, до основних ознак мережевої організації можна віднести: 

наявність постійного складу в певній мірі незалежних суб’єктів 

господарювання (юридичних і фізичних осіб), які виконують різноманітні 

функції, що відповідають їхнім загальним цілям, які об’єднані на 

добровільній основі і мають спільні ресурси, традиції, досвід, збутові 

можливості й ін. Мережа, як правило, не має статусу юридичної особи.  

Зазначимо, що мережеві форми організації бізнесу є одним із найбільш 

важливих і значних феноменів розвитку сучасної роздрібної торгівлі. За 

визначенням Н. Власової, О. Колчкової “торговельна мережа – це сукупність 

торговельних об’єктів, які мають єдині принципи управління (здебільшого 

керуються з єдиного центру), об’єднані однотиповою назвою (вивіскою), 

асортиментною і ціновою політикою, стратегією розвитку і функціонування 

та, як мінімум, реалізують одну з основних переваг мережевої компанії у 

порівнянні з окремим торговельним об’єктом. Їх підприємницька діяльність 

здійснюється з метою отримання синергетичного ефекту і спрямована на 

задоволення споживчого попиту у товарах і послугах” [27, с. 22]. Світовий і 

український досвід підтверджують, що об’єднання магазинів у єдину мережу 

є доволі ефективним шляхом розвитку роздрібної торгівлі. Також слід 

додати: торговельні мережі, до складу яких можуть входити об’єкти оптової 

та роздрібної торгівлі різних типів і розмірів, дозволяють об’єднувати 

переваги як великого, так і малого бізнесу.  

Сучасні тенденції розвитку роздрібної торгівлі в Україні сприяють 

зростанню національних торговельних мереж  [157, 162]. Внутрішня торгівля 

є однією з провідних галузей економіки країни. Значущість галузі 

підкреслюється і її місцем у забезпеченості населення робочими місцями. 

Крім того, торгівля є інвестиційно привабливою галуззю.  

Отже, розвиток торговельних мереж слід вважати перспективним. Це 

зумовлено й тим, що саме торговельні мережі як особлива форма 

концентрації та централізації ресурсів й управління забезпечують досягнення 

переваг великих обсягів господарювання та співіснування різноманітних за 
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розміром торговельних форматів у роздрібній торгівлі.  

Саме з появою наа вітчизняному ринку мережевого формату роздрібної 

торгівлі почав використовуватися термін “рітейл”, а підприємства, що 

здійснюють торгову діяльність за мережевим форматом, отримали назву 

“підприємства рітейлу”. 

Основним видом об’єктів роздрібної торговельної мережі є магазин. 

Згідно з ДСТУ 4303:2004 магазином є торговельний об’єкт у роздрібній 

торгівлі, призначений для продажу товарів кінцевим споживачам і надання їм 

торговельних послуг [61, с. 8]. Н. Голошубова пропонує більш розширене 

визначення цього поняття як торговельний об’єкт у роздрібній торгівлі, в 

якому здійснюється продаж товарів кінцевим споживачам і надання їм 

послуг, що займає окрему капітальну споруду або розміщується у спеціально 

призначеному та обладнаному для торгівлі приміщенні іншої капітальної 

споруди та має торговельну площу й комплекс приміщень для здійснення 

торговельно-технологічних операцій [35, с. 12]. Така позиція забезпечує 

комплексний погляд на наявні у магазину структурні характеристики, що 

відрізняють його від інших торговельних об’єктів у роздрібній торгівлі. 

Згідно з ДСТУ 4303:2004 типом магазину є “сукупність характеристик 

магазину, що визначають його відмінні особливості, а саме: асортиментний 

профіль, розмір торговельної площі, методи продажу товарів, їх цінові 

характеристики” [61, с. 8]. З поняттям “тип магазину” безпосередньо 

пов’язане поняття “формат магазину”. Слід зазначити, що в іноземних 

джерелах поняття “тип магазину” практично не використовується. При описі 

типів магазинів застосовується словосполучення “формат магазину”, термін, 

який не визначений у Національному стандарті України.  

ДСТУ 4303:2004 визначає такі типи магазинів: супермаркет 

(універсам), гіпермаркет, міні-маркет, унiвермаг. Останніми роками у 

роздрібній торгівлі України з’явилася нова термінологія, яка не знайшла 

свого відображення в офіційних документах. Зокрема, набувають поширення 

такi магазини, як дискаунтер. Нині на світовому ринку роздрібної торгівлі 
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представлені мережі дискаунтерів, найбільшими серед яких є “Альді” та 

“Лідл”. Концепція організації торгівлі у такому об’єктi викликає 

зацікавленість і в Україні. Зокрема, керівництво ТОВ “АТБ-маркет” заявляє 

про розвиток мережі дискаунтерів “АТБ”.  

Таким чином, дискаунтером є магазин самообслуговування 

торговельною площею вiд 300 до 1000 кв. м з неглибоким асортиментом 

продовольчих та непродовольчих товарів обсягом вiд 500 асортиментних 

позицій, де значну частину займають товари пiд власними торговельними 

марками, з низьким рiвнем цiн, мiнiмальною чисельнiстю персоналу та 

обмеженим обсягом додаткових послуг. Дискаунтер як тип магазину не 

відображений у нормативних документах України. Разом з тим, він має 

перспективи свого подальшого поширення на вітчизняному ринку, тому, на 

нашу думку, повинен бути внесений до Національного стандарту термінів в 

оптовій та роздрібній торгівлі. У таблиці 1.7 представлено класифікацію 

типів магазинів самообслуговування підприємств роздрібної торгівлі за 

такими параметрами: торгова площа, концептуальність продажу, асортимент 

товару, сервіс.  

В умовах жорсткої конкуренції велике значення має правильний вибір 

формату і організація торгової діяльності. Основними типами магазинів 

торговельних мереж є міні-маркети, супермаркети, дискаунтери, 

гіпермаркети. За методом продажу це магазини самообслуговування. 

Поряд із впровадженням мережевої торгівлі отримали розвиток і 

невеликі магазини формату “магазин біля дому” (“зручні магазини”, 

“сусідські магазини”), які передбачають обслуговування жителів з близько 

розташованих будинків. Їх характеризує зручний (часто цілодобовий) режим 

роботи та розташування в межах крокової доступності (тобто короткої пішої 

прогулянки). Такий магазин відкривається в розрахунку на покупців, що 

проживають у радіусі 400-800 м і здійснюють цільові покупки від двох до 

семи разів на тиждень для заповнення прогалин в домашньому асортименті. 

Такі магазини мають і важливу соціальну роль, адже покупці обслуговуються 
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знайомими для них продавцями і зустрічають сусідів; вони стають місцем не 

тільки покупок, але і сусідського спілкування, культурної комунікації. 

Унікальність “магазинів біля дому” полягає у тому, що тільки в цьому 

форматі можна досягти високого рівня індивідуального сервісу, оскільки 

відносини між покупцями і продавцями складаються дружніми, довірчими і 

неформальними. Якість обслуговування в індивідуальних магазинах завжди 

вища, ніж у мережах, із нижчим рівнем цін та сервісу. 

За прогнозами фахівців, формат крокової доступності виживає 

практично при всіх змінах тенденцій розвитку ринку, в тому числі і при появі 

великих форматів. Це пов’язано з тим, що для населення часто головним 

критерієм вибору місця покупок є близькість магазину до дому. В цих 

магазинах є необхідний набір товарів хорошої якості, постійний асортимент. 

Покупки здійснюються швидко, покупців влаштовують і ціна, і сервіс, і 

комфорт. 

Зважаючи на такі зміни, власники торговельних мереж почали  

відкривати магазини самообслуговування формату “біля дому” під своїм 

брендом площею до 80 кв. м. 

Розглядаючи класифікацію типів магазинів роздрібної торгівлі в 

контексті процесно-орієнтованої системи управління, вважаємо, що в процесі 

відкриття магазину важливим є обрання формату магазину. Для цього 

необхідно провести планування діяльності та основних економічних 

показників. Наприклад, одним із критеріїв прийняття рішення про 

місцерозташування підприємства роздрібної торгівлі є планові обсяги 

товарообороту. В цьому контексті на загальний товарооборот підприємства 

роздрібної торгівлі суттєво впливають такі фактори, як кількість і загальна 

площа торговельних об’єктів, кількість персоналу. При відкритті нових 

магазинів звертаєть увагу на вплив цих показників на обсяги загального 

товарообороту. Крім того, зважаючи на результати практичних досліджень, є 

підстави стверджувати, що економічно доцільним є відкриття поблизу 

супермаркета кількох міні-маркетів або магазинів “біля дому”.  
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Таблиця 1.7 

Класифікація типів магазинів самообслуговування підприємств роздрібної торгівлі (узагальнено на основі [61]) 

Параметри Гіпермаркет Супермаркет Дискаунтер Міні-маркет Магазин “біля дому” 

Торгова площа Понад 2 500 кв. м 400-2 499 кв. м 300-1 000 кв. м до 200 кв. м до 80 кв. м 

Концептуаль-
ність продажу 

Великі покупки, як правило, 
робляться раз на тиждень, 
“Оne-stop-shopping”, всі 
покупки в одному кроці, 
якісні товари за цінами на 
10-20% нижче, ніж у 
конкурентів 

Акцент на 
щотижневий 
споживчий кошик 
(зазвичай 10% 
складають 
непродовольчі 
товари) 

Неглибокий 
асортимент 
продовольчих та 
непродовольчих 
товарів, де значну 
частину займають 
товари пiд власними 
торговельними 
марками, а мiнiмальна 
чисельнiсть 
персоналу 

Акцент на 
щотижневий 
споживчий кошик із 
60% ходового товару 

Акцент на щоденний 
споживчий кошик. 
Набір товарів 
повсякденного попиту 
найбільш ходового 
товару. 

Асортимент 
товару Понад 15 000 ас. позицій Понад 5 000 ас. 

позицій Від 500 ас. позицій Не менше 500 
ас. позицій Менше 500 ас. позицій 

Сервіс 

Приваблива презентація 
товарів, чіткий поділ 
асортименту в магазині, 
невисокі ціни протягом 
тривалого часу, комбіновані 
з акційними цінами, 
безкоштовні місця для 
паркування, безкоштовні 
автобуси для покупців, 
кредитні картки, служба 
доставки 

Вся лінія 
продуктів і 
сервісу 

Надання покупцям 
неглибокого 
асортименту товарів 
із низьким рiвнем цін 
та обмеженого обсягу 
додаткових послуг 

Надання покупцям 
товарів і послуг 
середньої якості за 
доступними цінами 

Надання покупцям 
товарів і послуг 
середньої якості за 
доступними цінами. 
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Це зумовлено наявністю складських приміщень у супермаркеті, а 

також осоюливістю процесу виробництва (м’ясний цех, кулінарія, пекарня)  

та можливістю організації так званого внутрішнього переміщення продукції 

власного виробництва. Для підприємства такий варіант дає можливість 

оптимізувати ефективність використання площі приміщень та кількість 

працюючого персоналу, не втрачаючи в асортименті товару. 

При наявності високого рівня конкуренції перемагають ті підприємства 

роздрібної торгівлі, які мінімізують втрати в торгово-технологічному 

процесі. Тим самим збільшується товарооборот підприємства. Посилення 

конкуренції у зв’язку з кризою спонукає торговельні підприємства звернути 

увагу на стандартизацію бізнес-процесів і, відповідно, переходити до 

процесно-орієнтованої системи управління.  

Для процесно-орієнтованої системи управління характерна постійна 

оптимізація бізнес-процесів. Для цього необхідні критерії (показники), за 

якими можна визначити ефективність діяльності підприємства, а також 

впроваджувати покращення. Вибір і обґрунтування системи показників є 

важливим методологічним аспектом в аналітичних процедурах. Від того, 

наскільки показники повно й точно відображають сутність досліджуваних 

явищ, залежать результати оцінювання. 

В економічному й управлінському аналізі використовується велика 

кількість показників, які систематизуються за різними ознаками [160]. 

Здебільшого виділяють: кількісні та якісні; загальні й специфічні; 

узагальнюючі, одиничні й допоміжні; абсолютні й відносні; факторні й 

результативні; нормативні, планові, облікові, звітні, аналітичні (оцінні) й ін. 

Як відмічається, при формуванні системи показників оцінювання необхідно 

виходити з наступних принципів [84]: адекватність системи показників 

процесам, що відбуваються; наявність інформаційного забезпечення для 

розрахунку показників; можливість чіткого визначення алгоритму 

розрахунку, що забезпечує однозначність розуміння й трактування 

отриманого результату; оптимальність кількості показників. На нашу думку, 
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при впровадженні процесно-орієнтованої системи управління слід 

використовувати збалансовану систему показників. 

Ключові управлінські процеси, такі як бізнес-планування 

прогнозування, бюджетування, передбачають розрахунок показників 

ефективності підприємства. Завдяки збалансованій системі показників 

підприємство може більш оптимально управляти своїми фінансовими 

ресурсами та досягати стратегічних цілей. 

На основі дослідження теоретико-методичних засад формування 

збалансованої системи показників та управління за бізнес-процесами 

вважаємо, що для підприємств роздрібної торгівлі вимірювання ефективності 

діяльності традиційно зводиться до зосередження на фінансових показниках, 

які отримуються з даних бухгалтерського обліку. Але лише фінансові 

показники в повній мірі не характеризують стан підприємства, не дозволяють 

найбільш точно прогнозувати його розвиток. Звідси випливає необхідність у 

більш досконалих та ефективних способах оцінювання діяльності 

підприємства. Зокрема, є необхідність оцінювати ефективність бізнес-

процесів, роботи персоналу, ступінь взаємодії зі споживачами [207]. З цією 

метою Р. Каплан та Д. Нортон визначили чотири перспективи, що є 

основними групами стратегічних цілей, досягнення яких оцінюється 

ключовими показниками: фінансова (показує рівень капіталізації 

підприємства); клієнтська (зосереджена на цінності для клієнтів, зокрема для 

споживачів); внутрішніх процесів (спрямована на визначення бізнес-

процесів, що потребують удосконалення для забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства); навчання та розвитку (вказує на 

наявність програм розвитку, мотивації та росту). 

Як правило, діяльність роздрібних торговельних підприємств 

планується й оцінюється за наступними ключовими показниками: 

товарооборот, рівень торгової надбавки, у тому числі за товарними 

позиціями, середньоденна кількість покупців, сума середнього чеку, 

рентабельність доходу, товарооборот з 1 кв. м торгової або загальної площі, 
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коефіцієнт оборотності товарів, товарооборот на одного працівника з цих 

показників плануються та аналізуються як в цілому по підприємству, так і за 

об’єктами торгівлі. Відхилення від виконання плану аналізуються як в 

абсолютних значеннях, так і у відсотковому вираженні. На сьогоднішній 

день застосування теоретичних методів та системи збалансованих показників 

на практиці показує, що їх планування та аналіз дозволяє керівництву 

оперативно відслідковувати динаміку і напрямок змін, які відбуваються в 

діяльності підприємства, та своєчасно вносити корективи. Застосування 

ключових показників дає можливість уникнути розпорошеності ресурсів, 

оскільки спрямоване на мобілізацію всіх ресурсів (фінансових, кадрових, 

технологічних, інформаційних) на реалізацію стратегії, на просування 

підприємства до поставлених цілей. Введення вимірюваних показників 

забезпечує зв’язок між стратегічними цілями та повсякденною роботою всіх 

підрозділів та посадових осіб підприємства. Таким чином, підвищується 

керованість та ефективність діяльності підприємства в цілому, а також 

знижуються ризики. 

Як відомо, головною ціллю бізнесу є позитивна динаміка прибутку, а 

для її досягнення підприємствам роздрібної торгівлі необхідно постійно 

спрямовувати свої зусилля на вирішення наступних основних задач: 

збільшення обороту в магазинах, оптимізація операційних витрат, 

збільшення доходності від роботи з постачальниками.  

Для переведення цілей і задач у вимірювані параметри, які дозволять 

відстежувати просування до цілей, здебільшого застосовуються такі 

показники, як області ключових результатів. Це поняття ввів П. Друкер, 

трактуючи їх як крупні логічні блоки завдань, які необхідно вирішити для 

досягнення поставлених цілей. Наприклад, збільшення товарообороту в 

магазинах залежить від лояльності покупців. Це формується та підтримується 

роботою мерчендайзера, відповідального за легкість пошуку товарів, за 

зручність обслуговування. Важливими також є якість обслуговування, 

зовнішня привабливість магазину, зручність його розташування.  
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Рис. 1.2. Управлінські області ключових результатів для підприємств 

роздрібної торгівлі (авторська розробка) 

Стратегія розвитку 
підприємства: 
- визначення стратегічних 

напрямків  розвитку, 
- диверсифікація бізнесу, 
- економічна та фінансова 

безпека бізнесу, 
- визначення стратегії розвитку 
Cтратегічне планування 
Підвищення ефективності 
підприємства 
Оптимізація асортименту 
товарів та послуг 
Розвиток торговельної 
мережі 
Розвиток нових технологій 
 

С
тр

ат
ег

іч
ни

й 
ро

зв
ит

ок
 

Робота з постачальниками: 
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- формування та контроль 
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Для збільшення віддачі від співпраці з постачальниками необхідно 

бути для них інвестиційно привабливими, знати свої переваги і максимально 

їх використовувати, стимулюючи постачальника вкладати кошти у 

просування своїх товарів. 

Визначені нами управлінські області ключових результатів для 

підприємства роздрібної торгівлі подані на рис. 1.2. 

На нашу думку, врахування таких аспектів дозволяє забезпечити 

системний підхід до організації процесно-орієнтованої системи управління 

на основі поєднання методів процесного управління та підходу до розробки 

ключових показників функціонування  підприємства на основі збалансованої 

системи показників. 

При цьому слід послідовно пройти наступні етапи: постановка 

стратегічних цілей, опис та оптимізація бізнес-процесів,  визначення 

областей ключових результатів, узгодження  області ключових результатів із 

бізнес-процесами, ідентифікація області ключових результатів, оптимізація 

бізнес-процесів. 

Запропонований підхід дозволяє перевести цілі у вимірювані 

параметри, вести моніторинг процесу досягнення цілей, об’єктивно на основі 

вимірюваних параметрів оцінювати ефективність бізнес-процесів, визначати 

відхилення та вносити корективи у виконання бізнес-процесів, об’єктивно на 

основі вимірюваних параметрів оцінювати діяльність персоналу. 

Загалом для опису, аналізу та оптимізації бізнес-процесів підприємства 

роздрібної торгівлі необхідно сформулювати цілі та критерії їх оптимізації. 

Такі цілі та критерії базуються на ключових показниках ефективності 

процесів, що визначають ефективність та конкурентоспроможність 

підприємства. У таблиці 1.8 ці показники об’єднані та представлені у вигляді 

п’яти груп: результативність, вартість, час, якість, фрагментація бізнес-

процесу. 

Зауважимо, що показники вартості та часу суттєво впливають на 

конкурентоспроможність підприємства. Зокрема, зниження витрат бізнес-
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процесу дозволяє підприємству мінімізувати операційні та фінансові ризики, 

а скорочення тривалості бізнес-процесів забезпечує пришвидшення 

товарооборотності.  

У сучасному динамічному середовищі, на ринку з високою 

конкуренцією та вибагливими клієнтами найбільш конкурентоспроможними 

є ті підприємства, бізнес-процеси яких мають коротші терміни. Якщо у 

підприємства термін обробки замовлення та відвантаження продукції хоча б 

на 5-20 % менше, ніж у конкурента, то конкурентна позиція такого 

підприємства є досить високою. Подібні вимоги пред’являються і до 

управлінських процесів, що сприяє прийняттю більш своєчасних рішень, які 

забезпечують виживання і конкурентоспроможність підприємства.  

Таблиця 1.8 

Класифікація ключових показників оптимізації бізнес-процесів  

(узагальнено автором) 

Критерії Характеристики 
критеріїв Економічний зміст оцінювання 

Результативність Характеризує результат, 
виконання певного 
бізнес-процесу  

Економічна ефективність 
(співвідношення доходу та іншого 
позитивного ефекту до витрат), 
отримана в рамках виконання бізнес-
процесу 

Вартість  Характеризує витрати 
на виконання бізнес-
процесу, що має вплив 
на витратомісткість 
господарювання  

Обсяги витрат на перебіг (виконання) 
бізнес-процесу 

Час  Вказує на часові 
витрати виконання 
основних бізнес-
процесів 

Час виконання бізнес-процесу; 
характеризує витратомісткість 
виробничого або операційного циклу 

Якість Характеризує якість 
виконання бізнес-
процесів  

Рівень відхилення (помилок, браку) 
фактичного перебігу технологічних 
процесів від нормативних параметрів  

Фрагментація  Характеризує складність 
технології виконання 
бізнес-процесів  

Кількість структурних підрозділів, 
кількість працівників підприємства, 
що задіяні у бізнес-процесі та ін. 

   

При оптимізації бізнес-процесу часом має місце ефект протилежної дії. 

Іншими словами, виявляється, що при покращенні одних параметрів бізнес-
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процесу можуть погіршуватись інші. Наприклад, якщо розглянути сукупність 

таких показників, як вартість, час та якість, то покращення будь-яких двох із 

них часто призводить до погіршення третього. Тобто при зменшенні часу 

бізнес-процесу та при зменшенні вартості погіршується його якість. Якщо ж 

покращувати якість, то збільшиться час або вартість процесу, або обидва 

показника. Тому при оптимізації бізнес-процесів робоча група повинна 

визначити оптимально збалансований набір даних показників.  

 Зауважимо, що на підприємствах роздрібної торгівлі здебільшого 

використовується функціональна система управління. Інформація про 

організаційну структуру торгового підприємства не є конфіденційною, легко 

зорієнтуватися, які функціональні одиниці потрібні для здійснення діяльності 

на підприємстві роздрібної торгівлі. Крім того, існують ІТ-програми для 

автоматизації роботи мережі магазинів. Відповідно, існує часткова 

формалізація процесів. Це зумовлено, в першу чергу, тим, що підприємствам 

роздрібної торгівлі недоцільно здійснювати продаж товарів через мережу 

магазинів без автоматизації товароруху. До особливостей діяльності 

підприємств роздрібної торгівлі можна віднести й те, що використання 

процесного підходу до управління відбувається, але несвідомо і частково. 

Особливістю також є факт того, що практично весь ланцюжок від процесу 

закупівлі до продажу товару перебуває в зоні відповідальності так званого 

категорійного менеджменту. При цьому оцінюється робота не кожного 

підрозділу окремо, а її ефективність в розрізі усього логістичного ланцюжка. 

Основними показниками товарного асортименту є його широта (кількість 

категорій товару) та глибина (кількість найменувань товару в кожній 

категорії). Існують різні протиріччя, які доводиться вирішувати в процесі 

управління. Наприклад, розширення асортименту призводить одночасно до 

диверсифікації товарів, орієнтованих на різні прошарки населення, та 

стимулює здійснення закупівлі в одному торговому місці, але істотно 

збільшує витрати підприємства на формування товарних запасів і 

утримування складських площ. Збільшення глибини асортименту приводить 
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до задоволення максимально можливої кількості груп покупців в одній 

категорії товару (від продуктів повсякденного та масового попиту до товарів 

преміум-класу). Цей спосіб менш витратний, хоча також потребує 

додаткових складських площ, чіткого розведення за якістю і ціновими 

нішами різних товарів і товарних груп та правильного їх позиціонування. 

Таким чином, для підприємств роздрібної торгівлі більш характерна 

функціональна система управління з частковим використанням процесного 

підходу, що посилює актуальність переходу на процесно-орієнтовану 

систему управління, за якої бізнес-процеси (процеси, що спрямовані на 

задоволення потреб споживача результатів процесу) будуть первинними. 

Визначення “входів” і “виходів” процесів, призначення відповідальних дає 

можливість чітко регламентувати виконання всіх процесів, уможливлює 

контроль їх результатів, планування та визначення завдань, спрямованих на 

підвищення ефективності діяльності підприємства. 

Регламентування бізнес-процесів дозволяє також закріпити 

відповідальність за підрозділами та функціональними одиницями у 

відповідності до ієрархії бізнес-процесів та організаційної структури, що, в 

свою чергу, чітко, а не формально визначає функціональні обов’язки 

кожного працівника, потоки інформації та взаємодію між підрозділами та 

персоналом підприємства. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Встановлено, що процесно-орієнтоване управління 

підприємствами є сучасним підходом до управління, який сформувався 

еволюційно. В його основі – моделювання бізнес-процесів, визначення їх 

зв’язків із зовнішнім та внутрішнім середовищем підприємства, а також 

формування багаторівневих та міжфункціональних зв’язків, які поєднують 

всю сукупність процесів, які відбуваються на підприємстві. На основі 

критичного осмислення та узагальнення наукової літератури виділено типові 
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якісні параметри оцінювання бізнес-процесів підприємства: організаційно-

економічні, соціально-психологічні, техніко-технологічні, а також структурні 

та часткові показники.  

Встановлено, що процесне управління здійснюється на основі 

концепції процесно-структурованого менеджменту за рахунок реалізації всіх 

складових системи управління у формі логічних, взаємосформованих та 

взаємовпливаючих етапів, а саме: бізнес-процес набуває керованості за 

рахунок підпорядкованості вищій ланці управління підприємством через 

реалізацію управлінських рішень (прямий зв’язок) та оптимізацію бізнес-

процесів на основі зворотного зв’язку за результатами діяльності 

підприємства. 

2. З’ясовано, що теоріями менеджменту напрацьовано велику 

кількість підходів до управління з власними методичними характеристиками, 

перевагами і недоліками. За результатами теоретично узагальнених підходів 

до управління встановлено, що безпосередніми перевагами процесно-

орієнтованого підходу є: домінування стратегічних пріоритетів розвитку 

підприємства над операційними, що сприяє підвищенню ефективності 

діяльності, націленої на кінцевий результат; високий рівень управлінської 

взаємодії між підрозділами та працівниками, що дає можливість визначити 

відповідальність, вимоги до ресурсів, критерії результативності діяльності та 

задоволеності клієнтів; зосередження на одному керівникові всієї сукупності 

операцій і дій за бізнес-процеси, що робить його формальним лідером, який 

має необхідні повноваження, оперує необхідними для реалізації процесу 

ресурсами, управляє ходом бізнес-процесу і несе відповідальність за його 

результати, що гарантує високу результативність діяльності підприємства; 

узгодженість критеріїв ефективності діяльності підрозділів, що дає 

можливість розширити повноваження працівників та посилити їх роль у 

загальній результативності роботи, що дозволяє швидко реагувати на зміни у 

зовнішньому середовищі.  

При цьому слід розуміти, що для процесно-орієнтованого підходу до 
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управління характерні й недоліки. Відповідно, при його впровадженні на 

підприємствах роздрібної торгівлі потрібно мінімізувати ризики таких його 

недоліків, як: вища складність функціональної взаємодії персоналу, ніж при 

інших підходах до управління; підвищена залежність результатів роботи 

підприємства від кваліфікації, особистих і ділових якостей працівників; не 

розуміння працівниками виконуваних процесів; диспропорції в кваліфікації, 

що призводить до неузгодженості взаємодії між працівниками. 

3. Об’єктивно існують особливості формування та впровадження 

процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної 

торгівлі. У стратегічному аспекті це спрямованість та узгодженість із бізнес-

процесами розвитку підприємств роздрібної торгівлі, здійснення діяльності 

через створення мережі об’єктів роздрібної торгівлі, просторово-

територіальною експансією.  

У тактичному аспекті це вибір формату об’єктів роздрібної торгівлі, а 

також організація торговельної діяльності через магазини 

самообслуговування створює можливість оптимізації бізнес-процесів та 

штату підприємства; врахування таких факторів, як кількість об’єктів 

роздрібної торгівлі, загальна площа, кількість персоналу, сприяє досягненню 

планових обсягів товарообороту підприємств роздрібної торгівлі. 

В операційному аспекті на формування та впровадження процесно-

орієнтованої системи управління впливають: наявність складської діяльності, 

потреба в налагодженні внутрішнього переміщення товарів; розширення 

асортименту товару за кількістю категорій та кількістю найменувань кожної 

категорії товару; наявність власного виробництва. 

Визначено, що створенню умов для ефективного контролю діяльності 

підприємств роздрібної торгівлі сприяє поєднання методів процесного 

управління та підходу до розробки ключових показників ефективності 

діяльності підприємства на основі збалансованої системи показників, а також 

визначення областей ключових результатів та їх узгодження з бізнес-

процесами. Зокрема, це якість обслуговування, що сприяє формуванню 
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лояльності покупців; швидкість виконання бізнес-процесів, що дає 

можливість задовольнити потребу в широкому асортименті товарів для 

різних за рівнем життя категорій покупців; фрагментація бізнес-процесів, що 

дає можливість налагодження ефективності в розрізі усього логістичного 

ланцюжка (від закупки до продажу товару). 

Основні положення обґрунтування теоретико-методичних засад 

процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної 

торгівлі відображені у публікаціях [30, 44, 46, 47, 49, 50, 52]. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ СТАНУ ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ 

ТОРГІВЛІ 

 

2.1. Аналіз обсягів та ефективності впровадження процесно-

орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі 

 

З огляду на те, що сучасні умови господарювання характеризуються 

наростанням невизначеності у зовнішньому середовищі, актуальною є 

проблема забезпечення конкурентоспроможності та ефективності діяльності 

вітчизняних підприємств, зокрема підприємств роздрібної торгівлі. На 

даному етапі спостерігається явище порушення рівноваги, спричинене  

стохастичною природою впливу чинників, яке призводить до зростання 

ризиків і невизначеності. Відомо, що чільне місце в системі індикаторів 

стабільності економіки країни посідають показники, що характеризують 

обсяг, динаміку та структуру роздрібного товарообороту. Чим системніша й 

структурованіша система управління підприємства, тим прогнозованіша й 

ефективніша діяльність підприємства в цілому. Відтак важливо виявити 

передумови впровадження процесно-орієнтованої системи управління на 

підприємствах роздрібної торгівлі.  

Загалом, в Україні останніми роками спостерігалися несприятливі 

тренди соціально-економічного розвитку, які призвели до деструктивних 

змін споживчого потенціалу підприємств роздрібної торгівлі. Так, 

дисбаланси на тлі антитерористичної операції, економічні й політичні шоки 

спровокували падіння виробництва та девальвацію національної валюти 

(табл. 2.1). Це, у свою чергу, відобразилося на динаміці секторів економіки, 

що обслуговують споживчий попит.  

У 2015 р. зростання цін (тарифів) на споживчому ринку України 

сягнуло найвищого приросту за останнє десятиліття – 43,3 %. Приріст 
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значним чином зумовлений дією вторинних ефектів від знецінення гривні, 

адміністративним підвищенням тарифів на житлово-комунальні, транспортні 

і телекомунікаційні послуги, подорожчанням підакцизних товарів. Також 

спостерігалося суттєве зростання цін на продукти харчування: хліб і 

хлібопродукти – на 44,6 %, фрукти – на 48,2 %, овочі – на 66,8 %, цукор – 

на 69,8 %. 

Таблиця 2.1 

Темпи приросту головних макроекономічних показників в Україні  у 

2010-2016 рр. (у % до попереднього року) [розраховано за 158] 

Показники 
Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Фізичний обсяг ВВП  4,1 5,5 0,2 - -6,6 -9,8 2,3 
Офіційний курс гривні 
до долара 1,9 0,4 0,3 - 48,7 83,8 52,1 

Споживчі ціни 9,1 4,6 -0,2 0,5 24,9 43,3 12,4 
Фізичний обсяг обороту 
роздрібної торгівлі  9,8 14,8 15,0 8,7 -8,9 -20,7 4,0 

Фізичний обсяг 
споживчих витрат 
домашніх господарств 

7,0 15,7 8,4 6,9 -8,3 -20,2 5,4 

Реальна заробітна плата 10,2 8,7 14,4 8,2 -6,5 -20,2 9,0 
 

Надвисока частка витрат населення на продукти харчування, а саме: 

37 % – вказує на низький інвестиційний потенціал бюджетів 

домогосподарств.  

Зниження у 2015 р. на 22,5 % споживчих витрат домогосподарств на 

продукти харчування та безалкогольні напої на тлі показника дефлятора цієї 

групи 152,8 % пояснюється вимушеною економією фінансових ресурсів. 

Проявом цього є зміна споживчої поведінки покупців:  придбання 

обмеженого мінімуму продуктів; зменшення середнього чеку за рахунок 

придбання більш дешевих товарів; скорочення кількості придбаних товарних 

позицій; відмова від придбання якісних товарів і перехід на менш якісні, але 

значно дешевші; подрібнення своєї покупки між декількома торговельними 

операторами через бажання придбати більшу кількість акційних товарів з 

мінімальною націнкою. Нестача гривневих коштів вимусила населення 



77 
 
вилучати валютні заощадження. Так, у лютому 2016 р. українці реалізували 

валюти вп’ятеро більше, ніж купили, і на 20,5 % більше, ніж у січні.  

Різкий стрибок інфляції і зниження реальної заробітної плати призвели 

до суттєвого зниження обсягу споживчих витрат домогосподарств, падіння 

товарообороту суб’єктів роздрібної торгівлі. За таких обставин оператори 

ринку роздрібної торгівлі почали використовувати дві стратегії: 1) політику 

низьких цін – діяльність в умовах мінімальної рентабельності; посилення 

конкуренції в економ-сегменті; зростання кредитних зобов’язань; збільшення 

термінів оплати і дебіторської заборгованості; зниження якості товарів і 

послуг; 2) стратегію лідерства за витратами – низькі закупівельні ціни; 

дешева вартість орендованих приміщень, економія на складських і офісних 

витратах; мінімізація витрат на просування; зниження до гранично 

мінімального рівня оплати праці персоналу і сервісних служб. Такі умови для 

підприємств роздрібної торгівлі, зокрема для роздрібних мереж, стали часом 

модернізації, створення якісно нових концептів для майбутніх форматів 

торгівлі, диверсифікації їх роботи в офлайні і в онлайні, перегляду 

інвестиційної політики, а також передумовою для переходу на процесно-

орієнтовану систему управління, яка дає можливість проведення 

структурованого аналізу ситуації та впровадження швидких змін у діяльність 

підприємства. 

В той же час у 2016 році спостерігається посилення впливу роздрібної 

торгівлі (обсяг обороту зріс на 4% у порівнянні з 2015 р.), динаміка якої 

визначається споживчим попитом домогосподарств, що стимулюється 

підвищенням мінімальної заробітної плати на 9% у порівнянні з 2015 роком. 

Отже, роздрібна торгівля, починаючи з 1990 р., переживає соціально-

економічну кризу, і, незважаючи на те, що в останні роки намітилася 

позитивна динаміка в розвитку торгівлі, ці досягнення не можна порівняти з 

масштабом падіння обсягу її діяльності в попередні роки. Концентрація 

торговельного капіталу, що спостерігається за останні роки, сприяє 

посиленню на організованому ринку роздрібної торгівлі позицій так званих 
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мережевих рітейлерів. Розвинена й високоефективна мережева роздрібна 

торгівля, акумулюючи синергію від результатів господарювання, виконує, 

окрім економічних, також низку соціальних функцій: диктує стандарти 

якості й виступає контролюючою інституцією якості продукції, що 

споживається населенням; як частина національної системи 

життєзабезпечення запобігає виникненню негативних тенденцій до 

створення потенційних або реальних загроз суспільним інтересам та 

людському потенціалу; орієнтує виробників на максимальне врахування 

запитів суспільства; здійснює реалізацію соціально відповідальних проектів 

та реалізує заходи соціальної політики. Виходячи з цих позицій, для розвитку 

й підвищення ефективності необхідною передумовою є впровадження більш 

ефективної системи управління, а саме: процесно-орієнтованої системи 

управління.  

Забезпечення якісної організації становлення і розвитку мережі 

об’єктів роздрібної торгівлі є важливою умовою забезпечення зростання 

ефективності підприємств торгівлі. Практика підтверджує, що роздрібні 

мережеві структури переважають у більшості ринкових сегментів галузі. 

Роздрібна торговельна мережа забезпечує можливість швидко, зручно, з 

оптимальними витратами просувати товари. Це підсилюється кращими 

можливостями для споживача щодо вибору місця купівлі, близьким 

місцезнаходженням та достатніми обсягами товарної пропозиції.  

Розвиток роздрібної торгівлі в Україні супроводжується складними 

динамічними процесами. Поточна економічна ситуація і складність її 

прогнозування також позначається на стані розвитку роздрібних 

торговельних підприємств. Але, незважаючи на негативні економічні 

процеси, у вітчизняному секторі роздрібної торгівлі спостерігаються й 

позитивні зрушення. Роздрібна торгівля в Україні зазнає трансформації під 

впливом сучасних інформаційних технологій, становлення вітчизняних 

торговельних мереж і виходу на внутрішній ринок іноземних суб’єктів 

роздрібної торгівлі, інших факторів. Вітчизняний ринок роздрібної торгівлі 
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стає все більш цивілізованим.  

З кожним роком частка стихійної торгівлі скорочується на користь 

крупних роздрібних торговельних мереж. Роздрібні мережі, у свою чергу, 

намагаються конкурувати за споживача, забезпечуючи його кращим 

обслуговуванням.  

Торговельні мережі на українському ринку почали формуватися 

наприкінці 1990-х – на початку 2000-х рр. Для сучасного українського ринку 

роздрібної торгівлі характерним є швидкий розвиток гіпермаркетів, 

супермаркетів, дискаунтерів та ін. Ринок роздрібної торгівлі в Україні 

характеризується великою кількістю учасників, які знаходяться в постійній 

боротьбі за лояльних покупців. 

Процесу формування торговельних мереж в Україні притаманний 

переважно екстенсивний характер. При цьому особливо активно торговельні 

мережі корпоративного типу розвиваються у роздрібній торгівлі 

продовольчими товарами у найбільших містах України. Така тенденція 

пояснюється диференціацією соціально-демографічних характеристик 

мешканців залежно від типу населених пунктів та вищою купівельною 

спроможністю споживачів у великих містах. 

Серед основних особливостей розвитку торговельних мереж в Україні 

слід виокремити наступні: швидкий розвиток гіпермаркетів, супермаркетів, 

дискаунтерів тощо, що характеризує роздрібний ринок; нерівномірність 

розвитку та акумулювання більшої кількості об’єктів роздрібної торгівлі та 

мереж роздрібної торгівлі; домінування місцевих та регіональних лідерів; 

заміна супермаркетами відкритих ринкків, а магазинами дискаунтерами – 

колишніх універсамів; активізація процесу географічного охоплення ринку 

найбільшими з торговельних мереж, перехід на міжрегіональний і 

національний рівні розвитку, збільшення розміру за рахунок зростання 

кількості об’єктів торгівлі у складі мережі. 

Останнім часом ситуація на ринку не є простою. Як констатують 

рітейлери (підприємства роздрібної торгівлі), споживчий попит мають 
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акційні товари або товари нижчого цінового сегмента. Також різке падіння 

курсу гривні призвело до подорожчання більшості продуктів харчування. 

Роздрібні мережі, як і постачальники, виявилися в складній ситуації, адже у 

зв’язку з вищевказаним загострилася конкуренція. 

Щоб зміцнити свою позицію на ринку і розвиватися далі, 

постачальникам і дистриб’юторам дуже важливі надійність торгової мережі, 

вигідні умови співпраці з підприємствами роздрібної торгівлі і т. п. 

Важливу роль торгівля відіграє у збалансуванні виробництва і 

споживання, завдяки чому формується значна частка валової доданої 

вартості, забезпечується зайнятість населення, адже сьогодні у цій сфері 

працює шоста частина всього економічно активного населення, що 

відповідає рівню економічно розвинутих країн [156]. Звертаючи увагу на 

зовнішні чинники середовища роздрібної торгівлі, оцінюючи зміни у власній 

діяльності, діяльності підприємств-конкурентів, слідкуючи за змінами 

тенденцій на ринку, можна ефективно здійснювати господарську діяльність 

торговельним підприємством.  

В останні роки кількість об’єктів роздрібної торгівлі в Україні 

зменшується. Особливо суттєве зменшення таких об’єктів спостерігалося у 

2014 році, одним із чинників чого стала суттєва девальвація національної 

грошової одиниці. Зважаючи на те, що здебільшого об’єкти роздрібної 

торгівлі відкриваються на орендованих площах, то збільшення орендної 

плати призвело до зниження їх рентабельності. 

 Підприємства роздрібної торгівлі у діяльності, крім власного капіталу, 

використовують кредитні кошти, зокрема валютні кредити. При коливанні 

валютного курсу збільшується сума сплати відсотків. Крім того, відсоткові 

ставки за кредитами в Україні дуже високі – на рівні 23% річних (для 

порівняння: відсоткові ставки в ЄС 1,5-2 %), що також впливає на 

погіршення можливості використання кредитних коштів підприємствами 

роздрібної торгівлі для розширення мережі.  

Зменшення кількості об’єктів роздрібної торгівлі у 2014-2015 рр. також 
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було зумовлене тим, що статистичні дані не враховують тимчасово 

окупованих територій.  

Але позитивні зміни можна прослідкувати у 2016 році. Кількість 

об’єктів роздрібної торгівлі почала суттєво зростати, так само як і обсяги 

товарообороту. Вважаємо, що однією з передумов цього стало те, що 

роздрібні мережі почали глибше позиціонуватися в регіонах, де нижча 

конкуренція, а відомі торгові марки можуть отримати більші переваги. Це 

сприяло суттєвому збільшенню продажів та розвитку мережі.  

Прослідковується тенденція до зменшення загальної кількості 

торговельних підприємств у 2014-2015 рр. Вважаємо, що це може бути 

зумовлене зменшенням платоспроможності населення. Така ситуація типова 

для країн із трансформаційними економіками і відображає недостатнє 

виконання роздрібною торгівлею функції забезпечення платоспроможного 

попиту споживачів. Однак у 2016 р. спостерігався розвиток роздрібної 

торговельної мережі. За останній рік у роздрібній торгівлі сталися значні 

зміни, одна з яких – змінився сценарій покупки: відбувся перегляд потреб 

споживача та розподіл їх на відкладені і сьогоднішні, що дало можливість 

наростити обсяги товарообороту та краще задовольнити потреби покупця.  

Посилення конкуренції змусило підприємства роздрібної торгівлі 

розробляти й удосконалювати власні стратегії продажу, що також позитивно 

впливає на задоволення потреб споживача, оскільки рітейлери починають 

приділяти цьому більшу увагу, вивчаючи причини обрання споживачем тієї 

чи іншої мережі, що потрібно зробити для покращення та для залучення 

більшої кількості покупців. Проводяться різноманітні анкетування та 

опитування, а також акції та дегустації, що привертають увагу споживачів.  

Додамо, що значну увагу підприємства приділяють програмам 

лояльності для покупців, які дають можливість накопичувати різноманітні 

бонуси, якими в подальшому можна розрахуватися за придбаний товар із 

картки клієнта торгової мережі, що, безперечно, збільшує аудиторію 

прихильників. 
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Таблиця 2.2 

Обсяги діяльності у роздрібній торгівлі в Україні 
за 2008-2016 рр. [розраховано за 158] 

Показники 
Роки Темпи 

зростання, % 

2008 2009 2013 2014 2015 2016 2016-
2008 

2016-
2015 

Роздрібний 
товарооборот, 
млрд. грн. 

246,9 230,9 433,1 438,3 487,6 555,98 2,3 р. 114,0 

Активи,  
млрд. грн. 92,5 111,3 162,5 170,4 213,7 224,4 2,6 р. 105,0 

Операційні 
витрати, 
млрд. грн. 

125,4 249,1 387,9 407,9 419,1 405,3 3,2 р. 96,7 

Кількість 
підприємств, 
тис. од. 

12832 11951 24679 25144 49587 49326 3,8 р. 99,4 

Чисельність 
зайнятих, 
 тис. од. 

8969,4 8274,8 9965,1 6298,5 5889,7 6369,7 71 108,1 

Товарні 
запаси,  
тис. грн. 

25703 26867 46799 45870 53029 63650 2,6 р. 120,0 

Торгові 
площі, кв. м 8089 8015 9419 7753 7720 7698 95,2 99,7 

 

Важливими для розвитку торговельної мережі є обсяги діяльності в 

роздрібній торгівлі. Як можна констатувати з інформації, поданої у табл. 2.2, 

обсяг роздрібного товарообороту протягом 2008-2016 рр. в Україні 

збільшився в 2,2 рази, що свідчить про розвиток галузі роздрібної торгівлі. У 

той же час суттєво зросли операційні витрати (в 3,2 рази), що призводить до 

зменшення чистого прибутку. Зважаючи на вищенаведене, впровадження 

процесно-орієнтованої системи управління дає змогу системно проводити 

аналіз діяльності та визначати можливості скорочення витрат та збільшення 

доходів, спираючись на оптимізацію бізнес-процесів та персоналу 

підприємства роздрібної торгівлі.  

Згідно з даними, наведеними у табл. 2.2, кількість підприємств 

роздрібної торгівлі за період 2008-2016 рр. зросла майже в 4 рази. 

Відповідно, зростає конкуренція між підприємствами за лояльність покупців, 
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що спонукає власників шукати нові рішення для підвищення ефективності 

діяльності підприємств. Це є позитивною передумовою для переходу 

підприємств роздрібної торгівлі на процесно-орієнтовану систему 

управління. 

З 2008 до 2013 року спостерігалося збільшення торгових площ 

підприємств роздрібної торгівлі. Суттєво зменшилися торгові площі 

протягом 2014-2015 рр. Це може бути зумовлено зростанням вартості 

енергоресурсів, що призвело до збільшення орендної плати за приміщення. 

Відповідно до цього власники підприємств почали відкривати більше 

магазинів біля дому та експрес-маркетів, що займають меншу площу та 

зосереджені більше на товарах широкого вжитку. Варто зазначити, що 

впровадження процесно-орієнтованої системи управління дасть змогу 

прослідкувати та краще моделювати розвиток підприємств. На основі цього 

можна буде оптимізувати фінансово-економічні показники діяльності 

підприємств роздрібної торгівлі. В результаті переваги процесно-

орієнтованого управління проявляються для підприємства роздрібної торгівлі 

в зниженні операційних витрат, скороченні тимчасових витрат на виконання 

процедур, підвищенні швидкості реакції на зміни, покращенні використання 

активів, основних засобів та праці персоналу. Робота, яка організована 

навколо бізнес-процесів підприємства, підвищує керованість бізнесу, змушує 

підприємство оцінювати свою діяльність із позиції споживача і в термінах 

кінцевої продукції, сприяє правильній розстановці сил. Також впровадження 

процесно-орієнтованого управління підприємством дозволить проводити 

аналіз впливу доходу і витрат на кінцевий фінансовий результат за 

допомогою аналізу “витрати-об’єм-прибуток”, визначати найкраще 

поєднання обсягів із урахуванням прибутковості окремих товарних 

груп [142]. 

Звернімо увагу на те, що чисельність зайнятих у вітчизняній роздрібній 

торгівлі зменшилася у 2016 році по відношенню до 2008 року, але при цьому 

кількість підприємств роздрібної торгівлі збільшилася (рис. 2.1), що може 
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бути зумовлене відкриттям нових типів магазинів із меншою чисельністю 

персоналу, ніж у супермаркеті. Це, зокрема, характерно для магазинів 

самообслуговування.  

