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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ  

БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Розв’язання задач щодо вдосконалення бізнес-процесів є найважливішим 

елементом, який забезпечує конкурентні переваги компанії. Поряд із вимогами щодо 

підвищення ефективності бізнес-процесів при здійсненні конкретних заходів в цьому 

напрямку можуть бути додатково сформовані і наступні задачі: 

 визначити які дії і ким повинні регулярно виконуватися в бізнес-процесах; 

 зробити дії та роботи  в рамках бізнес-процесів ефективними і довести 

виконання цих дій до належного рівня досконалості; 

 забезпечити прив’язку бізнес-процесів до цілей та стратегії діяльності 

підприємства;  

 усунути в бізнес-процесах дії які не повинні виконуватися але,  регулярно 

виконуються; 

 підвищити цінність бізнес-процесу для бізнесу, компанії, клієнта; 

 мінімізувати витрати на управління бізнес-процесами та контроль.   

 делегувати повноваження в рамках регламентів бізнес-процесів.  

 встановити пороги прийняття виконавцями в бізнес-процесах виробничих, 

фінансових та інших рішень. 

Досить популярною є точка зору, що вдосконалення процесів є невід’ємною 

складовою їх управління. Ця задача як правило покладається на власника бізнес-

процесу. При всій привабливості такого підходу йому притаманні суттєві недоліки, а 

саме: 

 вдосконалення процесів у такому випадку носить локальний характер; 

 вдосконалення процесів може вимагати додаткового погодження інтерфейсів з 

іншими процесами; 

 вдосконалення здійснює власник процесу в умовах дефіциту часу та ресурсів; 

 планування таких вдосконалень часто робить їх формальними та 

несуттєвими;  

 кваліфікація власника процесу може бути недостатньою; 

 відсутня стороння оцінка бізнес-процесу; 

 мотивація вдосконалення низька; 

 постійні зміни в процесах дезорієнтують їх учасників; 
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 повноважень власника може бути недостатньо для впровадження змін; 

 значні ризики субоптимізації процесів; 

 даний підхід формально знімає відповідальність керівництва за ефективність 

діяльності підприємства. 

Для успішного застосування методів оптимізації кожен бізнес-процес необхідно 

привести у керований стан та стабілізувати його параметри. 

Загальні засади підвищення ефективності бізнес-процесів у виробничій сфері: 

 оптимізуються регламентовані стабільні та керовані бізнес-процеси; 

 кожен бізнес-процес повинен мати конкретні, досяжні цілі (поставлені на період 

не більше одного року) щодо його вдосконалення; 

 важливим елементом вдосконалення бізнес-процесів є спостереження за ними 

– це дозволяє оцінити потенціал оптимізації та знайти розуміння того, що і як необхідно в 

бізнес-процесах змінювати. 

 має здійснюватися накопичення ідей із вдосконалення та їх періодичний 

перегляд (не частіше одного разу на рік) робочою групою з висококваліфікованих 

фахівців. 

 ефективним орієнтиром міри досконалості бізнес-процесів є еталонні моделі 

«зрілості» процесів. 

Основними критеріями оптимізації бізнес-процесів є: 

 тривалість; 

 задоволеність клієнта процесу; 

 вартість;  

 якість виходів; 

 цілі і ключові чинники успіху підприємства; 

 відповідність стратегії діяльності підприємства; 

 індивідуальні індикатори та показники (наприклад вихід готової продукції з 

одиниці сировини). 

Еталонний сценарій удосконалення бізнес-процесу передбачає наступні дії: 

 здійснення моніторингу роботи існуючих бізнес-процесів; 

 виявлення проблем і недоліків в існуючих бізнес-процесах; 

 вибір методів оптимізації, що будуть застосовані до бізнес-процесів; 

 усунення причин і наслідків проблем та недоліків в бізнес-процесах; 

 здійснення стандартного для систем менеджменту якості циклу PDCA; 

 вимірювання та контроль результатів оптимізації бізнес-процесу. 
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Отже, в загальному вигляді оптимальний рівень формування бізнес-процесу 

можна представити як відповідність заданим вимогам. Ці вимоги можуть бути різними, а 

їхній спектр є необмеженим. Базові методичні підходи до оптимізації бізнес-процесів 

банку мають містити однорідні групи вимог. Це є зручним для розробки відповідних 

методик, аналізу, планування вдосконалень в системах управління підприємством. Такі 

вдосконалення можуть здійснюватись поступово, не втрачаючи та не порушуючи при 

цьому кінцеві цілі та стратегічні орієнтири діяльності суб’єкта підприємництва.  

 