 
Рис. 2.1. Кількість підприємств та чисельність зайнятих на підприємствах 

роздрібної торгівлі в Україні за 2008-2016 рр. [складено за 158] 
 

Посилення процесу концентрації капіталу в роздрібній торгівлі стало 

рушійним мотивом розвитку торговельних мереж, адже дало можливість 

власникам одержувати економічний ефект від інтеграції ресурсів і 

укрупнення форм організації бізнесу. Зазвичай торговельна мережа не є 

окремою юридичною особою. Відповідно, чисельність адміністративно-

управлінського персоналу із зростанням торговельної мережі не потребує 

збільшення. Зменшенню кількості працівників при зростанні кількості 

торговельних об’єктів сприяє також поява на українському ринку такого 

типу магазинів, як дискаунтер, для якого характерна мінімальна кількість 

персоналу. Цьому також сприяє автоматизація торгово-технологічних 

процесів, що є передумовою для переходу підприємств роздрібної торгівлі на 

процесно-орієнтовану систему управління, оскільки стандартизація та 
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регламентація діяльності підприємства, зокрема схематизація бізнес-

процесів, дає можливість їх автоматизувати.   

За результатами проведеного аналізу видно, що кількість підприємств 

протягом 2008-2016 рр. значно збільшилась, а саме: в 3,8 рази, при цьому 

кількість працівників зменшилася на 29 %. Це може бути зумовлене тим, що 

підприємства роздрібної торгівлі частково переходять на процесно-

орієнтовану систему управління та вже почали оптимізовувати штат, що, 

безперечно, позитивно впливатиме на скорочення витрат та зростання 

прибутку підприємств роздрібної торгівлі.  

Вважаємо, що для більш точного аналізу фінансово-економічних 

передумов впровадження процесно-орієнтованої системи управління на 

підприємствах роздрібної торгівлі необхідно провести більш детальний 

аналіз основних економічних показників ефективності роздрібної торгівлі.  

Якість системи управління стає все більш важливим фактором в 

управлінні підприємством роздрібної торгівлі, йдеться про оптимізацію 

бізнес-процесів, мотивацію персоналу, навчання, ефективне оцінювання 

персоналу (визначення та управління за основними показниками). 

Неможливо підвищувати якість управління підприємствами без правильної 

роботи з персоналом, особливо персоналом середньої ланки. Процесно-

орієнтована система управління зорієнтована на навчання і мотивування 

співробітників, показує, як потрібно починати більш ефективно взаємодіяти з 

покупцями. Також, на нашу думку, процесно-орієнтована система управління 

дозволяє  розробити чітку структуру бізнес-процесів, визначити адекватні 

показники виміру і точки контролю, за рахунок чого буде легше досягти 

правильного виконання всіх процесів працівниками, що дасть змогу 

забезпечити на підприємстві відповідні взаємовідносини між працівниками 

та підрозділами, що, в свою чергу, збільшить працездатність та якість 

виконання роботи і позитивно впливатиме на розвиток підприємства 

роздрібної торгівлі в цілому.  

Особливості впровадження процесно-орієнтованої системи управління 
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в значній мірі визначаються ефективністю функціонування підприємства. У 

табл. 2.3 подані показники ефективності функціонування підприємств 

роздрібної торгівлі в Україні. 

Таблиця 2.3 

Основні економічні показники роздрібної торгівлі в Україні за 

2008-2016 рр. [розраховано за 158] 

Показники 
Роки Темпи зростання, 

% 

2008 2009 2013 2014 2015 2016 2016-
2008 

2016-
2015 

Товарооборот 
на 1 м кв., 
тис. грн. 

30,5 28,8 45,98 56,5 63,2 72,2 2,4р. 114,2 

Чистий 
прибуток, 
млрд. грн. 

173,6 94,5 35,7 45,2 89,4 91,3 52,6 102,2 

Рентабельність, 
% 3,9 3,3 3,9 4,3 4,2 3,8 -0,1 -0,4 

Частка 
прибуткових 
підприємств, % 

62,1 60,1 66,0 66,5 73,9 75,2 13,1 1,3 

Продуктивність 
праці, тис. грн. 27,5 27,9 43,5 69,6 82,8 87,3 3,2р. 105,4 

Оборотність 
активів, рази 2,9 2,1 2,7 2,6 2,3 2,5 86,2 108,7 

 

Роздрібний товарооборот у цілому, а також товарооборот на 1 м кв. 

площі зростає. Це свідчить про прагнення власників підприємств роздрібної 

торгівлі оптимізувати діяльність, що є позитивною передумовою 

впровадження процесно-орієнтованої системи управління, оскільки дозволяє 

системно та комплексно підходити до аналізу та планування основних 

фінансово-економічних показників діяльності підприємства роздрібної 

торгівлі. Зокрема, зростання загального роздрібного товарообороту 

відбувається за рахунок збільшення товарообороту на 1 м кв., що дозволяє 

зменшити загальну площу об’єктів роздрібної торгівлі, а також скоротити 

операційні витрати за рахунок зменшення орендної плати та персоналу; 
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часові витрати на виконання процедур; покращити використання основних 

фондів.    

Чистий прибуток від здійснення діяльності підприємств роздрібної 

торгівлі у 2016 р. по відношенню до 2008 р. зменшився майже вполовину. З 

одного боку, це зумовлено різким збільшенням валютного курсу, що 

призвело до подорожчання енергоносіїв, транспортних та інших 

господарських витрат, а зниження платоспроможності населення 

унеможливило пропорційне збільшення торгової надбавки на товари. З 

іншого боку, попередні дослідження показали, що при збільшенні загального 

роздрібного товарообороту за досліджуваний період у 2,3 рази операційні 

витрати зросли в 3,2 рази. Очевидно, що це спричинило зменшення чистого 

прибутку. Підприємства роздрібної торгівлі шукають шляхи зниження 

операційних витрат, що є передумовою переходу підприємств роздрібної 

торгівлі на процесно-орієнтовану систему управління, яка дозволяє 

комплексно підходити до питань відновлення споживчого попиту, через 

направленість підприємств роздрібної торгівлі на задоволення потреб 

споживача, таких як: зручне розташування об’єктів торгівлі; забезпеченість 

товарами, які відповідають попиту; врегулювання цін на товари широкого 

вжитку; власне виробництво, що дозволило скоротити витрати на закупівлю 

товарів та інші. 

Рентабельність підприємств роздрібної торгівлі досить низька і 

протягом зазначеного періоду зменшилась, особливо за період 2015-2016 рр. 

Водночас на рівень рентабельності підприємства впливає багато факторів, 

зокрема загальний товарооборот, величина витрат, структура капіталу, 

вартість активів, оборотних коштів, ступінь залученості виробничих ресурсів 

та інші; зниження рентабельності свідчить про те, що управлінська політика 

власників підприємств роздрібної торгівлі недостатньо ефективна і потребує 

аналізу і коректив, що є передумовою для переходу на процесно-орієнтовану 

систему управління.  

Позитивні зміни прослідковуються у продуктивності праці: це 
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зумовлене тим, що на підприємствах роздрібної торгівлі більше уваги 

приділяється внутрішнім відносинам, стимулюванню праці персоналу, 

реалізації програм лояльності для стимулювання продажу товарів. Також 

одним із важливих факторів зростання продуктивності праці є чітке і 

сформоване виконання процесів на підприємстві. Тому вважаємо, що 

подальше зростання продуктивності праці на підприємствах роздрібної 

торгівлі в значній мірі залежить від впровадження процесно-орієнтованої 

системи управління. 

Доцільно також дослідити товарну структуру підприємств роздрібної 

торгівлі.  В загальній кількості підприємств роздрібної торгівлі переважають 

суб’єкти середнього та великого бізнесу. Це підприємства, які здійснюють 

діяльність через торговельні мережі. Зважаючи на те, що в Україні 

здебільшого переважають вітчизняні торговельні мережі, вважаємо 

важливим звернути увагу на наступне: власники підприємств роздрібної 

торгівлі, які здійснюють торговельну діяльність через торговельні мережі, 

почали розвивати власне виробництво під торговою маркою, що, на нашу 

думку, є позитивною тенденцією, у тому числі щодо її подальшого 

просування. Проте частка продажу вітчизняних товарів наразі невисока 

(табл. 2.4).  

Згалом середня частка продовольчих товарів у роздрібному 

товарообороті залишається на рівні 40 %. На нашу думку, частка 

непродовольчих товарів у структурі роздрібного товарообороту є більшою за 

рахунок того, що асортимент непродовольчих товарів містить категорії, 

необхідні для споживання та досить дорогі за вартістю (одяг, взуття, 

побутові, господарські, будівельні товари тощо). Якщо суб’єкти роздрібної 

торгівлі намагалися зменшити частку продажу імпортних товарів за рахунок 

переорієнтації на товари вітчизняного виробництва і розвитку власних 

торгових марок, то у рітейлерів, які працюють в непродовольчому сегменті, 

такої можливості в більшості випадків не було через відсутність 

внутрішнього виробництва відповідної продукції.  
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Таблиця 2.4 

Структурні характеристики роздрібної торгівлі в Україні  

за 2008-2016 рр. (%) [розраховано за 158] 

Показники 
Роки Абсолютні 

відхилення 

2008 2009 2013 2014 2015 2016 2016/
2008 

2016/
2015 

Частка продажу 
вітчизняних товарів 63,1 67,4 57,2 57,8 59,3 59,7 -3,4 0,4 

Частка суб’єктів малого 
бізнесу в загальній 
чисельності 
підприємств роздрібної 
торгівлі 

13,0 12,5 22,0 16,9 16,7 16,6 3,6 -0,1 

Продовольчі товари 34,4 40,0 41,1 41,3 41,1 41,0 6,6 -0,1 

Непродовольчі товари 65,6 60,0 58,9 58,7 58,9 59,0 -6,6 0,1 

 

Враховуючи позитивні зрушення у виробництві українських товарів 

можна зробити висновок: з часом вітчизняна продукція має потенціал вийти 

на відповідний рівень, що дасть змогу збільшити продажі та експортувати 

товари в інші країни. У такому контексті перехід підприємств роздрібної 

торгівлі на процесно-орієнтовану систему управління дає можливість 

збільшити капіталізацію, зацікавити закордонних інвесторів, просувати 

вітчизняні торгові марки на європейський ринок. 

Частка суб’єктів малого бізнесу в загальній чисельності підприємств 

роздрібної торгівлі складає близько 17 % та за останні роки поступово 

зменшується. Для суб’єктів малого бізнесу перехід на процесно-орієнтовану 

систему управління є недоцільним та надто дорогим. Вважаємо, що 

тенденція до зменшення частки суб’єктів малого бізнесу в загальній 

чисельності підприємств роздрібної торгівлі у наступні роки збережеться. 

Про це свідчить той факт, що великі підприємства роздрібної торгівлі можуть 

дозволити собі здійснювати торгівлю в магазинах різного формату, в тому 
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числі мінімальної торгової площі; мають більші можливості для визначення 

потреб покупців за рахунок проведення анкетувань, соціальних опитувань; 

можуть краще просувати товари до кінцевого покупця за рахунок зниження 

цін, внесення в асортимент новинок, проведення акцій.  

Останнім часом формати об’єктів роздрібної торгівлі оновлюються з 

урахуванням запитів споживачів щодо рівня цін, якості обслуговування, 

доступності та зручності. Так, серед рітейлерів дедалі більшої популярності 

набуває концепція омніканального рітейлу (рис. 2.2). Ця новація у підході до 

покупців передбачає не обов’язковість фізичного відвідування ними 

магазину на всіх етапах: пошуку, попереднього тестування, купівлі, доставки 

чи самовивезення, повернення товарів. Клієнт, користуючись електронними 

ресурсами, самостійно оптимізує спосіб придбання товару. Тут дуже важливу 

роль відіграє активне використання соціальних мереж та створення веб-

спільнот із якісним ком’юніті-менеджментом. 

 

Рис. 2.2. Концепція омніканального рітейлу [складено автором за 124] 

Окрему нішу серед інновацій у рітейлі посідають IT-технології. Їх 

застосування змінює уявлення про традиційну торгівлю і створює 

конкурентні переваги для інноваційно активних суб’єктів. 

Окремо вважаємо за доцільне виділити можливість використання 

розвитку електронної комерції, яка дозволяє покупцям обирати товари за 

вигідними цінами, не виходячи з дому, а підприємствам роздрібної торгівлі – 

заощадити на оренді та утриманні торгових площ. Це є позитивною 

передумовою впровадження на підприємствах роздрібної торгівлі процесно-
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орієнтованої системи управління, що дозволяє автоматизувати всі процеси, 

без чого електронна торгівля практично не можлива. 

Виходячи з проведеного дослідження, є підстави зробити висновок, що 

роздрібна торгівля є однією з найважливіших сфер економічної діяльності, 

від якої значно залежить якість життя людини, розвиток економіки та її 

конкурентоспроможність у глобалізованому світі. Розглянувши обсяги 

діяльності у роздрібній торгівлі, а також проаналізувавши основні економічні 

показники ефективності роздрібної торгівлі, визначено, що фінансово-

економічні передумови впровадження процесно-орієнтованої системи 

управління на підприємствах роздрібної торгівлі визначаються позитивними 

та негативними факторами. Позитивними факторами є: збільшення 

роздрібного товарообороту,  що свідчить про збільшення впливу роздрібної 

торгівлі в економічній діяльності країни; збільшення кількості підприємств 

роздрібної торгівлі, які здійснюють діяльність через торговельні мережі, що 

сприяє посиленню конкуренції й вимагає використання більш ефективних 

підходів до управління; розвиток вітчизняних торговельних мереж із власним 

виробництвом та торговою маркою, що потребує стандартизації та 

регламентації діяльності для виходу на європейський ринок; збільшення 

продуктивності праці, що потребує розробки системи матеріального 

заохочення працівників підприємств роздрібної торгівлі; оптимізація 

економічних показників роздрібної торгівлі (збільшення товарообороту з 

1 м кв. площі, зменшення кількості персоналу), що вимагає комплексного 

підходу до планування та контролю діяльності та розвитку підприємств 

роздрібної торгівлі. До негативних факторів можна віднести: зменшення 

чистого прибутку та рентабельності підприємств роздрібної торгівлі, що 

вимагає пошуку можливостей скорочення витрат, здійснення більш 

ефективного використання активів та ресурсів.  

Впровадження процесно-орієнтованого управління підприємством, як 

інструменту створення і вдосконалення систем управління на підприємствах 

роздрібної торгівлі володіє високим організаційно-методичним потенціалом 
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та дозволяє: розгортати корпоративні цілі по всіх процесах аж до робочих 

місць і управляти процесами за ступенем досягнення поставленої мети; 

взаємопов’язувати і погоджувати всі процеси; точно обґрунтовувати і 

виділяти необхідні ресурси; чітко пояснити структури процесів, 

забезпечуючи їх адекватність корпоративним цілям; реалізовувати нову 

якість управління підприємством, базовану на прозорості механізму 

функціонування й управління процесами, і одержувати на цій основі 

додаткові можливості постійного вдосконалення [142]. 

Впровадження процесно-орієнтованої системи управління на 

підприємствах роздрібної торгівлі дозволить збільшити чистий прибуток за 

рахунок виконання завдань із збільшення товарообороту та скорочення 

витрат, а також збільшити рентабельність підприємства роздрібної торгівлі за 

рахунок реорганізації внутрішніх процесів на підприємстві, виявлення 

внутрішніх та зовнішніх чинників впливу на економічний розвиток 

підприємства, ефективного розподілу ресурсів та задіяння активів.  

 

2.2. Стан та передумови розвитку підприємств роздрібної торгівлі 

в контексті впровадження процесно-орієнтованої системи управління 

У вітчизняному бізнес-середовищі підприємств мережевої роздрібної 

торгівлі очікуються такі тенденції: триватимуть процеси консолідації, 

зокрема лідери у певних форматах зміцнюватимуть свої позиції на тлі 

витіснення з ринку аутсайдерів; спостерігатиметься подальший розвиток 

українських торговельних марок; відновлюватиметься інтерес іноземних 

рітейлерів до України, які зміцнюватимуть свою присутність на ринку; 

зростатиме кількість угод із поглинань/злиттів; зміцнюватиметься 

популярність дискаунтерів (за рахунок цінової політики) і гіпермаркетів (за 

рахунок асортиментної політики); переформатовуватиметься торгівля у 

напрямі виділення більш чітких та структурованих торгових форматів; 

розширюватимуться мережі об’єктів роздрібної торгівлі в регіонах. Такі 

перспективи розвитку підприємств роздрібної торгівлі сприяють їхньому 
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переходу на процесно-орієнтовану систему управління. Сучасне оновлення 

бізнес-процесів, що виконуються на підприємствах роздрібної торгівлі, 

спрямовується на розширення можливостей залучення споживачів, 

задоволення їх запитів щодо рівня цін, якості обслуговування, доступності та 

зручності. Відповідно, рітейлери популяризують концепцію омніканального 

рітейлу,  диджиталізують бізнес-процеси, урізноманітнюють застосування 

IT-технологій. 

У діяльності підприємств роздрібної торгівлі ключовими ознаками 

технологічного розвитку торговельних мереж є: міжгалузевий характер 

(пов’язаність не з однією галуззю виробництва); загальнодоступність і 

публічність співпраці з багатьма клієнтами; скорочення операційних витрат 

за рахунок мінімізації персоналу при максимумі споживачів 

(самообслуговування, використання платіжних терміналів і банкоматів); 

оптимізація логістики і торгових площ; велике різноманіття пропонованих 

товарів і послуг, які зосереджені в одному місці та згруповані; розміщення 

підприємств торгівлі згідно з певними правилами локації. 

Попри макроекономічні передумови впровадженню процесно-

орієнтованої системи управління в цілях розвитку вітчизняних підприємств 

роздрібної торгівлі мережевого типу сприяє й низка мікрорівневих чинників, 

ідентифікованих у результаті аналізу функціонування та розвитку ТзОВ 

“АТБ” (АТБ)”, ПрАТ “Fozzy Group” (Сільпо), ТзОВ “ЕКО” (Еко-маркет), 

ТзОВ ТВК “Львівхолод” (Рукавичка), ТМ “Наш Край”, ТМ “Ромашка” 

(табл.2.5).  

Це, по-перше, посилення складності управління великою кількістю 

об’єктів роздрібної торгівлі, чисельність яких зростає (так, на початку 2017 р. 

мережа ТзОВ “АТБ” налічувала 786 об’єктів, ПрАТ “Fozzy Group” – 522 

об’єкти, ТМ “Наш Край” – 202 об’єкти). По-друге, збільшення обсягів 

діяльності та фінансового результату підприємств (за 2013-2016 рр. чистий 

прибуток ТзОВ “АТБ” зріс на 71,6 %, ТзОВ ТВК “Львівхолод” – на 76,6 %, 

ПрАТ “Fozzy Group” – у 4,2 рази, ТМ “Наш Край” – у 2,4 рази), що для 
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мінімізації комерційних і фінансових ризиків потребує стандартизації й 

оптимізації бізнес-процесів функціонування підприємств та їх об’єктів 

торгівлі. По-третє, застосування підприємствами різних, часто змішаних, 

форматів роздрібної торгівлі (супермаркет, гіпермаркет, магазин біля дому, 

м’який дискаунтер, експрес-магазин та ін.) потребує диверсифікованих 

підходів до управління створенням і розвитком таких об’єктів, але при чіткій 

регламентованості процедур, заходів та дій на засадах процесно-

орієнтованого підходу.  

Таблиця 2.5 

Економічні показники аналізованих підприємств роздрібної 

торгівлі за 2008-2016 рр. 

Показники 
Роки 

Темпи 
зростання, % 

2008 2009 2013 2014 2015 2016 
2016-
2008 

2016-
2015 

Роздрібний 
товарооборот 
на 1 м кв.,   
млн. грн. 

1711,2 1673,4 1808,3 2413,2 3862,9 3721,4 2,2 р. 96,3 

Фінансовий 
результат до 
оподаткування, 
млн. грн. 

870,3 789,1 677,5 799,0 900,8 1808,2 2,2 р. 2,1 р. 

Чисельність 
зайнятих,     
тис. ос. 

231,4 250,7 239,4 113,6 92,4 93,4 40,4 101,1 

Продуктивність 
праці, тис. грн. 

74,5 67,3 76,1 214,9 420,1 401,4 5,4 р. 95,5 

Оборотність 
товарних 
запасів, рази 

23,3 22,1 24,3 23,3 22,8 23,9 + 0,6 + 1,1 

 

Визначимо чинники впровадження процесно-орієнтованої системи 

управління на підприємствах роздрібної торгівлі. Це торговельні мережі, на 

яких проводилося наше дослідження та здійснювалося впровадження 

процесно-орієнтованої системи управління: ТзОВ “АТБ” (АТБ)”, ПрАТ 
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“Fozzy Group” (Сільпо), ТзОВ “ЕКО” (Еко-маркет), ТзОВ ТВК “Львівхолод” 

(Рукавичка), ТМ “Наш Край”, ТМ “Ромашка”.  В табл. 2.6 подано 

характеристику кількості об’єктів торгівлі аналізованих підприємств 

роздрібної торгівлі.  

Таблиця 2.6 

Кількість об’єктів торгівлі аналізованих підприємств роздрібної 

торгівлі за 2013-2016 рр.  

Підприємства 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

2016 р. 

Нові відкриті 
магазини (од.) Всього (од.) 

ТзОВ “АТБ” 
(АТБ) 829 733 786 49 835 

ТзОВ “ЕКО” 
(Еко-маркет) 104 107 104 10 114 

ТзОВ ТВК 
“Львівхолод” 
(Рукавичка) 

67 80 103 11 114 

ПрАТ “Fozzy 
Group” (Сільпо) 452 470 522 8 530 

ТМ “Наш Край” 131 169 202 50 221 

ТМ “Ромашка” 8 9 11 1 12 

 

Так, кількість об’єктів торгівлі у всіх із досліджуваних підприємств 

роздрібної торгівлі у 2016 р. збільшилась. Суттєвий приріст характерний для 

ТМ “Наш Край” – 50 нових магазинів. Лідер за кількістю магазинів – “АТБ-

маркет” – у 2016 році відкрив 49 нових магазинів. Підприємство сильно 

постраждало в 2014 році – 152 магазина залишилися в зоні проведення АТО і 

відкрито було тільки 69 магазинів. Раніше мережа відкривала по 100-150 

магазинів на рік. Та, незважаючи на це, АТБ, починаючи з 2013 року, 

залишається лідером роздрібної торгівлі України. Значно збільшилася 

кількість об’єктів торгівлі торговельної мережі “Рукавичка”, майже на 54 % у 

порівнянні з 2013 роком. Крім того, у 2014 році, коли кількість об’єктів 

торгівлі на інших підприємствах роздрібної торгівлі зменшилась, 

“Рукавичка” збільшила кількість магазинів мережі. Розширення відбулося за 
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рахунок купівлі у 2015 році іншої регіональної мережі магазинів. Тенденція 

до розвитку зазначених торговельних мереж за рахунок відкриття нових 

об’єктів торгівлі є передумовою для переходу на процесно-орієнтовану 

систему управління. 

Таблиця 2.7 

Чистий прибуток аналізованих підприємств роздрібної торгівлі  

у 2013-2016 рр. (млн. грн.)  

Підприємства 
Роки Темпи 

зростання, % 

2013 2014 2015 2016 2016-
2013 

2016-
2015 

ТзОВ “АТБ” (АТБ) 282,0 325,0 338,0 483,8 171,6 143,1 
ТзОВ “ЕКО” 
(Еко-маркет) 36,3 39,7 39,7 47,8 131,7 120,4 

ТзОВ ТВК 
“Львівхолод” 
(Рукавичка) 

16,7 19,2 23,0 29,5 176,6 128,3 

ПрАТ “Fozzy Group” 
(Сільпо) 236,0 274,0 314,0 999,6 4,2 р. 3,2 р. 

ТМ “Наш Край” 99,8 134,2 179,1 239,7 2,4 р. 133,8 

ТМ “Ромашка” 6,7 6,9 7,0 7,8 116,4 111,4 

 

У табл.  2.7 подано інформацію про обсяги чистого прибутку 

аналізованих підприємств роздрібної торгівлі. Зауважимо, що у порівнянні з 

2015 роком чистий прибуток підприємства збільшився, у тому числі 

“Рукавичка” – на 28 %, “Наш Край” – на 33 %, і безперечним лідером 

виявляється “Сільпо”, яке у 2016 році збільшило свої прибутки більш ніж у 3 

рази. 

Для збільшення доходів підприємства роздрібної торгівлі почали 

заміняти більш дорогі товари альтернативними, що, в свою чергу, 

відобразилося на прибутках не дуже позитивно. Спостерігається відмова 

підприємств від певних товарів, що не відповідає платоспроможності 

покупців. Також зростає популярність дискаунтерів, які стимулюють продажі 
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за рахунок знижок на базові продукти. Внаслідок відтоку депозитів у банків 

обмежені вільні кошти для кредитування – в даних умовах підприємства 

роздрібної торгівлі більше зацікавлені відкривати магазини невеликого 

формату, які вимагають менших інвестицій і швидше приносять прибуток. 

Певну роль у зміні пріоритетів за форматом зіграла відсутність відповідних 

великих приміщень, але все ж основна причина носить економічний 

характер. Отже, впровадження змін у різні процеси торговельної діяльності 

зазначених підприємств роздрібної торгівлі, а саме: інвестиційно-

фінансовому забезпеченні; товаропостачанні; ціноутворенні,  –  зумовлює 

необхідність змін в управлінні підприємствами, що є позитивною 

передумовою для переходу на процесно-орієнтовану систему управління. 

Таблиця 2.8 

Формати та рівні регіонального поширення мережі об’єктів торгівлі 

аналізованих підприємств роздрібної торгівлі у 2016 р. 

Підприємства Формат об’єктів торгівлі Кількість регіонів 
покриття 

ТзОВ “АТБ” (АТБ) М’який дискаунтер 21 

ТзОВ “ЕКО” (Еко-маркет) 
Супермаркет, 
гіпермаркет, 
магазин біля дому 

12 

ТзОВ ТВК “Львівхолод” 
(Рукавичка) 

Супермаркет, 
магазин біля дому 6 

ПрАТ “Fozzy Group” (Сільпо) Супермаркет, 
Гіпермаркет 25 

ТМ “Наш Край” 
Супермаркет, 
магазин біля дому, 
експрес-магазин 

17 

ТМ “Ромашка” Магазин біля дому, 
Супермаркет 1 

 

Підприємства роздрібної торгівлі зберігають свої позиції на ринку та 

забезпечують зростання більшою мірою за рахунок активного розширення у 

форматах “магазин біля дому” та “міні-маркет” (табл. 2.8). Невеликі розміри 

таких магазинів і акцент на найнижчі ціни на товари дають змогу показати 

найбільший відсоток зростання в умовах зниження купівельної спроможності 

населення. Тому багато торговельних мереж намагаються охопити саме цей 
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сегмент ринку, відкриваючи нові об’єкти торгівлі.  

Основні зусилля підприємств роздрібної торгівлі спрямовані на 

оптимізацію структури наявних торговельних мереж і реалізацію планів 

щодо незначного розширення власних мереж, причому відкриття нових 

магазинів здійснюється переважно на орендованих площах. Перехід 

підприємств роздрібної торгівлі на процесно-орієнтовану систему управління 

дає можливість більш точно аналізувати ефективність існуючих способів 

розвитку підприємства, а також віднайти та впровадити нові.  

Зважаючи на те, що сучасний етап розвитку економіки України, 

зокрема роздрібної торгівлі, характеризується високим ступенем 

невизначеності зовнішнього середовища та високим рівнем конкуренції, 

вимоги до оцінки ефективності функціонування діяльності підприємств є 

високими. Значна увага в організації процесу управління підприємством 

приділяється оцінці впливу різних факторів на фінансовий результат 

діяльності. Такий аналіз є важливим не лише для поточного управління, а й 

для планування діяльності підприємства з метою досягнення ним 

стратегічних цілей. Процесно-орієнтована система управління 

підприємством спрямована на забезпечення конкурентоспроможності, 

передбачає обґрунтування заходів та цільових функцій зростання 

конкурентної позиції, прогнозування тактики і стратегії конкурентної 

поведінки підприємства роздрібної торгівлі в умовах динамічного впливу 

ринкового конкурентного середовища. Важливим є врахування 

функціональних умов торговельної діяльності та моделювання їх розвитку, 

що обумовлює ступінь ресурсного забезпечення конкурентоспроможності в 

майбутньому, ефективність відповідних організаційно-управлінських рішень. 

Одним із інструментів аналізу та прогнозування розвитку є економіко-

математичні моделі, які дають змогу дослідити взаємозв’язок між 

економічними показниками, здійснити обґрунтований прогноз на майбутні 

періоди, внести корективи в систему показників ефективності діяльності 

підприємств, що є важливим при переході підприємств на процесно-
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орієнтовану систему управління. 

Однією з найважливіших стратегічних цілей будь-якого підприємства є 

якомога ефективніше використання матеріальних, фінансових, трудових, 

організаційних ресурсів з метою отримання фінансових результатів, які 

характеризуються такими економічними показниками: товарооборот, чистий 

дохід, прибуток. Зважаючи на те, що одним із важливих факторів розвитку 

підприємства роздрібної торгівлі є відкриття нових об’єктів торгівлі 

(магазинів), вважаємо за доцільне для дослідження використовувати такі 

показники, як кількість торгових точок, площа торгових точок, заробітна 

плата працівників, кількість персоналу. 

Для успішної розробки та впровадження процесно-орієнтованої 

системи управління слід ознайомитися та провести аналіз статистичних 

даних про діяльність підприємства за певний період часу. Керівниками 

підприємств роздрібної торгівлі ТзОВ “АТБ” (АТБ)”, ПрАТ “Fozzy Group” 

(Сільпо), ТзОВ “ЕКО” (Еко-маркет), ТзОВ ТВК “Львівхолод” (Рукавичка), 

ТМ “Наш Край”, ТМ “Ромашка” були надані статистичні  дані за основними 

показниками за період 2013-2016 рр.  

Для прогнозування діяльності підприємства на перший – третій 

квартали 2017 року доцільно провести економетричний аналіз, що, на нашу 

думку, також дасть можливість обрати пріоритети у формуванні та 

впровадженні процесно-орієнтованої системи управління підприємством. 

На основі даних про підприємства за 2013-2016 роки (в розрізі 

кварталів), представлених у таблиці 2.9, ми пропонуємо побудувати 

найпростіші моделі прогнозу й обчислити прогнозні значення досліджуваних 

показників на найближчі три квартали. Крім того, на основі даних таблиці 2.9 

нами побудовано лінійні рівняння регресії залежності загального 

товарообороту від кількості об’єктів торгівлі, заробітної плати, кількості 

персоналу, площі торгових точок і націнки. 
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Таблиця 2.9 

Показники діяльності аналізованих підприємств роздрібної 

торгівлі за кварталами у 2013-2016 рр. 

Рік, 
квартал 

х , 
млн. грн. 

х , 
од. 

х , 
млн. грн/ 

х , 
осіб 

х , 
тис. кв. м 

х , 
млн. грн. 

2013, 1 24, 670 154 2, 092 271 6, 457 3, 218 
2013, 2 21, 914 157 1, 811 278 6, 602 2, 858 
2013, 3 29, 972 154 2, 065 269 6, 439 3, 909 
2013, 4 29, 011 142 2, 134 239 5, 841 3, 784 
2014, 1 16, 831 92 2, 197 140 3, 691 2, 193 
2014, 2 11, 091 79 1, 455 110 3, 132 1, 447 
2014, 3 12, 219 61 1, 503 108 2, 327 1, 594 
2014, 4 12, 880 58 1, 277 113 2, 196 1, 680 
2015, 1 11, 654 61 1, 467 126 2, 263 1, 520 
2015, 2 11, 648 54 1, 071 110 1, 944 1, 519 
2015, 3 15, 029 43 1, 227 88 1, 443 1, 960 
2015, 4 16, 353 43 1, 198 92 1, 419 2, 133 
2016, 1 13, 747 40 1, 457 85 1, 202 1, 793 
2016, 2 14, 202 42 1, 201 89 1, 428 1, 852 
2016, 3 13, 290 42 1, 778 92 1, 456 1, 727 
2016,4 13,824 43 1,830 93 1,478 1,835 

 

Де, х  – обсяг товарообороту, млн грн.; 

х  – кількість об’єктів торгівлі, од.; 

х  – фонд оплати праці, млн грн.; 

х  – кількість працівників, осіб; 

х  – площа об’єктів торгівлі, тис. кв. м; 

х  – обсяги торговельної надбавки, млн грн. 

Лінійні хілн, параболічні хі
пр та експоненціальні хі

ехр (і = 1, 2, . . . , 6) 

моделі трендів мають наступний вигляд: 

хлн = 24, 4687 – 0, 93766 ∙ t           (2.1) 

хпр = 31, 3886 – 3, 37999 ∙ t + 0, 15264 ∙ 푡         (2.2) 

хехр = exp {3, 1582 − 0, 04790 ∙ 푡}          (2.3) 

хлн = 156, 81 – 9, 41786 ∙ t           (2.4) 

хпр = 196, 769 – 23, 5213 ∙ t + 0, 88146 ∙ 푡         (2.5) 
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хехр = exp {5, 16428 − 0, 11274	 ∙ 푡}          (2.6) 

хлн   = 2, 06285 – 0, 05841 ∙ t           (2.7) 

хпр = 2, 46466 – 0, 20023 ∙ t + 0, 00886 ∙ 푡         (2.8) 

хехр = exp {0, 7269 − 0, 03586	 ∙ 푡}          (2.9) 

хлн = 262, 562 – 14, 4036 ∙ t         (2.10) 

хпр = 340, 119 – 41, 7766 ∙ t + 1, 71081 ∙ 	 푡       (2.11) 

хехр = exp {5, 60983 − 0, 09005	 ∙ 푡}        (2.12) 

хлн = 6, 59242 – 0, 42539 ∙ t         (2.13) 

хпр = 8, 37361 – 1, 05404 ∙	t + 0, 03929 ∙ 푡       (2.14) 

хпр = exp {2, 04191 − 0, 1338	 ∙ 푡}        (2.15) 

хлн = 3, 19207 – 0, 12245 ∙ t         (2.16) 

хпр = 4, 09263 – 0, 44030 ∙ t + 0, 01986 ∙ 푡       (2.17) 

хехр = exp {1, 12169 − 0, 04799 ∙ 푡},        (2.18) 

де хілн, хі
пр, хі

ехр (і = 1, 2, . . . , 6) – нормативні або усереднені значення 

досліджуваних показників підприємства, t – час. 

На основі одержаних рівнянь трендів (2.1) – (2.18) були обчислені 

прогнозні значення та їх відповідні оцінки для досліджуваних показників 

підприємств (табл. 2.10). Обчислено помилки МЕ та MSE, де МЕ – середнє 

значення помилки; MSE – середньоквадратичне значення помилки. 

Необхідно відзначити, що чим ближчі значення помилки ME і MSE до 

нуля, тим вірогіднішими або точнішими є прогнозні значення досліджуваних 

показників підприємств. 

Прогноз із найменшою значною помилкою загального товарообороту 

підприємств одержуємо на основі параболічного тренду (2.2): 

х , ,
прогн  = 16, 386 млн. грн.; 

х , ,
прогн  = 18, 043 млн. грн.; 

х , ,
прогн  = 20, 006 млн. грн. 
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Таблиця 2.10 

Прогнозні значення та їх відповідні оцінки для показників 

діяльності підприємств роздрібної торгівлі (розраховано автором) 

Показник 
Прогноз показника на 

МЕ MSE 2017 р., 
1 квартал 

2017 р., 
2 квартал 

2017 р., 
3 квартал 

млн. грн. 
хлн 

хпр 

хехр 

9, 466 

16, 386 

10, 933 

8, 528 

18, 043 

10, 422 

7, 591 

20, 006 

9, 934 

0 

0 

0, 5830 

21, 1864 

14, 7783 

20, 5545 

один. 
хлн 

хпр 

хехр 

6, 124 

46, 083 

28, 800 

- 3, 294 

51, 650 

25, 730 

- 12, 712 

58, 980 

22, 986 

0 

0 

1, 7681 

340, 723 

127, 036 

198, 034 

млн. грн. 
хлн 

хпр 

хехр 

1, 128 

1, 530 

1, 166 

1, 070 

1, 622 

1, 124 

1, 011 

1, 732 

1, 085 

0 

0 

0, 0240 

0, 0755 

0, 0539 

0, 0718 

осіб 
хлн 

хпр 

хехр 

32, 105 

109, 622 

64, 653 

17, 701 

124, 342 

59, 085 

3, 298 

142, 444 

53, 997 

0 

0 

4, 1687 

1362, 52 

557, 560 

1008, 31 

тис. кв. м 
хлн 

хпр 

хехр 

- 0, 214 

1, 567 

0, 906 

- 0, 639 

1, 810 

0, 792 

- 1, 064 

2, 131 

0, 693 

0 

0 

0, 0834 

0, 6589 

0, 2343 

0, 7924 

млн. грн. 
хлн 

хпр 

хехр 

1, 233 

2, 133 

1, 424 

1, 110 

2, 349 

-1, 358 

0, 988 

2, 604 

1, 294 

0 

0 

0, 0760 

0, 3601 

0, 2516 

0, 3493 
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Прогноз із найменшою, проте досить великою помилкою кількості 

об’єктів роздрібної торгівлі підприємств отримуємо за допомогою 

параболічного тренду (2.5): 

х , ,
прогн  = 46, 083 один.; 

х , ,
прогн  = 51, 650 один.; 

х , ,
прогн  = 58, 98 один. 

Прогноз із найменшою та досить малою помилкою заробітної плати 

працівників підприємств одержуємо на основі параболічного рівняння 

тренду (2.8): 

х , ,
прогн  = 1, 530 млн. грн.; 

х , ,
прогн  = 1, 622 млн. грн.; 

х , ,
прогн  = 1, 732 млн. грн. 

Прогноз із найменшою, проте дуже великою помилкою кількості 

працюючих людей підприємств отримуємо за допомогою параболічного 

тренду (2.11): 

х , ,
прогн  = 109, 662 осіб; 

х , ,
прогн  = 124, 342 осіб; 

х , ,
прогн  = 142, 444 осіб. 

Прогноз із найменшою невеликою помилкою площ об’єктів роздрібної 

торгівлі підприємств одержуємо на основі параболічного рівняння тренду 

(2.14): 

 х , ,
прогн  = 1, 567 тис. кв. м; 

х , ,
прогн  = 1, 810 тис. кв. м; 

х , ,
прогн  = 2, 131 тис. кв. м. 

Прогноз із найменшою досить малою помилкою націнки підприємств  

отримуємо за допомогою параболічного тренду (2.17): 

х , ,
прогн  = 2, 133 млн. грн.; 

х , ,
прогн  = 2, 349 млн. грн.; 
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х , ,
прогн  = 2, 604 млн. грн. 

На основі даних табл. 2.6 були також побудовані лінійні моделі регресії 

залежності загального товарообороту х  від впливу на нього наступних 

факторів: кількості об’єктів роздрібної торгівлі х , заробітної плати 

працівників х , кількості працюючих людей х , площі об’єктів роздрібної 

торгівлі х  та торгової надбавки х . 

х  = 7, 30519 + 0, 11860 ∙ х ;         (2.19) 

푅 ,  = 0, 74691; F = 38, 36; 

х  = - 2, 33338 + 12, 09676 ∙ х ;        (2.20) 

푅 ,  = 0, 54187; F = 15, 38; 

х  = 5, 97451 – 0, 07461 ∙ х ;         (2.21) 

푅 ,  = 0, 77514; F = 44, 81; 

х  = 8, 62748 + 2, 61494 ∙ х ;         (2.22) 

푅 ,  = 0, 73414; F = 35, 90; 

х  = 0, 00966 + 7, 66463 ∙ х ;         (2.23) 

푅 ,  = 0, 99999 F = 3050964, 0; 

х  = 2, 76841 + 3, 10005 ∙ 	 х  + 0, 06280 ∙ х ;      (2.24) 

푅 ,  = 0, 79131; F = 22, 75; 

х  = - 10, 47216 + 1, 80860 ∙ х  – 37, 59452 ∙ х ;      (2.25) 

푅 ,  = 0, 83523; F = 30, 41; 

х  = - 0, 80391 + 4, 64073 ∙ х  + 0, 12162 ∙ х  – 2, 36796 ∙ х ;   (2.26) 

푅 ,  = 0, 80661; F = 15, 29; 

х  = - 12, 85502 + 1, 44439	∙ х  + 3, 50125 ∙ х  + 0, 06594 ∙ х  – 32, 3182 

× × х ;             (2.27) 

푅 ,  = 0, 85814; F = 15, 12. 

Отримані вище лінійні моделі регресії (2.19) – (2.27) мають досить 

високу достовірність, оскільки значення коефіцієнтів детермінації 푅  є 

більшим за 0,7, за винятком парного лінійного рівняння регресії (2.20), яке 
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має середню вірогідність (푅 ,  = 0,54). 

Існування лінійного зв’язку між результуючою х  і факторними 

змінними х , х , х , х , х  підтверджують також отримані значення F – 

критерію Фішера, які є значно більшими від критичних значень. 

Аналіз парних лінійних рівнянь регресії (2.19) – (2.23) показує, що 

найбільший вплив на загальні обсяги товарообороту підприємств має рівень 

оплати праці х  (푏  = 12,1), трохи менший вплив має обсяг торгової надбавки  

х  (푏  = 7,67), ще менший вплив має площа об’єктів торгівлі х  (푏  = 2,61) і 

найменший від’ємний вплив має кількість працівників х  (푏  = - 0,07). Крім 

того, необхідно відзначити, що, оскільки коефіцієнт детермінації рівняння 

(2.23) є дуже близьким до одиниці (푅 ,  = 0,99), то загальний товарооборот х  

і торгова надбавка х  є мулитиколінеарними і надалі торгову надбавку х  

доцільно відхилити від подальшого розгляду. 

Економічна інтеграція коефіцієнтів регресії парних лінійних моделей 

регресії дає підстави стверджувати, що при збільшенні заробітної плати 

персоналу х  на 1 млн. грн. очікується збільшення загального товарообороту 

х  в середньому на 12,1 млн. грн.; при збільшенні площі об’єктів торгівлі х  

на 1 тис. кв. метрів очікується збільшення загального товарообороту х  в 

середньому на 2,61 млн. грн.; при збільшенні кількості об’єктів торгівлі х  на 

1 один. очікується збільшення загального товарообороту х  в середньому на 

0, 1186 млн. грн. і при збільшенні чисельності персоналу х  на 1 ос. 

очікується зменшення загального товарообороту х  в середньому на 

0,07 млн. грн. 

Аналіз рівняння регресії (2.24) показує, що більший вплив на загальні 

обсяги товарообороту х  має заробітна плата працівників х 	(푏  = 3,1) і значно 

менший вплив на х  має кількість чисельності персоналу х  (푏  = 0,06). Так, при 

збільшенні заробітної плати х  на 1 млн. грн. і середній чи постійній 

кількості чисельності персоналу х  очікується збільшення загального 

товарообороту х  в середньому на 3,10 млн. грн.; при збільшенні кількості 
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чисельності персоналу на 1 особу і середній чи постійній величині заробітної 

плати працівників х  очікується збільшення загального товарообороту х  в 

середньому на 0,06 млн. грн.  

Лінійне множинне рівняння регресії (2.25) показує, що невеликий 

позитивний вплив на загальний товарооборот х  мають торговельні об’єкти 

х  (푏  = 1,81) і значний від’ємний вплив на х  має площа об’єктів торгівлі х  

(푏  = 37,59). Зокрема, при збільшенні чисельності об’єктів торгівлі х  на 1 

один. і середній чи постійній величині площі об’єктів торгівлі х  очікується 

збільшення загального товарообороту підприємств в середньому на 

1,81 млн. грн.; натомість при збільшенні об’єктів роздрібної торгівлі х  на 1 

тис. кв. м і середній чи постійній кількості об’єктів торгівлі х  очікується 

зменшення загального товарообороту х  в середньому на 37,59 млн. грн. 

Аналіз множинного лінійного рівняння регресії (2.26) дає підставу 

стверджувати, що найбільший вплив на загальний товарооборот підприємств 

має величина заробітної плати персоналу х  (푏  = 4,64), значно менший 

вплив на х  має кількість чисельності персоналу х  (푏  = 0,12) і від’ємний 

вплив на х  має площа об’єктів торгівлі х  (푏  = - 2,37). Зокрема, при 

збільшенні заробітної плати персоналу х  на 1 млн. грн. і середньому чи 

постійному значенні кількості чисельності персоналу х  і площі об’єктів 

торгівлі х  очікується збільшення загального товарообороту підприємств в 

середньому на 4,64 млн. грн.; при збільшенні кількості чисельності 

персоналу х  на 1 особу і середньому чи постійному значенні заробітної 

плати персоналу х  і площі об’єктів торгівлі х  очікується збільшення 

загального товарообороту х  в середньому на 0,12 млн. грн.; при збільшенні 

площі об’єктів торгівлі х  на 1 тис. кв. м і середній чи постійній величині 

заробітної плати персоналу х  і кількості чисельності персоналу х  

очікується зменшення загального товарообороту х  в середньому на 2,37 млн. 

грн. 

І, аналіз багатофакторної лінійної моделі регресії (2.27) свідчить, що 



107 
 
найбільший вплив на загальний товарооборот підприємств х  має величина 

заробітної плати персоналу х  (푏  = 3,5), менший вплив на х  має кількість 

об’єктів торгівлі х  (푏  = 1,44), дуже малий вплив на х  має кількість 

чисельності персоналу х  (푏  = 0,07) і значний від’ємний вплив на загальний 

товарооборот х  має площа об’єктів торгівлі х  (푏  = - 32,34). Зокрема, при 

збільшенні заробітної плати персоналу х  на 1 млн. грн. і середній чи 

постійній величині кількості об’єктів торгівлі х , кількості чисельності 

персоналу х  і площі об’єктів торгівлі х  очікується збільшення загального 

товарообороту підприємств х  в середньому на 3,5 млн. грн.; при збільшенні 

кількості об’єктів торгівлі х  на 1 один. і середньому чи постійному значенні 

заробітної плати персоналу х , кількості чисельності персоналу х  і площі 

об’єктів торгівлі х  очікується збільшення загального товарообороту х  в 

середньому на 1,44 млн. грн.; при збільшенні кількості чисельності 

персоналу х  на 1 особу і середньому чи постійному значенні кількості 

об’єктів торгівлі х , заробітної плати працівників х  і площі об’єктів торгівлі 

х  очікується збільшення загального товарообороту х  в середньому на 0,07 

млн. грн.; при збільшенні площі об’єктів торгівлі х  на 1 тис. кв. м і середній 

чи постійній величині кількості об’єктів торгівлі х , заробітної плати 

працівників х , кількості чисельності персоналу х  очікується значне 

зменшення загального товарообороту підприємств х  в середньому на 

32,34 млн. грн. 

Таким чином, побудова та аналіз залежностей товарообороту 

підприємств від різних факторів – це досить складне завдання, яке потребує 

ретельного підбору показників.  

Відзначимо, що використання економетричних методів у дослідженні 

та прогнозуванні діяльності підприємств роздрібної торгівлі формує 

платформу для адаптаційності стратегічних управлінських рішень та 

визначає економічні закономірності. Отримані результати підтверджують 

необхідність впровадження на підприємствах роздрібної торгівлі  

господарського механізму за принципами науковості, достовірності 
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прогнозних моделей розвитку. Саме прогнозна оцінка діяльності 

підприємства роздрібної торгівлі відображає можливість забезпечення 

конкурентоспроможності, реалізацію стратегічних цілей господарсько-

фінансової діяльності, вплив на тактику конкурентної поведінки 

підприємства, а також дає підґрунтя для визначення пріоритетів при переході 

на процесно-орієнтовану систему управління. 

Отже, можемо стверджувати, що при плануванні розвитку аналізованих 

підприємств роздрібної торгівлі пріоритетну увагу потрібно спрямовувати на 

процес відкриття нових об’єктів торгівлі, а також оптимізацію чисельності 

якісних характеристик персоналу в об’єктах торгівлі. Також вважаємо, що 

необхідно збільшувати ефективність інтернет-торгівлі.  

Оцінка ефективності розвитку торговельних мереж передбачає 

використання обмеженої кількості найбільш інформативних показників, які 

дозволяють комплексно та системно визначати їх стан, динаміку та 

відповідність конкурентному середовищу. Зокрема, товарооборот із 1 кв. м 

торгової площі є важливим інтегрованим показником, який відображує 

ефективність використання не тільки торгової площі, але й ефективність 

використання ресурсів у цілому, тому що її розмір впливає на величину 

інших видів ресурсів, їх співвідношення, широту асортименту товарів, рівень 

обслуговування. Цей показник не залежить від фінансової структури капіталу 

й визначає ефективність основної операційної діяльності торговельного 

підприємства. Дохід на одного працівника - продуктивність праці, яка 

представлена показником виробітку одного працівника, визначає 

ефективність використання всіх трудових ресурсів торговельного 

підприємства. 

Впровадження процесно-орієнтованої системи управління на 

підприємствах роздрібної торгівлі дає змогу не лише налагодити управління 

всередині підприємства, але й спрогнозувати економічні передумови його 

розвитку, вибрати пріоритетні напрямки подальшого просування, 

спрогнозувати економічно-фінансові показники впливу на розвиток 
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підприємства роздрібної торгівлі. 

Таким чином, проведене дослідження показало, що чинниками, які 

впливають на розвиток вітчизняної роздрібної торгівлі, є: нестабільна 

соціально-економічна ситуація, що характеризується зростанням валютного 

курсу та зниженням купівельної спроможності покупців; високий рівень 

невизначеності ситуації в країні; зміна пріоритетів та вимог покупців. Це 

зумовлює характер розвитку підприємств роздрібної торгівлі, а саме: 

зміцнення ринкових позицій торговельних мереж, які мають більші 

можливості по залученню та розподілу ресурсів; підвищення якості 

обслуговування покупців; пропозиції щодо спрощення здійснення покупок. 

Це також сприяє екстенсивному розвитку підприємств роздрібної торгівлі за 

рахунок відкриття різних за форматом об’єктів торгівлі в різних регіонах 

країни. Для впровадження процесно-орієнтованої системи управління 

важливим є розвиток електронної торгівлі, що потребує опису бізнес-

процесів. Необхідність орієнтуватися на потреби покупців вимагає від 

підприємств роздрібної торгівлі знижувати ціни, вносити зміни в асортимент 

товарів, відкривати власне виробництво, що за таких обставин для отримання 

високих фінансово-економічних показників діяльності вимагає системного 

підходу до управління. Для успішного формування і переходу до процесно-

орієнтованої системи управління необхідно використовувати методи 

математичного прогнозування (економетричні методи), що дає можливість 

визначити показники, які суттєво впливають на діяльність підприємства.  

Особливості оптимізації процесно-орієнтованої системи управління на 

підприємствах роздрібної торгівлі розглянуто та представлено нижче.  

 

2.3. Оцінюввання впровадження процесно-орієнтованої системи 

управління на підприємствах роздрібної торгівлі 

 

 Зазвичай підприємства роздрібної торгівлі знаходяться в стадії 

активного зростання - розвиток та розширення мережі на інші регіони країни, 
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збільшення об’єктів торгівлі, штату підприємства. Отже, для проведення 

аналізу управління підприємством, визначення рівня регламентації 

діяльності підприємства проведено діагностику підприємств роздрібної 

торгівлі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Алгоритм проведення управлінської діагностики підприємства 

роздрібної торгівлі (авторська розробка за результатами проведення 

діагностики на аналізованих підприємствах роздрібної торгівлі) 

Запит від керівництва 
підприємства 

Розмова з керівником 
підприємства 

Розробка та 
узгодження плану 

проведення 
діагностики 

- інформація про діяльність та 
управління компанії, 
- бачення проблемних ділянок у 
бізнесі 

Проведення 
діагностики 

Аналіз діяльності 
компанії 

Презентація та 
обговорення 
проектних 
пропозицій 

- список осіб (управлінців), 
затверджений керівником, для 
проведення діагностики, 
- графік проведення інтерв’ю з 
управлінським персоналом, 
- анкета для проведення інтерв’ю 

заповнені анкети від управлінського 
персоналу згідно із затвердженим 
списку 

звіт встановленого зразка за 
результатами інтерв’ю з 
проектними пропозиціями 

- рішення керівництва з переліком 
затверджених проектних 
пропозицій, 
- підготовка до організації проекту 
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 В дослідженні брали участь представники управлінського персоналу 

підприємств роздрібної торгівлі: ТзОВ “АТБ” (АТБ)”, ПрАТ “Fozzy Group” 

(Сільпо), ТзОВ “ЕКО” (Еко-маркет), ТзОВ ТВК “Львівхолод” (Рукавичка), 

ТМ “Наш Край”, ТМ “Ромашка”, а саме: 73 керівника структурних 

підрозділів вищезазначених підприємств для визначення поточного стану 

підприємств, функціональних областей діяльності, наявності недоліків та 

можливостей діяльності підприємства, пріоритетних проблемних зон у 

діяльності підприємств,  рівня та форми управління, проблем у взаємодії 

підрозділів та менеджерів підприємства, наявних документів, що 

регламентують діяльність підприємств. Процедуру проведення діагностики 

здійснено за певним алгоритмом (рис. 2.3). 

Процес діагностики проводиться на основі розробленого 

опитувального листа для проведення інтерв’ю з управлінським персоналом 

підприємства роздрібної торгівлі. Документ містить загальну інформацію, 

перелік питань щодо бачення управлінським персоналом поточної ситуації 

підприємства, впливу поточної ситуації на виконавчий персонал, а також 

бачення управління підприємством та пропозиції щодо покращення ситуації. 

Зразок опитувального листа подано у Додатку 2.1.  

Практика проведення інтерв’ю з управлінським персоналом 

підприємств роздрібної торгівлі показала, що у більшості підприємств 

відсутня орієнтація на виконання й управління бізнес-процесами 

(96% аналізованих підприємств), працівники виконують функції в межах 

своїх підрозділів і не беруть участі в процесах у цілому. З іншого боку, всі 

опитані керівники підрозділів знайомі з поняттями: процесний підхід до 

управління, бізнес-процес, регламентація процесів.  

Метою опитування управлінського персоналу підприємств роздрібної 

торгівлі було визначити рівень застосування процесного підходу до 

управління на аналізованих підприємствах. В опитуванні взяло участь 

73 керівника підрозділів, а саме: ТзОВ “АТБ” (АТБ)  – 12 осіб; ТзОВ “ЕКО” 

(Еко-маркет)  – 18 осіб; ТзОВ ТВК “Львівхолод” (Рукавичка) – 12 осіб; ПрАТ 
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“Fozzy Group” (Сільпо)  – 12 осіб; ТМ “Наш Край” – 10 осіб, ТМ “Ромашка” 

– 9 осіб (табл. 2.11). 

Таблиця 2.11 

Результати оцінювання стратегічних цілей, конкурентних переваг та 

слабких сторін підприємств роздрібної торгівлі (%) (розроблено на основі 

інтерв’ю з 73 особами управлінського персоналу аналізованих підприємств 

роздрібної торгівлі)  

Параметри 
оцінювання 

Підприємства роздрібної торгівлі 

За-
галь
ний 
% 

ТзОВ 
“АТБ” 
(АТБ) 

ТзОВ 
“ЕКО” 
(Еко-

маркет) 

ТзОВ ТВК 
“Львів-
холод” 
(Рука-
вичка) 

ПрАТ 
“Fozzy 
Group” 

(Сільпо) 

ТМ 

“Ромаш-
ка” 

ТМ 
“Наш 
Край” 

Стратегічні цілі:  

Розвиток та 
розширення мережі 
магазинів 

100 94 100 100 89 100 97 

Виведення підпри-
ємства з кризи 67 78 75 67 78 70 73 

Розширення впіз-
наваності бренду 58 53 50 42 78 60 53 

Покращення якості 
обслуговування 
покупців 

92 100 83 92 89 90 92 

Впровадження 
інтернет-торгівлі 100 100 83 100 44 90 89 

Конкурентні переваги підприємства:  

Позитивний імідж 
бренду в споживачів 83 61 100 100 89 90 87 

Регіональні переваги 50 44 100 83 89 70 73 
Досвід керівництва 
у подоланні 
кризових явищ 

58 67 67 58 78 50 63 

Досвід відкриття 
об’єктів торгівлі у 
різних регіонах 

83 83 83 92 22 50 69 

Доступні ціни 100 89 100 92 100 90 95 
Наявність об’єктів 
торгівлі різних 
форматів 

67 83 92 67 55 70 72 

Наявність мережі 
“магазинів біля 
дому” 

0 89 92 0 100 100 64 
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Продовоження таблиці 2.11 

Слабкі сторони: 

Конфлікти та 
неналагоджена 
конструктивна 
взаємодія між 
підрозділами  

83 95 67 58 89 70 77 

Не чітко визначена 
управлінська 
ієрархія і 
відповідальність 

58 89 67 67 89 40 68 

Висока плинність 
кадрів  100 100 83 100 100 80 94 

Проблеми з 
підбором, розвитком 
і навчанням 
персоналу 

92 95 92 92 100 100 95 

 

Результати опитування показали, що чітко сформульованої та 

легалізованої для працівників стратегії та цілей діяльності підприємства нема 

на жодному з аналізованих підприємств. Однак керівники структурних 

підрозділів здійснюють діяльність по досягненню деяких стратегічних цілей, 

а саме: спрямування на розвиток і розширення торговельної мережі – 97 % 

респондентів; виведення підприємства з кризи – 73 % респондентів; 

розширення впізнаваності бренду – 53 %; покращення якості обслуговування 

клієнтів – 92 %; впровадження інтернет-торгівлі – 89 %. 

У результаті опитування визначені основні конкурентні переваги 

підприємств роздрібної торгівлі, серед яких: позитивний імідж бренду в 

споживачів (85 %); регіональні переваги (70 %); досвід керівництва у 

подоланні кризових явищ (63 %); досвід відкриття об’єктів торгівлі у різних 

регіонах (73 %); доступні ціни (95 %); об’єкти торгівлі різних форматів 

(74 %); наявність мережі “магазинів біля дому” (63 %).  

Серед слабких сторін було відзначено наступні: конфлікти і 

неналагоджена конструктивна взаємодія між підрозділами (78 %); не 

визначена управлінська ієрархія (70 %); висока плинність кадрів (95 %); 

проблеми з підбором, розвитком і навчанням персоналу (95 %).
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Таблиця 2.12 

Характеристика організації управління на підприємствах роздрібної торгівлі (розроблено на основі інтерв’ю з 73 

особами управлінського персоналу аналізованих підприємств роздрібної торгівлі) 

Питання для 
дослідження 

Варіанти 
відповіді 

Результати інтерв’ю, осіб 
Структура, 

% 
ТзОВ 
“АТБ” 
(АТБ) 

ТзОВ 
“ЕКО” 
(Еко-

маркет) 

ТзОВ ТВК 
“Львівхолод” 
(Рукавичка) 

ПрАТ 
“Fozzy 
Group” 

(Сільпо) 

ТМ 
“Ромашка” 

ТМ 
“Наш 
Край” 

Підсумок 

Чи використовуються на 
вашому підприємстві 
методичні прийоми 
стратегічного аналізу та 
планування? 

так 12 - - 12 - 10 34 46,5 

ні - - - - 9 - 9 12,3 

частково - 18 12 - - - 30 41,1 

Чи наявний на вашому 
підприємстві єдиний 
корпоративний стандарт 
регламентів? 

так 12 4 - 9 - 10 35 47,9 

ні - - - - 3 - 3 4,1 

не знаю - 14 12 3 6 - 35 47,9 

Чи наявні регламенти 
бізнес-процесів? 

так 5 - - 9 - 3 17 23,2 

ні - - - - 3 - 3 4,1 

частково 7 18 12 3 6 7 53 72,6 

Чи наявна планово-
звітна документація? 

так 12 - - 4 - - 16 21,9 

ні - - - - - - - - 

частково - 18 12 8 9 10 57 78,1 

Чи здійснюється 
внутрішній контроль 
діяльності на основі 
показників ефективності 

так 8 - - 9 - 2 19 26,0 

ні - - - - - - - - 

частково 4 18 12 3 9 8 54 73,9 

114 
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На основі проведеної діагностики встановлено основні ознаки 

організації управління на досліджуваних підприємствах роздрібної торгівлі 

та рівень регламентації діяльності (табл. 2.12). 

Встановлено, що керівники структурних підрозділів здійснюють 

ситуаційне управління, фактично реагують на ситуацію, яка вже відбулася. 

Планування діяльності здійснюється в межах стандартних економічних і 

фінансових показників, необхідних для подачі звітності у статистичні, 

фіскальні та інші контролюючі державні установи. Показники для контролю 

й оцінки виконання бізнес-процесів розроблені і використовуються лише за 

бізнес-процесами “Постачання товару”, Продаж товару”, частково за бізнес-

процесом “Маркетинг”. При цьому встановлено, що відповідальність за 

досягнення планових показників деколи покладається на працівників, від 

яких не залежить результат. 

Встановлено, що безпосередньо на об’єктах торгівлі здійснюється 

операційне управління. Більшість підрозділів, що забезпечують діяльність 

підприємства роздрібної торгівлі та здійснюють управління, розташовуються 

централізовано.  Розглянувши управління за рівнями (стратегічне, тактичне, 

операційне), а також за циклом управління (планування; організація 

діяльності; моніторинг та контроль; впровадження рішень та коректив), 

встановлено, що на стратегічному рівні управління здійснюється лише 

керівником підприємства без участі керівників структурних підрозділів на 

підприємстві мережі магазинів “Ромашка”, “Еко-маркет” з частковим 

задіянням керівників кількох підрозділів, на підприємствах мережі магазинів 

“Наш Край”,  “Рукавичка”, “Сільпо”, участь у стратегічному управлінні 

підприємством роздрібної торгівлі “АТБ” беруть керівники всіх структурних 

підрозділів. На тактичному рівні керівники структурних підрозділів 

здійснюють часткове планування та контроль, а більшість робочого часу 

беруть участь в організації діяльності підприємства роздрібної торгівлі. Через 

це розподіл завдань на підприємствах роздрібної торгівлі проводиться доволі 

хаотично, в “пожежному режимі”. Центром формування та розподілу завдань 
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зазвичай є керівник підприємства. Відсутня постановка чітких цілей. 

Завдання ставляться переважно в усній формі і їх виконання належним 

чином не контролюється. Це спричинено відсутністю регламентації завдань 

по часу, критеріїв виконання завдань, відповідальності за їх невиконання та 

заохочень при належному виконанні. Внаслідок цього система контролю є 

доволі хаотичною, відсутня або запізнюється звітність про статус виконання 

поставлених завдань, висока залежність від особистісної відповідальності 

працівників. Результати аналізу щодо реалізації підприємствами роздрібної 

торгівлі управлінських функцій представлені в табл. 2.13. 

Таблиця 2.13 

Результати оцінювання використання робочого часу на здійснення 

управлінської діяльності керівного складу підприємств роздрібної 

торгівлі (%) (розраховано за результатами діагностики аналізованих 

підприємств) 

Управлінські 
функції 

Підприємства роздрібної торгівлі 
Загальне 
середнє 
значен-

ня 

ТзОВ 
“АТБ” 
(АТБ) 

ТзОВ 
“ЕКО” 
(Еко-

маркет) 

ТзОВ ТВК 
“Львів- 
холод” 

(Рукавичка) 

ПрАТ 
“Fozzy 
Group” 

(Сільпо) 

ТМ 
“Наш 
Край” 

ТМ 
“Ромаш-

ка” 

Планування 25,12 10,08 15,12 21,03 20,20 1,70 15,50 
Операційна 
діяльність 28,70 74,29 58,28 44,20 46,03 93,00 57,40 

Контроль 22,28 10,25 18,00 20,08 19,50 4,00 15,70 
Моніторинг 
та аналіз 
діяльності 

23,90 5,38 8,60 14,69 14,27 1,30 11,40 

 

Отже, на більшості досліджуваних підприємств роздрібної торгівлі 

процесу управління приділяється недостатня увага. Управлінський персонал 

підприємств займається в основному операційною діяльністю (57,4 % 

робочого часу), майже відсутній моніторинг та аналіз процесів (11,4 %). 

Відповідно, управління здійснюється переважно інтуїтивно, без урахування 

достатньої кількісної інформації про перебіг та результати процесів. Крім 

того, моніторинг та контроль, який наявний на підприємствах, здійснюється 

точково, без логічної ув’язки з послідовністю виконання процесу в цілому. 
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Це зумовлено відсутністю визначеного та затвердженого переліку бізнес-

процесів; методології та документального регламентування їх виконання; 

меж відповідальності та повноважень виконавців; критеріїв результативності.  

За результатами дослідження встановлено, що підприємства роздрібної 

торгівлі користуються певними регламентами в процесі діяльності, а також 

регламентують та автоматизують певні процеси, але відбувається це 

несистемно і не підпорядковується загальній логіці перебігу бізнес-процесів 

на підприємстві. Зокрема, встановлено, що регламентовано в середньому 

23% діяльності підприємства. Найбільш регламентовані процеси: 

бухгалтерський облік, забезпечення персоналом, постачання товару, 

логістика. Водночас планово-звітна документація за цими процесами 

практично відсутня і порядок її опису та подачі не стандартизований. Зовсім 

не регламентовані процеси: забезпечення життєдіяльності, ІТ-забезпечення. 

Всі інші бізнес-процеси слабо регламентовані.  

Така ситуація на підприємствах роздрібної торгівлі, на нашу думку, 

складається через відсутність визначених стратегічних цілей, які мають бути 

декомпоновані за бізнес-процесами та оцінені за показниками ефективності, 

що взаємопов’язані і взаємоузгоджені з результатами досягнення 

стратегічних цілей підприємства. Без цього виконання управлінських 

функцій, зокрема планування та контролю, стає формальністю і не 

забезпечує досягнення поставлених стратегічних цілей. 

Для формування та впровадження процесно-орієнтованої системи 

управління потрібно зібрати та структурувати наявні на досліджуваних 

підприємствах роздрібної торгівлі регламенти, затвердити та легалізувати 

єдині корпоративні стандарти, згідно з якими буде здійснюватися 

формування та впровадження процесно-орієнтованої системи управління на 

підприємствах роздрібної торгівлі. Таким чином, кожен керівник для 

здійснення управління процесом повинен зібрати і проаналізувати необхідну 

інформацію, скласти план реалізації задач за процесом, організувати 

виконання цих задач підлеглими, проконтролювати результати і у разі 
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потреби відкоригувати хід виконання процесу. Для можливості переходу на 

процесно-орієнтовану систему управління на аналізованих нами 

підприємствах роздрібної торгівлі за результатами анкетування визначено та 

проведено аналіз пріоритетних переваг та перешкод для впровадження 

процесно-орієнтованої системи управління. Керівникам аналізованих 

підприємств запропоновано оцінити пріоритетні переваги та перешкоди 

впровадження процесно-орієнтованої системи управління за п’ятибальною 

шкалою. Перелік переваг та перешкод розроблено на основі результатів 

попереднього опитування. Результати анкетування наведено у табл. 2.14 та 

табл. 2.15. 

Таблиця 2.14 

Результати оцінювання переваг впровадження процесно-орієнтованої 

системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі (%) (розроблено 

автором на основі інтерв’ю з 73 особами управлінського персоналу 

аналізованих підприємств роздрібної торгівлі) 

Перелік 
переваг 

Підприємства роздрібної торгівлі 
За-

гальний 
% 

ТзОВ 
“АТБ” 
(АТБ) 

ТзОВ 
“ЕКО” 
(Еко-

маркет) 

ТзОВ ТВК 
“Львів-
холод” 

(Рукавичка) 

ПрАТ 
“Fozzy 
Group” 

(Сільпо) 

ТМ 
“Ромаш-

ка” 

ТМ 
“Наш 
Край” 

Ефективність 
взаємодії між 
підрозділами 

31,7 17,3 21,3 18,6 18,6 21,3 21,5 

Чіткий розпо-
діл відпові-
дальності за 
виконання 
завдань 

25,3 20,2 32,1 33,3 32,7 30,6 29,0 

Визначені 
критерії оцінки 
для контролю 
діяльності 

24,1 33,3 17,3 24,1 8,0 12,6 19,9 

Налагоджена 
система 
навчання та 
наставництва 

11,3 20,6 17,3 15,3 32,7 28,1 20,9 

Забезпечення 
можливості 
делегування 

7,6 8,6 12,0 8,7 8,0 7,4 8,7 
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Загалом, встановлено, що пріоритетними перевагами впровадження 

процесно-орієнтованої системи на підприємствах роздрібної торгівлі 

управлінський персонал вважають чіткий розподіл відповідальності за 

виконання поставлених завдань (29 %); ефективність взаємодії між 

підрозділами (21,5 %); визначені критерії оцінки для контролю діяльності 

(19,9 %); далі - налагоджена система навчання та наставництва (20,9 %) та 

забезпечення можливості делегування завдань (8,7 %).  

Таблиця 2.15 

Результати оцінювання перешкод впровадження процесно-орієнтованої 

системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі (%) (розроблено 

автором на основі інтерв’ю з 73 особами управлінського персоналу 

аналізованих підприємств роздрібної торгівлі)  

Перелік 

перешкод 

Підприємства роздрібної торгівлі 

Загаль-
ний % ТзОВ 

“АТБ” 
(АТБ) 

ТзОВ 
“ЕКО” 
(Еко-

маркет) 

ТзОВ ТВК 
“Львів-
холод” 

(Рукавич-
ка) 

ПрАТ 
“Fozzy 
Group” 

(Сільпо) 

ТМ 
“Ромаш-

ка” 

ТМ 
“Наш 
Край” 

Відсутність 
управлінсь-
ких навичок 

14,0 8,7 12,0 14,7 12,7 12,0 12,3 

Відсутність 
чітко постав-
лених цілей 

8,0 12,7 21,4 9,3 8,0 8,0 11,2 

Втручання 
керівників в 
операційну 
діяльність 
працівників 

32,7 21,3 32,0 32,7 33,3 30,0 30,3 

Супротив 
персоналу 
змінам 

20,0 27,3 19,3 26,0 20,7 24,9 23,1 

Низький 
професійний 
рівень 
персоналу 

25,3 30,0 15,3 17,3 25,3 25,1 23,1 

  

Більш значимою перешкодою, на думку управлінського персоналу, є 

втручання керівників в операційну діяльність працівників (30,3 %). 
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Перешкоджають впровадженню також супротив персоналу змінам та його 

низький професійний рівень (по 23,1 %). Незначними перешкодами топ-

менеджери вважають відсутність управлінських навичок (12,3 %) та 

відсутність чітко поставлених цілей (11,2 %). 

Встановлено, що, з одного боку, на підприємствах роздрібної торгівлі 

склалися сприятливі передумови для впровадження процесно-орієнтованої 

системи управління, про що свідчить розуміння керівниками аналізованих 

підприємств необхідності чіткого розподілу відповідальності та 

налагодження ефективної взаємодії між підрозділами. З іншого боку, на нашу 

думку, суттєвою перешкодою для впровадження процесно-орієнтованої 

системи управління є недостатність управлінських компетенцій у 

керівництва підприємств роздрібної торгівлі, про що свідчить також 

нерозуміння важливості чіткого визначення цілей підприємства. Адже для 

здійснення ефективного управління необхідно сформувати концепцію 

стратегічного розвитку з чітко визначеними цілями та цільовими 

показниками, які дають можливість визначити модель бізнес-процесів 

підприємства, виконання яких забезпечить досягнення поставлених цілей. 

Тому формування та впровадження процесно-орієнтованої системи 

управління на підприємствах роздрібної торгівлі необхідно здійснювати 

поступово, поетапно з розробкою та вдосконаленням необхідних 

організаційно-економічних інструментів для регламентування всіх бізнес-

процесів підприємства та застосуванням навчання керівників основам 

процесно-орієнтованого управління.  

Після розробки всіх необхідних регламентів необхідно провести 

оптимізацію бізнес-процесів. 

З метою оцінювання втрат робочого часу і подальшого формування 

висновків щодо оптимізації бізнес-процесів була проведена “фотографія 

робочого дня”. За результатами визначено норми робочого часу на виконання 

основних функцій (робіт, операцій) виконавчого персоналу об’єктів торгівлі 

підприємств роздрібної торгівлі (табл. 2.16).  
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Таблиця 2.16 

Встановлення норм робочого часу на виконання основних функцій 

персоналу підприємств роздрібної торгівлі (розроблено на основі 

“фотографії робочого дня”) 

Найменування роботи (функції, 
операції) Терміни виконання 

Тривалість 
виконання 
(середнє 

значення) 

Наявність у 
регламен-

тах  бізнес-
процесів 

Касир 
Обслуговування покупців щодня 7 год. 30 хв. + 
Викладка товару з цінниками в 
прикасовій зоні 

щодня 48 хв. + 

Перевірка термінів придатності товару 
в прикасовій зоні 

через день 58 хв. - 

Розмін монет  2 рази на день 30 хв. - 
Заміна касової стрічки щодня 15 хв. - 
Інкасація  щодня 10 хв. + 
Прибирання робочого місця щодня 47 хв. - 

Продавець 

Зберігання товару на складі магазину 
 

контроль умов 
зберігання 1 раз на 
2 дні 

35 хв. 
+ 

Підготовка товару до викладки щодня 1 год. 47 хв. + 
Викладка товару з цінниками на 
полиці 

щодня 5 год. 10 хв. + 

Контроль викладки протягом дня щодня 2 год. 35 хв. + 
Контроль придатності товару щодня 2 год. 15 хв. + 
Підготовка товару до внутрішнього 
переміщення 

на вимогу старшого 
зміни 

37 хв. + 

Комірник 
Приймання товару в магазин щодня 6 год. 40 хв. + 
Розміщення товару на складі магазину щодня 2 год. 50 хв. + 
Звірка товару з накладною та 
повернення постачальнику 

згідно з графіком 
постачання 

2 год. 10 хв. + 

Відвантаження товару для повернення 
постачальнику 

Згідно з графіком  
постачання 

47 хв. + 

Обліковець 
Введення отриманого товару в базу щодня 5 год. 15 хв. + 
Друк цінників щодня 27 хв. + 
Переоцінка товару в торговому залі 
(чи на складі) 

за завданням 
старшого зміни 

1 год. 10 хв. + 

Оформлення документів на 
повернення 

згідно з графіком 
повернення товару 

47 хв. + 

Підготовка та передача коригуючих 
документів в бухгалтерію 

1 раз на тиждень 35 хв. + 

Підготовка документів до 
внутрішнього переміщення 

за завданням 
старшого зміни 

35 хв. + 
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Використання методики “фотографія робочого дня” на різних об’єктах 

торгівлі аналізованих підприємств роздрібної торгівлі дало змогу визначити 

норми використання робочого часу на виконання основних функціональних 

обов’язків працівників. Зокрема, для касира основною функцією є 

обслуговування покупця, середня норма часу протягом дня – близько 8 год., 

середній час обслуговування одного покупця складає 1,5-2 хв. 

Також проведене дослідження дало змогу визначити типові проблемні 

ділянки кожного працівника об’єкта торгівлі, встановити причини 

виникнення проблеми, визначити структурний підрозділ або посадову особу, 

що може усунути проблему (табл. 2.17). 

 З таблиці наочно видно, що здебільшого проблеми можуть бути 

усунені при розробці і впровадженні відповідних регламентів, що 

підтверджує необхідність переходу підприємств роздрібної торгівлі на 

процесно-орієнтовану систему управління. 

 На основі проведеного дослідження встановлено, що на деяких 

об’єктах торгівлі не відбувається взаємодія працівників для здійснення 

контролю. Зокрема, касир – охоронець під час виконання опції повернення 

товару в електронній базі при обслуговуванні покупців: касир здійснює 

повернення товару без приутності охоронця, що дає можливість крадіжок. 

Взаємодія касир – старший касир при інкасації коштів: старший касир знімає 

касу без присутності касира, що може призвести до неможливості знайти 

відповідального при виявленні недостачі коштів у касі. Взаємодія комірник – 

охоронець або старший продавець допомагає уникнути помилок при 

прийманні товару від постачальників і чітко закріпити відповідальність за 

отриманий товар за комірником.  

На всіх аналізованих підприємствах роздрібної торгівлі встановлено 

зону безвідповідальності – період, коли товар знаходиться в корзині покупця. 

Це товар, який уже не на полиці або на вітрині, але й ще не оплачений, отже, 

не належить покупцю. Покупець може передумати купувати і викласти будь-

де в торговому залі товар (не донести до каси).  
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Таблиця 2.17 

Типові проблемні ділянки в роботі персоналу об’єкта торгівлі 

підприємства роздрібної торгівлі (розроблено автором за даними 

аналізованих підприємств роздрібної торгівлі)  

Посада Назва проблемної ділянки Наслідки 

Відповідальність 
за усунення 
проблемної 

ділянки (відділ 
або посадова 

особа) 

Касир 

Відсутня інформація про 
терміни повернення товару 
постачальникам згідно 
договорами за терміном 
придатності 

Функція перевірки 
термінів придатності 
товару в прикасовій 
зоні виконується 
щоденно, що 
призводить до 
неефективності 
використання 
робочого часу 

Відділ постачання 

Відсутній розроблений 
документ контролю за 
термінами придатності товару 
у прикасовій зоні 

Продавець 

Товар виставляється без 
цінників - цінники 
виставляються і перевіряються 
спонтанно 
 

Постійно виконується 
касиром перевірка 
ціни за товар на 
прохання покупців, 
що призводить до 
додаткових витрат 
часу та зменшення 
середнього чеку 
покупки 

Менеджер 
магазину 

Обліковець не встигає 
своєчасно надати цінники 

Обліко-
вець 

Відсутність належного 
навчання роботі з 
електронною базою; 
відсутність стандарту 
виконання робіт; 
навчання обліковця 
відбувається по мірі 
виникнення питань 

Прихід товару 
вводиться  в 
електронну базу з 
відхиленням від норм 
часу 

Керівник мережі, 
ІТ-відділ, 
відділ персоналу 

Відсутня відповідальність за 
помилки при введенні товару 
в базу 

Помилки при введенні 
товару в базу 

Менеджер 
магазину, 
відділ аудиту 

Комірник 

Відсутня планограма складу Зберігання товару на 
складі не відповідає 
санітарним нормам, 
псування товарів 

Мерчендайзер 
Відсутня відповідальність за 
зберігання товару 
 

Менеджер 
магазину, 
відділ аудиту 

Відсутня процедура 
постановки на прихід  товару, 
який швидко псується 

Товари, які швидко 
псуються, можуть 
очікувати постановки 
на прихід 

Менеджер 
магазину, 
відділ аудиту 

 При цьому зважений на електронній вазі товар може бути автоматично 
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знятий з приходу. Таким чином виникає недостача, за яку ніхто не несе 

відповідальність. 

Керівники магазинів в основному здійснюють виконавчі функції та 

деякі функції операційного управління; здебільшого вирішують поточні 

питання з представниками постачальників; постійно втручаються у процеси 

замовлення товару, обліку, викладки; не виконують управлінські функції. 

Старший продавець виконує здебільшого функції 

приймання/повернення товару та викладки товару (фруктово-овочева 

вітрина), за потребою заміняє продавців та касирів. 

Старший зміни також практично не виконує управлінські функції. 

Основною його функцією є управління персоналом об’єкта торгівлі, яка  

здійснюється доволі хаотично. Це зумовлено відсутністю регламентів та 

необхідної для роботи документації, а саме: за відсутності графіків поставок 

та повернення товару неможливо спланувати робочий час. Завдання 

персоналу  ставляться по мірі виникнення, не фіксуються письмово, через що 

втрачається функція контролю. Персонал часто ігнорує розпорядження 

старшого зміни через відсутність функції контролю. Наприклад, працівник, 

що виходить на заміну, часто належним чином не проінформований про свої 

обов’язки через те, що не визначена відповідна процедура. Встановлено, що 

на більшості з аналізованих підприємств роздрібної торгівлі контроль 

викладки товару, що здійснюють мерчендайзери постачальників, відсутній. 

Це пов’язано з тим, що відсутні планограми та графіки відвідування 

мерчендайзерами постачальників об’єкта торгівлі. 

Встановлено, що на об’єктах торгівлі відсутня планово-звітна 

документація для здійснення операційного управління. В загальному з метою 

постановки поточних завдань для працівників об’єкта торгівлі в межах 

виконання їх функціональних обов’язків старшому зміни необхідно обійти 

торговий зал та записати завдання по усуненню виявлених проблем. 

Визначено, що для магазину формату “супермаркет” для цього достатньо 20 

хвилин. В подальшому повторний обхід дозволяє здійснити контроль за 
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виконанням поставлених завдань. На жодному з аналізованих підприємств 

подібного аналізу і контролю не відбувається. Це, на нашу думку, пов’язано з 

відсутністю в керівного персоналу управлінських компетенцій. 

У процесі проведення дослідження встановлено найбільш завантажені 

дні, а також періоди дня, коли найбільше постачальників привозить товар. 

Визначено, що на багатьох об’єктах торгівлі аналізованих підприємств 

роздрібної торгівлі відбувається процес отримання товару, заздалегідь 

обумовлений із постачальником, але, процес відбувається у той час, коли 

найбільший потік покупців, відповідно, старший продавець не може 

знаходитись у залі, оскільки є відповідальним за контроль прийняття товару, 

заповнення накладних та розпорядження про вивезення товару в торговий 

зал. Також можуть бути відсутні касир та продавець викладки, який 

допомагає приймати товар та вивозить його у торговий зал. Відповідно, під 

час великого потоку покупців у торговому залі не вистачає працівників, що 

викликає незадоволення покупців, через несвоєчасне виконання роботи 

персоналом. Це зумовлено відсутністю аналізу потоку покупців протягом дня 

та узгодження графіку постачання товарів із результатами такого аналізу. 

Зазвичай на об’єктах торгівлі взагалі відсутній графік поставок. Працівники 

просто запам’ятовують приблизно, коли, який товар привозять, що при 

високій плинності кадрів заважає новим працівникам швидко включатись у 

виконання процесів на досліджуваних об’єктах торгівлі. 

За результатами дослідження встановлено, що на жодному з 

аналізованих підприємств роздрібної торгівлі не описаний процес 

забезпечення життєдіяльності та не закріплена відповідальність за його 

виконання. У зв’язку з цим всі проблемні ситуації, пов’язані з потребою 

ремонту або профілактики, вирішуються по мірі виникнення і 

відповідальність із усунення таких ситуацій бере на себе менеджер магазину, 

що заважає йому виконувати належним чином управлінські функції. Це 

пов’язано з відсутністю розробленої моделі бізнес-процесів об’єкта торгівлі. 

Наслідком є те, що відповідальний працівник змушений виконувати функції, 
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не властиві його посаді.   

Отже, проведені дослідження показали, що зважаючи на часткову 

регламентованість бізнес-процесів на підприємствах роздрібної торгівлі, 

формування та впровадження процесно-орієнтованої системи управління слід 

починати з діагностики поточної ситуації на підприємстві, а саме: 

структурувати та систематизувати наявні регламенти, розробити та 

впровадити відсутні регламенти діяльності за ієрархією: від стратегічного до 

операційного рівня. Для оптимізації діяльності підприємств роздрібної 

торгівлі слід проводити аналіз наявного стану від визначення конкретних 

робіт (функцій, операцій) виконавчого персоналу об’єктів торгівлі для 

визначення взаємодії персоналу, налагодження операційного управління, 

оптимізації штату об’єктів роздрібної торгівлі.   

Всі зазначені висновки вказують на необхідність регламентації бізнес-

процесів діяльності підприємств роздрібної торгівлі, формування та 

впровадження процесно-орієнтованої системи управління. 

Визначенню та розробці напрямів удосконалення формування та 

впровадження процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах 

роздрібної торгівлі присвячено наступний розділ. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. За результатами аналізу фінансово-економічних передумов 

впровадження процесно-орієнтованої системи управління на вітчизняних 

підприємствах роздрібної торгівлі ідентифіковані як чинники, що об’єктивно 

сприяють цим процесам, так і обставини, внаслідок яких впровадження 

процесно-орієнтованих систем стає об’єктивною необхідністю з огляду на 

протидію загрозам спаду ефективності та зниження конкурентоспроможності 

в умовах всезростаючої конкуренції на внутрішньому ринку роздрібних 

торговельних мереж. Зокрема, такі тенденції, як нарощування обсягів 

роздрібного товарообороту (у 2016 р. до 2008 р. показник збільшився у 2,3 
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рази) і розширення за рахунок цього місткості внутрішнього ринку, 

збільшення кількості підприємств (у 3,8 рази) та залученого в галузь капіталу 

(сума активів підприємств роздрібної торгівлі та ресурсів, інвестованих у 

товарні запаси, за 2008-2016 рр. збільшилася у 2,6 рази) є свідченням 

зростаючих можливостей для модернізації й осучаснення бізнес-процесів 

господарсько-фінансової діяльності. 

З іншої сторони, наявні тенденції до зменшення чисельності зайнятих 

на підприємствах роздрібної торгівлі (на 29,0 % за 2008-2016 рр.), 

скорочення їх торговельних площ (на 4,8 %), зниження фінансового 

результату (на 47,4 %) та збереження невисокого рівня рентабельності 

господарювання (3,8 % у 2016 р.), продуктивності праці (87,3 тис. грн.) і 

оборотності оборотних активів (0,25 рази), посилення імпортозалежності 

споживчого ринку, особливо в сегменті непродовольчих товарів, є 

свідченням зростаючої потреби у впровадженні сучасного, зокрема 

процесно-орієнтованого підходу до управління на вітчизняних підприємствах 

роздрібної торгівлі. Реалізація таких проектів здатна підвищити ефективність 

як окремих бізнес-процесів, так і торгово-технологічного процесу в цілому, 

що сприятиме зростанню інвестиційної привабливості об’єктів роздрібних 

торговельних мереж, їх здатності протидіяти експансії фінансово потужних 

зарубіжних мереж роздрібної торгівлі при одночасно більш якісному 

обслуговуванні споживачів та співпраці з суб’єктами систем виробництва, 

постачання, логістики, оптово-роздрібної дистрибуції, сфери послуг тощо. 

2. Встановлено, що попри макроекономічні передумови 

впровадженню процесно-орієнтованої системи управління в цілях розвитку 

вітчизняних підприємств роздрібної торгівлі мережевого типу сприяє й низка 

мікрорівневих чинників, підтвердженням чого є результати аналізу 

функціонування та розвитку підприємств: ТзОВ “АТБ” (АТБ)”, ПрАТ “Fozzy 

Group” (Сільпо), ТзОВ “ЕКО” (Еко-маркет), ТзОВ ТВК “Львівхолод” 

(Рукавичка), ТМ “Наш Край”, ТМ “Ромашка”. Це, по-перше, зростаюча 

складність управління великою кількістю об’єктів роздрібної торгівлі, 
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чисельність яких зростає (так, на початку 2017 р. мережа ТзОВ “АТБ” 

налічувала 786 об’єктів, ПрАТ “Fozzy Group” – 522 об’єкти, ТМ “Наш Край” 

– 202 об’єкти). По-друге, збільшення обсягів діяльності та фінансового 

результату підприємств (за 2013-2016 рр. чистий прибуток ТзОВ “АТБ” зріс 

на 71,6 %, ТзОВ ТВК “Львівхолод” – на 76,6 %, ПрАТ “Fozzy Group” – у 4,2 

рази, ТМ “Наш Край” – у 2,4 рази), що для мінімізації комерційних і 

фінансових ризиків потребує стандартизації й оптимізації бізнес-процесів 

функціонування підприємств та їх об’єктів. По-третє, застосування 

підприємствами різних, часто змішаних, форматів роздрібної торгівлі 

(супермаркет, гіпермаркет, магазин біля дому, м’який дискаунтер, експрес-

магазин та ін.), що потребує диверсифікованих підходів до управління 

створенням і розвитком таких об’єктів, але при чіткій регламентованості 

процедур, заходів та дій на засадах процесно-орієнтованого підходу. 

У цілях ідентифікації кількісних факторів впливу на обсяги 

роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі мережевого типу 

здійснено регресійний аналіз, незалежними змінними згідно з якими були 

обрані показники: кількість об’єктів торгівлі, фонд оплати праці, чисельність 

зайнятих, площа об’єктів торгівлі, обсяги торговельної надбавки. За 

результатами регресійного аналізу встановлено, що позитивно впливає на 

збільшення роздрібного товарообороту аналізованих підприємств роздрібної 

торгівлі збільшення таких факторів, як заробітна плата персоналу і 

чисельність об’єктів торгівлі. Обернений вплив спостерігається між обсягами 

роздрібного товарообороту та зміною площі об’єктів торгівлі. При цьому 

найвищим рівнем впливу характеризуються фактори: заробітна плата 

(коефіцієнт регресії становив 4,64) та площа об’єктів торгівлі (коефіцієнт 

регресії становив мінус 2,37). Ці чинники слід враховувати при розробці 

інформаційно-аналітичного та методико-нормативного забезпечення 

політики впровадження процесно-орієнтованої системи управління на 

вітчизняних підприємствах роздрібної торгівлі мережевого типу. 

3. Для виявлення особливостей, як важливої інформаційної основи 
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прийняття якісних управлінських рішень із організації впровадження  

процесно-орієнтованої системи управління, на аналізованих підприємствах 

роздрібної торгівлі проведено опитування керівників та провідних фахівців 

цих підприємств. В опитуванні (шляхом анкетування) взяли участь 73 особи. 

Констатовано наявність високого рівня готовності підприємств до 

впровадження процесно-орієнтованої системи управління. Про це, зокрема, 

свідчать: високий рівень усвідомлення працівниками апарату управління 

стратегічних цілей – 97 % опитаних сюди відносить розвиток та розширення 

мережі магазинів; 92 % – покращення якості обслуговування покупців та 

факторів конкурентних переваг підприємств: 95 % опитаних сюди відносять 

доступні ціни; 87 % – позитивний імідж бренду; використання методів 

стратегічного аналізу і планування показало, що 47 % опитаних вважають, 

що на підприємстві використовуються методичні прийоми стратегічного 

аналізу та планування;  48% переконані, що на підприємстві наявний єдиний 

корпоративний стандарт регламентів; 73 % вважають, що регламенти бізнес- 

процесів на підприємстві присутні частково; 78 % впевнені, що планово-

звітна документація наявна частково; 74 % вважають, що частково 

здійснюється внутрішній контроль діяльності на основі показників 

ефективності; приділення високого рівня уваги до виконання функції 

“операційна діяльність” – 57,4 %. При цьому керівники підприємств у 

більшій мірі розуміють ключові переваги: чіткий розподіл відповідальності 

за виконання завдань, ефективність взаємодії між підрозділами, налагоджена 

система навчання та наставництва, але й усвідомлюють перешкоди: 

втручання керівників в операційну діяльність працівників, супротив 

персоналу змінам, низький професійний рівень персоналу. Це допомагає 

краще розуміти переваги впровадження процесно-орієнтованої системи 

управління. 

Разом із тим, на підготовчому етапі важливо ще реалізувати низку 

заходів, пов’язаних із забезпеченням низки змін на підприємствах роздрібної 

торгівлі, які дозволять якісніше й ефективніше впровадити процесно-
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орієнтовані системи управління. Для цього потрібно покращити: розширення 

впізнаваності бренду, досвід керівництва у подоланні кризових явищ, досвід 

відкриття об’єктів торгівлі у різних регіонах, чітко визначити управлінську 

ієрархію і відповідальність; покращити такі управлінські функції як: 

планування; моніторинг та аналіз діяльності. Також потрібно покращити 

забезпечення можливості делегування процесами на підприємстві, 

управлінські навички персоналу, сформулювати і чітко поставити цілі.  

Результати другого розділу відображені у наукових працях та 

представлені на науково-практичних конференціях [29, 42, 48, 51, 53, 54]. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАНЯ 

ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

3.1. Організаційно-економічні інструменти формування процесно-

орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі 

Діяльність підприємства роздрібної торгівлі супроводжується 

створенням і використанням нормативно-правових і нормативно-методичних 

документів. Розробка таких документів відповідно до діючих правил 

забезпечує, з однієї сторони, захист інтересів підприємства, а з іншої, –

плановість і стабільність функціонування підприємства, підвищує 

ефективність його діяльності.  

Але для більшості вітчизняних підприємств роздрібної торгівлі 

внутрішньо-нормативне регулювання діяльністю являє собою сукупність 

розрізнених, не об’єднаних у цілісну систему документів. Крім того, у 

багатьох керівників підприємств залишилася звичка формального 

відношення до документації. Тобто на підприємствах роздрібної торгівлі 

здебільшого розроблені внутрішні документи, які необхідні для 

регламентації діяльності, але вони не використовуються належним чином в 

якості інструментів управління. Прикладом може бути посадова інструкція – 

практично єдиний (організаційно-розпорядчий) документ, що визначає 

основні функції, обов’язки, права і відповідальність персоналу відповідно до 

займаних посад. Замість того, щоби використовувати цей документ в якості 

інструменту управління, на вітчизняних підприємствах роздрібної торгівлі 

посадова інструкція використовується в більшості випадків в якості 

юридичного обґрунтування звільнення працівника за “невідповідність 

займаній посаді”. Вважаємо, що при грамотному підході посадова інструкція 

може і має бути ефективним інструментом у системі формування процесно-

орієнтованої системи управління підприємствами. 
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Те саме і з іншими регламентуючими документами, адже в більшості 

випадків вони багато в чому не відповідають дійсності і, як наслідок, не 

можуть використовуватися персоналом підприємств в якості інструменту 

управління.  

Щоби змінити сформований стан речей, на нашу думку, на 

підприємствах роздрібної торгівлі варто впровадити алгоритм переходу до 

процесно-орієнтованої системи управління, спрямованої на досягнення 

стратегічних цілей підприємства і перетворення регламентуючих документів 

в ефективний інструмент управління. 

Для реалізації місії підприємство роздрібної торгівлі має володіти 

ефективною системою управління, що забезпечується використанням 

апробованих в кращій практиці принципів і методологій, закріплених у 

відповідних нормативно-методичних і організаційно-розпорядчих 

документах. До теперішнього часу напрацьовано достатньо велику добірку 

зовнішніх стандартів, що регламентують практично всі аспекти діяльності 

підприємства. Наявність “зовнішніх” стандартів є необхідною, але зовсім не 

достатньою умовою забезпечення якості системи управління підприємством. 

Крім зовнішніх, повинні бути і внутрішні, так звані корпоративні стандарти. 

Під корпоративними стандартами слід розуміти затверджені принципи 

регулювання діяльності і відповідні положення внутрішніх нормативних 

документів, що закріплюють ці принципи. Наявність таких документів 

створює передумови для реалізації найважливіших управлінських функцій –  

планування та контролю. Реалізація функції планування передбачає 

визначення потреб у необхідних ресурсах (матеріальних, інформаційних, 

часових і інших). Функція контролю передбачає визначення вимог до 

результатів діяльності, формування бази для порівняння фактичних і 

планових показників. 

Для успішної реалізації завдань із впровадження процесно-орієнтованої 

системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі необхідно 

розробити та реалізувати комплекс заходів, що забезпечують зміни в системі 
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управління, торговельно-технологічних процесах та організаційній структурі 

підприємства, подальше їх закріплення у відповідних регламентуючих 

документах. 

Практика багатьох підприємств роздрібної торгівлі показує, що подібні 

документи краще розробляти в певній системній логіці. Зокрема, ідея полягає 

в стратифікації (ієрархічній ув’язці) документів і послідовній узгодженій 

деталізації регламентуючих вимог методом “від загального до конкретного”.  

На нашу думку, при документуванні діяльності підприємства сучасним 

рішенням є підтримка не системи взаємопов’язаних документів, а системи 

взаємопов’язаних інформаційних моделей, на основі яких будуть 

формуватися необхідні документи. Крім того, завдяки технології створення 

документів з єдиної системи моделей виключається взаємна суперечливість 

та отримується необхідний набір організаційних управлінських регламентів 

для формування та впровадження процесно-орієнтованої системи управління. 

Процесно-орієнтована система управління підприємством роздрібної 

торгівлі передбачає створення стандартів та регламентів, за допомогою яких 

описується, аналізується, планується, організовується, контролюється та 

оптимізується діяльність підприємства. На нашу думку, така модель 

управління має вибудовуватися передусім за рівнями управління 

(стратегічним, тактичним та оперативним) (рис. 3.1.).  

Суть моделі полягає у тому, що в ній поєднано процесно-організаційні 

механізми здійснення діяльності підприємства роздрібної торгівлі на 

кожному з рівнів управління із зазначенням планово-звітної документації, 

напрямків взаємодії між бізнес-процесами та структурними підрозділами, що 

визначаються потоками інформації. Впровадження моделі дає можливість 

структурувати всю діяльність з формування процесно-орієнтованої системи 

управління на підприємстві та вибудувати системну логіку розробки 

документації. 
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Керівник підприємства 

Архітектура бізнес-процесів верхнього 
рівня підприємства роздрібної торгівлі 

Положення про процесно-організаційну модель підприємства 

Стратегічні напрямки діяльності 

- Стратегія підприємства  
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Рис. 3.1. Структура процесно-орієнтованої системи управління підприємством роздрібної торгівлі (авторська розробка) 
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Узгоджена деталізація регламентуючих вимог методом “від загального 

до конкретного” за ієрархією управління дозволяє враховувати актуальність 

та рівень деталізації бізнес-процесів підприємства. 

При впровадженні процесно-орієнтованої системи управління на 

підприємстві роздрібної торгівлі опис порядку взаємодії структурних 

підрозділів, їх керівників та працівників у регламентуючих документах 

спирається на застосування моделей і регламентів бізнес-процесів. 

Показники результативності структурних підрозділів, відповідальних за 

виконання бізнес-процесів, також прив’язуються до ефективності їх перебігу. 

За видом економічної діяльності всі підприємства роздрібної торгівлі 

просувають товари у формі купівлі-продажу від виробника до кінцевого 

споживача та надають пов’язані з цим торговельні послуги. Але керівні 

принципи діяльності та перспективи розвитку підприємств відрізняються і 

залежать від бачення власниками бажаного майбутнього підприємства, а 

також від головної змістовної мети, сенсу діяльності: громадського 

призначення, корисного внеску підприємства в суспільне надбання. Це 

суттєво впливає на модель бізнесу, на структуру бізнес-процесів, а також на 

організаційну структуру.  

Для визначення послідовності розробки документів, які регламентують 

діяльність підприємства роздрібної торгівлі при формуванні та впровадженні 

процесно-орієнтованої системи управління, нами розроблено інформаційну 

модель, яка представлена на рис. 3.2.  

Важливим етапом у визначеній послідовності є розробка напрямків 

розвитку підприємства задля досягнення визначеної місії через створення 

відповідної моделі бізнесу, організації бізнес-процесів, формування 

організаційної структури підприємства, розподілу відповідальності, 

встановлення критеріїв ефективності діяльності підприємства. Це дає 

можливість структурувати господарську діяльність підприємства та 

систематизувати управління через набір регламентів, що складають, так 

званий, корпоративний стандарт підприємства.   
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Рис. 3.2. Модель послідовності формування документів для 

регламентації діяльності підприємства роздрібної торгівлі за процесно-

орієнтованою системою управління (авторська розробка) 
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магазину” виділяється в окремий проект або в типовий бізнес-процес, 

включає у себе набір та навчання персоналу. В залежності від визначеної 

бізнес-моделі підприємства роздрібної торгівлі бізнес-процес “Відкриття 

магазину” може містити такі підпроцеси: “Оформлення франшизи”, 

“Будівництво власних об’єктів торгівлі”, “Пошук приміщень”. Наявність цих 

підпроцесів визначає особливості організаційної структури підприємства 

роздрібної торгівлі, а саме: необхідність відділу оформлення та продажу  

франшизи, відділу будівництва, ріелторського відділу. 

Зважаючи на вищенаведене, для переходу до процесно-орієнтованої 

системи управління підприємствам роздрібної торгівлі необхідно врахувати 

всі складові на довгострокову перспективу управління підприємством. 

Вважаємо, що власникам підприємств роздрібної торгівлі доцільно самим 

приймати безпосередню участь у розробці стратегії розвитку підприємства. 

Сучасним гнучким інструментом, що дозволяє оптимізувати діяльність 

підприємства, швидко реагувати на зміни ринкової ситуації, заздалегідь 

прогнозувати можливі загрози, приймати виважені, грамотні рішення з 

адаптації підприємства у бізнес-середовищі, що змінюється, є стратегічна 

сесія. Її проведення формує узгоджене бачення власниками і керівниками 

підприємства поточного стану, цілей, стратегії і тактики розвитку, розподілу 

повноважень і відповідальності. За підсумками стратегічної сесії керівництво 

підприємства отримує напрацювання реальних управлінських завдань на 3-5 

років, а також конкретні поточні завдання з розподіленою відповідальністю 

між відділами та персоналом, бюджетом і критеріями результативності. 

У процесі опрацювання теоретичних матеріалів та здійснення 

практичних досліджень нами визначено два основних формати проведення 

стратегічної сесії. Власники у взаємодії та у супроводі консультантів самі 

розробляють стратегію розвитку підприємства. В подальшому задачі, 

визначені на стратегічній сесії, ставляться перед керівниками відповідних 

підрозділів підприємства до виконання. Назвемо такий формат проведення 
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стратегічної сесії ієрархічним. Другий формат характеризується тим, що 

участь у розробці стратегії беруть всі ключові працівники, які в подальшому 

й будуть реалізовувати розроблену стратегію. Назвемо такий формат 

проведення стратегічної сесії фасилітаційним. Щоби обрати найбільш 

ефективний, слід спиратися на особливості керівництва компанії, власників 

компанії. На рис. 3.3 подано методичний підхід для вибору формату 

проведення стратегічної сесії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 3.3. Параметри вибору формату стратегічної сесії (авторська розробка) 
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безпосередньо з власниками.  

Оскільки на більшості вітчизняних підприємств роздрібної торгівлі 

використовується функціональна система управління, при переході на 

процесно-орієнтовану систему управління поряд із розробкою регламентів 

бізнес-процесів, карт робочих місць на підприємстві продовжують 

застосовуватися положення про підрозділи і посадові інструкції. 

Але при цьому з’являється ряд додаткових особливостей і акцентів, а 

саме: функціональне наповнення організаційно-розпорядчих документів 

гармонізується з моделями бізнес-процесів; моделі відповідальності 

підрозділів і працівників за бізнес-процеси гармонізуються з моделями 

відповідальності за функції; опис порядку взаємодії в положеннях про 

підрозділи спирається на застосування моделей і регламентів бізнес-

процесів; показники результативності головних підрозділів - власників 

бізнес-процесів прив’язуються до бізнес-процесів. 

Це дає змогу в подальшому описати вже існуючу структуру бізнес-

процесів за участю ключових функціональних одиниць підприємства та 

оптимізувати її під виконання актуальних для бізнесу задач. Після 

визначення головної мети підприємства здійснюється її декомпозиція на 

підцілі – задачі, які передаються до виконання безпосередньому виконавцеві. 

Іншими словами, підцілі трансформуються у структуру відповідальності 

безпосередніх виконавців і на основі цього формується організаційна 

структура підприємства. Таким чином, формування системи цілей (задач) по 

вертикалі управлінської відповідальності є передумовою до реалізації 

процесно-орієнтованої системи управління. 

Враховуючи необхідність взаємодії внутрішнього бізнес-середовища 

підприємства з його зовнішнім бізнес-середовищем, для розвитку методології 

процесно-орієнтованого підходу до управління підприємствами в сучасних 

ринкових умовах доцільно використовувати метод “системи збалансованих 

показників діяльності” Р. Каплана і Д. Нортона, що базується на причинно-
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наслідковому зв’язку між чотирма базовими стратегічними перспективами 

(бізнес-метриками) розвитку підприємства: фінанси, ринок, внутрішні 

процеси, навчання/розвиток персоналу [210]. Саме за цими напрямками 

доцільно проводити декомпозицію цілей. Враховуючи важливість для 

розвитку бізнесу інновацій у сфері інформатизації та ІТ-технологій, 

вважаємо, що підприємствам роздрібної торгівлі доречно використовувати 

четвертий напрямок для декомпозиції у наступній редакції: “формування і 

ефективне використання інтелектуального капіталу”. Зразок документа, що 

містить функціональні стратегії, наведено у додатку 3.1. 

Таким чином отримується план задач терміном на 1 рік із закріпленою 

за керівниками структурних підрозділів відповідальністю та розподіленими 

ресурсами, а виконання задач спрямовується на реалізацію стратегії 

підприємства. 

 Результати цього організаційного етапу впровадження процесно-

орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі дають 

можливість схематизувати бізнес-процеси верхнього рівня та організаційну 

структуру верхнього рівня. Перелік бізнес-процесів та основні функціональні 

підрозділи необхідно формувати, виходячи з наявної організаційної 

структури, шляхом аналізу, обговорення та внесення коректив на основі 

результатів стратегічної сесії. 

Таким чином, зважаючи на стратегічні цілі та задачі підприємства, 

розробляється бізнес-модель, яка оформляється документом “Положення про 

процесно-організаційну модель”. Вважаємо, що такий документ має містити 

наступну інформацію: бізнес-напрямки діяльності підприємства; бізнес-

процеси (верхнього рівня) підприємства; організаційна структура (верхнього 

рівня) підприємства; закріплення відповідальності за виконання бізнес-

процесів верхнього рівня; ключові показники бізнес-процесів верхнього 

рівня. 

Модель бізнес-процесу визначається як прикладне уявлення 
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виконуваних підприємством робіт. У практичній діяльності підприємств 

застосовуються моделі різної спрямованості. Зважаючи на особливості 

діяльності підприємств роздрібної торгівлі, логіка розробки регламентів 

процесно-орієнтованої системи управління підприємств роздрібної торгівлі 

здійснюється за рівнями ієрархії, а саме, методом “від загального до 

конкретного”. Отже, ми використовуємо модель бізнес-процесів верхнього 

рівня – це агрегована, найбільш загальна модель бізнес-процесів 

підприємства.   

Крім того, для розробки архітектури бізнес-процесів підприємства 

роздрібної торгівлі слід враховувати особливості здійснення процесу 

управління в процесно-орієнтованій системі управління. Зокрема, управління 

відбувається одночасно за кількома каналами: зі сторони профільної системи 

управління бізнес-процесами (наприклад, управління бізнес-процесом 

“Постачання товару”, “Складування та зберігання товару”, “Логістика”, 

“Кадрове забезпечення” тощо); зі сторони функціональної підсистеми 

управління (наприклад, управління фінансами, управління маркетингом, 

управління персоналом); а також зі сторони підтримки 

внутрішньокорпоративних стандартів (наприклад, управління 

документообігом).  

Для визначення класифікації бізнес-процесів вводяться позначення 

буквами: А – бізнес-процес управління, Б – бізнес-процеси розвитку, В – 

основні бізнес-процеси, Г – бізнес-процеси забезпечення.  

Отже, типову архітектуру бізнес-процесів підприємств роздрібної 

торгівлі можна представити у наступному вигляді (рис. 3.4). 

Відповідно до запропонованої моделі між структурними підрозділами 

розподіляється відповідальність за виконання бізнес-процесів верхнього 

рівня, а також формується організаційна структура підприємства роздрібної 

торгівлі.  
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Рис. 3.4. Архітектура бізнес-процесів верхнього рівня підприємств роздрібної 

торгівлі (авторська розробка) 

 

 На нашу думку, розподіл відповідальності можна представити 

наступним чином (табл. 3.1). 

 

А – Бізнес-процес управління 

Стратегічне 
управління 
та розвиток 

Управління 
маркетингом 

Управління 
персоналом 

Управління 
бізнес- 

процесами 

Управління 
постачанням 

Управління 
фінансами 

Управління 
документо-

обігом 

В – Основні бізнес-процеси 

Постачання 
товару 

Маркетинг 

Складування 
та зберігання 

товару 

Виробництво Продаж 
товару 

Г – Бізнес-процеси забезпечення 

Аудит 

Кадрове 
забезпечення 

Забезпечення 
фінансами 

Бухгалтерський 
облік 

ІТ-забезпечення 
і зв’язок 

Юридичне 
забезпечення 

Забезпечення 
безпеки 

Забезпечення 
життєдіяльності 

Б – Бізнес-процеси розвитку 

Відкриття 
магазину 

Проекти 
розвитку 
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Таблиця 3.1  

Розподіл відповідальності за виконання бізнес-процесів верхнього рівня 

підприємства роздрібної торгівлі (авторська розробка) 

Бізнес-процеси верхнього 
рівня 

Відповідальні керівники Основні підрозділи 

А – Бізнес-процес управління 

А.1. Управління Керівник підприємства Підприємство 
Керівник мережі  Магазин 

Склад 
Виробництво 

Б – Бізнес-процеси розвитку 

Б.1. Відкриття магазинів Керівник відділу розвитку Відділ розвитку 
Б.2. Проекти розвитку  

В – Основні бізнес-процеси 

В.1. Постачання товару Керівник відділу 
постачання 

Відділ постачання 

В.2. Маркетинг Керівник відділу 
маркетингу 

Відділ маркетингу 

В.3. Складування та зберігання 
товару 

Керівник складу Склад 

В.4. Продаж товару Менеджери магазинів Магазини 
В.5. Виробництво  Головний технолог Виробництво 

Г – Бізнес-процеси забезпечення 

Г.1. Аудит Керівник відділу аудиту Відділ аудиту 
Г.2. Забезпечення фінансами Керівник фінансового 

відділу 
Відділ фінансового 
забезпечення 

Г.3. Бухгалтерський облік Головний бухгалтер Бухгалтерія 
Г.4. ІТ-забезпечення та зв’язок Керівник ІТ-відділу ІТ-відділ 
Г.5. Забезпечення безпеки Керівник служби безпеки Служба безпеки 
Г.6. Кадрове забезпечення Керівник відділу персоналу Відділ персоналу 
Г.7. Юридичне забезпечення Керівник юридичного 

відділу 
Відділ юридичного 
забезпечення 

Г.8. Забезпечення 
життєдіяльності 

Завідувач господарством Господарський відділ 

 

Враховуючи розподіл відповідальності за бізнес-процеси верхнього 

рівня, визначається перелік підрозділів підприємства, а також формується 

адміністративно-управлінський апарат.  

Таким чином, організаційна структура підприємства роздрібної торгівлі 

набуде наступного вигляду (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Організаційна структура управління підприємства роздрібної торгівлі (авторська розробка) 
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Наголосимо на нетотожності бізнес-процесів “Управління” й 

“Управління бізнес-процесами”. Бізнес-процес верхнього рівня “Управління” 

здійснюється в рамках класичного управлінського циклу і передбачає збір 

інформації, планування, контроль, облік, аналіз, регулювання, оцінюється за 

показниками виконання стратегічних цілей. Це рівень стратегічного 

управління.  

Натомість процес “Управління бізнес-процесами” включає раціональну 

побудову послідовності виконання бізнес-процесів, складання та оптимізацію 

сценаріїв виконання бізнес-процесів, визначення дій при відхиленні від 

стандартного виконання бізнес-процесу, оптимізацію ресурсів і часу 

виконання бізнес-процесів і залежить від напрямків розвитку діяльності 

підприємства роздрібної торгівлі. Це рівень тактичного управління.  

Крім того, кожен бізнес-процес характеризується власним результатом 

виконання (продуктом). Відповідно, показники, що характеризують продукт 

виконання бізнес-процесу, визначають якість здійснення на оперативному 

рівні управління.  

Таким чином, для оцінювання ефективності діяльності підприємства 

роздрібної торгівлі в процесно-орієнтованій системі управління слід 

використовувати дві групи показників: показники бізнес-процесу 

(характеризують його перебіг та витрати на нього) та показники продукту 

бізнес-процесу (результують про виконання процесу). Вважаємо, що 

критеріями оцінювання є вартісні, часові, технічні та якісні характеристики. 

Для прикладу, в таблиці 3.2 наведемо показники бізнес-процесу “Постачання 

товару”. 

Зважаючи на вищенаведене, для управління бізнес-процесами спочатку 

їх необхідно описати. Загалом, опис моделі бізнес-процесів допомагає 

зрозуміти, яким чином здійснюється діяльність підприємства, дозволяє 

регламентувати цю діяльність, стандартизувати порядок її виконання. 

Модель бізнес-процесів допомагає покращити якість управління, адже, якщо 

відомий порядок виконання робіт за процесами, можна виставити її 
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параметри, плани, ресурси, терміни виконання робіт, якісніше планувати, 

забезпечувати організацію виконання, контролювати виконання, регулювати 

хід виконання, а також автоматизувати бізнес-процеси. 

Таблиця 3.2 

Показники оцінювання процесу виконання та продукту бізнес-процесу 

“Постачання товару” (авторська розробка) 

                            
Критерії 

Показники оцінювання бізнес-процесу 
“Постачання товару” 

Процесу виконання Продукту 

Вартість 

- сумарні витрати на 
виконання бізнес-процесу; 

- витрати на оплату праці 
менеджерів з постачання 

Відсоток товару, 
закупленого за цінами для 
національних мереж 

Час 

- середній термін обробки 
замовлення товару від 
одного постачальника; 

- середній термін 
погодження договору на  
постачання товару 

Дотримання термінів 
зберігання товару 

Якість 
- кількість рекламацій від 

постачальників 
Темпи зростання 
товарообороту за 
постачальниками 

Фрагментація (технічні) 

- середня кількість 
постачальників, що 
обслуговується одним 
менеджером з постачання; 

- кількість працівників, 
задіяних у оформленні 
договору на постачання 
товару 

Наявність сертифікатів 
якості замовленого товару. 

 

 Якщо продовжувати деталізувати опис бізнес-процесів, тобто перейти 

на глибші рівні опису – підпроцеси та функції (операції, роботи) процесів, то 

такий більш детальний опис дозволяє сформувати документообіг 

підприємства та стандартизувати його діяльність за допомогою системи 

регламентів, що, в свою чергу, є інструментами процесно-орієнтованої 

системи управління. 
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Крім того, модель бізнес-процесів використовується для гармонізації 

“Положень про підрозділи” з “Положеннями про бізнес-процеси”.  

Таблиця 3.3 

Розширена матриця відповідальності для бізнес-процесу “Постачання 
товару” (авторська розробка) 

Функції бізнес-процесу 
“Постачання товару” 

Учасники виконання бізнес-процесу 
“Постачання товару” 

Д
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по
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ан

ня
 

М
ар

ке
то
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К
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М
ен
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ж

ер
 

ма
га

зи
ні

в 

Управління бізнес-процесом   В      

В.1.1. Складання асортименту З П В К І І І 
В.1.2. Складання запиту до 
постачальників 

 П В     

В.1.3. Пошук постачальників   В     
В.1.4. Розгляд пропозицій від 
постачальників 

 П В     

В.1.5. Підбір постачальників у 
відповідності до умов 

 В      

В.1.6. Проведення попередніх 
переговорів 

 В У У    

В.1.7. Підписання угоди З В І І І  І 
В.1.8. Внесення постачальника в базу 
даних 

  В     

В.1.9. Робота з постачальниками товару  І В     
В.1.10. Підбір альтернативного 
постачальника 

 П В     

В.1.11. Створення кодів на новий товар  І І    І 
В.1.12. Замовлення товару у 
постачальників 

  В    К,І 

В.1.13. Аналіз товарних залишків  Х,І В     
В.1.14. Замовлення товару зі складу    В     
В.1.15. Внутрішнє переміщення товару   В     
В.1.16. З’ясування причин 
недопоставки та термінів допоставки 
товару постачальником 

  В     

В.1.17. Внесення постачальника в 
графік оплати за товар 

  В     

В.1.18. Контроль виконання графіку 
оплати за товар постачальникам 

 В І     

В.1.19. Оплата за товар  В, Х      
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В рамках такого використання на основі зазначеної моделі бізнес-

процесів і класифікатора бізнес-процесів визначається класифікатор функцій 

підприємства. Класифікатор функцій зіставляється зі структурними 

підрозділами, для побудови матриці відповідності “функції – ланки”, в якій 

рядки позначають функції, стовпці відображають ланки, або посади, а 

відповідності між функціями і ланками, або посадами визначаються певною 

дією, тобто функції прикріплені до відповідних ланок, або посад. Приклад 

матриці відповідальності для бізнес-процесу “Постачання товару” наведено у 

таблиці 3.3. У таблиці позначки означають наступне: В – несе 

відповідальність, З – атверджує, І – інформується, П – погоджує, К – 

консультує, У – бере участь у реалізації, Х – контролює виконання. 

Моделювання за ланцюжком “функції – ланки – матриці відповідності” 

дозволяє створювати Положення про підрозділи, де відображаються функції 

кожного підрозділу підприємства, а також посадові інструкції працівників 

підприємства. Відповідно, охарактеризована модель бізнес-процесів та 

організаційної структури підприємства роздрібної торгівлі може 

використовуватись як опорна для різних підприємств роздрібної торгівлі з 

доопрацюванням та адаптацією до умов діяльності та цілей конкретного 

підприємства. 

Головним призначенням моделі бізнес-процесів є закріплення бізнес-

процесів за підрозділами, що наведено у документі “Положення про 

процесно-організаційну модель”, а також закріплення функцій (операцій, дій) 

за виконавцями та ретельний, детальний опис процесу виконання функцій 

(операцій,  дій). Алгоритми та моделі детального опису бізнес-процесів 

підприємства роздрібної торгівлі є предметом наступних підрозділів. 

 

3.2. Обґрунтування проекту переходу підприємств роздрібної 

торгівлі до процесно-орієнтованої системи управління 

 

Для успішного впровадження процесно-орієнтованої системи 



149 
 
управління підприємствами роздрібної торгівлі важливо враховувати 

переваги та перешкоди, що можуть вплинути на проведення змін у системі 

управління підприємством.  

Таблиця 3.4 

Економічні інтереси та стимули переходу підприємств роздрібної 

торгівлі на процесно-орієнтовану систему за суб’єктами управління  

(авторська розробка) 
Суб’єкти  Економічні інтереси Економічні стимули  

Засновники, 
власники 
підприємств 

Підвищення ефективності 
господарювання, знижен-
ня рівня витратомісткості 
та підвищення 
прибутковості бізнесу; 
збільшення частки 
підприємства на ринку, 
капіталізація бізнесу; 
підвищення інвестиційної 
привабливості бізнесу 

- Зростання прозорості бізнес-процесів, їх 
стандартизації; 

- покращення передбачуваності та 
стабільності бізнесу; 

- візуалізація стратегії розвитку 
підприємства; 

-  впровадження норм сучасного 
корпоративного управління, стандартів 
менеджменту якості; 

- вихід на нові сегменти ринку 
Керівники 
структурних 
підрозділів 

Оптимізація 
управлінських задач; 
покращення умов  
планування потреби в 
ресурсах та їх розподілу; 
чітка визначеність 
відповідальності; 
зниження залежності від 
компетенцій підлеглих  

- покращення планування потреби в 
необхідних ресурсах; 

- уможливлення формування та зміни 
регламентів, інструкцій, описів діяльності; 

- визначення зон відповідальності, завдань 
підрозділів і виконавців, потоків 
інформації, документів, ресурсів; 

- формування у працівників навичок щодо 
моделювання бізнес-процесів; 

- підвищення гнучкості управління; 
- розширення можливостей для позитивних 

змін 
Провідні 
фахівці 

Покращення організацій-
ного та ресурсного 
забезпечення діяльності; 
чіткість у визначенні меж 
відповідальності за 
виконання робіт  

- уможливлення передачі знань між 
працівниками підприємства; 

- швидкість навчання нових працівників; 
- підвищення рівня командної взаємодії 

працівників  

Виконавчий 
персонал 

Формування зрозумілих та 
чітко визначених вимог до 
результатів праці 

- регламентованість завдань; 
- можливість отримання навчання за 

ключовими професійними компетенціями; 
- отримання мотивації та соціального 

забезпечення  
Інвестори Зниження рівня ризику 

інвестицій, 
висока захищеність прав 
інвестора 

- стабільність і прозорість діяльності як 
гарантія інвестицій; 

- зниження рівня ризику та оптимізація 
системи управління; 

- збільшення вартості акцій та інвестиційної 
привабливості підприємства  
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На нашу думку, для успішного переходу підприємства роздрібної 

торгівлі до впровадження процесно-орієнтованої системи управління слід 

врахувати й економічні інтереси основних суб’єктів управління 

підприємством, а саме: засновників, власників; керівників підрозділів; 

провідних фахівців; інвесторів. Тоді можна обґрунтувати мотиви і стимули 

впровадження процесно-орієнтованої системи управління (табл. 3.4). 

Регламентування організації та виконання робіт доцільно здійснювати 

за допомогою документа “Проект з побудови процесно-орієнтованої системи 

управління” (табл. 3.5). За своєю суттю цей документ є внутрішнім 

“контрактом” на виконання робіт за проектом: “побудова мережі магазинів, 

створення та впровадження процесно-орієнтованої системи управління” між 

замовником робіт – керівником підприємства, та виконавцями – проектною 

групою (та робочими групами проекту). 

Таблиця 3.5 

Типова структура документа “Проект з побудови процесно-орієнтованої 

системи управління” (авторська розробка) 
Назви розділів 

документа 
Зміст розділів документа 

Початкові положення 
Сфера застосування документа 
Призначення  документа 

Загальні положення 
Призначення проекту 
Цілі проекту 
Обсяг проекту 

Погодження за 
проектом 

Передбачуваний склад результатів проекту 

Організація та відповідальність за виконання робіт за проектом 

Комунікації та взаємодія між учасниками проекту 

Залежності: умови й обставини, що впливають на ефективність 
виконання робіт за проектом та не залежать від учасників 
проекту 
Ризики 

Графік робіт за проектом 

Етапи виконання проекту 

Засоби та ресурси 

 

Цей документ є підставою для ініціації робіт і не змінюється в ході 
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виконання проекту з побудови процесно-орієнтованої системи управління. 

Документальне оформлення проекту дає можливість: чітко визначити 

інфраструктуру управління проектом; зафіксувати зобов’язання між всіма 

задіяними в проекті сторонами; сформулювати та затвердити розпорядження 

і зміни, що діють на підприємстві протягом періоду виконання проекту. 

Основними цілями проекту з побудови процесно-орієнтованої системи 

управління підприємства роздрібної торгівлі є: моделювання та оптимізація 

системи управління з досягнення стратегічних цілей підприємства та 

забезпечення умов ефективного управління бізнес-процесами верхнього 

рівня на підприємстві; позиціонування структур управління всередині 

підприємства; опис бізнес-процесів верхнього рівня; створення механізму 

взаємодії між підрозділами (на основі підходу внутрішньої клієнт-

орієнтованості); оптимізація управлінської й організаційної структур за 

рахунок чіткого розподілу функціональних обов’язків персоналу, 

відповідальності, створення механізмів взаємодії між підрозділами та 

механізмів вирішення системних конфліктів; підвищення мотивації та 

відповідальності керівників структурних підрозділів за досягнення цілей 

підприємства.  

Вважаємо за доцільне підприємствам роздрібної торгівлі виконувати 

проект переходу до процесно-орієнтованої системи управління в шість 

етапів. Підготовчий етап - “Передпроектна підготовка” включає в себе 

розробку загального плану проекту та детальних планів всіх етапів проекту.  

Результатом цього етапу є затверджений план робіт за проектом; визначена 

організаційна структура, експертний склад проектної групи та 

підпорядкування; розроблений корпоративний стандарт із визначенням 

ієрархії та переліку документів, що регламентують діяльність підприємства; 

затверджена архітектура бізнес-процесів верхнього рівня та організаційна 

структура підприємства. Наступним етапом є “Створення проектної групи та 

легалізація проекту для працівників підприємства”. В процесі виконання 

цього етапу здійснюється підбір експертів до проектної групи з числа 
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працівників підприємства та визначається відсоток загального фонду 

робочого часу, що буде виділений ними на реалізацію проекту. 

Інформування всіх працівників підприємства про майбутні зміни в 

регламентації та управлінні діяльністю підприємства дає можливість 

поступово підготувати персонал до впровадження процесно-орієнтованої 

системи управління. Результатом етапу є створена проектна група з 

визначеними повноваженнями та розподіленою відповідальністю за 

реалізацію проекту. Третій етап виконання проекту “Аналіз поточної системи 

діяльності управлінської структури” дає можливість визначити, які процеси 

відбуваються на підприємстві, яким чином вони узгоджені з роботою 

функціональних підрозділів, як здійснюється управління діяльністю 

підприємства. Це дозволяє проаналізувати комунікації на підприємстві; 

підібрати існуючі та використовувані в діяльності підприємства документи; 

визначити та схематизувати ключові бізнес-процеси у вигляді, як вони вже 

відбуваються на підприємстві. Результатом цього етапу є: регламентована 

поточна діяльність підприємства за затвердженим корпоративним 

стандартом; визначені вимоги до бізнес-процесів “як має бути” (на основі 

проведеного аналізу та затвердженої організаційної структури). Наступний 

етап – “Оптимізація системи діяльності структурних підрозділів 

підприємства”. Процедурами цього етапу є: опису бізнес-процесів 

підприємства “як має бути” і процесів взаємодії працівників; деталізація 

бізнес-процесів і їх графічне оформлення; доопрацювання стандартів та 

інструкцій із регламентації роботи персоналу підприємства. Результатом 

цього етапу є повністю розроблена згідно із затвердженим корпоративним 

стандартом документація, що регламентує діяльність управлінської і 

організаційної структури підприємства. Етап “Впровадження оптимізованої 

системи управління в дію” полягає у супроводі процесу впровадження 

системи управління, проведенні навчання персоналу, аналізі управління 

документообігом підприємства, а також корекції та доопрацювання 

регламентів із урахуванням особливостей і вимог власників та керівництва 
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підприємства. Результатом є впроваджена процесно-орієнтована система 

управління підприємством. На останньому етапі “Завершення проекту” 

підбиваються підсумки проекту та оцінюються результати впровадження 

процесно-орієнтованої системи управління. 

Таблиця 3.6 

Ризики за проектом побудови та впровадження процесно-орієнтованої 

системи управління на підприємстві роздрібної торгівлі та способи їх 

мінімізації (авторська розробка) 

Ризики Способи мінімізації 
Супротив персоналу змінам або 
відсутність віри у можливість 
змін 
 

Гарантія зі сторони керівництва діяти згідно з 
формалізованими та затвердженими  правилами, 
дотримання цих правил. 
Розробка системи проектної мотивації учасників 
робочої групи, а саме: матеріальної та нематеріальної 
винагороди після завершення проекту. 

Неможливість здійснення 
проекту у зв’язку з високим 
завантаженням учасників 
проекту поточними 
оперативними задачами. 

Ретельне планування проекту і погодження термінів і 
задач з учасниками проекту і керівниками. 
Забезпечення керівництвом ресурсу часу, 
передбаченого в проекті. 

Невиконання термінів проекту. 
 

Контроль статусу виконання проектів керівником 
проекту. 
Погодження термінів і задач проекту зі всіма 
учасниками, задіяними в проекті.  

Припинення проекту в силу 
зниження пріоритету проектних 
задач; відсутність  
фінансування; відсутність 
ресурсної підтримки; 
нерозробленість ключових 
документів. 

Розуміння керівництвом компанії цілей розвитку 
підприємства та пріоритетів. 

Непогодження керівництва зі 
змістом документації на фазі 
впровадження. 

Погодження основної документації з керівництвом на 
фазі розробки.  
Розробка документів другого рівня лише після 
затвердження керівництвом основної документації 
або письмового підтвердження згоди. 

При переході підприємства роздрібної торгівлі на процесно-

орієнтовану систему управління на етапах регламентації та оптимізації 

бізнес-процесів, а особливо при впровадженні процесно-орієнтованої 

системи управління виникає ряд ризиків, які необхідно врахувати та 

мінімізувати (табл. 3.6).   
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Рис. 3.6. Алгоритм опису бізнес-процесів підприємства роздрібної торгівлі 

(авторська розробка) 

За результатами аналізу різних методів опису бізнес-процесів та 

практичної апробації алгоритм опису бізнес-процесів підприємства 

 Побудова механізму управління процесом 1

Розробка потоків інформації за процесом 1

Оформлення документації за процесом 1

 Визначення обмежень та цілей бізнес-процесів верхнього рівня 

Створення робочих груп за окремими бізнес-процесами 
верхнього рівня 2 

1 

 

Визначення взаємодії за процесом 

Опис бізнес-процесу “як є” 

Підбір документів за процесом 

Виявлення та обговорення “вузьких місць” процесу 

Проектування бізнес-процесу “як має бути” 

Розробка регламенту бізнес-процесу “як має бути” 

Уточнення за процесом 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

Ідентифікація, визначення та обговорення показників, параметрів, 
ресурсів бізнес-процесів 

1
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роздрібної торгівлі наведено на рис. 3.6. 

У результаті реалізації документально закріпленого проекту з переходу 

підприємства роздрібної торгівлі на процесно-орієнтовану систему 

управління згідно з визначеним алгоритмом опису бізнес-процесів 

підприємства, отримується пакет стандартизованих та систематизованих 

нормативних положень (внутрішній корпоративний стандарт), що 

узагальнюють розрізнені інформаційні дані керівників та працівників 

підрозділів про те, як функціонують бізнес-процеси підприємства; 

ідентифікують особливості функціонування підприємства; співвідносять 

завдання і ресурси, виконавців і процеси, показники результатів та міри 

реалізації стратегії розвитку бізнесу. 

Це дає можливість чіткіше визначити та управляти процесами на 

підприємстві (зафіксувати зони відповідальності, завдання підрозділів і 

персоналу, потоки інформації, документів, ресурсів); уникнути залежності 

функції (операції, роботи, дії) від конкретної особи; зробити інформацію 

явною та доступною для передачі, ознайомлення, розуміння; зробити бізнес 

більш стандартизованим, що дозволяє збільшувати кількість магазинів за 

єдиними корпоративними стандартами. 

Документи, що регламентують діяльність підприємства, потрібно 

розробляти за двома регламентами: за бізнес-процесами та за підрозділами. 

При цьому вважаємо, що базовими мають бути регламенти за бізнес-

процесами. Відповідно, до опису бізнес-процесів необхідно підходити 

системно та зібрати всю необхідну для подальшого регламентування 

інформацію. Для цього нами пропонується “Операційна карта”, структура 

якої дозволяє отримати наступну інформацію: найменування процесу 

верхнього рівня; найменування підрозділу; границі процесу: основні входи і 

виходи процесу; вимоги до ресурсів (фінансових, матеріально-технологічних, 

персоналу, інформації, приміщень); власник процесу; учасники процесу; 

терміни виконання процесу; періодичність виконання процесу; планова 

документація за процесом; звітна документація за процесом; показники 
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процесу та результатів процесу; підпроцеси та функції процесу з 

закріпленням відповідальності, зазначенням входів та виходів, а також 

постачальників та клієнтів кожної функції. Приклад операційної карти за 

бізнес-процесом “Постачання товару” наведено у додатку 3.2. 

Крім того, для наочного відображення бізнес-процесу потрібно скласти 

його схему, яка допомагає встановити взаємодію між процесами-

постачальниками та процесами-клієнтами. Приклад схеми бізнес-процесу 

“Постачання товару” наведено у додатку 3.3. Для визначення штату та 

закріплення відповідальності за виконання функцій за бізнес-процесом 

формується матриця відповідальності, приклад якої наведено у додатку 3.4.  

На основі операційної карти, схеми бізнес-процесу та матриці 

відповідальності складаються регламенти виконання бізнес-процесів з 

додатками та положення про підрозділи з додатками. 

Для здійснення управління бізнес-процесом потрібно застосовувати 

цикл Демінга, згідно з яким за кожним бізнес-процесом здійснюється 

планування, виконання, перевірка (контроль діяльності), аналіз та вносяться 

необхідні зміни.   

Для цього необхідно ввести відповідні показники за результатами 

кожного бізнес-процесу. Для підприємств роздрібної торгівлі, що 

здійснюють торгівлю у мережі магазинів, нами розроблені основні показники 

оцінювання управління бізнес-процесами. При розробці показників бізнес-

процесів важливими, на нашу думку, є певні критерії. По-перше, показник 

має надавати інформацію про ефективність бізнес-процесу, по-друге, власник 

бізнес-процесу має бути ресурсозабезпеченим, щоби нести відповідальність 

за виконання спланованих показників. Вважаємо також, що в господарській 

діяльності підприємств роздрібної торгівлі слід особливу увагу приділити 

показникам, які мають негативний вплив на господарську діяльність 

підприємства, наприклад, характеризують причини недоотримання прибутку 

чи покращення фінансового результату (так звані показники дисонатори) 

(табл. 3.7).  
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Таблиця 3.7 

Основні показники аналізу бізнес-процесів підприємства роздрібної 

торгівлі (авторська розробка) 

Код Бізнес-
процес  

Показники-стимулятори Показники-дисонатори 
 

В.1. Постачання 
товару 

- Коефіцієнт оборотності 
товарних запасів; 

- терміни обороту товарів; 
- частка доходу від продажу 

нових товарних позицій; 
- відсоток постачальників, що 

доставляють товар за цінами 
національних мереж 

- Частка низьколіквідних 
асортиментних позицій; 

- відсоток рекламацій від 
постачальників 

В.2. Маркетинг - Частка витрат на маркетингові 
акції, профінансовані 
постачальниками; 

- частка витрат на введення 
товарних новинок, 
профінансованих 
постачальниками; 

- частка витрат на послуги 
рекламних підрядників; 

- приріст обсягу товарообороту 
на 1 грн. витрат на маркетинг; 

- приріст продажу акційних 
асортиментних позицій під час 
акції; 

- приріст продажу акційних 
асортиментних позицій після 
закінчення акції 

- Частка неефективних каналів 
реклами; 

- відсоток недоотриманого 
прибутку через неефективний 
продаж полиць 
постачальникам  

В.3. Складування 
та 
зберігання 
товару 

- Відсоток списання товарів; 
- частка заповнення складських 

площ; 
- частка заповнення складського 

об’єму 

- Відсоток  невідповідності 
товарів стандартам; 

- відсоток прийняття товару з 
невідповідним терміном 
зберігання; 

- відсоток отриманого 
незамовленого товару 

В.4. Продаж 
товару 

- Товарооборот; 
- товарооборот в розрахунку на 1 

кв. м торгової площі; 
- частка товарів на складі; 
- товарооборот на 1 грн. фонду 

оплати праці; 
- середній чек;  
- частка покупців, власників 

карток лояльності; 
- середня швидкість 

обслуговування покупця на касі 

- Відсоток збиткових продажів; 
- відсоток крадіжок від 

товарообороту; 
- відсоток рекламацій від 

покупців 
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Продовження таблиці 3.7 
В.5. Виробництво - Дохід від виробництва власної 

продукції; 
- рентабельність продукції 

власного виробництва; 
- частка продажу продукції 

власного виробництва в 
товарообороті; 

- середня надбавка виробництва 

Відсоток списання продукції 
власного виробництва 

 

Г.1. Аудит - Витрати на перевірку 
підконтрольних процесів; 

- відсоток зниження 
перевищених бюджетних 
витрат за бізнес-процесами 

- Відхилення від термінів 
подачі звітності по 
інвентаризації; 

- відсоток пропущених 
помилок при обліку товару 

Г.2. Забезпечення 
фінансами 

- Відсоток довготермінових 
кредитів від загальної суми 
позикового капіталу; 

- відсоток виконання бюджету за 
бізнес-процесами; 

- відсоток зниження витрат з 
резервного фонду 

- Частка фінансових 
розрахунків, здійснена з 
відхиленням від графіку 
платежів;  

- збитки від товарообороту 
через помилки обліковця 

Г.4. ІТ-
забезпечення 
та зв’язок 

- Сума витрат на підтримку 
інформаційних систем до 
загального товарообороту; 

- відсоток зниження витрат за 
рахунок впровадження 
інформаційних систем; 

- відсоток зниження кількості 
критичних збоїв в роботі 
апаратного та програмного 
забезпечення 

- Кількість несанкціонованих 
проникнень в мережу 
підприємства ззовні; 

- кількість несанкціонованих 
доступів до даних з локальної 
мережі підприємства 

Г.5. Забезпечення 
безпеки 

- Витрати на перевірку 
контрагентів; 

- витрати на перевірку 
персоналу;  

- співвідношення повернених сум 
до суми недостачі 

- Співвідношення суми 
недостачі до товарообороту; 

- кількість виявлених крадіжок 
покупцями; 

- кількість порушень 
персоналом магазину  

Г.6. Кадрового 
забезпечення 

- Кількість відкритих вакансій; 
- середні витрати на пошук та 

підготовку одного фахівця; 
- коефіцієнт плинності персоналу 

- Відхилення від планового 
бюджету; 

- термін незакритих вакансій 
 

 

Постійний розвиток торговельної мережі підприємств роздрібної 

торгівлі вимагає раціонального розміщення торгових об’єктів та належної  

ефективності капітальних вкладень. 

Додамо, що впровадження процесно-орієнтованої системи управління 

зумовлено необхідністю розвитку (розширення) торгової мережі, а 
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особливістю формування процесно-орієнтованої системи управління 

підприємства роздрібної торгівлі є поєднання процесного та проектного 

підходів до управління. 

Для розвитку підприємств роздрібної торгівлі необхідне розширення 

мережі магазинів за рахунок відкриття нових торгових точок. Управління 

проектом із відкриття нових торгових точок здійснюється за проектним 

методом. Структура проекту “Відкриття магазину” для підприємства 

роздрібної торгівлі подана у таблиці 3.8.  

Таблиця 3.8 

Структура проекту “Відкриття магазину” (авторська розробка) 
Етапи проекту Складові процесу 

1. Ініціація 
проекту 

1.1. Визначення вимог до приміщення під магазин 
1.2. Аналіз приміщення за визначеними вимогами 
1.3. Аналіз заробітної плати в регіоні  
1.4. Аналіз місця знаходження приміщення 
1.5. Аналіз постачальників в регіоні 
1.6. Формування планового бюджету проекту 
1.7. Оренда приміщення 

2. Планування 
проекту 

2.1. Повідомлення постачальників про відкриття об’єкта торгівлі 
2.2. Проектування і розробка технічної документації на об’єкт  торгівлі 
2.3. Складання кошторису за проектом 

3. Виконання 
проекту 

3.1. Подання заявок у підрозділи 
3.2. Надання вимог до програмного забезпечення 
3.3. Оформлення кредитів згідно з кошторисом  
3.4. Виготовлення проекту торгової точки 
3.5. Взаємодія з підрядниками (постачальниками) 
3.6. Відкриття рахунків на інкасацію, печатки, штампи 
3.7. Виконання будівельних і ремонтних робіт, проведення комунікацій 
до торгової точки 
3.8. Визначення постачальників обладнання та устаткування 
3.9. Забезпечення торгової точки обладнанням та устаткуванням 
3.10. ІТ-забезпечення 
3.11. Проведення маркетингових дій 
3.12. Забезпечення постачання товару 
3.13. Оформлення дозвільної документації та РРО 
3.14. Забезпечення персоналом 
3.15. Відкриття магазину 

4. Завершення 
проекту 

4.1. Аналіз реалізації проекту 
4.2. Підбиття підсумків 

 

При його формуванні важливо враховувати наступну інформацію: 

основні задачі і цілі проекту; організаційну структуру проекту; ризики за 
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проектом і управління ними; контрольні події проекту; базовий графік робіт; 

кошторис витрат; потреби в ресурсах; перелік документів та інформаційні 

потоки за проектом.  

Проектне управління відрізняється від процесного тим, що 

послідовність функцій за процесом відома, а за проектом – нова. Проект має 

початок і закінчення, а процес постійно повторюється. Проект виконує 

проектна група, що складається з посадових осіб із різних підрозділів, а 

процес зазвичай виконується в межах одного підрозділу. Однак для 

підприємства роздрібної торгівлі проект “Відкриття магазину” – постійно 

повторюваний процес, тобто він має ознаки і проекту, і процесу.  

Таблиця 3.9 

Структура етапу “Планування проекту” проекту “Відкриття магазину” 

(авторська розробка) 
Складові процесу Декомпозиція процесу 

 2.1. Повідомлення 
постачальників про відкриття 
торгової точки 

- 

2.2. Проектування і розробка 
технічної документації на 
об’єкт торгівлі 

2.2.1. Формування ескізу 
2.2.2. Затвердження ескізу 
2.2.3. Підготовка ескізного проекту 

2.3. Складання кошторису 
проекту 

 

2.3.1. Розробка бланку кошторису 
2.3.2. Складання кошторису на пошук персоналу 
2.3.3. Розробка планограми магазину 
2.3.4. Формування вимог до постачальників 
маркетингових послуг 
2.3.5. Розробка макетів на внутрішнє і зовнішнє 
оформлення магазину 
2.3.6. Розрахунок витрат на пошиття фірмового одягу 
для персоналу магазину 
2.3.7. Планування рекламної активності під час 
відкриття магазину 
2.3.8. Робота з постачальниками сигналізації 
2.3.9. Робота з постачальниками відеонагляду 
2.3.10. Робота з підрядниками будівельних і ремонтних 
робіт 
2.3.11. Робота з постачальниками обладнання 
2.3.12. Зведення кошторису 
2.3.13. Аналіз розробленого кошторису 
2.3.14. Розсилка затвердженого кошторису учасникам 
проекту 

 



161 
 

Вважаємо, що для проекту “Відкриття магазину” деякі складові 

потребують додаткової декомпозиції. Для прикладу наведемо повний склад 

етапу “Планування проекту” (табл. 3.9). 

Для успішної реалізації проекту слід особливу увагу приділити 

визначенню переліку контрольних подій.  

Перелік контрольних подій, на нашу думку, має містити такі складові: 

початок проекту; оцінка доцільності реалізації проекту; інформування 

керівників структурних підрозділів про підписаний договір оренди 

приміщення під новий об’єкт торгівлі; розсилка бланку кошторису 

учасникам проекту; затвердження кошторису проекту; подання заявок на 

залучення персоналу в структурні підрозділи; інформування керівників 

структурних підрозділів про закінчення будівельних і ремонтних робіт у 

приміщенні під новий об’єкт торгівлі; інформування керівників структурних 

підрозділів про отримані дозволи від контролюючих органів; відкриття 

магазину; підбиття підсумків за проектом. Цей перелік дає можливість 

своєчасного контролю реалізації проекту.  

Регламент проекту “Відкриття магазину” в повному обсязі наведено у 

додатку 3.5. Він містить всю інформацію про послідовність дій (операцій, 

робіт) з виконання проекту, а для кожної дії визначені вхідні та вихідні дані, 

цілі та технологія виконання, критерії оцінювання результатів, 

призначаються відповідальний та працівники - учасники виконання.  

У подальшому це дає можливість автоматизувати процес, 

розраховувати виконання усіх операцій за процесом у закладені терміни, 

здійснювати контроль виконання. Процес “Відкриття магазину” нами 

стандартизований. Для кожного виконавця, задіяного у проекті, розроблено 

окремий документ “Планове виконання робіт”, який містить всю потрібну 

інформацію для виконання робіт за процесом. Для прикладу, наведемо 

зазначений документ для маркетолога (табл. 3.10). 

Терміни виконання робіт вказуються з діаграми Ганта, кошти – згідно 

до затвердженого бюджету проекту. 
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Таблиця 3.10 

Планове виконання робіт за проектом “Відкриття магазину” для 

маркетолога (авторська розробка) 
Найменування 

робіт 
Потоки документації та 
матеріальних ресурсів 

Одержувач 
результату робіт 

Примітки 
(робота, яка 

передує 
вказаній) 

Вхід Вихід 

1.4. Аналіз 
місця 
знаходження 

Анкета-заявка 
на пошук 
приміщення 

Оцінка місця 
розташування 
приміщення 

Керівник проекту 1.1.2. Пошук 
приміщення 

2.3.3. Розробка 
планограми 
магазину 

Проект 
магазину 
 
 

Планограма 
викладки 
товару 

Керівник проекту,  
керівники відділів 
маркетингу,  
постачання 

2.3.14. Розсилка 
затвердженого 
кошторису 

2.3.4. 
Формування 
вимог до 
постачальників 
маркетингових 
послуг 

Проект 
магазину 
 

Бланк вимог до 
постачальників 
за проектом 

Постачальни-ки 2.3.14. Розсилка 
затвердженого 
кошторису 

2.3.5. Розробка 
макетів на 
внутрішнє і 
зовнішнє 
оформлення 

Макети, 
орієнтов-ний 
кошторис 
витрат РІС  

Аналіз витрат 
по 
постачальника
м 

Керівник проекту, 
керівник відділу 
маркетингу 

2.3.4. 
Формування 
вимог до 
постачальників 
маркетингових 
послуг 

2.3.6. 
Прорахунок 
пошиття 
фірмового 
одягу для 
працівників 
магазину 

Штатний 
розпис 

Кошторис на 
пошиття одягу 

Керівник проекту, 
керівник 
фінансового 
відділу 

2.3.14. Розсилка 
затвердженого 
кошторису 

2.3.7. 
Планування 
рекламної 
активності під 
час відкриття 
магазину 

Бланк 
рекламного 
бюлетеня 
відкриття 

Рекламний 
бюлетень на 
відкриття 
(особливості 
акції, бюджет) 

Керівник проекту 2.3.14. Розсилка 
затвердженого 
кошторису 

3.11.1.Проведе
ння 
маркетингових 
досліджень 

Погодже-ний 
кошторис 

Результати 
маркетингових 
досліджень 

Керівник проекту, 
менеджер з 
постачання 

- 

3.11.2. Запуск 
маркетингових 
дій 

Погодже-ний 
кошторис 

Акт виконаних 
робіт, накладні, 
рахунки за 
надані послуги 
від 
постачальників 

Керівник проекту, 
керівник 
фінансового 
відділу 

3.11.1. 
Проведення 
маркетингових 
досліджень 
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 Продовження таблиця 3.10 
3.11.3. Запуск 
рекламної 
кампанії на 
відкриття 

Погодже-ний 
кошторис 

Акт виконаних 
робіт, накладні, 
рахунки за 
надані послуги 
від 
постачальників 

Керівник проекту, 
керівник 
фінансового 
відділу 

3.11.2. Запуск 
маркетингових 
дій 

4.1.1. Аналіз 
рекламної 
кампанії 

Статистика 
продажів 

Аналіз 
рекламної 
кампанії 

Керівник проекту  - 

 

Такий документ дає чітку структурованість виконання робіт за проектом. 

Зважаючи на те, що учасники проекту виконують щоденні функціональні  

обов’язки і на виконання проектних робіт витрачають частину робочого часу, 

то документ дає можливість наочно бачити задіяність посадової особи в 

проекті, а також розрахувати та спланувати час на виконання робіт за 

проектом. Вагомий вплив на загальну тривалість проекту мають так звані 

“критичні роботи” – це роботи, затримка яких обов’язково вплине на дату 

початку інших робіт, отже, на дату завершення всього проекту. Тому, 

розроблений документ містить інформацію про роботи, без реалізації яких 

неможливо приступити до виконання наступної планової роботи. Це дає 

змогу своєчасно обмінюватись інформацією з іншими учасниками за 

проектом та управляти термінами виконання проекту в цілому. 

 Загалом доступ до всього пакету стандартів за проектом повинні мати 

лише керівництво підприємства та керівник відділу розвитку. Інші учасники 

проекту повинні мати доступ лише до своєї частини робіт за проектом. Таким 

чином формується інструментарій стандартизації процесу відкриття нових 

об’єктів роздрібної торгівлі, перевагами якого є диференціація завдань і 

функцій за посадовими одиницями, що забезпечує конфіденційність 

реалізації проекту, оптимізацію ресурсів та часових витрат, що важливо в 

умовах жорсткої конкуренції. 

 Загальний регламент проекту, на нашу думку, потрібно оформляти 

документом “Корпоративний стандарт управління проектом”, який 

наведений у додатку 3.6. 
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 Наголосимо на важливості врахування ризиків за проектом, зокрема із 

застосуванням моделі, в якій ризики розподіляються та описуються за 

групами: фінансові, маркетингові, технологічні, юридичні, кадрові, та за 

критеріями: імовірність настання та загрози від настання ризику.  

Таблиця 3.11  

Перелік пріоритетних для підприємств роздрібної торгівлі ризиків та 

засоби їх нейтралізацції (авторська розробка) 

Ризики Відпові-
дальні 

План запобігання/реагування 

Стратегія 
запобігання/ 
реагування 

Заходи із запобігання ризику 
Заходи із реагування 

при виникненні 
ризику 

Методика 
бюджетування  

ризик-
менеджменту 

Призупинено 
фінансування 
проекту 
 

Директор Уник-
нення  

Пошук нових інвесторів Затримки оплати 
постачальникам у 
інших напрямках, 
зміна пріоритетності в 
оплатах, перевід 
коштів на відновлення 
проекту. 

% від вартості 
отриманого 
кредиту 
(позики), 
В середньому 
5% від бюджету  

Постачальник 
не 
дотримується 
термінів 
виконання 
договорів 
купівлі 
обладнання, 
ремонтних 
роботи, 
надання послуг 
робіт 

Менеджер 
з закупки 
обладнання
, 
Керівник 
проекту 

Мінімі-
зація 

1. Пошук нових 
постачальників. 
2. В договорах передбачити 
відтермінування платежів та  
процедура повернення коштів. 
3. Мати резерв постачальників. 

Звернення до інших 
постачальників, 
повернення коштів від 
старих 
постачальників, 
допомога при 
постачанні 
обладнання. 

Транспортні 
послуги, 
вартість 
непоставленого 
обладнання. До 
1% від бюджету. 

Збої в роботі 
комунікацій 

Керівник 
проекту 

Мінімі-
зація 

1. Закупівля дизель-генератора, 
та іншого необхідного тех. 
обладнання (бойлери, бочки, 
машина високого тиску).  
2. Створення бази контактів з 
аварійними службами.  
3. База даних  щодо оренди тех. 
обладнання. 

Виклик аварійних 
служб, під’єднання 
тех. обладнання. 

Вартість купівлі 
та/або оренди 
тех. обладнання. 
До 20% від 
вартості 
бюджету 
(одноразово) 

Затримка в 
отриманні 
кредитів 

Менеджер 
з банками 

Мінімі-
зація 

1. Паралельна робота з іншими 
банками.  
2. Вибір стабільних банків. 

1. Задоволення вимог 
банку.  
2. Отримання кредиту 
в ін. банках. 

До 1% від 
вартості 
бюджету. 

Втрата 
потенційних 
працівників у 
зв’язку з тим, 
що вони вже 
встигли знайти 
іншу роботу 

Керівник 
персоналу 

Мінімі-
зація 

1. Кадровий резерв.  
2. Своєчасне відкриття 
магазину. 
3. Навчання персоналу по 
взаємозамінності.  

1. Тимчасове 
переміщення 
персоналу з 
працюючих магазинів. 
2. Пошук персоналу з 
резерву або нового. 

Вартість 
відрядження, 
пошук через 
кадрові фірми 
тощо.  
До 1% від 
вартості 
бюджету. 

Поломки у 
обладнані 

Керівник 
проекту 

Мінімі-
зація 

1. Закупівля в добросовісних 
постачальників. 
2. Перевірка при отриманні та 
встановленні обладнання. 
3. Встановлення стабілізаторів. 
4. Перевірка до відкриття 
торгової точки. 
5. База тех. служб, сервісних 
служб. 

Виклик 
постачальника, тех. 
служб, сервісних 
служб 

Послуги 
виклику служб 
та з/ч  
До 0,3% від 
вартості 
бюджету. 
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Відповідно отримуються пріоритетні ризики, які і враховуються у 

проекті (табл. 3.11). 

Перевагами такої моделі є наявність чітко розроблених планів за 

категоріями: запобігання ризику та реагування при виникненні ризику.  

 Для переходу підприємства роздрібної торгівлі на процесно-

орієнтовану систему управління необхідно розробити корпоративний 

стандарт регламентування торговельно-економічної діяльності підприємства. 

Вдосконалення регламентування та впровадження процесно-орієнтованої 

системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі є предметом 

наступного підрозділу дослідження. 

  

3.3. Вдосконалення регламентування та впровадження процесно-

орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі 

У процесно-орієнтованому підході до управління первинною є 

відповідь на питання: “Як відбувається процес?”. Якщо вибудуваний 

ланцюжок функцій процесів, закріплена відповідальність за виконання 

кожної функції, визначені основні критерії (показники) ефективності 

виконання бізнес-процесу, то діяльність стає логічно-послідовною і 

структурованою, що дає можливість її краще аналізувати, оптимізувати та 

покращувати. 

Розглянемо процес регламентації бізнес-процесів за корпоративними 

стандартами для переходу до процесно-орієнтованої системи управління 

детально на прикладі бізнес-процесу верхнього рівня “В.4. Продаж товару”, 

оскільки виконання саме цього бізнес-процесу здійснюється через об’єкт 

роздрібної торгівлі – підрозділ “Магазин”. Базовим документом для 

формування всіх необхідних регламентів для виконання і управління бізнес-

процесом є документ  “Операційна карта бізнес-процесу”, що містить всі 

підпроцеси та функції, які виконуються за відповідним бізнес-процесом 

верхнього рівня. З підсумками роботи проектної групи із опису бізнес-
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процесів підприємства роздрібної торгівлі визначаються та затверджуються: 

основні входи і виходи, а також схема організації кожного бізнес-процесу 

верхнього рівня. 

Розглянемо детальніше регламентування бізнес-процесів. На наш 

погляд, для підприємств роздрібної торгівлі найбільш оптимально розглядати 

3 рівні: бізнес-процес верхнього рівня (перший рівень опису), підпроцеси 

бізнес-процесу верхнього рівня (другий рівень опису), функції підпроцесів 

(третій рівень опису). Оскільки в подальшому з розроблених регламентів 

бізнес-процесів на основі закріпленої відповідальності за працівниками 

підприємства складаються посадові інструкції, вважаємо за доцільне 

використовувати для визначення робіт за бізнес-процесами термін “функція”. 

Таким чином, для кожного бізнес-процесу верхнього рівня вибудовується 

трирівнева структура, яка регламентується у документі “Положення про 

бізнес-процес верхнього рівня”. Крім того, визначаються результати 

виконання кожного бізнес-процесу (“виходи”), які стають постачальниками 

ресурсів (“входів”) для виконання наступного бізнес-процесу у загальній 

схемі організації діяльності підприємства.  

Наприклад, для підприємства роздрібної торгівлі бізнес-процес 

верхнього рівня “Продаж товару” одним із постачальників ресурсів є бізнес-

процес “Складування і зберігання товару”, який складається з підпроцесів 

“Прихід товару на склад”, “Товар на складі”, “Постачання товару зі складу в 

магазин”, “Списання товару”, кожен з яких, у свою чергу, складається з 

окремих функцій. Бізнес-процесам верхнього рівня, підпроцесам та функціям 

обов’язково присвоюються коди, які містять інформацію про належність до 

конкретного бізнес-процесу верхнього рівня та рівня ієрархії. Це дає змогу 

вибудувати їх у чіткій послідовності, тобто створити структуру бізнес-

процесів, встановити зв’язки з іншими бізнес-процесами (підпроцесами, 

функціями), узгодити всю діяльність підприємства та налагодити процесно-

орієнтовану систему управління, яку легко автоматизувати та контролювати.  

 Структуру бізнес-процесу верхнього рівня “Складування і зберігання 
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товару” представлено у таблиці 3.12. 

 Таблиця 3.12 

Структура бізнес-процесу верхнього рівня “Складування і зберігання 

товару” (авторська розробка) 

Бізнес-процеси 
верхнього рівня 

Підпроцеси Функції бізнес-процесів 

В.3. Складування і 
зберігання товару  

 

В.3.1. Прихід товару 
на склад 

 

В.3.1.1. Отримання товару і документів 

В.3.1.2. Приймання товару на склад 

В.3.1.3. Виявлення причин невідповідності 
товару при отриманні 
В.3.1.4. Повідомлення менеджера з 
постачання про недопоставку товару 
В.3.1.5. Оформлення недопоставки 

В.3.1.6. Занесення товару в електронну 
базу даних 
В.3.1.7. Повернення незамовленого товару 
В.3.1.8. Коригування документів від 
постачальника 
В.3.1.9. Друк цінників 

В.3.2. Товар на складі 
 

В.3.2.1. Розміщення товару на складі 
В.3.2.2. Зберігання товару на складі 
В.3.2.3. Виявлення причин невідповідності 
товару при зберіганні 
В.3.2.4.Прийняття рішення про 
невідповідний товар при зберіганні на 
складі 

В.3.3. Постачання 
товару зі складу в  
магазин 
 

В.3.3.1. Оформлення поставки у магазин / 
на виробництво 
В.3.3.2. Підбір товару 
В.3.3.3. Підготовка товару до поставки в 
магазини/Виробництво 
В.3.3.4. Транспортування товару в магазин 
В.3.3.5. Транспортування товару на 
виробництво 

В.3.4. Списання 
товару 
 

В.3.4.1. Підготовка товару до списання 
В.3.4.2. Списання товару з бази 
В.3.4.3. Знищення списаного товару 

 

Для процесно-орієнтованої системи управління підприємством 

роздрібної торгівлі порядок організації торговельно-господарської діяльності 

визначається документом “Регламент бізнес-процесу В.4. Продаж товару”. В 

співпраці проектна група має визначити та затверджувати основні входи і 
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виходи бізнес-процесу “Продаж товару”. Так, основними входами слід 

вважати товар та надруковані цінники, а основними виходами – інкасовані 

кошти, звіт касових апаратів, касовий ордер. 

Для успішного виконання бізнес-процесу необхідні ресурси, перелік 

яких погоджується керівництвом підприємства. Вважаємо, що для 

підприємств роздрібної торгівлі важливо оперувати: фінансовими ресурсами; 

персоналом; технологіями та інформацією; матеріалами; технікою; 

обладнанням; приміщеннями. 

Управління ресурсами здійснюється за допомогою регламентів та 

стандартів. Зокрема, параметри фінансових ресурсів закріплені у бюджеті 

бізнес-процесу; персоналу за кількістю і фаховістю регулюється положенням 

про підрозділ, стандартами роботи, штатним розписом, посадовими 

інструкціями та картами організації робочого місця; технологій та інформації 

визначаються стандартами та інструкціями (“Положення про бізнес-процес”, 

“Регламент виконання бізнес-процесу”, “Інструкція про проведення 

інвентаризації”, інші інструкції та процедури); приміщень (прибирання, 

оснащення та ремонт) визначаються “Регламентом з вимогами до 

приміщення”. На нашу думку, управління бізнес-процесом має визначатися 

плановою та звітною документацією. Плановими документами бізнес-

процесу “Продаж товару” є: план роботи магазину, інформація про відкриття 

нових магазинів, план товарообороту, бюджет мережі магазинів, бюджет 

бізнес-процесу “Продаж товару”. Перелік звітної документації слід 

формувати з наступних документів: довідка про хід процесу, протокол 

аналізу процесу за попередній період, результати аудиту процесу, щоденні 

звіти. 

Для здійснення контролю за виконанням процесу проектною групою 

розробляються та затверджуються керівництвом підприємства показники 

процесу та результатів процесу. Зокрема, вважаємо, що до показників 

ефективності бізнес-процесу “Продаж товару” важливо включити наступне: 

загальний товарооборот; рівень списання товарів; загальні витрати; “середній 
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чек”; частка товарів, повернених покупцями; відсоток крадіжок; відсоток 

збиткових продажів; рівень доходності за групами товарів; потік клієнтів на 

касі за періодами протягом дня; середня швидкість обслуговування покупця 

касиром на касі. 

Опис безпосереднього бізнес-процесу має здійснюватися під час 

інтерв’ю з працівниками, що відповідають та беруть участь у його виконанні, 

а структура для опису бізнес-процесу – містити наступну інформацію: 

функція бізнес-процесу, закріплений відповідальний за виконання та 

учасники у виконанні функції, вхід бізнес-процесу – що необхідно для 

успішного виконання бізнес-процесу (підпроцесу, функції), вихід бізнес-

процесу – що є результатом виконання бізнес-процесу (підпроцесу, функції), 

постачальник процесу – постачальником може бути тільки інший бізнес-

процес (підпроцес, функція), клієнт процесу – клієнтом може бути тільки 

інший бізнес-процес (підпроцес, функція). 

Бізнес-процес “Продаж товару” містить наступні функції: підготовка 

товару до викладки; викладка товару з цінниками на полиці, на вітрині та при 

касовій зоні; контроль викладки товару протягом дня, придатності товару в 

торговому залі, наявності цінників на весь асортимент товару; заміна 

цінників за необхідністю; обслуговування покупця; контроль товару в 

корзині покупця; реалізація товару через касу; інкасація; повернення товару 

покупцем. 

 Важливо, щоби “вихід” кожної функції був “входом” для іншої 

функції, що відстежується за допомогою відповідної схеми (рис. 3.6.).  

Таким чином, з використанням схеми бізнес-процесу визначається 

структура розділу “Функції процесу” документа “Операційна карта бізнес-

процесу”. В операційній карті бізнес-процесу “Продаж товару” (додаток 3.7) 

для зручності бізнес-процеси (підпроцеси, функції), постачальники та 

клієнти, які не входять у бізнес-процес “Продаж товару”, позначені 

курсивом. Сірим кольором позначені інші бізнес-процеси верхнього рівня та 

під процеси, пов’язані з бізнес-процесом “Продаж товару”. 
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Рис. 3.7. Схема бізнес-процесу верхнього рівня “В.4. Продаж товару”  

(авторська розробка) 
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  Зауважимо, що для здійснення управління бізнес-процесами 

необхідно формувати відповідні регламенти. Так, спочатку складається 

документ “Положення про бізнес-процес “Продаж товарів” (додаток 3.8), 

який містить наступні розділи: загальні положення, перелік функцій, що 

входять до складу бізнес-процесу, розподіл відповідальності за функції 

бізнес-процесу, управління виконанням бізнес-процесу. 

На основі цього документа далі має складатися “Матриця 

відповідальності” за виконання процесу (додаток 3.9), що відображає всі 

функції, які виконує з різним ступенем участі кожна посадова особа 

підприємства. Матриця відповідальності дає первинний зріз інформації для 

визначення рівня завантаженості кожної посадової особи, зокрема за 

кількістю виконуваних функцій. У подальшому при використанні Матриці 

відповідальності для персоналу складається Карта організації робочого місця 

посадової особи, в якій за кожною виконуваною функцією визначається 

термін та тривалість її виконання. Ця інформація дозволяє розрахувати 

оплату праці посадової одиниці, критерії ефективності, проаналізувати 

завантаженість посадової особи.  

“Операційна карта”, схема та “Матриця відповідальності” є основною 

для складання документа “Регламент виконання бізнес-процесу” (додаток 

3.10), який є основним документом для керівників усіх підрозділів 

підприємства та працівників адміністративно-управлінського апарату. 

Аналогічно описуються решта бізнес-процесів верхнього рівня, після 

чого складаються документи за функціональною структурою підприємства. 

“Регламент виконання бізнес-процесу” є базовим документом для подальшої 

автоматизації системи управління бізнес-процесами підприємства.  

Для прикладу, в табл. 3.13 подано структуру документа “Положення 

про магазин” (додаток 3.11).  

Оскільки працівники відповідають та беру участь у виконанні функцій 

із різних бізнес-процесів верхнього рівня, формується розділ документу 

“Задачі відділу” на основі документу “Матриця відповідальності” за бізнес-



172 
 
процеси верхнього рівня. Зокрема, працівники магазину виконують функції 

бізнес-процесів верхнього рівня “В.3. Складування та зберігання товару”. 

Таким чином, у документі “Положення про підрозділ “Магазин” у розділі 

“Участь у виконанні бізнес-процесу” вказано функції усіх бізнес-процесів  

верхнього рівня, в яких беруть участь штатні працівники магазину. 

Таблиця 3.13 

Структура документа “Положення про магазин” 

(авторська розробка) 
Розділи документа Структура розділу 

1. Загальні положення 1.1. Керівник відділу 
1.2. Цілі діяльності відділу 
1.3. Документація 
1.4. Відповідальність  

2. Організаційна структура відділу 2.1. Штатний розпис 

2.2. Організаційна діаграма 

3. Задачі відділу 3.1. Бізнес-процеси, що виконуються 
3.2. Участь у виконанні бізнес-процесів 
3.3. Інші задачі і функції 

4. Взаємодія з іншими відділами і 
зовнішнім середовищем  

4.1. Вхідні документи і об’єкти 

4.2. Вихідні документи і об’єкти  

 

Як видно з операційної карти та схеми, бізнес-процеси взаємодіють між 

собою на всіх рівнях, а також із зовнішнім середовищем, тому важливою є 

розробка розділу “Взаємодія з іншими відділами і зовнішнім середовищем”. 

Така взаємодія визначається та управляється за допомогою відповідної 

вхідної та вихідної документації. 

Уся інформація передається кожному з працівників в межах його 

компетенцій шляхом впровадження посадових інструкцій. Лише на 

кінцевому етапі стає можливим скласти посадові інструкції, які відповідають 

основним стратегічним цілям та задачам підприємства, а також відображають 

реальну діяльність, а не формальний набір функцій, притаманних посаді, як 

це відбувається при функціональному підході до управління. 

Для працівників підприємства на основі Положення про структурний 

підрозділ потрібно розробити документ “Карта організації робочого місця”, 
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приклад якої для робочого місця продавця магазину подано в додатку 3.12. 

Посадова інструкція повинна формуватися за стандартними розділами з 

додатковим розділом про потоки інформації.  

Для керівників структурних підрозділів цей документ повинен містити 

управлінські функції. Вважаємо за доцільне вдосконалити стандартний 

перелік розділів посадової інструкції для керівників структурних підрозділів 

підприємства роздрібної торгівлі, а саме визначити посадові обов’язки з 

урахуванням основних управлінських функцій. Таким чином, посадові 

обов’язки керівників структурних підрозділів будуть містити інформацію за 

категоріями згідно з класичним циклом управління. У підпорядкуванні 

керівника мережі магазинів за розробленою нами моделлю є підрозділи: 

магазин, склад, виробництво. Відповідно, керівник мережі магазинів 

забезпечує виконання цими підрозділами завдань керівництва підприємства 

відповідно до встановлених кількісних і якісних показників; організацію 

праці і керування, виконання нормативів матеріальних, фінансових і 

трудових витрат, а також ощадливу витрату всіх видів ресурсів; вживає 

заходів по забезпеченню підрозділів кваліфікованими керівниками, сприяє 

ефективному використанню їхніх знань і досвіду, створенню безпечних умов 

для їх праці; забезпечує застосування принципів матеріальної зацікавленості і 

відповідальності кожного з підлеглих керівників. 

На рис. 3.8 наведено перелік посадових обов’язків керівників 

структурних підрозділів підприємства роздрібної торгівлі за управлінськими 

категоріями. Крім виконання управлінських функцій, керівник мережі 

магазинів бере участь у погодженні та затвердженні асортименту товарів, 

внесенні змін до асортименту товарів; у формуванні складських залишків та 

внесенні змін до складських залишків; у затвердженні планів продажу 

магазинів, планів маркетингових акцій; у розробці і впровадженні 

розпродажів асортименту підприємства; у розробці та реалізації проектів, 

пов’язаних із діяльністю підрозділів: магазин, склад та виробництво; у 

розробці системи оплати праці керівників підпорядкованих підрозділів та 
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персоналу магазинів; у проведенні атестації працівників підпорядкованих 

підрозділів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.8. Типовий перелік посадових обов’язків керівника мережі магазинів за 

категоріями управлінського циклу (авторська розробка) 

- здійснення планування роботи підрозділів: Магазин, Склад та Виробництво; 
- здійснення планування виконання бізнес-процесів “Продаж товару”, “Складування та зберігання товару”, 
“Виробництво”; 
- погодження бюджетів магазинів “Степ”, відділів: Склад та Виробництво та бізнес-процесів “Продаж 
товару”, “Складування та зберігання товару”, “Виробництво”; 
- планування продажів для магазинів та погодження їх у керівника підприємства; 
- здійснення планування торгових площ. 
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- здійснення організації, і координації діяльності підрозділів: Магазин, Склад та Виробництво, спрямованої 
на скорочення термінів і витрат на складування та зберігання товару, виробництво, ведення торгівельних 
операцій, підвищення якості торгівельного обслуговування; 
- визначення цілей та завдань, пов’язаних з веденням роздрібної торгівлі і постановка їх перед менеджерами 
магазинів; 
- забезпечення своєчасного виконання планів продажів; 
- затвердження торгової надбавки на товар, що продається в магазинах; 
- здійснення оперативного реагування на інформацію, що надходить від менеджерів магазинів, керівника 
складу та головного технолога; 
- забезпечення високого рівня оборотності складських запасів в мережі магазинів; 
- забезпечення раціонального використання складських площ у т.ч. магазинів; 
- розробка та впровадження ефективних схем розстановки торгового та складського персоналу; 
- здійснення розробки і впровадження стандартів підприємства з організації зберігання, транспортування, 
продажу товару, виробництва, що сприяють скороченню витрат, зниженню понаднормових залишків. 

- здійснення контролю за взаємодією керівників підпорядкованих йому підрозділів;  
- здійснення контролю за зберіганням товару, у тому числі тимчасово знятого з продажу (місце, час, 
можливість продажу/повернення) та за переміщенням товару зі складу та між магазинами; 
- здійснення контролю за мерчендайзингом, наявністю та повнотою викладки товару в магазинах; 
- здійснення контролю за відповідністю зовнішнього вигляду магазину та товару на полицях; 
- здійснення контролю за дотриманням акцій в магазинах, проведенням розпродажів асортименту; 
- здійснення контролю за товарооборотом магазинів, залишками складу, порядком списання товару; 
- здійснення контролю за часткою доходу від виробництва у валовому доході; 
- здійснення контролю за встановленням торгової надбавки на товар; 
- здійснення контролю за правильністю і своєчасністю документообігу на підпорядкованих підрозділах;  
- здійснення контролю за виконанням процесу складування та зберігання товару, торгівлі, виробництва, 
дотриманням трудової дисципліни і якості роботи персоналу підпорядкованих підрозділів; 
- здійснення контролю за виконанням планів та бюджетів підрозділів : Магазин, Склад та Виробництво; а 
також бізнес-процесів: “Продаж товару”, “Складування та зберігання товару”, “Виробництво”; 
- здійснення контролю за роботою підлеглих керівників; 
- здійснення контролю за проведення робіт з дотриманням встановленого порядку звірки виконаних обсягів 
функцій та операцій за бізнес-процесами: “Складування та зберігання товару”, “Продаж товару”, 
“Виробництво”. 
- здійснення контролю за раціональним використанням кадрів та підвищенням професійної майстерності, а 
також за забезпеченням ефективності використання матеріальних, фінансових, технічних і трудових 
ресурсів у процесі трудової діяльності; 
- здійснення контролю за дотриманням правил і норм охорони праці та техніки безпеки при веденні 
діяльності підпорядкованих підрозділів. 

- аналіз якісних і кількісних показників роботи по виконанню бізнес-процесів: “Складування та 
зберігання товару”, “Продаж товару”, “Виробництво”, вживання заходів по усуненню виявлених 
недоліків; 
- складання аналітичних звітів з пропозиціями щодо удосконалення роботи підрозділів: Магазин, 
Склад та Виробництво та процесів: “Складування та зберігання товару”, “Продаж товару”, 
“Виробництво”; 
- проведення аналізу статистичних даних про роздрібні продажі. 
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Загальний перелік регламентів в структурі процесно-орієнтованої 

системи управління представлено у табл. 3.14. 

Таблиця 3.14 

Основні регламенти для впровадження процесно-орієнтованої системи 

управління на підприємстві роздрібної торгівлі  

(авторська розробка) 

Рівні управління Документи (регламент) Призначення документів 

С
тр

ат
ег

іч
не

 у
пр

ав
лі

нн
я 

Планування Стратегія підприємства Визначає стратегічні напрямки 
розвитку підприємства, стратегічні цілі,  
план розвитку  

Бюджет підприємства Визначає планові доходи та видатки 
підприємства 

Організація Положення про 
процесно-організаційну 
модель 

Визначає напрямки діяльності 
підприємства, бізнес-процеси верхнього 
рівня, організаційну структуру 
верхнього рівня, показники 
ефективності діяльності 

Проект “Відкриття 
магазину”  

Визначає стандарти виконання робіт за 
проектом 

Моніторинг та 
контроль  

Звіт за показниками 
діяльності підприємства 

Визначає відхилення між плановими та 
фактичними показниками процесу 
виконання та продукту (результату) 
бізнес-процесів верхнього рівня, 
причини відхилення та дії з покращення 

Звіт виконання бюджету 
підприємства 

Визначає відхилення планового та 
фактичного бюджетів підприємства 

Та
кт

ич
не

 у
пр

ав
лі

нн
я 

Планування  Бюджет бізнес-процесу 
верхнього рівня 

Визначає планові доходи та видатки за 
бізнес-процесом верхнього рівня 

Бюджет структурного 
підрозділу 

Визначає доходи та видатки 
підприємства 

Організація  Положення про бізнес-
процес верхнього рівня 

Визначає структуру бізнес-процесу 
верхнього рівня та розподіл 
відповідальності структурних 
підрозділів та працівників підприємства 
за функції бізнес-процесу 

Регламент виконання 
бізнес-процесу 
верхнього рівня 

Встановлює послідовність виконання 
бізнес-процесу верхнього рівня  і 
призначений для: визначення ходу, 
результатів процесу та порядку 
управління процесом. 
Вимоги  регламенту процесу 
поширюються на всі підпроцеси, які 
виконуються в ході процесу, а також 
при взаємодії з іншими процесами 
підприємства, зовнішніми 
постачальниками і споживачами. 
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Продовження таблиці 3.14 

  Положення про 
структурний підрозділ 

Визначає структуру та штат 
структурного підрозділу, задачі, 
документообіг та критерії оцінки 
роботи підрозділу 

Посадова інструкція 
керівника структурного 
підрозділу 

Визначає права, управлінські та 
функціональні обов’язки керівника 
структурного підрозділу 

 Моніторинг та 
контроль  

Звіт за показниками-
стимуляторами та 
показниками-
дисонаторами 

Визначає відхилення між плановими та 
фактичними показниками, причини 
відхилення та дії з покращення 

Звіт виконання бюджету 
за бізнес-процесом 
верхнього рівня 

Визначає відхилення планового та 
фактичного бюджетів бізнес-процесу 
верхнього рівня 

Звіт виконання бюджету 
підрозділу 

Визначає відхилення планового та 
фактичного бюджетів структурного 
підрозділу 

О
пе

ра
ці

йн
е 

уп
ра

вл
ін

ня
 Карта організації 

робочого місця 
Визначає права, функціональні 
обов’язки, норми часу на виконання 
функцій, ресурси та оснащення 
робочого місця працівника 
підприємства 

 
 
 

Вважаємо, що впровадження цих регламентів для використання в 

діяльності підприємства роздрібної торгівлі достатньо для чіткої організації 

роботи підприємства та управління. Зручність такої стандартизації полягає в 

тому, що чітко визначено ієрархічні рівні управління, стандартизовано 

діяльність підприємства, визначено планово-звітну документацію. Перелік 

документів для кожного бізнес-процесу та структурного підрозділу 

відповідає єдиному стандарту, що забезпечує зручність взаємодії 

структурних підрозділів, а також швидкість обміну потоками інформації, 

необхідної для здійснення торговельно-господарської діяльності. Розроблені 

стандарти дозволяють швидко вносити необхідні корективи та 

впроваджувати додаткові регламенти для покращення формування 

підприємства. Зокрема, функції (роботи, дії), які потребують більшої 

деталізації та у виконанні яких беруть участь кілька працівників 

підприємства, доцільно регламентувати за допомогою інструкцій про 
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виконання.  

Після опису та регламентації всіх бізнес-процесів доцільно провести їх 

оптимізацію за показниками оцінювання ефективності. Вважаємо, що для 

підприємств роздрібної торгівлі найбільш доцільно проводити оптимізацію 

бізнес-процесів на основі методики “Фотографія робочого дня”, за 

результатами проведення якої на об’єктах торгівлі визначаються “втрачені 

елементи управління”. Наприклад, втрачені елементи управління для 

старшого зміни, які не були зазначені в операційній карті, та документи, 

необхідні для управління, наведено у табл. 3.15. 

Таблиця 3.15 

Групування втрачених елементів управління для посади старшого 
зміни (авторська розробка) 

 
Сфери втрачених 

елементів управління 
 Функції (роботи, операції) 

Операційні  задачі, що 
мають виконуватися 
протягом робочого дня 

- Здійснювати замовлення та видачу господарських товарів 
та витратних матеріалів для працівників магазину. 

- Здійснювати замовлення товарів. 
- Здійснювати сортування овочів-фруктів та зміну категорії. 
- Заміщати працівників магазину в разі виникнення 

виробничої необхідності. 
Функціональні обов’язки 
в посадових інструкціях 
персоналу 

- Підготовка товару до внутрішнього переміщення. 
- Організація внутрішнього переміщення. 

Документація на 
робочому місці 

- Графік постачання 
- Графік повернення 
- Графік руху машини транспортного відділу 
- Планограми полиць, якими займаються мерчендайзери 

постачальників 
- Графік роботи мерчендайзерів постачальників 
- Планограма торгового залу, акцій, складу 

Документи для 
здійснення управління 

- Регламенти огляду торгового залу за секторами 
- Таблиця поточних задач на день 
- Плани виконання завдань керівництва 

 

Вважаємо, що для більшої ефективності у розробці і впровадженні змін 

рекомендації щодо оптимізації роботи об’єктів торгівлі варто розділити на 3 

категорії: короткострокові, середньострокові, довгострокові (табл. 3.16).  

Короткострокові рекомендації виконуються працівниками власними 

силами.  



178 
 

Таблиця 3.16 

Рекомендації для оптимізації роботи об’єктів торгівлі підприємства 

роздрібної торгівлі (авторська розробка) 
Рекомендації Зміст / результат Вигоди від впровадження 

рекомендацій 
Короткострокові: 
Оптимізувати процес 
фасування  

Провести аналіз та визначити 
потребу по кількості фасованої 
продукції. 
Визначити час фасування, список 
продукції, що підлягає 
фасуванню, кількість за 
потребою.  
Оформити як завдання у вигляді 
відповідних документів. 

Звільниться час 
працівників для виконання 
інших функцій. 
Покупці не будуть чекати, 
поки буде нафасований 
необхідний їм товар 

Розділити посаду 
продавець-касир на 2 
посади: касир, 
продавець 

Чітко визначити відповідальність 
за кожною з посад.  
 

Усунення виконання 
подвійної роботи. 
Можливість контролю. 

Визначити місце 
зберігання товару на 
повернення 
постачальникам 

Чітко встановити місце 
зберігання товару на повернення. 
Інформувати про це всіх 
працівників. 

Усунення збитків від 
протермінування та втрати 
якості товару 

Середньострокові: 
Розробити організаційну 
структуру, посадові 
інструкції для всіх посад 
магазину 

Розробити посадові інструкції 
відповідно до процесів, що 
відбуваються в магазині. 
Визначити штат магазину і 
підпорядкування персоналу. 

Кожен працівник чітко знає 
і виконує свої посадові 
обов’язки. 
Оптимізований штат 
магазину. 
Зменшення фонду оплати 
праці – економія коштів. 

Розробити систему 
критеріїв оцінки 
діяльності працівників 
та прив’язати їх до 
системи мотивації 
працівників магазину 

Розробити систему оцінки 
діяльності всіх працівників 
магазинів на основі показників-
стимуляторів та показників-
дисонаторів. 
Розробити систему матеріальної 
та нематеріальної мотивації для 
працівників магазинів. 

Вмотивованість персоналу. 
Підвищення якості роботи 
та збільшення прибутків 
магазину. 

Розробити систему 
операційного 
управління 

Розробити чек-лист для 
здійснення операційного 
(щоденного управління)  роботою 
магазинів. 
Розробити звітні документи з  
постановки, виконання та 
контролю за виконанням завдань 
працівникам магазинів. 

Контроль роботи і 
виконання завдань, чітко 
спланована робота всіх 
працівників дасть 
можливість зменшити 
кількість помилок. Як 
похідна – зменшення 
витрат. 
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Продовження таблиці 3.16 
Довгострокові: 
Автоматизувати бізнес-
процеси магазину 

Передати регламенти бізнес-
процесів магазину до ІТ-відділу 
для автоматизації. 
Автоматизувати процес 
управління магазину. 

Можливість скорочення 
посади керівника магазину. 
Його функції зможе 
виконувати старший зміни 
при обмеженому доступі до 
електронної бази. 

Передати формування 
націнки менеджерам з 
постачання 

 

Довгострокові рекомендації можуть бути реалізовані як проекти 

розвитку, а також вимагають додаткового технічного забезпечення та 

вкладання коштів. 

Вважаємо, що впровадження наведених методичних положень дозволяє 

організувати операційне управління об’єктами торгівлі, а також внормувати 

та оптимізувати бізнес-процеси на підприємстві роздрібної торгівлі. 

Оскільки методика “Фотографія робочого дня” застосовується для 

нормування робочого часу, то за рахунок усунення дублювання функцій 

працівниками магазину та розробки стандартів їх роботи є підстави очікувати 

на зменшення часу на приймання товару в магазин, занесення товару в 

електронну базу, покращення системи контролю термінів придатності. За 

рахунок цього скорочуються витрати часу, що, в свою чергу, позитивно 

впливає на якість обслуговування покупців. Застосування методики 

“Фотографія робочого дня” показало, що при розроблених стандартах роботи 

магазину знижується необхідність постійної присутності в магазині його 

керівника. За рахунок оптимізації операційного управління на основі 

результатів проведення “Фотографії робочого дня” один керівник магазину 

може управляти двома – трьома магазинами, в яких відсутні розподільчий 

склад та виробництво, площа яких не перевищує 100 кв. м. Це дозволяє 

скорочувати чисельність управлінського персоналу, економити на витратах 

на оплату праці. Для здійснення управління нами розроблено та наведено у 

табл. 3.17 чек-лист перевірки об’єкта торгівлі, який дає змогу швидко і 

системно визначити недоліки в роботі такого об’єкта, поставити завдання 

персоналу та проконтролювати їх виконання.  
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Таблиця 3.17 

Чек-лист перевірки об’єкта торгівлі (авторська розробка) 
Розділи Критерії перевірки 

Зовнішня вхідна 
зона 

- Відкритий доступ до магазину (відсутність снігу, листя, предметів); 
- справність зовнішньої вивіски (без пошкоджень, з підсвіткою); 
- актуальність фасадних повідомлень; 
- наявність і актуальність графіку роботи магазину; 
- наявність наклейок із заборонами на вхідних дверях; 
- справність вхідних дверей; 
- присутність незаповнених смітників. 

Внутрішня 
вхідна зона 

- Відсутність сміття; 
- візки та корзини чисті, справні, зібрані в одному місці; 
- справні камери схову; 
- наявність та правильність наповнення стенду “Куток споживача”. 

Торговий зал: 
стелажна група, 
відділ овочів та 
фруктів, хлібо-
булочний, 
м’ясний, молоч-
ний відділи, 
мінусовий 
холодильник 

- Заповненість вітрин, полиць, мінусових холодильників;  
- товар виставлений згідно планограм; 
- дотримання термінів придатності товару та товарного вигляду; 
- наявність і коректність цінників; 
- наявність акційного товару та акційних цінників; 
- чистота в торговому залі, вимиті вітрини, справні підсвітка та 
обладнання; 
- наявність пакувальних матеріалів; 
- виконання стандартів якісного обслуговування покупців. 

Палетна та 
акційна 
викладки 

- Впорядкована палетна та акційна викладки; 
- належна висота та достатня заповненість палети; 
- наявність POSM-матеріалів для акційної викладки; 
- наявність і коректність цінників. 

Розрахунково-
касовий вузол 

- Достатність відкритих кас, відсутність черг; 
- виконання стандартів якісного обслуговування покупців; 
- вистота в зоні касових вузлів; 
- достатнє товарне наповнення прикасової зони; 
- дотримання процедури видачі чеків; 
- наявність розділювачів в касовій зоні; 
- наявність таблиці “Каса закрита”; 
- наявність банківських та законодавчих наклейок; 
- відповідність залишку в касі Х-звіту; 
- наявність корпоративних пакетів, дисконтних карток та анкет. 

Загальна 
ситуація в 
об’єкті торгівлі 

- Чистота, відсутність неприємного запаху, шкідників; 
- достатня освітленість торгового залу; 
- дотримання приємного клімату в торговому залі; 
- незагромадженість проходу між стелажами товаром; 
- присутність персоналу в торговому залі в корпоративній формі; 
- справна візуалізація та обладнання. 

Підсобні 
приміщення: 
склад, облік, 
кулінарія 

- Подвійних контроль при прийомі товару та наявність облікових 
документів; 
- збереженість накладних та правильність ведення касових документів; 
- свіжість кулінарних страв та дотримання технічних карт при 
приготуванні страв. 

Охорона - Наявність охорони на вході в торгових зал, поруч камер схову та 
касових вузлів, в торговому залі, при прийомі товару 
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Наведена система перевірки об’єкта торгівлі дозволяє менеджеру 

магазину швидко визначити зауваження до роботи об’єкта торгівлі, 

поставити операційні завдання персоналу, призначити відповідальних за 

виконання та терміни виконання, а також проконтролювати реалізацію 

поставлених завдань. 

Таким чином, за рахунок використання аналітики, нормування 

робочого часу, виявлення функцій (операцій, робіт), що не виконуються, не 

відповідають посаді або дублюються різними посадами, оптимізовується 

(скорочується) штат працівників об’єкта торгівлі, у тому числі керівників 

менеджерів магазинів. Зокрема, оптимальний штат для об’єкта торгівлі 

площею до 100 кв. м (без складу та виробництва) при роботі персоналу в дві 

зміни становить 16 осіб. Штатний розпис представлений у таблиці 3.18. 

Таблиця 3.18 

Штатний розпис об’єкта торгівлі площею до 100 кв. м 

(авторська розробка) 
Посада Кількість ставок 

Старший зміни 2 

Обліковець 1 

Касир 4 

Продавець 4 

Комірник 1 

Прибиральниця 2 

Охоронець 2 
 

Якщо використовувати метод “Фотографія робочого дня” в 

запропонованому нами форматі, можна отримати дані для аналізу потоку 

покупців у різний час протягом дня, що дає можливість оптимізувати роботу 

мерчендайзера, а також розробити маркетингові акції для збільшення потоку 

покупців у “глухий період” дня (бізнес-процес Маркетинг). Для бізнес-

процесу Постачання товару отримується можливість узгодити з 

постачальниками зручні графіки поставки товару.  
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Такі управлінські дії дозволяють скоротити витрати на 10-12 % та 

збільшити товарооборот підприємства роздрібної торгівлі в середньому на 

22-25 %.  

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Належне впровадження процесно-орієнтованої системи управління 

на підприємствах роздрібної торгівлі потребує відповідної організації. 

Організаційне забезпечення, з однієї сторони, стосується визначення 

відповідальних за планування, організацію, мотивацію та контроль та 

безпосередньо процедурних аспектів цього процесу, а, з іншої, – розробки на 

підприємствах відповідної нормативно-регламентуючої документації, з 

використанням якої  ідентифікуються, по-перше, загальна система елементів 

процесно-орієнтованого управління та її структура, взаємозв’язки, 

співвідношення, етапність впливів і т. ін. та, по-друге, формується бачення її 

місця в загальній системі управління підприємством і здійснення ним 

торгово-технологічного процесу. В цілях вирішення цих завдань розроблено 

структуру процесно-орієнтованої системи за стратегічним, тактичним та 

оперативним рівнями, що дозволяє на основі поєднання процесно-

організаційних механізмів більш ефективно здійснювати торговельно-

господарську діяльність на кожному з рівнів організаційної та 

функціональної структури управління на засадах планування, організації та 

реалізації бізнес-процесів підприємства роздрібної торгівлі. 

Важливим організаційним інструментом впровадження процесно-

орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі слід 

вважати її інформаційну модель, яка, опираючись на опис бізнес-процесів, 

встановлює послідовність регламентації діяльності, визначає порядок 

взаємодії підрозділів, керівництва та працівників, а також ключові параметри 

ефективності за функціонально-структурними напрямами, окремими ланками 

та підрозділами, діяльністю підприємства в цілому. Через побудову 
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архітектури бізнес-процесів верхнього рівня та їх декомпозицію на 

підпроцеси та функції (операції, дії) здійснюється розподіл відповідальності 

за їх виконання за ієрархічними рівнями організаційної структури управління 

підприємством, що дає підприємству роздрібної торгівлі можливість краще 

моніторити і контролювати власну діяльність за двома напрямами: 

оптимальність та ефективність виконання кожного бізнес-процесу; 

досягнення якісного результату (продукту) кожного бізнес-процесу. 

2. Результатом ефективної організації впровадження на підприємствах 

роздрібної торгівлі процесно-орієнтованої системи управління є розробка т. 

зв. проекту переходу, важливим завданням якого є створення пакета 

стандартів відкриття нових та функціонування діючих об’єктів торгівлі з 

чітким визначенням завдань і функцій працівників та регламентацією витрат 

ресурсів, мінімізація ризиків і загроз розвитку підприємства, а також 

ідентифікація та подальше задоволення економічних стимулів – інтересів 

суб’єктів управління підприємством. Для власників та інвесторів у бізнес 

головними інтересами є забезпечення прозорості бізнес-процесів та зниження 

ризиків інвестування, впровадження системи контролю за впровадженням 

змін і розвитком; для персоналу підприємств – чіткість завдань та 

визначеність відповідальності, навчання, розвиток та ефективне 

використання ресурсів; для керівників структурних підрозділів – покращення 

планування потреби в необхідних ресурсах, визначення зон відповідальності 

персоналу, налагодження взаємодії та обміну інформацією, підвищення 

гнучкості управління. 

Оскільки бізнес-процеси на підприємствах роздрібної торгівлі частково 

систематизовані та регламентовані, перехід до процесно-орієнтованої 

системи управління необхідно здійснювати поетапно за розробленим 

алгоритмом (від визначення ситуації “як є” до організації діяльності “як має 

бути”) із створенням та впровадженням корпоративних стандартів – пакет 

стандартизованих та систематизованих нормативних документів, що 

співвідносить завдання і ресурси; працівників і процеси; показники 
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результативності і стратегії управлінської взаємодії. Це дозволяє визначити 

типову оргструктуру підприємства роздрібної торгівлі у відповідності до 

бізнес-процесів; ієрархічне підпорядкування та рівні взаємодії персоналу; 

оптимізувати штат підприємства роздрібної торгівлі. 

3. На наступному етапі розвитку процесно-орієнтованих систем 

управління слід забезпечити їх регламентування та безпосереднє 

впровадження на підприємствах роздрібної торгівлі. Визначено, що функція 

регламентування бізнес-процесів реалізується за трьома рівнями: бізнес-

процеси верхнього рівня, підпроцеси, функції (роботи, дії); за кожним бізнес-

процесом у регламентуючих документах встановлюються корпоративні 

стандарти підприємства. Перевага такого підходу полягає в тому, що через 

закріплення відповідальності за виконання бізнес-процесів, підпроцесів, 

функцій формується організаційно-управлінська структура підприємства, 

уточнюються штат структурних підрозділів та посадові інструкції персоналу. 

Таким чином, кожен регламент стає ефективним інструментом управління і 

мінімізує залежність результатів торговельно-господарської діяльності від 

особистих якостей персоналу. 

Важливим нормативним інструментом впровадження процесно-

орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі є 

корпоративний стандарт із складом відповідних основних регламентів, що 

визначають правила, за якими повинні діяти працівники у типових ситуаціях, 

що дає можливість прискорити адаптацію нових працівників, спростити їхні 

дії, передбачити помилки та запобігти їм у процесі діяльності, а, отже, 

ефективно визначити пріоритети, вибудовувати бізнес-процеси та 

повсякденну діяльність підприємства роздрібної торгівлі. Систематизація 

(для кожного структурного підрозділу та бізнес-процесу підприємства) за 

рівнями управління регламентів, що містять планово-звітну документацію та 

документацію для організації діяльності підприємства, дає можливість 

швидко обмінюватися необхідною для роботи інформацією, налагоджувати 

взаємодію між підрозділами та працівниками; за потребою впроваджувати в 
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діяльність додаткові регламенти, вносити корективи для оптимізації та 

підвищення ефективності діяльності підприємства. 

Результати дисертаційного дослідження щодо визначення напрямів 

удосконалення формування процесно-орієнтованої системи управління на 

підприємствах роздрібної торгівлі відображені в наукових працях [43, 45]. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено узагальнення і нові теоретико-методичні підходи 

до вирішення науково-прикладного завдання – обґрунтування теоретико-

методичних засад і прикладних інструментів формування та впровадження 

процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної 

торгівлі. 

1. У процесі аналізу еволюції підходів до систем управління 

підприємствами встановлено концептуальні засади процесно-орієнтованої 

системи управління. Зокрема, процесно-орієнтоване управління здійснюється 

на основі концепції процесно-структурованого менеджменту через 

моделювання бізнес-процесів у формі логічних взаємопов’язаних ієрархічно 

підпорядкованих етапів із визначеною відповідальністю за їх виконання та 

параметрами оцінювання ефективності, впровадження якого дає 

підприємству значні переваги для розвитку в конкурентному середовищі.     

2. З використанням порівняльного аналізу встановлено, що при 

організації системи управління підприємством слід спиратись на 

концептуальні характеристики процесного підходу, одночасно поєднуючи 

переваги та можливості інших підходів до управління, а саме: 

функціонального, проектного, управління за цілями. Це дає можливість 

визначати процесно-орієнтовану систему управління як взаємоузгодження 

процесів, підпроцесів підприємства та функціональних підрозділів 

(функціональних одиниць), що дозволяє ефективніше організувати діяльність 

підприємства роздрібної торгівлі на стратегічному, тактичному, 

операційному рівнях. 
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3. З використанням системно-структурного аналізу визначено 

особливості формування процесно-орієнтованої системи управління на 

підприємствах роздрібної торгівлі: спрямованість та узгодженість із бізнес-

процесами розвитку підприємств роздрібної торгівлі через формування 

мережі об’єктів торгівлі різного формату, можливість оптимізувати рівні 

ієрархії архітектури бізнес-процесів; структурувати послідовність 

регламентації діяльності “від загального до конкретного” (схематизація 

бізнес-процесів верхнього рівня та їх декомпозиція на підпроцеси, операції, 

дії; закріплення відповідальності за виконання бізнес-процесів; визначення 

потоків планової та звітної документації); визначити ефективність діяльності 

за показниками-стимуляторами та показниками-дисонаторами.  

4. За підсумками аналізу стану та передумов розвитку підприємств 

роздрібної торгівлі в контексті впровадження та оптимізації процесно-

орієнтованої системи управління встановлено, що на макроекономічному 

рівні в сучасних умовах наявні можливості для впровадження процесно-

орієнтованої системи управління (нарощення обсягів товарообороту, 

розширення внутрішнього ринку і т.д.) та необхідність у цьому 

(спостерігається зменшення чисельності зайнятих, скорочення торговельних 

площ, зниження фінансових результатів, оборотності оборотних активів). На 

мікроекономічному рівні зростання складності управлінських завдань через 

збільшення обсягів діяльності, кількості різноформатних об’єктів роздрібної 

торгівлі сприяє впровадженню процесно-орієнтованої системи управління з 

метою розвитку мережевих підприємств роздрібної торгівлі.  

5. Ідентифіковано чинники впливу на впровадження процесно-

орієнтованої системи управління на підприємствах роздрібної торгівлі. Щодо 

кількісного аспекту, то за результатами регресійного аналізу встановлено, що 

позитивно впливає на збільшення роздрібного товарообороту підвищення 

заробітної плати та збільшення кількості об’єктів роздрібної торгівлі; 

негативно – збільшення площі об’єктів роздрібної торгівлі. В якісному 

аспекті поєднання методики “фотографія робочого дня” з регламентами 
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виконання бізнес-процесів сприяє налагодженню операційного управління, а 

також оптимізації витрат та штату працівників мережі об’єктів роздрібної 

торгівлі. 

6. За підсумками дослідження сформовано структурно-інформаційну 

модель процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах 

роздрібної торгівлі. Встановлено, що організаційно-економічний 

інструментарій впровадження процесно-орієнтованої системи будується на 

основі класичного циклу управління на стратегічному, тактичному та 

операційному рівнях управління та характеризується організацією діяльності 

через закріплення відповідного персоналу за виконання процесів 

підприємства та контролю за показниками ефективності. Це дає можливість 

забезпечити керованість фінансово-економічної діяльності, мінімізувати 

ризики від впливу кризових явищ, скоротити витрати та забезпечити 

підвищення рівня прибутковості. 

7. За підсумками дослідження обґрунтовано організаційні умови 

впровадження процесно-орієнтованої системи управління на підприємствах 

роздрібної торгівлі за суб’єктами управління, а саме: необхідність 

забезпечення прозорості бізнес-процесів та зниження ризиків інвестування 

(для власників та інвесторів); підвищення гнучкості управління та 

налагодження управлінської взаємодії (для керівників структурних 

підрозділів); чіткість завдань та розвиток (для персоналу). Встановлено, що 

за умови обрання стратегічного вектору на розвиток мережі об’єктів 

роздрібної торгівлі необхідною є стандартизація процесу відкриття нових 

об’єктів роздрібної торгівлі, що забезпечує можливість оптимізації штату, 

скоординованості дій управлінського персоналу, економії ресурсів. 

8. Ідентифіковано засади регламентування діяльності підприємства 

роздрібної торгівлі та обґрунтовано алгоритм впровадження процесно-

орієнтованої системи управління. Доведено доцільність моделювання бізнес-

процесів на основі визначення та опису діяльності підприємства “як є” з 

подальшим описом “як має бути”. За рахунок побудови архітектури бізнес-
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процесів верхнього рівня та декомпозиції їх на підпроцеси, роботи (дії, 

операції, функції), формування процесно-орієнтованої системи управління 

відбувається поетапно з оптимальними, прогнозованими, керованими 

витратами часу та ресурсів.    
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Додаток 2.1 

 
Опитувальний лист для топ-менеджерів компанії “___________” 

Загальна інформація: 

1. Яку посаду ви займаєте? 

2. Скільки часу ви працюєте у компанії? 

3. Яка у вас освіта? 

4. Який професійний досвід ви мали до приходу у компанію? 

Бачення компанії 

1. Куди, на вашу думку, рухається компанія? 

2. Якою є стратегія розвитку компанії на наступний рік? 2 роки? 5 років? 

3. Що треба зробити найближчі півроку, щоби ця стратегія втілилась в життя? (Які 

ресурси?) 

4. Чи маєте побудовану систему, яка реалізує стратегію розвитку? 

5. Що втрачається, якщо цієї системи не буде? 

6. Які є внутрішні ресурси компанії, щоби зробити цю систему? 

7. Чия підтримка Вам необхідна? 

8. Взаємодія яких підрозділів і топ-менеджерів є стратегічно важливою? 

9. Як ви бачите таку взаємодію? (У чому вона, на вашу думку, мала б проявлятися?) 

10. Чи задоволені ви роботою тих відділів, що існують в компанії?   

11. Якими є конкурентні переваги вашої компанії? 

12. Якими є  слабкі сторони вашої компанії? 

13. Хто б мав, на вашу думку, приймати участь у проектній групі для реалізації 

стратегії?  

Управління в компанії 

1. З вашої точки зору як приймаються важливі рішення у компанії? 

2. Як би це мало відбуватись? 

3. Які центри впливу є в компанії? 

3.1 . Хто і на які рішення має вплив у компанії? 

4. Чи є чітко визначена відповідальність? 

5. Які повноваження у вас є? 

6. Які повноваження вам ще потрібні? 

7. Що ви хотіли б змінити в своїй роботі, щоби бути ефективнішим? 

8. А в роботі компанії? 
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Додаток 3.1 
Структура стратегічного розвитку підприємства роздрібної торгівлі 

(авторська розробка) 

 
Функціона

льні 
стратегії 

 
Задачі 

Ресурси 
Персонал Час 

Відпові- 
дальний 

Учасники  

Фінанси Розпланувати витрати структури 
магазинів: 
- відкриття магазинів; 
- інвестиційна діяльність; 
- постійні і змінні витрати 
магазину; 
- запуск інтернет-магазину. 

Керівник 
фінансовог
о відділу 

Керівники 
підрозділів 

1 місяць 

Провести аналіз та планування 
поточних витрати і бюджетів за 
всіма процесами та підрозділами 
підприємств 

1 
квартал 

Провести аналіз та зробити 
розрахунок планових витрат 
призначених для створення іміджу 
підприємства 

Керівник 
відділу 

маркетингу 

1 місяць 

Провести розрахунок фінансових 
результатів підприємства за 
напрямками діяльності 

- 2 тижні 

Ринок 
(марке-
тинг) 

Визначити цінову політику 
підприємства 

Керівник 
відділу 

маркетингу 

Керівник 
відділу 

постачання 

1 
квартал 

Визначити постійних клієнтів з 
максимальним рівнем чеку 

Менеджер по 
роботі  з 

клієнтською 
базою 

1 
квартал 

Розробити систему бонусів для 
клієнтів на основі аналізу 
стандартів ринку та пропозицій 
конкурентів 

Маркетолог 
 

1 
півріччя 

Визначити рівень товарообороту 
для регіонів, де відкриті магазини 
мережі 

 Керівник 
мережі 

1 місяць 
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Продовження додатку 3.1 

Ринок 
(марке-
тинг) 

Провести аналіз та оптимізацію 
асортиментної матриці 

Керівник 
відділу 

постачання 

Керівник 
відділу 

маркетингу,  
Менеджери з 
постачання 

1 
квартал 

Проаналізувати асортимент 
товарів на наявність новинок та їх 
долю в загальному товарообороті 

 Керівник 
мережі 

1 
квартал 

Провести порівняльний аналіз цін 
на товари з цінами лідерів ринку 
(конкурентів) 

Керівник 
відділу 

маркетингу 

Маркетолог 
 

1 місяць 

Визначити рівень товарообороту 
для регіонів, де відкриті магазини 
мережі 

Керівник 
мережі 

1 місяць 

Визначити канали промо-
просування товарів 

Менеджери з 
постачання 

1 місяць 

Провести аналіз націнки (відсотки 
за категоріями товарів - 
профільний сегмент, 
підтримуючий сегмент) 

 2 тижні 

Розробити програму із 
завойовування довіри споживача 

Директор з 
маркетингу 

 

Персонал 
магазину 

1 
квартал 

Розробити маркетингові “фішки” Маркетолог 
Мерчендайзер 

1 
квартал 

Запустити роботу інтернет-
магазину 

ІТ менеджер ІІ 
півріччя 

Домовитись про спільне з 
виробником просування товарів. 

Мерчендайзер 1 місяць 

Оптимізувати витрати на рекламу 
та просування підприємства на 
ринку 

Маркетолог 
 

1 
квартал 

Налагодити отримання товару від 
виробника (без посередників). 

Керівник 
відділу 

постачання 

Менеджер з 
постачання 

1 
півріччя 

Внутрішні 
процеси 

Провести оптимізацію бізнес-
процесів: особлива увага - товар; 
транспортні витрати; логістика; 
персонал; співпраця між 
відділами; витрати; управління 
грошовими потоками 

Керівники 
відповідни

х 
підрозділів 

- Протяго
м року 
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 Покращити обслуговування 
клієнтів 

Керівник 
мережі 

Маркетолог 
Персонал 
магазину 

1 
квартал 

Налагодити швидкісний облік Керівник 
відділу ІТ-

забезпе-
чення  

ІТ менеджер, 
Бухгалтер 

1 
півріччя 

Налагодити роботу Інтернет-
магазину (склад) 

Керівник 
відділу ІТ-

забезпе-
чення  

ІТ менеджер, 
Керівник 
магазину 

ІІ 
півріччя 

Навчання/ 
розвиток 

персоналу/
ІТ-

інновації 

Налагодити роботу бази 
обслуговування мережі магазинів 
(CRM-ситема). 

Керівник 
відділу ІТ-

забезпе-
чення  

ІТ менеджер І 
півріччя 

Створити систему матеріальної і 
нематеріальної мотивації праці 

Керівник 
HR відділу  
Керівник 

HR відділу  
Керівник 

HR відділу  

HR менеджери 
 

1 
квартал 

Створити та впровадити 
корпоративну культуру 

І 
півріччя 

Визначити, чи відповідають 
посадові обов’язки співробітників 
їх фактичній роботі 

1 
квартал 

Визначити можливості для 
скорочення штатного розкладу без 
втрати фактично виконуваної 
роботи 

2 
квартал 

Навчання/ 
розвиток 

персоналу/
ІТ-

інновації 

Перевірити складові 
компенсаційного пакету 
співробітників, і визначити їх 
відповідність стандартам ринку 

Керівник 
HR відділу  

  

HR менеджери 
 

1 місяць 

Звірити рівні зарплат 
співробітників з даними ринку 
праці 

2 тижні 

Забезпечити систему швидкого 
навчання персоналу, впровадити 
наставництво 

1 
півріччя 
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Додаток 3.2 
ОПЕРАЦІЙНА  КАРТА  ПРОЦЕСУ 

В.1. ПОСТАЧАННЯ  ТОВАРУ  
(авторська розробка) 

 
Найменування процесу верхнього рівня Найменування підрозділу 
“Бізнес-процеси верхнього рівня” Відділ постачання 
Основні входи процесу Основні виходи процесу 
№ Назва № Назва 
1. Маркетингові дослідження для складання асортименту 1. Товар 
2. План приміщень під магазин 2. Документи для обліку товару 
3. План розміщення обладнання в магазинах 3. Підтвердження оплати за товар – платіжне доручення 
Вимоги до ресурсів 
№ Назва 
1. Фінансові ресурси - Бюджет: ФОП, витрати на відрядження 
2. Матеріали: папір, канцтовари  
3. Персонал - Положення про підрозділ, посадові інструкції 
4. Технології , інформація - Стандарти та інструкції: положення про бізнес процес, інструкції з виконання для функціональних одиниць, 

документи про акції, меморандум з контрагентами, процедури, тощо 
5. Обладнання: робоча техніка - Замовлення на техніку 
6. Приміщення, прибирання, ремонт - Регламент з вимогами до приміщення 
Власник процесу Учасники процесу 

 
Керівник відділу постачання 

 Назва 

1. Менеджери з постачання 
Терміни виконання процесу Періодичність виконання процесу 

- Щодня  
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Планові документи за процесом Звітні документи за процесом 

№ Назва Ідентифікатор № Назва Ідентифікатор 
1. План роботи підрозділу  1. Довідка про хід процесу  
2. Інформація про відкриття нових 

магазинів 
 2. Протоколи аналізу процесу за 

попередній період 
 

3. Бюджет відділу постачання  3. Результати аудиту процесу  
4. Бюджет бізнес-процесу “Закупівля 

товару” 
    

5. Графік оплати постачальникам     
Показники процесу та результатів процесу 
№ Назва Одиниці виміру Період контролю Формула розрахунку 
1. Обертаємість товару /  

Швидкість обертання 
Частина від всього 

замовлення в термін 
між замовленнями 

2 рази на місяць (2-го і 17-го 
числа кожного наступного за 

звітним місяця) 

Кількість проданого товару за період між 
замовленнями / кількість замовленого товару 

2. Загальна кількість асортименту, який не 
продається по відношенню до всього 
товару 

% 2 рази на місяць (2-го і 17-го 
числа кожного наступного за 

звітним місяця) 

(Кількість позицій асортименту, що не 
продається / кількість позицій всього 
асортименту) * 100% 

3. Відсоток протермінованих платежів за 
товар від загальних проплат за товар 

% 2 рази на місяць (2-го і 17-го 
числа кожного наступного за 

звітним місяця) 

(Сума протермінованих платежів / загальна 
сума платежів) * 100 %  

4. Націнка у відсотках % 1 раз на місяць (Сума отриманих від продажу коштів / суму 
планового обороту) * 100%  

5. Максимальний термін обороту одиниці 
товару  

днів 2 рази на місяць Кількість днів, за яку продається весь 
замовлений товар з партії по кожній позиції 

6. Собівартість товару грн. 1 раз на місяць (Початкова вартість / кількість товару) 

7. Відсоток постачальників, що постачають 
товар за цінами національних мереж 

% 1 раз на місяць (Кількість постачальників за цінами 
національних мереж / загальна кількість 
постачальників) * 100 % 

8. Кількість постачальників особа 1 раз на місяць Загальна кількість постачальників  

9. Відсоток доходу від нових товарів % 1 раз на місяць Дохід від нових товарів / загальний дохід 
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Функції процесу 

Постачальник Вхід Функція Відповідальний Вихід Клієнт 
В.2.1.3. Аналіз 
анкетування для 
роботи з 
постачальниками 
товару 

Документ “Рівень 
попиту” 

В.1.1. Складання 
асортименту 

Менеджер з 
постачання по 
групах товару 
  

Асортимент товару 
 

В.1.2. Складання 
запиту до 
постачальника 

Відкриття магазину 12. План приміщення  
16. Специфікація 
 

В.1.4. Розгляд 
пропозицій від 
постачальників 

Управління - Побажання 
керівництва  

В.1.2. Складання запиту до 
постачальників 

Менеджер з 
постачання по 
групах товару 
  

Запит до 
постачальників з 
переліком товарів 
(умова) 
 

В.1.3. Пошук 
постачальників 
 В.4. Управління 

(Продаж товару) 
Інформація від 
керівника магазину 
 

В.1.1. Складання 
асортименту 

Асортимент товару 
 

Інформаційне 
забезпечення та 
зв’язок  

Інтернет (пошукові 
системи) 

В.1.3. Пошук 
постачальників 
 
 

Менеджер з 
постачання по 
групах товару 
  

Перелік знайдених 
постачальників товару 
Реквізити 
постачальників 

В.1.5. Підбір 
постачальників у 
відповідності до 
умов 

В.1.2. Складання 
запиту до 
постачальників 

Запит до 
постачальників з 
переліком товарів 

Розсилка до знайдених 
постачальників Запитів 
до постачальників з 
переліком товарів    
 

Зовнішні 
постачальники 
згідно складеного 
переліку В.2.1.2. Проведення 

аналізу роботи 
конкурентів 

Аналіз роботи 
конкурентів 

В.2.3.2. Аналіз цін Пропоновані ціни на 
ТОП пропозиції 

В.1.10. Підбір 
альтернативних 
постачальників 

Прайси від 
альтернативних 
постачальників 
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В.1.1. Складання 
асортименту 

Асортимент товару  
 

В.1.4. Розгляд пропозицій 
від постачальників 
 
 

Менеджер з 
постачання по 
групах товару 
  

- Прайси 
постачальників 
(відібрані)  
- Реквізити 
постачальників 
- Домовленість про 
зустріч 

В.1.5. Підбір 
постачальників у 
відповідності до 
умов 

2.3.3. Новинки на 
ринку 

Заповнений документ 
“Ринок пропозицій” 

Зовнішні 
постачальники згідно 
складеного переліку 

- Відповіді на “запити” 
від постачальників 
(прислані) 
- Умови до 
постачальників. 

Реєстр альтернативних 
постачальників  
 

Інформаційне 
забезпечення та 
зв’язок  

В.1.4. Розгляд 
пропозицій від 
постачальників 

- Прайси від 
постачальників,  
- Реквізити 
постачальників 

В.1.5. Підбір 
постачальників у 
відповідності до умов 
 

Керівник відділу 
постачання 

Прайси постачальників 
з відміченими 
позиціями 
 

В.1.6. Проведення 
попередніх 
переговорів 

В.1.3. Пошук 
постачальників 
Управління  - Умови до 

постачальників  
В.1.5. Підбір 
постачальників у 
відповідності до умов 

- Прайси 
постачальників з 
відміченими 
позиціями 

В.1.6. Проведення 
попередніх переговорів 
 
 

Керівник відділу 
постачання 

- Знижка до прайсу в 
загальному (не 
фіксується документом 
– вноситься в 
специфікацію) 
- Меморандум (краще 
протокол)  

В.1.7. Підписання 
угоди 

В.2. Маркетинг 
(управління) 

- план акцій на 
поточний рік  
 

В.2. Маркетинг 
(управління) 
(підписання 
маркетингової 
угоди)  

Документообіг 
(маркетинг) 

- прайс-лист по акціях 

Зовнішні 
постачальники 

Побажання по 
викладці у % 
відношенні до 
викладки по групах 
товарів.  

Г.7.1. Оформлення 
договорів 
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В.1.6. Проведення 
попередніх 
переговорів 

Меморандум 
(підписаний) 
 

В.1.7. Підписання угоди 
 
 

Керівник відділу 
постачання 

- Угода з додатками 
(підписана) (умова) 
- Адреса (місце 
поставки) 
- Специфікація (на 
новий товар), 
- Перелік установчих 
документів, 
- Маркетингова угода 
(не завжди) 

В.1.10. Створення 
кодів на новий 
товар 
(специфікація) 
В.1.8. Введення 
постачальника в 
базу 
В.1.9. Робота з 
постачальниками 
товару 

Г.7.1. Оформлення 
договорів 

3. Договір (взірець 
свій) 
4. Додаток №1 
(СПЕЦИФІКАЦІЯ) 
5. Додаток №2 (місце 
поставки) 
6. Договір на надання 
маркетингових послуг 

Документообіг  
Зовнішній 
постачальник 
В.2.6.1. Складання 
планограми 

Введений постачальник 
в базу,  
Графік замовлень з 
внесеним 
постачальником  

Документообіг  

Заведення 
постачальника в 1С 
бухгалтерію 
(бухгалтер) 

Г.3.1.1. Внесення 
постачальника в 
1С бухгалтерію 
 

Графік замовлення  В.3.1.1. 
Отримання товару 
і документів 

Зовнішні 
постачальники 

- взірець угоди 
постачальника (не 
завжди) 
- Перелік установчих 
документів  

Специфікація  

Не підписана угода 
(умова) 

В.1.10. Підбір 
альтернативного 
постачальника 

В.1.7. Підписання 
угоди 

Угода з додатками 
підписана 

В.1.8. Введення 
постачальника в базу 

Менеджер з 
постачання по 
групах товару 

Дані постачальника 
введені в базу 

В.1.9. Робота з 
постачальниками 
товару 
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В.1.8. Введення 
постачальника в базу 

Дані постачальника 
введені в базу 

В.1.9. Робота з 
постачальниками товару 

Менеджер з 
постачання по 
групах товару 

Аналітичні звіти Управління 
(аналіз 
постачальників) 

Управління  Аналітичний звіт по 
базі 
 

Кошти від 
постачальників 

Г.3.4.6. 
Отримання коштів 

В.1.16. Вияснення 
причин і термінів до 
поставки товару 

Усна телефонна 
інформація від 
постачальника 

Графік повернення з 
кожним 
постачальником (тільки 
на товар, який швидко 
псується) 

В.3.5.1. 
Підготовка товару 
до повернення 
постачальнику 

В.1.7. Підписання 
угоди 

Не підписана угода 
(умова) 

В.1.10. Підбір 
альтернативного 
постачальника 

Менеджер з 
постачання по 
групах товару 
  

Прайси від 
альтернативних 
постачальників  

В.1.3. Пошук 
постачальників 

Документообіг 
(Закупівля товару) 

- Реєстр 
альтернативних 
постачальників 
 

ІТ-забезпечення і 
зв’язок 

- Інтернет 

В.1.7. Підписання 
угоди 

Специфікація  
 

В.1.11. Створення кодів на 
новий товар 

Менеджер з 
постачання по 
групах товару 
  

Створені коди на новий 
товар в базі 

В.1.12. 
Замовлення 
товару В.1.8. Введення 

постачальника в базу 
Дані постачальника 
введені в базу 

ІТ-забезпечення і 
зв’язок 

Аналітичний звіт по 
базі 11.Обіг товару по 
постачальниках 
7. Загальний графік 
поставок 
8. Замовлення по 
постачальниках  

В.1.12. Замовлення товару 
у постачальників  
 
 

Менеджер з 
постачання по 
групах товару 
  

8. Замовлення 
сформоване в базі  
 

В.3.1.1. 
Отримання товару 
і документів 
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В.1.13. Аналіз 
товарних залишків 

Товар проданий 
(умова) 

В.1.11. Створення 
кодів на новий товар 

Створені коди на 
новий товар (в базі) 

В.2.5.2. 
Організація акції 

В.4.2.5. Контроль 
придатності товару 

Перелік 
пошкодженого товару 
Перелік 
протермінованого 
товару 

Зафіксоване 
замовлення стає, коли 
приїжджає контрагент в 
магазин 

Зовнішній 
постачальник 

В.2.6.1. Складання 
планограми 

Планограма 

В.2.4.1. Вибір 
постачальників для 
участі в акції  

Документ “Акція 
“місяць””: 
 

Графік повернення з 
кожним 
постачальником (тільки 
на товар, який швидко 
псується) 

В.4.2.9. 
Підготовка товару 
до повернення 
 2.5.4. Контроль 

проведення акції в 
магазині 

Відсутній товар 
(умова) 

Управління Аналітичний звіт по 
базі 
 

В.1.13. Аналіз товарних 
залишків 

Менеджер з 
постачання по 
групах товару 

Товар проданий (умова) В.1.12. 
Замовлення 
товару у 
постачальників  

Товар є на складі в 
достатній кількості 
(умова) 

В.1.14. 
Замовлення 
товару зі складу 

Товар є в іншому 
магазині в достатній 
кількості (умова) 

В.1.15. Внутрішнє 
переміщення 

В.1.13. Аналіз 
товарних залишків 

Товар є на складі в 
достатній кількості 
(умова) 

В.1.14. Замовлення товару 
зі складу 
 

Менеджер з 
постачання по 
групах товару 
  

Замовлення 
 

В.3.3.1. 
Оформлення 
поставки на 
магазин/виробниц
тво 
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В.1.13. Аналіз 
товарних залишків 

Товар є в іншому 
магазині в достатній 
кількості (умова) 

В.1.15. Внутрішнє 
переміщення 

Менеджер з 
постачання по 
групах товару 
  

Замовлення В.4.3.1. 
Повідомлення про 
внутрішнє 
переміщення 

В.3.1.4. Повідомлення 
менеджера з 
постачання про 
недопоставку товару  

Повідомлення про 
недопоставку 

В.1.16. Вияснення причин 
недопоставки та термінів 
допоставки товару 
  

Менеджер з 
постачання по 
групах товару 
  

Усна (телефонна 
інформація від 
постачальника) 
Акт недовозу 
Відкориговані 
документи 

В.1.9. Робота з 
постачальниками 
товару 

В.3.1.6. Заведення 
товару в базу 

Графік оплати В.1.17. Внесення 
постачальника в графік 
оплати 

Менеджер з 
постачання 

Постачальник внесений 
в графік оплати 

В.1.18. Контроль 
виконання графіку 
оплати 
постачальникам 

В.1.17. Внесення 
постачальника в 
графік оплати 

Графік оплати 
Таблиця 
відтермінування 

В.1.18. Контроль 
виконання графіку оплати 
постачальникам 

Керівник відділу 
постачання 

Відмітки про 
першочерговість 
оплати 

В.1.19. Оплата за 
товар 

Управління Г.3.4.1. 
Здійснення оплати 
постачальникам за 
товар 
Управління (для 
замовлення 
товару) 

В.3.1.6. Заведення 
товару в базу 

Пакет документів 
(рахунок) 

В.1.19. Оплата за товар Керівник відділу 
постачання  
  

Платіжне доручення 
 

Г.3.4.1. 
Здійснення оплати 
постачальникам за 
товар 

В.1.18. Контроль 
виконання графіку 
оплати 
постачальникам 

Відмітки про 
першочерговість 
оплати 

Відправлені кошти Зовнішні 
постачальники 
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Додаток 3.3 

В.1.19. Оплата
за товар

В.1.18. Контроль 
виконання графіку

проплат постачальнику

В.1.17. Внесення 
постачальника в
графік проплат

Товар
оплачений

Відмітка про
першочерговість

оплати

Постачальник
внесений в графік

проплат

В.1.16. Вияснення причин 
і термінів допоставки

В.1.2. Складання
запитів до постачальників

В.1.1. Складання
асортименту

В.1.3. Пошук 
постачальників

В.1.6. Проведення 
попередніх 
переговорів

В.1.7. Підписання
угоди

В.1.10. Підбір
альтернативного
постачальника

В.1.12. Замовлення
товару у постачальн.

В.1.11. Cтворення 
кодів на новий товар

В.1.14. Замовлення 
товару на складі

В.1.13. Аналіз товарних
залишків

В.1.15. Внутрішнє
переміщення

В.1.5. Підбір 
постачальників
у відповідності 

до умов

В.1.4. Розгляд пропозицій 
від постачальників

Запити
складена

Асортимент
складений

Постачальники
підібрані

Переговори
проведені

Угода
підписана

Угода
не підписана

Постачальник
не підібраний

Товар замовлений

Коди створені

Товар на 
складі

Товар
проданий 

Товар в інших
магазинах

В.1.9. Робота з 
постачальниками

товару

В.1.8. Введення 
постачальника в

базу

 Аналіз
постачальників

Контроль своєчасності 
оплати постачальниками

Дані 
постачальника
введені в базу

 
Схема бізнес-процесу В.1. Постачання товару (авторська розробка)  
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Додаток 3.4 

Розширена матриця відповідальності для бізнес-процесу “Постачання товару” 

(авторська розробка) 

В – відповідальний, З – затверджує, І – інформується, П – погоджує, К – консультує, У – участь в реалізації, Х – контроль виконання 

Учасники 
 
 
 
 
 
 
Функції процесу 

Д
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пі

дп
ри

єм
ст
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К
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ів
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К
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дд
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ж
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_”

 

Ю
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К
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ір
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к 
 

С
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ік
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ь 

О
бл

ік
ов

ец
ь 

Бу
хг
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р 
 

С
та

рш
ий

 зм
ін

и 

О
хо

ро
не

ць
  

К
ер

ів
ни

к 
ві

дд
іл

у 
ау

ди
ту

 

ІТ
-м

ен
ед

ж
ер

 

П
ом

іч
ни

к 
ке

рі
вн

ик
а 

Управління бізнес-процесом   В                

В.1.1. Складання асортименту З П В К І І І           
В.1.2. Складання запиту до 
постачальників 

 П В               

В.1.3. Пошук постачальників   В               
В.1.4. Розгляд пропозицій від 
постачальників 

 П В               

В.1.5. Підбір постачальників у 
відповідності до умов 

 В                

В.1.6. Проведення попередніх 
переговорів 

 В У У              

В.1.7. Підписання угоди 
 

З В І І І  І У    І      

В.1.8. Введення постачальника в 
базу 

  В               

В.1.9. Робота з постачальниками 
товару 

 І В            І   

В.1.10. Підбір альтернативного 
постачальника 

 П В               
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В.1.11. Створення кодів на 
новий товар 

 І І    І         В  

В.1.12. Замовлення товару у 
постачальників 

  В    К,І      І     

В.1.13. Аналіз товарних 
залишків 

 Х,І В               

В.1.14. Замовлення товару зі 
складу  

  В       І        

В.1.15. Внутрішнє переміщення   В       І         

В.1.16. Вияснення причин 
недопоставки та термінів до 
поставки товару 

  В               

В.1.17. Внесення постачальника 
в графік оплати 

  В               

В.1.18. Контроль виконання 
графіку оплати постачальникам 

 В І               

В.1.19. Оплата за товар 
 

 В, Х          І, У   П   
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Додаток 3.5 

Регламент проекту “Відкриття магазину” 
(авторська розробка) 

Таблиця Ініціація проекту 

Код Найменування 
процесу 

Вхідні дані Описання процесу Вихідні дані Цілі процесу Власник Учасники  

1.1. Визначення 
приміщення під 
магазин 
 

Анкета – Заявка пошуку 
приміщення 
Власна база приміщення, 
Інформаційні джерела, 
Знайомства, 
Посередники 

- формування 
замовлення пошуку 
- пошук 
приміщення 

Виконана – Заявка пошуку.  
Комерційні пропозиції 
Фотографії 
Локаційна карта 
 

Визначити приміщення 
під магазин 

Ріелтор Замовник 
Юрист 
Керівник 
проекту 
Керівник 
мережі 

1.2. Аналіз об’єкту 
 

Виконана – Заявка Пошуку  з 
підписами  замовника, 
керівника мережі керівника 
проекту  

Аналіз об’єкту 
 

1. Виконана – Заявка Пошуку  з 
підписами  замовника, керівника 
проекту  на  аналіз  
2. Комерційні пропозиції 
3. Фотографії 
4. Локаційна карта 
Анкета характеристика об’єкту з 
документами :  
Свідоцтво на право власності 
Технічний паспорт 
Акт вводу в експлуатацію 
Державний акт на землю 
Викопіювання з генплану 

Проаналізувати 
приміщення для 
визначення доцільності 
відкриття в ньому 
магазину 

Ріелтор Замовник 
Юрист 
Керівник 
проекту 
Керівник 
мережі 

1.3. Аналіз зарплат 
у регіоні 
 

Виконана – Заявка Пошуку  з 
підписами  замовника, 
керівника проекту  на  аналіз  
 

Оцінка зарплат у 
регіоні 
 

Аналіз зарплат в регіоні   
 

Проаналізувати з/плати 
в регіоні для 
можливості скласти 
бюджет та штатний 
розпис 

Менеджер з 
персоналу 

Менеджер 
з 
персоналу 
Керівник 
мережі 

1.4. Аналіз місця 
знаходження 
 

Виконана анкета-заявка  
 

Аналіз місця 
знаходження 
 

“Оцінка місця” (в даному документі 
вказується ризикованість зони + 
потоковість)   

Для визначення 
доцільності відкриття 
магазину 

Маркетолог Замовник 
Керівник 
проекту 
Керівник 
мережі 
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1.5. Аналіз 
постачальників 
регіоні 
 

1. Виконана – Заявка Пошуку  
з підписами  замовника, 
керівника  
2. Комерційні пропозиції 
3. Фотографії 
4. Локаційна карта 

Аналіз 
постачальників в 
регіоні 
 

Аналіз об’єкта щодо можливості 
постачання товару  

Для визначення 
можливості постачання 
товару 

Менеджер 
постачання 

Керівник 
мережі 

1.6. формування 
планового 
бюджету 
 

Оцінка місця з висновками 
Документи від ріелтора 
Попередній кошторис 
Форма планового бюджету 
 

- підсумування 
інформації з аналізу 
- оцінка витрат на 
виготовлення 
дозвільної 
документації 
- оцінка вартості 
будівельних та 
ремонтних робіт 
- оцінка витрат на 
обладнання 
- погодження 
планового бюджету 
- аналіз планового 
бюджету 

Плановий бюджет Планувати доходи і 
витрати 

Керівник 
проекту 
 
 

Замовник 
Керівник 
проекту 
Керівник 
мережі 

1.7. Оренда 
приміщення 
 

Стандартний пакет 
юридичних документів 
Умови співпраці від 
орендодавця 
Бланки договорів оренди 
Лист погодження по договору 
 

- отримання умов 
співпраці з 
орендодавцем 
- складання 
договору оренди 
- перевірка 
приміщення 
- попереднє 
узгодження з 
орендодавцем умов 
підписання 
договору 
- підписання листа-
погодження 
- узгодження 
проекту договору 
оренди 
- підписання 
договору оренди 

Підписаний договір оренди 
Приміщення 

Закріплення 
приміщення в 
користування 

Ріелтор 
 

Ріелтор 
Юрист 
Керівник 
проекту 
Замовник 
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Планування проекту 

Код Найменування 
процесу 

Вхідні дані Описання процесу Вихідні дані Цілі процесу Власник Учасники  

2.1  Повідомлення 
постачальників 
про відкриття 
торгової точки 
 

Протокол наради про 
затвердження об’єкту 
(Висновок про доцільність 
відкриття) 

 Повідомлення 
постачальників про 
відкриття торгової 
точки 
 

Листи повідомлення 
Постачальникам про 
відкриття торгової точки 

Своєчасне постачання 
товару 

Менеджер 
постачання 

Менеджер 
постачання 

2.2. проектування і 
розробка 
технологій 
 
 

Протокол наради про 
затвердження об’єкту 
(Висновок про доцільність 
відкриття) 

- формування ескізу 
- затвердження ескізу 
- підготовка ескізного 
проекту 
 

Погоджений ескізний проект 
(“П”) 

Для можливості здійснення 
ремонтних, монтажних 
робіт, забезпечення 
магазину обладнанням та 
товаром 

Керівник 
проекту 

Зовнішні 
підрядники 

2.3. складання 
кошторису 
 
 

Протокол наради про 
затвердження об’єкту 
(Висновок про доцільність 
відкриття) 
Проект (“П”) 
Макети орієнтовний, 
кошторис витрат РІС , 
Бланк рекламного бюлетеня 
відкриття 
Рахунки від постачальників 

- формування бланку 
кошторису 
- розсилка бланку 
кошторису 
- складання 
кошторису на пошук 
персоналу 
- розробка 
планограми 
формування вимог до 
постачальників 
маркетингових 
послуг 
- розробка макетів на 
внутрішнє і зовнішнє 
оформлення 
- прорахунок пошиття 
одягу 
- планування 
рекламної активності 
під час відкриття 
- робота з 
постачальниками 
сигналізації 
- робота з 
постачальниками 

Затверджений кошторис Спланувати витрати, 
розподілити їх в часі, 
оформити оптимальні 
кредити 

Керівник 
проекту 

Керівник 
мережі 
Фінансист 
Маркетолог 
Менеджер з 
персоналу 
ІТ 
менеджер 
Менеджер 
СБ 
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відеонагляду 
- робота з 
підрядниками 
будівельних і 
ремонтних робіт 
- робота з 
постачальниками 
обладнання 
- зведення кошторису 
- аналіз розробленого 
кошторису 
- затвердження 
кошторису 
- розсилка 
затвердженого 
кошторису 

 

Виконання проекту 

Код Найменування 
процесу 

Вхідні дані Описання процесу Вихідні дані Цілі процесу Власник Учасники  

3.1 Подання заявок у 
відділи 

Бланки заявок Подання заявок у відділи Заповнені бланки заявок Чіткі завдання і 
терміни виконання 

Керівник 
проекту 

Функціональ
ні менеджери 

3.2  Надання вимог до 
програмного 
забезпечення 

Бланк документу з 
вимогами до 
програмного 
забезпечення 

 Надання вимог до 
програмного забезпечення 

Документ з вимогами до 
програмного 
забезпечення 

Отримати продукт, 
який ефективний і 
задовольняє в роботі 

Керівник 
проекту 

ІТ менеджер 

3.3  Оформлення 
кредитів 

Документи для роботи 
з банком 

 Оформлення кредитів Оформлені кредити Можливість 
своєчасного 
фінансування проекту 

Фінансовий 
менеджер 

Фінансовий 
менеджер 

3.4 Виготовлення 
проекту  

  Виготовлення проекту  Готовий проект  Керівник 
проекту 

Керівник 
проекту 

3.5. Взаємодія з 
підрядниками 
(постачальниками) 
 
 

Договори  
Рахунки 
Продукція/виконані 
роботи 
 

- отримання рахунків від 
підрядників (постачальників) 
-  внесення в план оплати 
- проведення оплати 
- отримання документів для 
звітності 

Рахунки, накладні, 
податкові накладні, акти, 
сертифікати якості 

Своєчасне отримання 
продуктів та чіткий 
документообіг 

Керівник 
проекту 

Функціональ
ні менеджери 
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3.6. Відкритя рахунків 
на інкасацію, 
печатки, штампи 
 
 

Документи для роботи 
з банком, 
Заявка на виготовлення 
печаток і штампів, 
Проект стадії “П” 
Копія наказу на 
прийняття керівника 
магазину 
 

- підписання договору з 
банком на відкриття рахунків 
-контроль за відкриттям 
рахунків, здійснення інкасації 
- замовлення печаток і 
штампів 
- оформлення заявки на 
виготовлення печаток і 
штампів 
- виготовлення печаток і 
штампів 
- закріплення печаток і 
штампів 

Договір з банком, 
печатки, штампи, 
Наказ закріплення 
відповідальності 

Для чіткої роботи 
(проведення 
інкасації) магазину 

Бухгалтер Бухгалтер, 
менеджер з 
розвитку 

3.7. виконання 
будівельних і 
ремонтних робіт, 
проведення 
комунікацій 
 

Проект переоснащення 
магазину 
Затверджений 
Плановий кошторис 
відкриття Кошторис на 
виконання будівельних 
робіт 
Договір оренди або 
інший документ на 
право розпорядження 
приміщенням План 
оплати  

- забезпечення зовнішньої 
охорони 
- будівельні і ремонтні роботи 
- проведення комунікацій 
(вода, електромережа, газ) 
- встановлення мережі 
(інтернет, телефон, зв’язок, 
ІТ) 
- встановлення пожежної 
сигналізації 
- встановлення сигналізації 
- встановлення відеонагляду 
 
 

Акти виконаних робіт, 
Відремонтоване 
приміщення, 
Комунікації  

Підготовка 
приміщення до 
експлуатації (потреб 
компанії) 

Координатор 
проекту 

Менеджер СБ 

3.8. визначення 
постачальників 
обладнання 
 
 

Кошторис обладнання, 
проект стадії “П”, 
Праси постачальників 
 

- аналіз постачальників 
обладнання 
- затвердження 
постачальників обладнання 
- оформлення договорів 
 

Затверджений перелік 
постачальників, 
Договори 

Закупити обладнання 
оптимальної якості за 
оптимальними цінами  

Менеджер з 
технічного 
забезпечення) 

Замовник, 
Юрист 
 

3.9. забезпечення 
магазину 
обладнанням 
 
 

Заява на здійснення 
охоронних дій до 
відкриття магазину, 
Договори з 
постачальниками 

- забезпечення внутрішньої 
охорони 
- отримання обладнання 
- монтаж та підключення 
обладнання постачальниками 
- монтаж обладнання 
власними силами 
 

Обладнання, 
Внутрішня охорона, 
Встановлене та 
підготовлене до 
експлуатації обладнання, 
Накладні, 
Гарантії, інші супровідні 
документи 

Забезпечення якості 
збереження товару та 
роботи магазину 

Менеджер з 
технічного 
забезпечення) 

Менеджер 
СБ, 
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3.10. ІТ забезпечення 
 
 

Вимоги до програмного 
забезпечення, 
Договір  

- встановлення обладнання та 
програмного забезпечення 
- налагодження взаємозв’язку 
з іншими базами та 
бухгалтерською програмою 
 

Встановлене обладнання,  
Налагоджене програмне 
забезпечення,  
Накладні, податкові 
накладні,  
Акти  

Здійснення швидкого 
управління (облік 
товару, контроль, 
планування закупок,  
аналітика, звітність)  

ІТ менеджер Керівник 
проекту, 
Бухгалтер 
 

3.11. Проведення 
маркетингових дій 
 
 

Рахунки, 
Договори  

- проведення маркетингових 
досліджень, 
- запуск маркетингових дій  
- запуск рекламної компанії 
на відкриття 
 

Акт виконаних робіт, 
накладні, рахунки за 
надані послуги та інші 
підтверджуючі 
документи від 
постачальників 

Забезпечення потоку 
покупців, просування 
товарів 

маркетолог  

3.12. забезпечення 
постачання товару 
 

Маркетингові 
дослідження, 
Планограма 
розміщення торгового 
обладнання відповідно 
до категорії 
приміщення, 
Рахунки, 
Договір на постачання, 
Додаток до 
договору№1 
“Специфікація” 
Додаток №2 
“Місце поставки 
товару”, 
Свідоцтво про 
державну реєстрацію, 
Свідоцтво платника 
податку, 
Довідка про взяття на 
облік платників 
податків, 
Довідка з єдиного 
державного реєстру,  
Доручення на право 
підпису, 
Виписка зі статуту на 
право підпису і 
повноваження 

- розробка асортиментної бази 
торгової точки 
- розгляд договорів поставки 
- робота з постачальниками 
товарів 
- підписання договорів 
поставки 
- замовлення товару 
- погодження замовлення 
товару 
- формування графіку 
постачання 
- контроль за своєчасною 
поставкою товару 
- отримання товару 
- викладка товару 

Товар, 
Накладні, 
Податкові накладні, 
Сертифікати якості, 
Інші супровідні 
документи 

Отримання прибутків 
від продажу 

Менеджер 
постачання 

Маркетолог, 
Директор 
магазину 
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директора,  
Ліцензія на гуртовий 
продаж алкогольних 
напоїв, тютюнових 
виробів 
Та інші док. згідно з 
переліком 
Графік поставок, 
Товар 

3.13. оформлення 
дозвільної 
документації та 
касових апаратів 
 

Заявки від керівника 
проекту, 
Проект, 
Перелік документів в 
дозвільні органи, 
Асортиментний 
перелік, 
Рахунки 
 

- купівля касових апаратів 
- реєстрація касових апаратів 
(РРО) 
- виготовлення ліцензій 
(алкоголь + тютюн) 
- отримання дозволу СЕС 
- погодження асортиментного 
переліку 
- отримання дозволу ГУ МНС 
- дозвіл архітектурного 
планування 
- дозвіл на розміщення 
об’єкту торгівлі 
- виготовлення патенту 
- контроль та розподіл 
патентів, ліцензій та довідок 

Дозволи, 
Ліцензії, 
Патенти, 
Касові апарати, 
Документація на касові 
апарати, 
Накладні, 
Податкові накладні 
 

Забезпечення 
взаємодії з 
фіскальними 
органами 

Менеджер з 
розвитку 

Керівник 
проекту, 
бухгалтер 

3.14. Забезпечення 
персоналом 
 

Замовлення на підбір 
персоналу, 
Резюме, 
Анкети працівників, 
Список кандидатів, 
Програма стажування, 
Заява про прийняття на 
роботу, 
Трудова книжка, 
Особовий листок, 
Автобіографія ,  
Зобов’язання, 
Копія диплому, копія 
паспорту та 
ідентифікаційного 
коду,  

- організація пошуку 
персоналу 
- проведення співбесід 
- затвердження кандидатів 
- перевірка кандидатів 
- стажування працівників 
- оформлення працівників 
- заведення довідника 
персоналу для нарахування 
заробітної плати 
- оформлення заробітної 
платних карток 
- проведення інструктажу по 
роботі з касовим апаратом і 
веденням касової дисципліни 
- навчання персоналу 

 Наказ про прийняття,  
Звіт в центр зайнятості 
про прийняття, 
Запис в трудовій книжці, 
Зарплатна відомість, 
Зарплатні картки, 
Наказ відповідальності з 
касової дисципліни, 
Наказ про  встановлення 
відповідальності за 
дотримання порядку 
документообігу 

Забезпечення роботи 
магазину 

Менеджер з 
персоналу 

Керівник 
проекту, 
Бухгалтер, 
Мерчендайзе
р,  
Менеджер 
СБ, 
Директор 
магазину 
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фото,  копії свідоцтв 
про народження дітей, 
анкета на зарплатну 
картку, 
штатний розпис, 
 

викладці товару 
- повідомлення про дату 
виходу на роботу 
- повідомлення працівників 
про початок роботи 

3.15. відкриття магазину 
 

Повідомлення про 
пробне відкриття 
не пізніше ніж за1 день 
транспорт, 
повідомлення і 
організаційні заходи на 
відкриття 

- організація підготовки 
пробного відкриття 
- пробне відкриття 
- відкриття магазину 
 
 

Правильно заповнені 
книга КОРО, касова 
книга магазину, 
прибуткові та видаткові 
касові ордери 

Отримання прибутків Керівник 
проекту 

Керівник 
мережі, 
Бухгалтер, 
Директор 
магазину, 
персонал 
магазину 

 

Завершення проекту 

Код Найменування 
процесу 

Вхідні дані Описання процесу Вихідні дані Цілі процесу Власник Учасники  

4.1. Аналіз реалізації 
проекту 
 
 

Статистика продажів, 
Фактичний кошторис 
з підтверджуючими 
документами   

- аналіз рекламної компанії 
- надання фактичного 
кошторису з 
підтверджуючими 
документами 
- прийняття фактичного 
кошторису 
- порівняльна характеристика 
фактичного кошторису з 
плановим 
- розсилка порівняльної 
характеристики зацікавленим 
особам в частинах, що їх 
стосуються 
 

Порівняльна 
характеристика 
кошторису 
 

Отримання 
статистичних даних 
для реалізації нових 
проектів 

Керівник 
проекту 

Маркетолог 
Фінансист 
 

4.2. Підведення 
підсумків (нарада) 
 
 

Порівняльна 
характеристика 
кошторису 
 

Підведення підсумків (нарада) 
 
 

 Висновки і досвід Замовник Замовник, 
Всі учасники 
проекту 
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Додаток 3.6 

Корпоративний Стандарт Управління Проектами 

Стандарти виконання робіт за проектом “Відкриття магазинів” “_________” 

Призначення і область дії документу 
Цей документ є внутрішньою процедурою, що входить до складу 

Корпоративного Стандарту Управління Проектами (в подальшому 

КСУП).  

Призначенням документу є: 

- постановка основних задач і цілей проекту; 

- визначення організаційної структури проекту; 

- сформульовані ризики; 

- контрольні події; 

- базовий графік робіт; 

- кошторис витрат; 

- потреби в ресурсах; 

- перелік документів. 

Цей документ є підставою для ініціації робіт і не змінюється в ході 

виконання проекту.  

Загальні положення 
8.1 Призначення проекту 

Проект призначений для організації робіт з відкриття магазинів “____”.  

8.2 Область використання 

8.3 Процедури документу є обов’язкові для використання всіма 

співробітниками Підприємства, що приймають участь в проекті. 

8.4 Цілі проекту 

Ціллю є створення стандартів з відкриття магазинів, які легко 

застосовувати у будь-якому регіоні для створення мережі маркетів.  

Погодження за проектом 
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3.1. Організація і відповідальність 

3.1.1. Організаційна структура і відповідальність 
 

Роль/керівна 
функція 

 

Відповідальність і повноваження: 

Замовник робіт Вдповідає за ініціацію і підтримку даного проекту в рамках Компанії 
“________”.  
Уповноважений: 
- Визначати і добиватися виконання цілей проекту.  
- Затверджувати план, бюджет проекту, контролювати його виконання і  
вживати необхідних коректуючи заходів. 
- Виділяти необхідні матеріальні, фінансові і людські ресурси для 
потреб проекту.   
 

Керівник 
проекту 

 

Відповідає перед Замовником робіт за: 
- кінцеві результати (досягнення цілей проекту),  
- ефективність і якість виконання проекту у відповідності з 
затвердженим планом в межах виділеного бюджету,  
- координацію робіт учасників проекту за напрямками у відповідності з 
планом проекту.  
Уповноважений:  
Замовником проекту: 
- Визначати керівні принципи і стратегію досягнення цілей проекту.  
- Надавати на затвердження Замовнику план і бюджет проекту. 
- Здійснювати контроль виконанням зобов’язань і нагляд за 
дотриманням звітної дисципліни усіма учасниками. 
- Здійснювати операційне управління проектом. 
 

Координатор 
проекту  

 

 

Відповідає перед Керівником проекту за: 
- Організацію робіт за проектом. 
- Координацію робіт учасників проекту по напрямках у відповідності 
до плану проекту. 
- Своєчасне інформування учасників проекту та вище керівництво про 
хід проекту. 
Уповноважений: 
Замовником проекту:  
- Приймати участь у визначенні керівних принципів і стратегії 
досягнення цілей проекту. 
- Розробляти план проекту. 
- Проводити змістовний аналіз виконання проекту та погодження змін 
в процесі реалізації проекту. 
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Роль/керівна 
функція 

 

Відповідальність і повноваження: 

- Здійснювати контроль виконання робіт за проектом у відповідності з 
затвердженим планом. 
- Здійснювати нагляд за дотриманням звітної дисципліни всіма 
учасниками проекту. 
 

Учасники 
Проекту 
(функціональні 
менеджери)  

 

Відповідають перед керівником проекту за: 
- Виконання робіт за проектом в рамках затвердженого плану робіт. 
- Своєчасне надання інформації і звітності за проектом. 
- Ведення документообігу за проектом в частині своїх функціональних 
обов’язків. 
Уповноважені: 
- Здійснювати контроль виконання робіт за проектом в межах своєї 
відповідальності у відповідності до затверджених планів; 
- Виконувати підготовку звітності за проектом.  
 

3.1.2. Комунікації 
Входи Інструменти і методи Виходи 

1. План виконання робіт. 
2. Інформація про виконання 

робіт. 
3. Результати контролю 

відхилень від планів. 
4. Погоджені запити на 

зміни. 

1. Інструменти надання 
інформації. 
2. Збір і зведення інформації про 
виконання робіт. 
3. Наради по оцінці поточного 
стану. 
4. Системи звітності. 

1. Звіти про 
виконання. 
2. Запити на зміни. 
3. Рекомендовані 
кореговані дії. 

 

3.2. Ризики 
План запобігання ризикам і реагування на них 

п/п Ризик Відпові 
дальний 

План запобігання/реагування 
Стратегія 

запобігання/ 
реагування 
(уникнення/ 
прийняття/ 
мінімізація/ 
передача) 

План запобігання ризику План реагування при 
виникненні ризику 

Бюджет на 
роботу з 
ризиком 

1. 
 

Ф-5  
Призупинено 
фінансування 
проекту 
 

Директор Уникнен-
ня  

1. Пошук нових інвесторів Затримки в проплатах 
постачальникам по інших 
напрямках, зміна 
пріоритетності в проплатах, 
перевід коштів на 
відновлення проекту. 

% від вартості 
отриманого 
кредиту 
(позики), 
В середньому 
5% від 
бюджету  

2. Ю-1  
Недотримання 
постачальниками 

Менеджер 
по закупці 
обладнання, 

Мініміза-
ція 

1. Пошук нових 
постачальників. 
2. В договорах передбачити 

Звернення до інших 
постачальників, повернення 
коштів від старих 

Транспортні 
послуги, 
вартість 
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п/п Ризик Відпові 
дальний 

План запобігання/реагування 
Стратегія 

запобігання/ 
реагування 
(уникнення/ 
прийняття/ 
мінімізація/ 
передача) 

План запобігання ризику План реагування при 
виникненні ризику 

Бюджет на 
роботу з 
ризиком 

термінів 
виконання 
договорів купівлі 
обладнання, 
ремонтні роботи, 
надання послуг 
робіт. 

Керівник 
проекту 

відтермінування платежів та  
процедура повернення 
коштів. 
3. Мати резерв 
постачальників. 

постачальників, допомога 
при постачанні обладнання. 

непоставленого 
обладнання. До 
1% від 
бюджету. 

3.  Т-2  
Збої в роботі 
комунікацій 

Керівник 
проекту 

Мініміза-
ція 

1. Закупівля дизель-
генератора, та іншого 
необхідного тех. 
обладнання (бойлери, 
бочки, машина високого 
тиску).  
2. Створення бази контактів 
з аварійними службами.  
3. База даних  щодо оренди 
тех. обладнання. 

Виклик аварійних служб, 
під’єднання тех. 
обладнання. 

Вартість 
купівлі та/або 
оренди тех. 
обладнання. До 
20% від 
вартості 
бюджету 
(одноразово) 

4. Ф-1  
Затримка в 
отриманні 
кредитів. 

Менеджер з 
банками 

Мініміза-
ція 

1. Паралельна робота з 
іншими банками.  
2. Вибір стабільних банків. 

1. Задоволення вимог 
банку.  
2. Отримання кредиту в ін. 
банках. 

До 1% від 
вартості 
бюджету. 

5. НR-3  
Втрата 
працівників у 
зв’язку з тим, що 
вони вже встигли 
знайти іншу 
роботу тощо 

Керівник 
персоналу 

Мініміза-
ція 

1. Кадровий резерв.  
2. Своєчасне відкриття 
магазину. 
3. Навчання персоналу по 
взаємозамінності.  

1. Тимчасове переміщення 
персоналу з працюючих 
магазинів. 
2. Пошук персоналу з 
резерву або нового. 

Вартість 
відрядження, 
пошук через 
кадрові фірми 
тощо.  
До 1% від 
вартості 
бюджету. 

6. Т-1  
Поломки у 
обладнані 

Керівник 
проекту 

Мініміза-
ція 

1. Закупівля в 
добросовісних 
постачальників. 
2. Перевірка при отриманні 
та встановленні обладнання. 
3. Встановлення 
стабілізаторів. 
4. Перевірка до відкриття 
торгової точки. 
5. База тех. служб, 
сервісних служб. 

1. Виклик постачальника, 
тех. служб, сервісних служб 

Послуги 
виклику служб 
та з/ч  
 
До 0,3% від 
вартості 
бюджету. 

7. Ф-2 
Недофінансуванн
я проекту 

Кер. фін. 
відділу  

Мініміза-
ція 

1. Аналіз доходів  з інших 
напрямків діяльності. 

1. Залучення коштів з 
інших напрямків. 

До 10% від 
вартості 
бюджету. 

8. Ф-6  
Фінансування 
проекту відстає 
від графіку 

Кер. фін. 
відділу 

Мініміза-
ція 

1. Аналіз оплати та вчасні 
зміни пріоритетних оплати. 

1. Залучення коштів з 
інших напрямків або ззовні 

До 10% від 
вартості 
бюджету. 

9. НR-1  
Недостатність 
кваліфікованого 
персоналу на 
ринку праці в 
регіоні 

Кер. від. 
персоналу 

Мініміза-
ція 

1. Ретельний аналіз регіону, 
де планується відкриття 
торгової точки. 

1. Проведення навчання, 
підвищення кваліфікації 

До 0,7% від 
вартості 
бюджету. 

10. Т-3  
Збої в роботі 
програмного 
забезпечення 

Сис. 
адміністрато
р 

Мініміза-
ція 

1. Проведення навчання, 
підвищення кваліфікації.  
2. Наявність ліцензованого 
програмного забезпечення. 
3. Закупівля УПСІв. 
4. Створення ІТ-відділу 

1. Виклик 
сис.адміністратора. 
2. Виклик спеціалістів з 
програмного забезпечення. 

До 0,01 % від 
вартості 
бюджету. 
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п/п Ризик Відпові 
дальний 

План запобігання/реагування 
Стратегія 

запобігання/ 
реагування 
(уникнення/ 
прийняття/ 
мінімізація/ 
передача) 

План запобігання ризику План реагування при 
виникненні ризику 

Бюджет на 
роботу з 
ризиком 

5. База спеціалістів з 
програмного забезпечення 

11. Ю-9a  
Несвоєчасна 
видача ліцензій, 
торг. патентів 
державними 
органами 

Менеджер з 
розвитку 

Мініміза-
ція 

1. Вчасне подання 
документів для отримання 
дозволів. 
2. Налагодження відносин з 
державними органами 

1. Ведення переговорів для 
прискорення процесу 
видачі 

До 0,05 % від 
вартості 
бюджету. 

12. П-1  
Несвоєчасна 
поставка товару 

Менеджер з 
постачання 

Мініміза-
ція 

1. Своєчасні оплати. 
2. Перевірка при отриманні 
термінів реалізації. 
3. Наявність власного 
автопарку та бази 
перевізників 

1. Самовивіз товару у 
випадку відсутності 
транспорту або доставка 
перевізниками. 
2. Оплата протермінованих 
рахунків 

До 0,2 % від 
вартості 
бюджету. 

13. П-3  
Відсутність 
певного  
асортименту 
товару (групи 
товарів) 

Менеджер з 
постачання 

Мініміза-
ція 

1. База даних 
постачальників певного  
асортименту товару (групи 
товарів) 
 

1. Замовлення товару в 
іншого Постачальника 

До 0,2 % від 
вартості 
бюджету. 

14. Б-1  
Крадіжки 

Менеджер 
СБ 

Мініміза-
ція 

1. Наявність зовнішньої 
охорони. 
2. Вчасний підбір охорони 

1. Виклик служб 
2. Виклик СБ 

До 0,2 % від 
вартості 
бюджету. 

15. М-2  
Новий сильний 
конкурент 
з’явився поруч 

Маркетолог  Мініміза-
ція 

1. Аналіз місцезнаходження 
та можливості появи 
конкурентів біля 
приміщення планованого 
магазину. 

1. Проведення 
маркетингової активності, 
яка відрізняється (краща, 
цікавіша) від конкурента. 
 

До 0,5 % від 
вартості 
бюджету. 

16. Ю-9б  
Несвоєчасна 
видача Дозволів 
СЕС, пожежників, 
МР державними 
органами 

Менеджер з 
розвитку 

Мініміза-
ція 

1. Вчасне подання 
документів для отримання 
дозволів. 
2. Налагодження відносин з 
державними органами 

1. Ведення переговорів для 
прискорення процесу 
видачі 

До 0,5 % від 
вартості 
бюджету. 

17. Ф-4  
Завищений/заниж
ений відсоток 
відхилення у 
кошторисі 

Керівник 
проекту 

Мініміза-
ція 

1. Моніторинг цін на 
обладнання, меблі, ремонт 
тощо. 
2. Аналіз кошторису 
попереднього проекту 

1. Залучення коштів з 
інших напрямків. 
2. Перегляд статей та 
внесення змін до 
затвердженого  кошторису. 

До 1 % від 
вартості 
бюджету. 

4. Етапи виконання проекту 

4.1. Загальні положення 
Календарна тривалість проекту не повинна перевищувати ______  

місяців. 

Працівники організації залучаються до роботи за проектом на тимчасовій 

основі у відповідності до задач, визначених для проекту. 

Зайнятість учасників проекту – менеджерів і працівників компанії 

роботами за даним проектом в середньому не повинні перевищувати _____% 

загального фонду робочого часу календарного періоду проекту. 
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Дані для планування проекту визначаються в системі Microsoft Project. 

4.2. Етапи проекту 
Проект виконується в чотири етапи: 

Етап Процедури етапу 

Ініціація проекту 

 

Тривалість етапу:  

Процеси етапу: 
1. Визначення приміщення під магазин.  
2. Аналіз об’єкту. 
3. Оцінка з/плат на регіоні. 
4. аналіз місця знаходження. 
5. Аналіз постачальників в регіоні. 
6. Формування планового бюджету. 
7. Оренда приміщення. 

Планування проекту 

 

Тривалість етапу:  

Процеси етапу: 
1. Повідомлення постачальників про відкриття нової 

точки 
2. Проектування і розробка технологій. 
3. Складання кошторису. 

Виконання проекту 

 

Тривалість етапу:  

Процеси етапу: 
1. Подання заявок у відділи. 
2. Оформлення кредитів 
3. Виготовлення проекту. 
4. Взаємодія з підрядниками (постачальниками). 
5. Відкриття рахунків на інкасацію, печатки, штампи. 
6. Виконання будівельних і ремонтних робіт, 

проведення комунікацій. 
7. Визначення постачальників обладнання. 
8. Забезпечення магазину обладнанням. 
9. ІТ забезпечення. 
10. Проведення маркетингових дій. 
11. Забезпечення постачання товару. 
12. Оформлення дозвільної документації та касових 

апаратів. 
13. Забезпечення персоналом. 
14. Відкриття магазину. 
 

Завершення проекту 

Тривалість етапу:  

Процеси етапу: 
15. Аналіз проекту. 
16. Підведення підсумків. 
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Зміст та тривалість кожного з етапів може бути переглянуті за 

підсумками виконання попереднього етапу з відповідним коректуванням плану 

проекту. Розподіл на етапи – Додаток А 

Декомпозиція процесів – Додаток Б 

4.3. Контрольні події 
Перелік контрольних подій (точок) 
Початок проекту  
Оцінка доцільності реалізації проекту 
Інформування про підписаний договір оренди 
Розсилка бланку кошторису 
Затвердження кошторису 
Подання заявок у відділи 
Інформування про закінчення будівельних і ремонтних робіт 
Інформування про отримані дозволи 
Інформування про встановлене обладнання 
Інформування про отримання товару 
Відкриття магазину 
Підведення підсумків 
 

Терміни контрольних подій чітко відстежуються за допомогою документу 

“Виконання контрольних подій” (Шаблон 1) 

4.4. Засоби та ресурси 

4.4.1. Плановий бюджет та кошторис витрат 

Плановий бюджет розробляє керівник проекту.  

Використовуються документи:  

- порівняльна характеристика планового та фактичного кошторису 

(попереднього відкриття); 

- планові витрати на реалізацію проекту (Шаблон 4 “Планові витрати на 

реалізацію проекту”) (на основі інформації від функціональних менеджерів 

згідно “Бланку планового виконання робіт”  (Шаблон 2). 

В плановий бюджет обов’язково вноситься бюджет на роботу з ризиками. 

Кошторис витрат складається на основі отриманих у постачальників 

рахунків. На основі Кошторису та Розкладу проекту складається План оплати.  
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План оплати погоджується замовником та керівником фінансового 

відділу за участю керівника проекту та бухгалтера. 

4.4.2. Потреби в ресурсах 

В проекті використовується зручна класифікація ресурсів, яка прийнята в 

системі Microsoft Project: 

- трудові, які можуть в майбутньому використовуватись повторно на 

інших роботах (персонал, механізми). 

- матеріальні, які в вихідному вигляді використовуються лише 1 раз 

(папір, бензин, тощо). 

Потреби в трудових ресурсах зазначені в Шаблон 5 “План розподілу 

ресурсів проекту” 

Матриця відповідальності. 

Технологія виконання робіт за проектом функціональними 

менеджерами  

Операції процесу: 

Постачальник Вхід Операція Відповідальний Вихід Клієнт  
Керівник 
проекту 

Заявка  
Планова 
форма 
“Бланк 
планового 
виконання 
робіт” 
Шаблон2 

Заповнення 
планової 
форми 

Функціональний 
менеджер 

Заповнена 
планова 
форма 
“Бланк 
планового 
виконання 
робіт” 

Керівник 
проекту 
Координатор 
проекту 

Координатор 
проекту 

Заповнена 
планова 
форма 
“Бланк 
планового 
виконання 
робіт” 

Складання 
та аналіз 
плану робіт 
за часом та 
коштами 

Координатор 
проекту 

План робіт 
(Шаблон 3) 
Результати 
аналізу 

Керівник 
проекту 

Керівник 
проекту 

План робіт 
Результати 
аналізу 

Погодження 
з 
Замовником 

Керівник 
проекту 

Погоджений 
план робіт 

Керівник 
проекту 
Координатор 
проекту 
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Координатор 
проекту 

Погоджени
й план 
робіт 
Бланк 
Плану 
робіт 
Бланк 
Планово-
звітної 
форми 

Заповнення і 
передача 
Планів робіт 
та Планово-
звітних 
форм  

Координатор 
проекту 

Плани 
робіт 
Планово-
звітні 
форми 
(Шаблон 8) 

Функціональн
і менеджери 

Функціональн
і менеджери 

Плани 
робіт 
Планово-
звітні 
форми 
Бланк 
Інформація 
про 
виконання 
робіт 

Надання 
інформації 
про 
виконання 
робіт 

Функціональні 
менеджери 

Інформація 
про 
виконання 
робіт 
(Шаблон 6) 
(подається 
щотижня) 

Керівник 
проекту 
Координатор 
проекту 

Функціональн
і менеджери 

Плани 
робіт 
Планово-
звітні 
форми 
Бланк Звіту 
про 
виконання 
робіт 

Надання 
звіту про 
виконання 
робіт 

Функціональні 
менеджери 

Звіт про 
виконання 
робіт 
(Шаблон 7) 
(подається 
по 
закінченні 
роботи) 

Керівник 
проекту 
Координатор 
проекту 

 
Документи, що використовуються в процесі реалізації проекту 
Шаблони і склад документів  
Шаблон 1. Виконання контрольних подій 

Автор документу <функціональна роль в проекті> <ПІП> 

Отримувач документу <функціональна роль в проекті> <ПІП> 
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Інформація про проект 

Назва проекту  
Керівник 
проекту  

 

Дата   

 
№ Перелік контрольних подій Планована дата Реальна дата 
1. Початок проекту    
2. Оцінка доцільності реалізації проекту   
3. Інформування про підписаний договір 

оренди 
  

4. Розсилка бланку кошторису   
5. Затвердження кошторису   
6. Подання заявок у відділи   
7. Інформування про закінчення 

будівельних і ремонтних робіт 
  

8. Інформування про отримані дозволи   
9. Відкриття магазину   
10. Підведення підсумків   
 

Шаблон 2. Бланк планового виконання робіт 
 

Автор документу <функціональна роль в проекті> <ПІП> 

Отримувач документу <функціональна роль в проекті> <ПІП> 
 

Інформація про проект 

Назва проекту  

Керівник проекту   

Дата   

 
Код Найменування робіт Термін виконання Кошти 
 <перелік робіт певного функціонального 

менеджера> 
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Шаблон 3. План робіт <функціонального менеджера> 
 

Автор документу <функціональна роль в проекті> <ПІП> 

Отримувач документу <функціональна роль в проекті> <ПІП> 

 

Інформація про проект 

Назва проекту  

Керівник проекту   

Дата   

 
Код Найменування робіт Термін 

виконан
ня, дні 

Початок Закінчення Кошти Примітки 
(робота, яка 
передує 
вказаній) 

 <перелік робіт 
певного 
функціонального 
менеджера> 

     

Сума   
 
Шаблон 4. Планові витрати на реалізацію проекту 
 

Затверджено Замовник проекту  

Погоджено 
<функціональна роль в 
проекті>  

 
Інформація про проект 
 

Назва проекту  

Керівник проекту   

Дата   
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Найменування етапів 
(процедур)  

І етап  
Дати:_____ 

ІІ етап 
Дати:______  

ІІІ етап 
Дати:_____ 

ІV етап  
Дати:_____ 

Всього 

1. Ініціація проекту 
1.1.Визначення 
приміщення під магазин 

     

1.2. Аналіз об’єкту      

1.3. Оцінка з/плат на 
регіоні 

     

1.4. Аналіз місця 
знаходження 

     

1.5. Аналіз постачальників 
в регіоні 

     

1.6. Формування планового 
бюджету 

     

1.7. Оренда приміщення      

2. Планування проекту 

2.1. Проектування і 
розробка технологій 

     

2.2. Складання кошторису      

3. Виконання проекту 

3.1. Подання заявок у 
відділи 

     

3.2. Оформлення кредитів      

3.3. Виготовлення проекту      

3.4. Взаємодія з 
підрядниками 
(постачальниками) 

     

3.5. Відкриття рахунків на 
інкасацію, печатки,штампи 

     

3.6. Виконання будівельних 
і ремонтних робіт 
проведення комунікацій 
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3.7. Визначення 
постачальників обладнання 

     

3.8.Забезпечення магазину 
обладнанням 

     

3.9. ІТ забезпечення      

3.10. Проведення 
маркетингових дій 

     

3.11. Забезпечення 
постачання товару 

     

3.12. Оформлення 
дозвільної документації та 
касових апаратів 

     

3.13. Забезпечення 
персоналом 

     

3.14. Відкриття магазину      

4. Завершення проекту 

4.1. Аналіз проекту      

4.2. Підведення підсумків      

Разом    

 

Шаблон 5. План розподілу ресурсів проекту 
 

Затверджено Замовник проекту  

Погоджено 
<функціональна роль в 
проекті>  

 

Інформація про проект 

Назва проекту  

Керівник проекту   

Дата   
 

 



245 
 

 

 Найменування етапів (процедур)  Ресурси Кількість Періоди 
1. Ініціація проекту  
1.1.Визначення приміщення під магазин Ріелтор 1  

1.2. Аналіз об’єкту Ріелтор 1  

1.3. Оцінка з/плат на регіоні Менеджер з 
персоналу 

1  

1.4. Аналіз місця знаходження Маркетолог 1  

1.5. Аналіз постачальників в регіоні Менеджер 
постачання 

1  

1.6. Формування планового бюджету Замовник 

Керівник проекту 

Фінансист 

3  

1.7. Оренда приміщення Ріелтор 

Юрист 

Керівник проекту 

Замовник 

4  

2. Планування проекту  

2.1. Повідомлення постачальників про 
відкриття торгової точки 

Менеджер 
постачання 

1  

2.2. Проектування і розробка технологій Керівник проекту 1  

2.2. Складання кошторису Замовник 

Керівник проекту 

Керівник мережі 

Фінансист 

Менеджер з 
персоналу 

Маркетолог 

Менеджер СБ 

7  
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3. Виконання проекту  

3.1. Подання заявок у відділи Керівник проекту 1  

3.2. Оформлення кредитів Фінансист 1  

3.3. Виготовлення проекту Керівник проекту 1  

3.4. Взаємодія з підрядниками 
(постачальниками) 

Керівник проекту 

Юрист 

2  

3.5. Відкриття рахунків на інкасацію, 
печатки,штампи 

Керівник проекту 

Бухгалтер 

Менеджер з 
розвитку 

Директор магазину 

4  

3.6. Виконання будівельних і ремонтних 
робіт проведення комунікацій 

Керівник проекту 1  

3.7. Визначення постачальників обладнання Замовник 

Керівник проекту 

Юрист 

3  

3.8.Забезпечення магазину обладнанням Керівник проекту 1  

3.9. ІТ забезпечення ІТ менеджер 1  

3.10. Проведення маркетингових дій Маркетолог 1  

3.11. Забезпечення постачання товару Менеджер 
постачання 

Юрист 

Директор магазину 

3  

3.12. Оформлення дозвільної документації та 
касових апаратів 

Керівник проекту 

Менеджер з 
розвитку 

Бухгалтер 

Юрист 

4  
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3.13. Забезпечення персоналом Керівник проекту 

Менеджер з 
персоналу 

Бухгалтер 

Мерчендайзер 

Директор магазину 

5  

3.14. Відкриття магазину Керівник проекту 

Керівник мережі 

Всі учасники 

  

4. Завершення проекту  

4.1. Аналіз проекту Керівник проекту 

Маркетолог 

Фінансист 

3  

4.2. Підведення підсумків Замовник 

Керівник проекту 

Керівник мережі 

Всі учасники  

  

 
Шаблон 6. Інформація про хід проекту 
 

Автор звіту 
<функціональна роль в 
проекті> <ПІП> 

Отримувач звіту 
<функціональна роль в 
проекті> <ПІП> 

 

Інформація про проект 

Назва проекту  

Керівник проекту   

Звітний період  

Дата звіту  
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Перлік 
виконуваних 
робіт 

Планові дати Відсоток 
виконання робіт 

Відхилення від 
планового 
кошторису 

Початку Закінчення 

     
Проходження контрольних точок проекту: 

<Опис стану справ з проходження контрольних точок проекту, якщо 
такі попали в період звіту. Чи є запізнення і який вплив на виконання вказаного 
переліку робіт> 

Проблеми / ризики проекту та міри їх подолання (якщо такі виникли 
чи наближуються в межах відповідальності функціонального менеджера) 
Описання проблеми Можливі дії з усунення  
  

      
Шаблон 7. Звіт про виконання робіт  
 

Автор звіту 
<функціональна роль в 
проекті> <ПІП> 

Отримувач звіту 
<функціональна роль в 
проекті> <ПІП> 

Інформація про проект 

Назва проекту  

Керівник проекту   

Звітний період  

Дата звіту  
 

Перелік виконаних 
робіт 

Планові дати Відхилення 
від 
планових 
термінів 

Відхилення 
від 
планового 
кошторису 

Примітки 
Початку Закінчення 

      
Проходження контрольних точок проекту: 
<Опис стану справ з проходження контрольних точок проекту, якщо 

такі попали в період звіту. Чи є запізнення і який вплив на виконання вказаного 
переліку робіт> 

5. Додатки 
Додаток  А. Опис етапів (процесів) проекту. 
Додаток Б. Декомпозиція процесів проекту. 
Додаток В. Матриця відповідальності. 
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Додаток 3.7 

ОПЕРАЦІЙНА  КАРТА  ПРОЦЕСУ 
В.4. ПРОДАЖ  ТОВАРУ 

(авторська розробка) 
 

Найменування процесу верхнього рівня Найменування підрозділу 
“Бізнес-процеси верхнього рівня” Магазин “_________” 
Основні входи процесу Основні виходи процесу 
№ Назва № Назва 
1. Товар 1. Інкасовані кошти 
2. Надруковані цінники 2. Звіт касового апарату 
  3. Касовий ордер 
Вимоги до ресурсів 
№ Назва 
1. Фінансові ресурси – Бюджет 
2. Матеріали: папір, канц.товари, касова стрічка, зошити, стікери, одноразові пакети, плівка   
3. Персонал - Положення про підрозділ, посадові інструкції, заяви, анкети, стандарти роботи 
4. Технології , інформація - Стандарти та інструкції: положення про бізнес процес, інструкції з виконання для функціональних одиниць, 

документи про акції, розпорядження від вищого керівництва, розпорядження про інвентаризацію. 
5. Робоча техніка: 

- Ноутбуки, факси, принтери, сканери, телевізори, DVD, телефони стаціонарні, мобільні, 
- Столи, стільці, шафи, касові апарати, ваги 

Обладнання: 
- Холодильники та стелажне обладнанням – забезпечується при відкритті  
- Кухонне обладнання та інвентар для виробництва 
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6. Приміщення, прибирання, ремонт - Регламент з вимогами до приміщення 
- дезінфікуючі засоби згідно вимог санстанції 
- господарські товари та миючі засоби згідно норм 

Власник процесу Учасники процесу 
 
 
Менеджер магазинів “____” 
 
 

 Назва 
1. Старший зміни 
2. Старший обліковець 
3. Обліковець  
4. Комірник 
5. Продавець  
6. Продавець гастрономії 
7. Касир  
8. Охоронець  

Терміни виконання процесу Періодичність виконання процесу 
- Щодня  

Планові документи за процесом Звітні документи за процесом 
№ Назва Ідентифікатор № Назва Ідентифікатор 
1. План роботи магазинів  1. Довідка про хід процесу  
2. Інформація про відкриття нових 

магазинів 
 2. Протоколи аналізу процесу за 

попередній період 
 

3. План продажів   
4. Бюджет мережі магазинів   3. Результати аудиту процесу  
5. Бюджет бізнес-процесу “Продаж товару”  4. Звіти поденні  
Показники процесу та результатів процесу 
№ Назва Одиниці виміру Період контролю Формула розрахунку 

1. Валовий дохід грн.. 1 раз на місяць Виторг – загальна сума 
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2. Відсоток списання товару по групах (овочі, фрукти, 
ковбаси, сири, кулінарія) 

% 1 раз на місяць (Вартість списаного 
товару (без ПДВ)  / 
загальна вартість товару 
(без ПДВ))*100% 

3. Загальні витрати (без ФОП) грн. 1 рази на місяць Сума витрат – ФОП  

4. Середній чек грн. 1 раз на місяць сума продажу/ к-сть чеків 
(покупців) 

5. Відсоток повернення товару покупцями % 1 раз на місяць (сума повернення/сума 
закупки) * 100% 

6. Трафік покупців  Поточно  просто бачити 

7. Відсоток крадіжок % 1 раз на місяць (Сума недостачі (Вхідна 
ціна без ПДВ) / загальна 
вартість товару (без 
ПДВ))*100% 

8. Відсоток збиткових продажів % 1 раз на місяць (Збиткові продажі / заг. 
сума продажу) * 100% 

9. Дохід на 1 гривню грн. 1 раз на місяць  
10. Доходи по групах товарів  грн.. 1 раз на місяць рахується автоматично 
11. Потік клієнтів на касі за періодами протягом дня осіб Вибірково 2 рази на місяць протягом 

дня 
За визначеними 
періодами 

12. Середня швидкість обслуговування покупця 
касиром на касі 

хв. Вибірково 2 рази на місяць в годину 
“пік” 

1-2 хвилини 

Функції процесу 

Постачальник Вхід Функція Відповідальний Вихід Клієнт 
В.3.2.2. Контроль товару 
на складі 

Товар  
 

В.4.1. Підготовка 
товару до викладки 

Продавець – 
виконує для 
викладки на 

Товар з 
цінниками 

В.4.2. Викладка  
товару з цінниками на 
полиці В.5.1.10. Підготовка 
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страви до продажу полиці,   
Продавець 
вітрини – виконує 
для викладки на 
вітрину,  
Касир – виконує 
для викладки  в 
при касовій зоні 
Старший зміни - 
контролює 

В.5.2.3. Підготовка 
товару виробництва до 
продажу 
В.4.5. Контроль викладки 
протягом дня 

Товар відсутній  
(умова) 

В.4.3. Викладка  
товару з цінниками на 
вітрину В.2.5.4. Контроль 

проведення акції в 
магазині 
В.2.5.3.Організація 
акційної викладки 

Планограма акційної 
викладки 

В.4.4. Викладка  
товару з цінниками в 
прикасовій зоні В.3.1.14. Друк цінників Цінники 

В.4.1. Підготовка товару 
до викладки 

Товар з цінниками 
(Принцип FIFO) 

В.4.2. Викладка 
товару з цінниками на 
полиці 
 
 

Продавець  
Старший зміни - 
контроль 

Товар з 
цінниками на 
полицях 
(умова) 

В.4.5. Контроль 
викладки протягом  
дня 

В.2.6.1. Складання 
планограми 

Планограма викладки В.4.6. Контроль 
придатності товару в 
торговому залі 

В.2.9.1. Контроль 
дотримання планограми 

Планограма В.4.7. Контроль 
цінників  

В.2.9.4. Внесення змін в 
планограму 

Планограма із змінами 

В.4.1. Підготовка товару 
до викладки 

Товар з цінниками В.4.3. Викладка 
товару з цінниками на 
вітрину 
 
 

Продавець 
вітрини 
Старший зміни - 
контроль 

Товар з 
цінниками на 
вітрині 
(умова) 

В.4.5. Контроль 
викладки протягом  
дня 

Документообіг Забірний лист заповнений 
і підписаний 

В.4.6. Контроль 
придатності товару 
В.4.7. Контроль 
цінників  
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В.4.1. Підготовка товару 
до викладки 

Товар з цінниками 
(Принцип FIFO) 

В.4.4. Викладка 
товару з цінниками в 
прикасовій зоні 
 
 
 

Касир  
Старший зміни - 
контроль 

Товар з 
цінниками на 
полицях 
(умова) 

В.4.5. Контроль 
викладки протягом  
дня 

В.2.6.1. Складання 
планограми 

Планограма викладки при 
касової зони з певними % 
викладки 

В.4.6. Контроль 
придатності товару 

В.2.9.1. Контроль 
дотримання планограми 

Планограма В.4.7. Контроль 
цінників  

В.2.9.4. Внесення змін в 
планограму 

Планограма із змінами 

В.4.2. Викладка товару з 
цінниками на полиці 

Товар з цінниками (на 
полицях) 

В.4.5. Контроль 
викладки протягом 
дня 
 

Продавець – 
виконує для 
викладки на 
полиці,   
Продавець 
вітрини – виконує 
для викладки на 
вітрину,  
Касир – виконує 
для викладки  в 
при касовій зоні 
Старший зміни – 
контроль. 

Товар готовий 
до продажу 
(умова) 

В.4.9. Обслуговування 
покупця 

В.4.3. Викладка товару з 
цінниками на вітрині 

В.4.10. Контроль  
товару в корзині 
покупця 
 

В.4.4. Викладка товару з 
цінниками в при касовій 
зоні 
Документообіг Стандарт обслуговування 

покупців для продавця 
торгового залу  

Товар відсутній 
(умова) 

В.4.1. Підготовка  
товару до викладки 

4.8. Контроль товару в 
корзині покупця 

Товар викладений 
покупцем з корзини 

В.4.2. Викладка товару з 
цінниками на полиці 

Товар з цінниками на 
полицях  
(умова) 
 

В.4.6. Контроль 
придатності товару в 
торговому залі  

Продавець – 
виконує для 
викладки на 
полиці,   
Продавець 
вітрини – виконує 

Термін 
придатності 
хороший. 
Товар 
придатний до 
продажу 

В.4.9. Обслуговування 
покупця 

В.4.3. Викладка товару з 
цінниками на вітрині 

В.4.10. Контроль  
товару в корзині 
покупця 
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для викладки на 
вітрину,  
Касир – виконує 
для викладки  в 
при касовій зоні 
Старший зміни – 
контроль, 
інформується. 
 

(умова) 

В.4.4. Викладка товару з 
цінниками в при касовій 
зоні 

Товар не 
придатний до 
продажу 
(умова) 

В.3.2.3. Виявлення 
причин  
Невідповідності 
товару 

Документообіг Бланк контролю старшого 
зміни  

Товар на 
вітрині не 
придатний до 
продажу 
(умова)  

В.3.2.4. Прийняття 
рішення про списання 
В.5.1.11. Переробка 
товару 
(процедура) 

В.4.2. Викладка товару з 
цінниками на полиці 

Цінники В.4.7. Контроль 
цінників  
  

Продавець – 
виконує для 
викладки на 
полиці,   
Продавець 
вітрини – виконує 
для викладки на 
вітрину,  
Касир – виконує 
для викладки  в 
при касовій зоні 
Старший зміни –
контроль 
Обліковець - 
інформується. 
 

Цінники 
відповідають 
товару (умова) 

В.4.9. Обслуговування 
покупця 

В.4.3. Викладка товару з 
цінниками на вітрині 
В.4.4. Викладка товару з 
цінниками в прикасовій 
зоні 

Цінник 
відсутній 
(умова) 

В.3.1.14. Друк цінників 
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В.3.2.7. Переоцінка товару  Нові цінники В.4.8. Заміна цінників 
 

Продавець – 
виконує для 
викладки на 
полиці,   
Продавець 
вітрини – виконує 
для викладки на 
вітрину,  
Касир – виконує 
для викладки  в 
при касовій зоні 
Старший зміни –
контроль 
Обліковець – 
приймає участь 

Змінені 
цінники на 
полицях 

 

В.4.5. Контроль викладки 
протягом дня 

Товар готовий до продажу 
(умова) 

В.4.9. Обслуговування 
покупця 

Продавець 
вітрини 

Зважений, 
упакований 
продукт 

В.4.10. Контроль  
товару в корзині 
покупця 
 

В.4.6. Контроль 
придатності товару в 
торговому залі  

Товар придатний до 
продажу (умова) 

В.4.7. Контроль цінників  Цінники відповідають 
товару (умова) 
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В.4.5. Контроль викладки 
протягом дня 

Товар готовий до продажу 
(умова) 

В.4.10. Контроль 
товару в корзині 
покупця 
 

Охорона – В. 
Продавці – участь 

Товар в корзині 
покупця 
(умова) 

В.4.11. Реалізація 
товару через касу 

В.4.6. Контроль 
придатності товару в 
торговому залі 

В.4.9. Обслуговування 
покупця 

Зважена, упакована страва 
(продукт) 
 

Товар 
викладений 
покупцем з 
корзини 
(умова) 

В.4.5. Контроль 
викладки протягом  
дня 

В.4.10. Контроль товару в 
корзині покупця 

Товар в корзині покупця 
(умова) 
 

В.4.11. Реалізація 
товару через касу 

Касир  
Охорона контроль 

Документ 
реалізації (в 
базі) 

Г.3.1.2. Формування 
товарного звіту 
Управління (до 
“контроль товару на 
складі”) 

Документообіг Стандарти 
обслуговування покупця 
для касира 

Кошти в 
касовому 
апараті 
 

В.4.12. Інкасація  

Покупець  Кошти покупця Чек 
Решта 
Товар  

Покупець  
В.3.2.5. Відшкодування 
збитків 

Кошти 

В.4.11. Реалізація товару 
через касу 

Кошти в касовому апараті 
 

В.4.12. Інкасація 
 

Старший зміни / 
Старший касир 

Інкасовані 
відповідним 
чином кошти 
(Виторг) 

Банк  

Г.3.4.6. Отримання 
коштів 
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Документообіг Порядок проведення 
інкасації 

Звіт касового 
апарату 
Касовий ордер 
Заповнена 
касова книга 

Г.3.1.9. Контроль 
дотримання касової 
дисципліна 

Покупець - товар 
- касовий чек 
- паспортні дані покупця 

В.4.13. Повернення 
товару покупцем  

Старший зміни 
Менеджер 
магазину –
інформується 
Керівник складу - 
інформується 

Заповнена 
Заява 
Касовий чек 
Накладна на 
повернення 
Повернутий 
товар 

В.3.5.1. Підготовка 
товару до повернення 
постачальнику 

Г.7.5. Аналіз надходження 
нормативно-правових 
актів 

- Закон України Про 
захист прав споживачів 
від 12 травня 1991 року  
N 1023-XII 
- Постанова Кабінету 
Міністрів від 19.03.1994р. 
№ 172 
- Бланк Заяви на 
повернення 
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Додаток 3.8 

Положення про бізнес-процес 
“Продаж товару” 

(розроблено автором на базі документу з [162]) 
Зміст 

1. Загальні положення 

2. Перелік функцій, що входять до складу бізнес-процесу 

3. Розподіл відповідальності за функції бізнес-процесу 

4. Управління виконанням бізнес-процесу 

 

1. Загальні положення 

Дане Положення призначено для розподілу відповідальності відділів 

підприємства та посадових осіб за функції бізнес-процесу “Продаж 

товару”. 

 2. Перелік функцій, що входять до складу бізнес-процесу 

В.4.1. Підготовка товару до викладки 

В.4.2. Викладка товару з цінниками на полиці 

В.4.3. Викладка товару з цінниками на вітрину 

В.4.4. Викладка товару з цінниками в прикасовій зоні 

В.4.5. Контроль викладки протягом дня 

В.4.6. Контроль придатності товару в торговому залі  

В.4.7. Контроль цінників  

В.4.8. Заміна цінників 

В.4.9.Обслуговування покупця 

В.4.10. Контроль товару в корзині покупця 

В.4.11. Реалізація товару через касу  

В.4.12. Інкасація  

В.4.13. Повернення товару покупцем 

3. Розподіл відповідальності за функції бізнес-процесу 

В.4.1. Підготовка товару до викладки  
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 Відповідальні виконавці: 

- продавець – відповідальний за викладку на полиці 

- продавець вітрини – відповідальний за викладку на вітрину 

- касир – відповідальний за викладку в  прикасовій зоні 

- старший зміни – контролює 

В.4.2. Викладка товару з цінниками на полиці 

 Відповідальні виконавці: 

- продавець – відповідальний 

- старший зміни – контролює 

В.4.3. Викладка товару з цінниками на вітрину 

 Відповідальні виконавці: 

- продавець вітрини – відповідальний 

- старший зміни – контролює 

В.4.4. Викладка товару з цінниками в прикасовій зоні 

 Відповідальні виконавці: 

- касир – відповідальний 

- старший зміни – контролює 

В.4.5. Контроль викладки протягом дня 

 Відповідальні виконавці: 

- продавець – відповідальний за викладку на полиці 

- продавець вітрини – відповідальний за викладку на вітрину 

- касир – відповідальний за викладку в при касовій зоні 

- старший зміни – контролює 

В.4.6. Контроль придатності товару в торговому залі 

 Відповідальні виконавці: 

- продавець – відповідальний за викладку на полиці 

- продавець вітрини – відповідальний за викладку на вітрину 

- касир – відповідальний за викладку в при касовій зоні 

- старший зміни – контролює, інформується 

В.4.7. Контроль цінників  
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 Відповідальні виконавці:  

- продавець – відповідальний за викладку на полиці 

- продавець вітрини – відповідальний за викладку на вітрину 

- касир – відповідальний за викладку в при касовій зоні 

- старший зміни – контролює 

- обліковець – інформується 

В.4.8. Заміна цінників 

 Відповідальні виконавці: 

- продавець – відповідальний за викладку на полиці 

- продавець вітрини – відповідальний за викладку на вітрину 

- касир – відповідальний за викладку в при касовій зоні 

 - старший зміни – контролює 

- обліковець – приймає участь 

В.4.9. Обслуговування покупця 

 Відповідальні виконавці: 

 - продавець вітрини – відповідальний 

В.4.10. Контроль товару в корзині покупця 

 Відповідальні виконавці: 

- охоронець  – відповідальний 

- продавці – участь 

В.4.11. Реалізація товару через касу 

 Відповідальні виконавці: 

- касир  – відповідальний 

- охоронець  – контроль 

В.4.12. Інкасація 

 Відповідальні виконавці: 

- старший зміни /старший касир* – відповідальний 

В.4.13. Повернення товару покупцем 

 Відповідальні виконавці: 

- старший зміни  – відповідальний 
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- менеджер магазину – інформується 

- керівник складу – інформується 

* - Відповідальна посадова особа – старший касир, якщо передбачено 

штатним розписом магазину. 

4. Управління виконанням бізнес-процесу 

Складання плану роботи підрозділу на рік 

Складання та погодження бюджету на рік 

Контроль виконання бізнес-процесу 

Отримання звітності від виконавців функцій бізнес-процесу 

Аналіз виконання бізнес-процесу 

Підготовка та надання звітності для керівництва  

Показники ефективності:  

- Валовий дохід 

- Відсоток списання товару по групах (овочі, фрукти, ковбаси, сири, 

кулінарія) 

- Загальні витрати (без ФОП) 

- Середній чек 

- Відсоток повернення товару покупцями 

- Трафік покупців 

-  Відсоток крадіжок 

- Відсоток збиткових продажів 

- Дохід на 1 гривню 

- Доходи по групах товарів продажів 

- Потік клієнтів на касі за періодами протягом дня 

- Середня швидкість обслуговування покупця касиром на касі 

 

 Власник процесу: 

 Менеджер магазинів „__________”   ____________________  
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Додаток 3.9 

Розширена матриця відповідальності для бізнес-процесу “Продаж товару” 

(авторська розробка) 

В – відповідальний, З – затверджує, І – інформується, П – погоджує, К – консультує, У – участь в реалізації, Х – контроль виконання 

Учасники 
 
 
 
 
 
 
Функції процесу 

Д
ир

ек
то

р 
пі

дп
ри

єм
ст

ва
 

К
ер

ів
ни

к 
ск

ла
ду

 

К
ер

ів
ни

к 
ме

ре
ж

і 

М
ен

ед
ж

ер
 м

аг
аз

ин
ів

 
“_

__
__

__
_”

 

С
та

рш
ий

 зм
ін

и 

О
бл

ік
ов

ец
ь 

С
та

рш
ий

 к
ас

ир
 

К
ас

ир
  

П
ро

да
ве

ць
 

П
ро

да
ве

ць
 в

іт
ри

ни
 

О
хо

ро
не

ць
 

Управління бізнес-процесом    В У        

В.4.1. Підготовка товару до викладки     К   В прикасова зона В полиці В вітрина  
В.4.2. Викладка товару з цінниками на полиці     К    В   
В.4.3. Викладка товару з цінниками на вітрину     К     В  
В.4.4. Викладка товару з цінниками в прикасовій зоні     К   В    
В.4.5. Контроль викладки протягом дня     К   В прикасова зона В полиці В вітрина  
В.4.6. Контроль придатності товару в торговому залі   І  І К,І   В прикасова зона В полиці В вітрина  
В.4.7. Контроль цінників      К І  В прикасова зона В полиці В вітрина  
В.4.8. Заміна цінників     К У  В прикасова зона В полиці В вітрина  
В.4.9.Обслуговування покупця          В  
В.4.10. Контроль товару в корзині покупця        У У У В 
В.4.11. Реалізація товару через касу         В   К 
В.4.12. Інкасація     В*  В*     
В.4.13. Повернення товару покупцем  І  І В       
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Додаток 3.10 

(розроблено автором на базі [162]) 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

       Директор ____________/________/ 

Підрозділ:      № документу_____________ 

Магазин “_____”        № заміни       _____________ 

        “____”______________201__р. 

Регламент виконання бізнес-процесу 

“Продаж товару” 

УЗГОДЖЕНО: 

Керівник відділу постачання                                              ___________/_______/ 

Керівник мережі                                                                  ___________/______/ 

Керівник відділу маркетингу                                             ___________/_______/ 

Керівник відділу аудиту         ___________/______/ 

Менеджер магазинів                                                         ____________/_______/   

Зміст: 

1. Призначення документу 

2. Область застосування 

3. Нормативні посилання 

4. Загальні положення 

4.1. Цілі процесу 

4.2. Результат процесу 

4.3. Тип бізнес-процесу 

5. Власник процесу. Виконавці процесу 

5.1. Власник процесу 

5.2. Організація процесу 

6. Ресурси процесу 

7. Виконання процесу 

8. Відповідальність керівництва за управління процесу  
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9. Аналіз даних зі сторони вищого керівництва 

10. Документування і архівування 

11. Порядок внесення змін 

12. Розсилка 
 

Розділ 1. Призначення документу 

 1.1. Даний регламент процесу встановлює послідовність виконання процесу 

„Продаж товару”  і призначений для: визначення ходу, результатів процесу та 

порядку управління процесом. 

 1.2. Вимоги даного регламенту процесу поширюється на всі підпроцеси, які 

виконуються в ході процесу „Продажу товару”  у 

- Магазинах “________”, 

- Служба безпеки  

а також при взаємодії з іншими процесами компанії, зовнішніми постачальниками і 

споживачами. 

Розділ 2. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

 2.1. Даний документ зобов’язані знати і використовувати в роботі наступні 

посадові особи: 

- керівник мережі, 

- менеджери магазинів, 

- головний технолог, 

- керівник відділу постачання, 

- керівник відділу маркетингу, 

- керівники служби безпеки, 

- головний бухгалтер, 

- керівник відділу аудиту. 

 2.2. Границі бізнес-процесу: 

Початок бізнес-процесу: підготовка товару до викладки. 

Закінчення бізнес-процесу: реалізація товару через касу. 
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Розділ 3. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

3.1. Нормативні документи зовнішнього походження 

 При розробці даного опису процесу використані наступні нормативні 

документи зовнішнього походження: 

№ Назва  
1. Закон України про захист прав споживачів 
2. Закон України “Про охорону праці” 
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1995р. № 108 “Порядок заняття 

торгівельною діяльністю i правила торгівельного обслуговування населення” 
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994р. №172 “Про реалізацію 

окремих положень Закону України “Про захист прав споживачів” 
5. Постанова Кабінету Міністрів України № 854 від 30.07.1996р. “Про затвердження 

правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями” 
6. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 218 від 

24.07.2002р. “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами” 
7. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 98 від 

11.03.2004р. “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими 
товарами” 

8. Наказ Міністерства економіки № 185 від 11.06.03 “Правила роздрібної торгівлі 
продовольчими товарами” 

9. Інструкції  з правил пожежної безпеки, з питань охорони праці 
Додаток до інструкції  порядок дій у разі пожеж 

10. Правила охорони праці для об‘єктів роздрібної торгівлі 
 

3.2. Внутрішні нормативні документи 

 При розробці даного опису процесу використані наступні нормативні 

документи внутрішнього походження: 
№ Назва  Ідентифікатор 

1. Положення про процесно-організаційну модель  
2. Положення про процесну систему управління  
3. Положення про організаційну систему  
4. Положення про магазин “___”  
5. Посадові інструкції   
6. Наказ про закріплення відповідальності за виконання бізнес-

процесів верхнього рівня 
 

 
Розділ 4. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ  

4.1.Ціль виконання бізнес-процесу: Основні показники – валовий дохід; 

відсоток списання товару по групах (овочі, фрукти, ковбаси, сири, кулінарія). 

Результат бізнес-процесу: кошти від продажу товару. 

Тип бізнес-процесу: основний. 

Розділ 5. ВЛАСНИК ПРОЦЕСУ, ОРГАНІЗАЦІЯ  ВИКОНАННЯ  ПРОЦЕСУ 
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5.1. Власник процесу 

 Власник процесу займає  посаду менеджера магазинів “_________”. 

 Основні обов’язки власника процесу встановлені в посадовій інструкції 

менеджера магазинів “__________”. 

5.2. Організація Процесу 

В.4.1. Підготовка товару до викладки  

Основний результат: товар з цінниками  

 
Виконавці та учасники: 
№ Тип участі Організаційна 

одиниця 
Підрозділ 

1 Виконує для викладки на полиці Продавець  Магазин 

2 Виконує для викладки на вітрину Продавець 
вітрини 

Магазин  

3 Виконує для викладки в прикасовій зоні Касир Магазин  

4 Контролює Старший зміни Магазин  

Входи: 
№ Постачальник 

(процес/ функція) 
Вхід  Ідентифікатор для 

документа/Посила
ння на ТУ для 

продукту 
1 В.3.2.2. Контроль товару на складі Товар 

 
 

2 В.5.1.10. Підготовка страви до продажу 
3 В.5.2.3. Підготовка товару виробництва 

до продажу 
4 В.4.5. Контроль викладки протягом дня 
5 В.2.5.4. Контроль проведення акції в 

магазині 
6 В.2.5.3.Організація акційної викладки Планограма 

акційної 
викладки 

.... 

7 В.3.1.14. Друк цінників Цінники .... 
Виходи: 
№ Клієнт процесу 

(процес/функція) 
Вихід 

(результат) 
Ідентифікатор для 
документа/Посила

ння на ТУ для 
продукту 

1 В.4.2. Викладка товару з цінниками на 
полиці 

Товар з 
цінниками 

 

2 В.4.3. Викладка товару з цінниками на 
вітрину 

3 В.4.4. Викладка товару з цінниками в 
прикасовій зоні 
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Наступна дія: 
№ Процес/ функція Умова переходу 
1 В.4.2. Викладка товару з цінниками на полиці Товар готовий до викладки 
2 В.4.3. Викладка товару з цінниками на вітрину 
3 В.4.4. Викладка товару з цінниками в прикасовій 

зоні 
 

В.4.2. Викладка товару з цінниками на полиці 

Основний результат: Товар з цінниками на полицях 

 
Виконавці та учасники: 
№ Тип участі Організаційна одиниця Підрозділ 
1 Виконує Продавець Магазин 
2 Контролює Старший зміни Магазин 

Входи: 
№ Постачальник 

(процес/ функція) 
Вхід  Ідентифікатор для 

документа/Посилання 
на ТУ для продукту 

1 В.4.1. Підготовка товару до 
викладки 

Товар з цінниками 
(Принцип FIFO) 

 

2 В.2.6.1. Складання планограми Планограма викладки 
 

... 
3 В.2.9.1. Контроль дотримання 

планограми 
4 В.2.9.4. Внесення змін в 

планограму 
Виходи: 
№ Клієнт процесу 

(процес/функція) 
Вихід 

(результат) 
Ідентифікатор для 

документа/Посиланн
я на ТУ для 

продукту 
1 В.4.5. Контроль викладки 

протягом дня 
Товар з цінниками на 
полицях 
 

 

2 В.4.6. Контроль придатності 
товару в торговому залі 

3 В.4.7. Контроль цінників  
Наступна дія: 
№ Процес/ функція Умова переходу 
1 В.4.5. Контроль викладки протягом дня Товар з цінниками на 

полицях 
 

2 В.4.6. Контроль придатності товару в торговому 
залі 

3 В.4.7. Контроль цінників  
 
В.4.3. Викладка товару з цінниками на вітрину 

Основний результат: Товар з цінниками на вітрині 
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Виконавці та учасники: 
№ Тип участі Організаційна одиниця Підрозділ 
1 Виконує Продавець вітрини Магазин  
2 Контролює  Старший зміни Магазин  

Входи: 
№ Постачальник 

(процес/ функція) 
Вхід  Ідентифікатор для 

документа/Посилання 
на ТУ для продукту 

1 В.4.1. Підготовка товару до 
викладки 

Товар з цінниками  

2 Документообіг Забірний лист заповнений 
і підписаний 

.... 

 
 
Виходи: 
№ Клієнт процесу 

(процес/функція) 
Вихід 

(результат) 
Ідентифікатор для 

документа/Посиланн
я на ТУ для 

продукту 
1 В.4.5. Контроль викладки 

протягом дня 
Товар з цінниками на 
вітрині 
 

 

2 В.4.6. Контроль придатності 
товару 

3 В.4.7. Контроль цінників  
Наступна дія: 
№ Процес/ функція Умова переходу 
1 В.4.5. Контроль викладки протягом дня Товар з цінниками на вітрині 

 2 В.4.6. Контроль придатності товару 
3 В.4.7. Контроль цінників  

 

В.4.4. Викладка товару з цінниками в прикасовій зоні 

Основний результат: Товар з цінниками на полицях 

Виконавці та учасники: 
№ Тип участі Організаційна одиниця Підрозділ 
1 Виконує Касир Магазин  

2 Контролює  Старший зміни Магазин  
Входи: 

№ Постачальник 
(процес/ функція) 

Вхід  Ідентифікатор для 
документа/Посилання 
на ТУ для продукту 

1 В.4.1. Підготовка товару до 
викладки 

Товар з цінниками (Принцип 
FIFO) 

 
2 В.2.6.1. Складання планограми Планограма викладки при 

касової зони з певними % 
викладки 
 

… 
3 В.2.9.1. Контроль дотримання 

планограми 
4 В.2.9.4. Внесення змін в 

планограму 
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Виходи: 
№ Клієнт процесу 

(процес/функція) 
Вихід 

(результат) 
Ідентифікатор для 

документа/Посиланн
я на ТУ для 

продукту 
1 В.4.5. Контроль викладки 

протягом дня 
Товар з цінниками на 
полицях 
 

 

2 В.4.6. Контроль придатності 
товару 

3 В.4.7. Контроль цінників  
 
Наступна дія: 
№ Процес/ функція Умова переходу 
1 В.4.5. Контроль викладки протягом дня Товар з цінниками на 

полицях 
в прикасовій зоні 

2 В.4.6. Контроль придатності товару 
3 В.4.7. Контроль цінників  

 
В.4.5. Контроль викладки протягом дня 

Основний результат: Товар готовий до продажу 

Виконавці та учасники: 
№ Тип участі Організаційна одиниця Підрозділ 
1 Виконує для викладки на 

полиці 
Продавець, закріплений за 
відділом 

Магазин 

2 Виконує для викладки на 
вітрину 

Продавець вітрини Магазин “___” 

3 Виконує для викладки в при 
касовій зоні 

Касир Магазин “___” 

4 Контролює Старший зміни Магазин “___” 

 
Входи: 
№ Постачальник 

(процес/ функція) 
Вхід  Ідентифікатор для 

документа/Посилан
ня на ТУ для 

продукту 
1 В.4.2. Викладка товару з 

цінниками на полиці 
Товар з цінниками (на 
полицях) 

 

2 В.4.3. Викладка товару з 
цінниками на вітрині 

3 В.4.4. Викладка товару з 
цінниками в прикасовій зоні 

4 Документообіг Стандарт 
обслуговування покупців 
для продавця торгового 
залу  

.... 
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Виходи: 
№ Клієнт процесу 

(процес/функція) 
Вихід 

(результат) 
Ідентифікатор для 

документа/Посилан
ня на ТУ для 

продукту 
1 В.4.1. Підготовка товару до викладки Товар  

 
 

2 В.4.9. Обслуговування покупця 
3 В.4.10. Контроль товару в корзині 

покупця 
Наступна дія: 
№ Процес/ функція Умова переходу 
1 В.4.1. Підготовка товару до викладки Товар відсутній на полицях 
2 В.4.9. Обслуговування покупця Товар готовий до продажу 
3 В.4.10. Контроль товару в корзині покупця 

 
В.4.6. Контроль придатності товару в торговому залі  

Основний результат: Термін придатності хороший, товар придатний до продажу. 

Виконавці та учасники: 
№ Тип участі Організаційна одиниця Підрозділ 
1 Виконує для викладки на 

полиці 
Продавець  Магазин  

2 Виконує для викладки на 
вітрину 

Продавець вітрини  Магазин  

3 Виконує для викладки в при 
касовій зоні 

Касир  Магазин  

4 Контролює, інформується Старший зміни Магазин  
Входи: 
№ Постачальник 

(процес/ функція) 
Вхід  Ідентифікатор для 

документа/Посилання 
на ТУ для продукту 

1 В.4.2. Викладка товару з цінниками на 
полиці 

Товар з 
цінниками 

 

2 В.4.3. Викладка товару з цінниками на 
вітрині 

3 В.4.4. Викладка товару з цінниками в при 
касовій зоні 

4 Документообіг Зошит старшого 
зміни  

.... 

Виходи: 
№ Клієнт процесу 

(процес/функція) 
Вихід 

(результат) 
Ідентифікатор для 

документа/Посилання 
на ТУ для продукту 

1 В.4.9. Обслуговування покупця Товар 
 

 
2 В.4.10. Контроль товару в корзині 

покупця 
3 В.3.2.3. Виявлення причин 

невідповідності товару 
4 В.3.2.4. Прийняття рішення про списання 
5 В.5.1.11. Переробка товару 
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Наступна дія: 
№ Процес/ функція Умова переходу 
1 В.4.9. Обслуговування покупця Товар придатний до продажу 
2 В.4.10. Контроль товару в корзині покупця 
3 В.3.2.3. Виявлення причин невідповідності товару Товар не придатний до 

продажу 4 В.3.2.4. Прийняття рішення про списання 
5 В.5.1.11. Переробка товару 

 
В.4.7. Контроль цінників  

Основний результат: цінники відповідають товару 

Виконавці та учасники: 
№ Тип участі Організаційна одиниця Підрозділ 
1 Виконує для викладки на 

полиці 
Продавець  Магазин 

2 Виконує для викладки на 
вітрину 

Продавець вітрини  Магазин  

3 Виконує для викладки в при 
касовій зоні 

Касир  Магазин  

4 Контроль Старший зміни Магазин  
5 Інформується Обліковець Магазин  

 
Входи: 
№ Постачальник 

(процес/ функція) 
Вхід  Ідентифікатор для 

документа/Посилання 
на ТУ для продукту 

1 В.4.2. Викладка товару з 
цінниками на полиці 

Цінники 
  

 

2 В.4.3. Викладка товару з 
цінниками на вітрині 

3 В.4.4. Викладка товару з 
цінниками в прикасовій зоні 

Виходи: 
№ Клієнт процесу 

(процес/функція) 
Вихід 

(результат) 
Ідентифікатор для 

документа/Посилання 
на ТУ для продукту 

1 Межа Цінники відповідають 
товару  

 

2 В.3.1.14. Друк цінників Цінник  
 
Наступна дія: 
№ Процес/ функція Умова переходу 
1 В.3.1.14. Друк цінників Цінник відсутній  

 
В.4.8. Заміна цінників 

Основний результат: Змінені цінники на полицях 
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Виконавці та учасники: 

№ Тип участі Організаційна одиниця Підрозділ 
1 Виконує для викладки на 

полиці 
Продавець  Магазин  

2 Виконує для викладки на 
вітрину 

Продавець вітрини  Магазин  

3 Виконує для викладки в при 
касовій зоні 

Касир  Магазин  

4 Контроль Старший зміни Магазин  
5 Приймає участь Обліковець Магазин  

Входи: 
№ Постачальник 

(процес/ функція) 
Вхід  Ідентифікатор для 

документа/Посилання 
на ТУ для продукту 

1 В.3.2.7. Переоцінка товару  Нові цінники  
Виходи: 
№ Клієнт процесу 

(процес/функція) 
Вихід 

(результат) 
Ідентифікатор для 

документа/Посилання 
на ТУ для продукту 

1 Межа Змінені цінники на 
полицях 

 

 
В.4.9. Обслуговування покупця  

Основний результат: Зважений, упакований продукт/товар 

Виконавці та учасники: 
№ Тип участі Організаційна одиниця Підрозділ 
1 Виконує Продавець вітрини Магазин  

Входи: 
№ Постачальник 

(процес/ функція) 
Вхід  Ідентифікатор для 

документа/Посилання 
на ТУ для продукту 

1 В.4.5. Контроль викладки 
протягом дня 

Товар    

2 В.4.6. Контроль придатності 
товару в торговому залі  

 
Виходи: 
№ Клієнт процесу 

(процес/функція) 
Вихід 

(результат) 
Ідентифікатор для 

документа/Посиланн
я на ТУ для 

продукту 
1 В.4.10. Контроль товару в 

корзині покупця 
Продукт/товар 
 

 

Наступна дія: 
№ Процес/ функція Умова переходу 
1 В.4.10. Контроль товару в корзині покупця 

 
Зважений, упакований 
продукт/товар 
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В.4.10. Контроль товару в корзині покупця 

Основний результат: Товар збережений (реалізується через касу, не вкрадений, не 

залишений десь, де може зіпсуватись).  

Виконавці та учасники: розділена відповідальність 
№ Тип участі Організаційна одиниця Підрозділ 
1 Виконує Охоронець Магазин  
2 Участь приймають Продавці Магазин  

 
Входи: 

№ Постачальник 
(процес/ функція) 

Вхід  Ідентифікатор для 
документа/Посилання 
на ТУ для продукту 

1 В.4.5. Контроль викладки 
протягом дня 

Продукт/товар  
Зважена, упакована страва 
(продукт) 
 

 

2 В.4.6. Контроль придатності 
товару в торговому залі 

3 В.4.9. Обслуговування покупця 
 
Виходи: 
№ Клієнт процесу 

(процес/функція) 
Вихід 

(результат) 
Ідентифікатор для 

документа/Посилання 
на ТУ для продукту 

1 В.4.11. Реалізація товару через 
касу 

Товар  
 

 

 
Наступна дія: 
№ Процес/ функція Умова переходу 
1 В.4.11. Реалізація товару через касу Товар в корзині покупця 

В.4.11. Реалізація товару через касу  

Основний результат: Кошти  

Виконавці та учасники: 
№ Тип участі Організаційна одиниця Підрозділ 
1 Виконує Касир Магазин  
2 Контролює Охоронець Магазин  

Входи: 
№ Постачальник 

(процес/ функція) 
Вхід  Ідентифікатор для 

документа/Посилання 
на ТУ для продукту 

1 В.4.10. Контроль товару в 
корзині покупця 

Товар  
 

 

2 Документообіг Стандарти обслуговування 
покупця для касира 

... 

3 Покупець  Кошти  
 

 
4 В.3.2.5. Відшкодування 

збитків 
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Виходи: 
№ Клієнт процесу 

(процес/функція) 
Вихід 

(результат) 
Ідентифікатор для 

документа/Посилання 
на ТУ для продукту 

1 Г.3.1.2. Формування товарного 
звіту 

Документ реалізації (в 
базі) 

... 

2 Управління (до “контроль 
товару на складі”) 

3 В.4.12. Інкасація  Кошти   
4 Покупець Чек 

Решта 
Товар 

 

 
 
Наступна дія: 
№ Процес/ функція Умова переходу 
1 Г.3.1.2. Формування товарного звіту Документ реалізації (в базі) 
2 В.4.12. Інкасація   

 
В.4.12. Інкасація 

Основний результат: Інкасовані відповідним чином кошти (Виторг) 

Виконавці та учасники: 

№ Тип участі Організаційна одиниця Підрозділ 
1 Виконує Старший зміни/старший касир Магазин  

Входи: 
№ Постачальник 

(процес/ функція) 
Вхід  Ідентифікатор для 

документа/Посилання 
на ТУ для продукту 

1 В.4.11. Реалізація товару через 
касу 

Кошти 
 

 

2 Документообіг Порядок проведення 
інкасації 

... 

Виходи: 
№ Клієнт процесу 

(процес/функція) 
Вихід 

(результат) 
Ідентифікатор для 

документа/Посиланн
я на ТУ для 

продукту 
1 Г.3.4.6. Отримання коштів Виторг  
2 Г.3.1.9. Контроль дотримання 

касової дисципліна 
Звіт касового апарату ... 
Касовий ордер ... 
Заповнена касова книга ... 

Наступна дія: 
№ Процес/ функція Умова переходу 
1 Г.3.4.6. Отримання коштів Інкасація відбулася 
2 Г.3.1.9. Контроль дотримання касової дисципліна 
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В.4.13. Повернення товару покупцем  

Основний результат: Повернутий товар 

Виконавці та учасники: 
№ Тип участі Організаційна одиниця Підрозділ 
1 Виконує Старший зміни Магазин  
2 Інформується Менеджер магазинів Магазин  
3 Інформується Керівник складу Склад 

Входи: 
№ Постачальник 

(процес/ функція) 
Вхід  Ідентифікатор для 

документа/Посилання 
на ТУ для продукту 

1 Покупець Товар 
Касовий чек 
Паспортні дані покупця 

 

2 Г.7.5. Аналіз надходження 
нормативно-правових актів 

Закон України Про захист 
прав споживачів 

від 12 травня 1991 
року  
N 1023-XII 

Постанова Кабінету 
Міністрів  

від 19.03.1994р. № 
172 

Бланк Заяви на 
повернення 

... 

Виходи: 
№ Клієнт процесу 

(процес/функція) 
Вихід 

(результат) 
Ідентифікатор для 

документа/Посиланн
я на ТУ для 

продукту 
1 В.3.5.1. Підготовка товару до 

повернення постачальнику 
Заява ... 
Касовий чек  
Накладна на повернення ... 
Товар  

Наступна дія: 
№ Процес/ функція Умова переходу 
1 В.3.5.1. Підготовка товару до повернення 

постачальнику 
Товар, повернений покупцем 

5.2.1. Виходи по управлінню 
 Власник процесу особисто передає наступну інформацію про хід процесу і 
його результати: 

№ Одержувач інформації Документ Ідентифікатор 
Вищепоставленому керівнику 

1    
..    

Внутрішнім клієнтам 
1    
..    

Зовнішнім клієнтам 
1    
..    

 5.2.2. Входи по управлінню 
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 Власник процесу особисто отримує наступну інформацію: 

№ Постачальник інформації Документ Ідентифікатор 

Від вищепоставленого керівника 
1    
    

Від внутрішніх постачальників 
1    
    

Від зовнішніх постачальників 
1    
    

 
Розділ 6. РЕСУРСИ ПРОЦЕСУ 

 6.1. Чисельність і класифікація персоналу 

 Необхідна чисельність працівників і їх кваліфікація закріплені в штатному 

розкладі підрозділу:  

- магазин “___” 

6.2. Описання ресурсів: 

Назва ресурсу Специфікація (документ) Процес-постачальник 
Фінансові ресурси Бюджет Г.2. Забезпечення фінансами 
Матеріали: папір, 
канц.товари 

Заявки на отримання не подаються і 
учасники робочої групи потреби не 
бачать 

Г.8. Забезпечення 
життєдіяльності (для офісу) 

Персонал Положення про підрозділ, посадові 
інструкції  

Г.6. Забезпечення персоналом 

Технології, 
інформація 
 
 
 

Стандарти та інструкції: 
Положення про бізнес процес, 
Інструкції з виконання для 
функціональних одиниць 
Документи про акції 
Меморандум з контрагентами 
Процедури, тощо 

Документоообіг 
Г.4. Інформаційне 
забезпечення і зв’язок  

Обладнання: робоча 
техніка 

Замовлення на техніку  Г.4. ІТ-забезпечення 
Г.8. Забезпечення 
життєдіяльності 

Приміщення, 
прибирання, ремонт 
 

Регламент з вимогами до приміщення Г.8. Забезпечення 
життєдіяльності 
В магазині 

Розділ 7. ВИКОНАННЯ ПРОЦЕСУ 

 7.1. Управління документацією і даними 

  7.1.1.Послідовнсть розробки, затвердження і управління інструкцій, які 

регламентують виконання окремих підпроцесів, що складають процес, і даних про 
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процес, проводиться відповідно до вимог документованих процедур „Порядок 

управління документацією” і  „Порядок управління записами за процесами”. 

 7.2. Порядок виконання бізнес-процесу встановлено у документі “Операційна 

карта процесу “Продаж товару”, додаток А. 

 7.3. Графічні схеми процесу: 

7.3.1. Схема виконання бізнес-процесу 

7.3.2. Функціональна та організаційна структура бізнес-процесу вказана 

в документі Положення про бізнес-процес Продаж товару. 

7.4. Матриці відповідальності: 

7.4.1. Матриця відповідальності процесу – Додаток В даного Регламенту 

7.4.2. Розширена матриця відповідальності – Додаток Г даного 

Регламенту 

7.5. Описання процесу 

  7.5.1. Описання схеми управління процесом 

 В своїй роботі Власник процесу керується наступними документами: 

№ Назва документу Ідентифікатор 
1 Посадова інструкція менеджера магазинів  
2   Регламент процесу ”Продаж товару”   
3 Нормативні документи зовнішнього походження  
4 Нормативні документи внутрішнього походження  

 Власник процесу отримує наступну інформацію від підлеглих про хід і 
результати процесу: 
№ Підпроцес – постачальник інформації Документ Ідентифікатор 
    

Власник процесу передає підлеглим наступну інформацію управлінського 
характеру: 
№ Підпроцес – одержувач інформації Документ Ідентифікатор 
    
    

7.5.2. Структура потоків інформації бізнес-процесу 
Інформація на 

паперових носіях 
(документи) 

Усна інформація Інформація в 
електронному вигляді 

Інші потоки 
інформації 

    
    

Розділ 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗА УПРАВЛІННЯ 

ПРОЦЕСОМ 

8.1. Загальні положення 
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8.1.1. Власник процесу несе відповідальність за: 

а) доведення до всього персоналу важливості нормативних документів та 

задоволення потреб клієнтів; 

б) встановлення цільових показників для Процесу “Продаж товару” і 

відповідність цих цільових показників цілям організації; 

в) регулярний аналіз ходу процесу і своєчасну розробку коригуючих і 

попереджувальних дій;  

г) забезпечення всіх необхідних ресурсів для виконання робіт в рамках даного 

процесу. 

8.1.2. Власник процесу здійснює управління процесом, виконуючи 

планування, моніторинг, контроль, аналіз і прийняття управлінських рішень. 

8.1.3. Власник процесу  виконує планування на періоди: місяць, квартал, 

рік  і подає план роботи підрозділу на плановий період разом з довідкою-

протоколом ходу процесу за звітний період до 5-го числа кожного місяця 

своєму вищепоставленому керівнику. В план роботи підрозділу необхідно 

включити запропоновані в довідці-протоколі заходи з покращення процесів. 

8.1.4. Для контролю за ходом і результатами процесу, задоволеністю 

клієнтів процесу використовується набір показників, які затверджені в даному 

регламенті. Планові значення показників і допустимі границі відхилень 

встановлені в документі “План роботи підрозділу на період _____”  

8.1.5. Власник процесу здійснює контроль показників процесу шляхом 

порівняння отриманих фактичних значень показників з 

плановими/нормальними значеннями. Якщо відхилення показників виходять 

за допустимі межі, то власник процесу діє відповідно задокументованій 

процедурі “Коригуючі і попереджувальні дії”. 

8.1.6. Власник процесу щомісячно складає довідку-протокол про 

результати виміру показників і про заплановані дії. До довідки-протоколу 

Власник процесу прикладає протоколи аналізу відхилень, оформлені протягом 

звітного періоду. Власник процесу пропонує на розгляд своєму керівнику 

довідку-протокол  разом з планом підрозділу______ числа кожного місяця. 
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Форма довідки-протоколу наведена в додатку Б. 

8.2. Управління процесом 

8.2.1. Планування діяльності 

Власник процесу планує хід процесу на 1 місяць, використовуючи наступну 

інформацію: 

№ Вихідна інформація для планування Ідентифікатор документу, 
 що містить інформацію 

   
Власник процесу фіксує результати планування в наступних документах: 

№ Планова інформація Ідентифікатор  
   

8.2.2. Збір інформації, здійснення контролю та аналізу за ходом та 

результатами процесу за показниками процесу 

Власник процесу організовує збір первинної інформації для розрахунку 

показників. 

 Власник процесу веде контроль за ходом процесу та результатами за 

наступними показниками: 

№ Назва показника  Періодичність   Ідентифікатор  
1. Валовий дохід 1 раз на місяць  
2. Відсоток списання товару по 

групах (овочі, фрукти, ковбаси, 
сири, кулінарія) 

1 раз на місяць  

3. Загальні витрати (без ФОП) 1 рази на місяць  
4. Середній чек 1 раз на місяць  
5. Відсоток повернення товару 

покупцями 
1 раз на місяць  

6. Трафік покупців Поточно   
7. Відсоток крадіжок 1 раз на місяць  
8. Відсоток збиткових продажів 1 раз на місяць  
9. Дохід на 1 гривню 1 раз на місяць  
10. Доходи по групах товарів  1 раз на місяць  
11. Потік клієнтів на касі за 

періодами протягом дня 
Вибірково 2 рази на 
місяць протягом дня 

 

12. Середня швидкість 
обслуговування покупця 
касиром на касі 

Вибірково 2 рази на 
місяць в годину “пік” 

 

Розділ 9. АНАЛІЗ ДАНИХ ЗІ СТОРОНИ ВИЩЕСТОЯЩОГО КЕРІВНИКА 

9.1. При проведенні аналізу вищепоставений керівник використовує наступні 

документи: 
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№ Назва документу Ідентифікатор  
1. Довідка про хід процесу  
2. Протоколи аналізу процесу за попередній період  
3. Результати аудиту процесу  

9.2. Результати аналізу процесу зі сторони керівництва оформляються в 

довідці-протоколі Додаток Б даного регламенту. Розробка коригуючих і 

попереджувальних дій за результатами аналізу процесу зі сторони керівництва 

відбувається відповідно до вимог документу “Коригуючі і попереджувальні дії”. 

 9.3. Протокол аналізу процесу зі сторони вищепоставленого керівника носить 

силу наказу по підприємству (розпорядження по підрозділу) і є обов’язковим до 

виконання власником процесу і посадовими особами, що взаємодіють з ним.  

 Розділ 10. ДОКУМЕНТУВАННЯ І АРХІВУВАННЯ 

 10.1. Оригінал регламенту “Бізнес-процес “Продаж товару” після закінчення 

терміну дії, анулювання або заміни зберігається в архіві 3 роки. 

 Розділ 11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

 11.1. Власник процесу один раз на рік переглядає даний Регламент процесу на 
відповідність цілям і планам організації. 
 11.2. За результатами розгляду Власник процесу може прийняти рішення про 
продовження дії Регламенту без змін. В цьому випадку дія Регламенту 
продовжується на наступні два роки, для чого Власник процесу робить запис в 
“Листі реєстрації змін” контрольного примірника: “Термін дії продовжено до 
______року”, розписується і ставить дату. В іншому випадку Власник процесу 
робить надпис: “Потребує перегляду. Термін дії продовжено до ________року” 
(продовжений термін не повинен перевищувати 1 місяць), ставить підпис і дату. 
Такий запис ініціює початок перегляду даної документованої процедури. 
Відповідальний за ведення документації в відділі постачання доводить до відома 
інші підрозділи про продовження дії Регламенту або, після затвердження змін, 
розсилає повідомлення про зміни Регламенту підрозділам-адресатам згідно 
відомості розсилки. 
 Рішення про зміни Регламенту приймає Власник процесу на основі пропозиції 
інших підрозділів підприємства, результатів аналізу встановлених і передбачуваних 
невідповідностей, а також рекомендацій внутрішніх або зовнішніх аудитів. 

 Розділ 12. РОЗСИЛКА 

№ врахованого 
примірника 

Підрозділ Кількість копій 
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Додаток 3.11 
Положення про 

Магазин “________” 
 

(розроблено автором на основі[162]) 
    
Зміст: 

1. Загальні положення 

1.1. Керівник відділу 

1.2. Цілі діяльності відділу 

1.3. Документація 

1.4. Відповідальність 

2. Організаційна структура підрозділу 

2.1. Штатний розпис 

2.2. Організаційна діаграма 

3. Задачі відділу 

3.1. Бізнес-процеси, що виконуються 

3.2. Участь у виконанні бізнес-процесів 

3.3. Інші задачі і функції 

4. Взаємодія з іншими відділами і зовнішнім середовищем 

4.1. Вхідні документи і об’єкти 

4.2. Вихідні документи і об’єкти 

5. Критерії оцінки діяльності відділу 

 

1. Загальні положення 

Магазин „________” (в подальшому в тексті – Магазин) є структурним 

підрозділом компанії “______________”.  

Магазин “_________” створюється і ліквідується рішенням Директора. 

Структуру і штат Магазину затверджує Директор у відповідності з задачами і 

обсягом робіт, визначеними у відповідності до стратегічних цілей і планів 

підприємства. 
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Працівники Магазину призначаються на посади та звільняються в порядку, 

передбаченому їхніми посадовими інструкціями. 

1.1. Керівник магазину 

Магазин очолює Менеджер магазинів “___________”, безпосереднім 

керівником якого є Директор підприємства. 

1.2. Цілі діяльності магазину 

Діяльність магазину спрямована на досягнення наступних цілей підприємства: 

_________________________________________________________________ 

1.3. Документація 

В своїй діяльності Магазин “__________” керується плановою і нормативно-

методичною документацією: 

- План роботи магазину 

- Бюджет 

- Документи розпорядчого характеру 

- Іншими методиками, інструкціями і нормативно-методичними 

документами, що регламентують роботи, які виконуються відділом 

- Даним Положенням 

1.4. Відповідальність 

Всю повноту відповідальності за якість і своєчасність виконання цілей і задач, 

що вказані в даному Положенні несе  Менеджер магазинів „________”. 

Ступінь відповідальності інших працівників встановлюється посадовими 

інструкціями. 

Організаційна структура Магазину 

1.5. Штатний розпис 

№ Відділ Посада Кількість ставок 

1 Магазин  Менеджер магазину 1 

Старший зміни 2 

Старший обліковець 1 

Обліковець 2 

Старший касир 1 

Касир 4 
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Продавець 2 

Продавець вітрини 2 

Комірник 1 

Прибиральниця 2 

Охоронець 2 

Всього працівників     20 
З них:  

Керівники                    5 
 

 

2. Задачі Магазину 

2.1. Бізнес-процеси, що виконуються   
Магазин у відповідності з встановленими цілями виконує наступні бізнес-
процеси: 

№ Процес 

1.  В.4. Продаж товару 
2.  В.3. Складування та зберігання товару 

В.3.1. Прихід товару на склад 
В.3.2. Товар на складі 
В.3.3. Переміщення товару 
В.3.4. Списання товару 
В.3.5. Повернення товару постачальнику 

2.2. Участь у виконанні бізнес-процесів 
В рамках бізнес-процесів у відповідності до їхніх регламентів працівники 
Магазину приймають участь у виконанні наступних функцій: 

№ Процес Функція Тип участі Організаційна 
одиниця 

1. В.4. 
Продаж 
товару 

В.4.1. Підготовка 
товару до викладки 

Контролює 
результат 

Старший зміни 

В.4.2. Викладка 
товару з цінниками 
на полиці 

Контролює 
результат 

Старший зміни 

 В.4.3. Викладка 
товару з цінниками 
на вітрину 

Контролює 
результат 

Старший зміни 
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В.4.4. Викладка 
товару з цінниками в 
прикасовій зоні 

Контролює 
результат 

Старший зміни 

В.4.5. Контроль 
викладки протягом 
дня 

Контролює 
результат 

Старший зміни 

В.4.6. Контроль 
придатності товару в 
торговому залі  

Контролює 
результат 

Старший зміни 

Інформується 
про 
виконання 

В.4.7.Контроль 
цінників 

Контролює 
результат 

Старший зміни 

Інформується 
про 
виконання 

Обліковець 

В.4.8. Заміна 
цінників 
 

Контролює 
результат 

Старший зміни 

Приймає 
участь у 
виконанні 

Обліковець 

В.4.10. Контроль 
товару в корзині 
покупця 

Приймають 
участь у 
виконанні 

Продавці 

  В.4.11. Реалізація 
товару через касу 

Контролює 
результат 

Охоронець 

В.4.13. Повернення 
товару покупцем 

Інформується 
про 
виконання 

Менеджер 
магазинів 

2. В.3.1. 
Прихід 
товару на 
склад 

В.3.1.2. Приймання 
товару на склад 

Контролює 
результат 

Старший зміни 

Контроль 
вибірково 

Охоронець 

В.3.1.3. Виявлення 
причин 
невідповідності 
товару при отриманні 

Інформується 
при потребі 

Менеджер 
магазинів 

Інформація 
для 
прийняття 
рішення 

Старший зміни 
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В.3.1.4. Оформлення 
повернення товару 
або претензії при 
отримані від 
постачальника  

Приймає 
участь у 
виконанні 

Обліковець 

Інформується 
про 
виконання 

Обліковець 

В.3.1.7. Внесення 
змін в накладну 

Контролює 
результат 

Старший 
обліковець,  (де 
передбачено 
штатним 
розписом)  

В.3.1.8. Заведення 
товару в базу 

Контролює 
результат  

Старший 
обліковець,  (де 
передбачено 
штатним 
розписом)  

В.3.1.11. 
Інформування про 
повернення 
незамовленого 
товару 

Контролює 
результат 

Старший зміни 

Інформується 
про 
виконання 

Обліковець 

В.3.1.12. 
Коригування 
документів від 
постачальника 

Затверджує Старший зміни 
Інформується 
про 
виконання 

Старший 
обліковець,  (де 
передбачено 
штатним 
розписом)  

В.3.1.13. 
Виставлення націнки 

Контролює 
результат 

Старший 
обліковець,  (де 
передбачено 
штатним 
розписом)  

Погоджує Менеджер 
магазинів 

В.3.1.14. Друк 
цінників 

Контролює 
результат 

Старший 
обліковець,  (де 
передбачено 
штатним 
розписом)  

В.3.2. В.3.2.3. Виявлення 
причин 

Інформується Старший зміни 
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Товар на 
складі 

невідповідності 
товару при зберіганні 

про 
виконання 

В.3.2.4. Прийняття 
рішення про 
списання 

Погоджує Менеджер 
магазинів 

 

В.3.2.6. Прийняття 
рішення про товар за 
терміном 
придатності 

 
 
Погоджує 

 
 
Менеджер 
магазинів 
Головний технолог 
(якщо переміщення 
на виробництво) 

Інформується 
про 
виконання 

Обліковець 

В.3.2.7. Переоцінка 
товару 

Погоджує Менеджер 
магазинів 

Інформується 
про 
виконання 

Продавець 
Продавець 
гастрономії 
Касир 

В.3.3. 
Перемі-
щення 
товару 

В.3.3.1. Підготовка 
документів до 
внутрішнього 
переміщення 

Контролює 
результат 

Старший 
обліковець,  (де 
передбачено 
штатним 
розписом)  

В.3.3.2. Підготовка 
товару до 
внутрішнього 
переміщення 

Контролює 
результат  

Охоронець  

В.3.3.3. 
Відвантаження 
товару 

Контролює 
результат  

Охоронець  

Інформуєтьс
я про 
результат 

Старший зміни 

В.3.4. 
Списання 
товару 

В.3.4.1 Підготовка 
товару до списання 

 

Погоджує 
результат 

Менеджер 
магазинів 
Старший зміни 
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 Контролює 
результат 

Охоронець 

В.3.4.2. Списання 
товару з бази 

 

Погоджує 
результат, 
підписує 

Старший зміни 

Підписує Охоронець 
В.3.4.3. Знищення 
товару 

Погоджує 
результат 

Старший зміни 

Приймає 
участь у 
виконанні 

Охоронець 

В.3.5. 
Повер-
нення 
товару 
поста-
чальнику 

В.3.5.1. Підготовка 
товару до повернення 
постачальнику 

Приймає 
участь у 
виконанні 

Продавець 

В.3.5.3. Надання 
інформації 
обліковцю про 
повернення товару 

Інформується  Обліковець 

В.3.5.4. Оформлення 
документів на 
повернення 

Контролює 
результат 

Старший 
обліковець,  (де 
передбачено 
штатним 
розписом)  

В.3.5.5. Звірка товару 
з накладною та 
повернення 
постачальнику 

Приймає 
участь у 
виконанн 

Охоронець 

В.3.5.6. Передача 
коригуючих 
документів в 
бухгалтерію 

Контролює 
результат 

Старший 
обліковець,  (де 
передбачено 
штатним 
розписом)  

 

2.3. Інші задачі і функції 
Відділ веде первинну документацію за виконуваними бізнес-процесами та 

функціями згідно їхніх регламентів і нормативних документів, які регламентують 
внутрішньо-фірмовий облік. 
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3. Взаємодія з іншими відділами та зовнішнім середовищем 
3.1.  Входи 

№ Вхід Об’єкти Приходить від 

Відділ Виконавець  Процес/ 
Зовнішнє 

середовище 
1. 

 

В.4.1. 
Підготовка 
товару до 
викладки 
 
 

Товар 
придатний до 
продажу 

Виробництво Технолог 

 

В.5.1.10. 
Підготовка 
страви до 
продажу 

В.5.2.3. 
Підготовка 
товару 
виробництва до 
продажу 

Товар 
відсутній  

 

Відділ 
маркетингу 

Мерчендайзер В.2.5.3. 
Організація 
акційної 
викладки 

Планограма 
акційної 
викладки 

В.2.5.4. 
Контроль 
проведення акції 
в магазині 

2. 

 

В.4.2. 
Викладка 
товару з 
цінниками на 
полиці  

 

Планограма Відділ 
маркетингу 

Мерчендайзер В.2.6.1. 
Складання 
планограми 

3. В.4.4. 
Викладка 
товару з 
цінниками в 
при касовій 
зоні 

В.2.9.1. 
Контроль 
дотримання 
планограми 

Планограма зі 
змінами 

В.2.9.4. 
Внесення змін в 
планограму 

4. В.4.11. 
Реалізація 
товару через 
касу 
 

Кошти 
покупця 

  Покупець  
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5. В.4.13. 
Повернення 
товару 
покупцем 

Товар    Покупець 
 Касовий чек 

Паспортні дані 
покупця 
Закон України 
Про захист 
прав 
споживачів від 
12.05. 1991р. 
№ 1023-ХІІ 

Відділ 
юридичного 
забезпечення 

Юрист Г.7.5. Аналіз 
надходження 
нормативно- 
правових актів 

Постанова 
Кабінету 
Міністрів від 
19.03.1994р. № 
172 

Бланк Заяви на 
повернення 

3.2.  Виходи 

№ Вихід Об’єкти Передається в 

Відділ Виконавець Процес/ 
Зовнішнє 

середовище 

1. 

 

В.4.6. 
Контроль 
придатності 
товару в 
торговому залі 

Товар на вітрині 
не придатний до 
продажу 

Виробництво Технолог В.5.1.11. 
Переробка товару 
 

2. 

 

В.4.11. 
Реалізація 
товару через 
касу 

  

Документ 
реалізації (в 
базі) 

Бухгалтерія Бухгалтер Г.3.1.2. 
Формування 
товарного звіту 

Чек   Покупець  
 

Решта 
Товар 

3. В.4.12. 
Інкасація 

Інкасовані 
відповідним 
чином кошти 
(Виторг) 

Бухгалтерія Бухгалтер Банк  

Г.3.4.6. Отримання 
коштів 
 

Звіт касового 
апарату 

Г.3.1.9. Контроль 
дотримання 
касової дисципліна 
 

Касовий ордер 
Заповнена 
касова книга 
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Додаток 3.12 

Підрозділ: магазин “____________”                             

 
КАРТА 

Організації робочого місця  
продавця магазину “__________” 

 
1. Призначення робочого місця 

 _______________________ 
 

2. Оснащення робочого місця 
2.1. Предмети праці _________________ 
2.2. Обладнання __________________________ 

 
3. Зміст робочого процесу 

 
Код Найменування роботи Терміни 

виконання 
(щодня, час 
від часу) 

Тривалість 
виконання 

Несе відповідальність (посадові обов’язки) 
В.4.1.  Підготовка товару до викладки   
В.4.2. Викладка товару з цінниками на 

полиці 
  

В.4.5. Контроль викладки протягом дня   

В.4.6. Контроль придатності товару в 
торговому залі  

  

В.4.7. Контроль цінників    
В.4.8. Заміна цінників   
В.3.2.2. Контроль товару на складі   
В.3.2.3. Виявлення причин невідповідності 

товару при зберіганні 
  

Приймає участь у виконанні 

В.4.10. Контроль товару в корзині покупця   

В.3.5.1. Підготовка товару до повернення 
постачальнику 
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4. Основні функції та форми обслуговування робочого місця 
Функції Засіб Форми Регламент Виконавець 
     
Виробничо-підготовче обслуговування 
Забезпечення 
документацією 

    

Забезпечення 
канцелярськими товарами 

    

Технічне обслуговування, ремонт обладнання 
     

5. Графік виходу на роботу 
 Пн. Вівт. Сер. Чт. Пт. Сб. Нед. Перерва 

Продавець         
 

6. Основні вимоги до посади 
1. Кваліфікаційні вимоги. 

 
7. Взаємодія та робота з інформацією 

Яку інформацію надає Кому надає 
В які терміни / з 

якою періодичністю 
У якому 
вигляді 

Інформацію про 
придатність чи не 
придатність товару до 
продажу 

Старшому 
зміни 

  

Про готовність товару до 
внутрішнього 
переміщення 

Старшому 
зміни, 
комірнику 

  

 

Яку інформацію отримує Від кого 
В які терміни / з 

якою 
періодичністю 

У якому 
вигляді 

Інформацію про 
розміщення товару на 
складі 

Комірника   

Про товар в при касовій 
зоні 

Касира   

Принцип FIFO Інформаційне 
забезпечення 
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та зв’язок 
Планограма викладки Маркетолог   
Інструкцію для контролю 
викладки 

Документообіг   

Повідомлення про 
внутрішнє переміщення 

Менеджера 
постачання 

  

Повідомлення про 
переоцінку товару 

Обліковця   

 
8. Документація на робочому місці 

 
 
Менеджер магазинів „_________”    ________________       ________________ 

(підпис)                       (П.І.П.) 
Продавець                           ________________            _________________ 

(підпис)                       (П.І.П.
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