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СУТНІСТЬ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Управління бізнес-процесами підприємства на сьогодні є актуальною темою. Саме тому 

спостерігаємо зростання ролі використання та впровадження сучасних методів удосконалення бізнес-

процесів підприємства. 

Питанням визначення сутності бізнес-процесів та методів їх удосконалення присвячена значна 

кількість наукових праць та економічних досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів: Хаммера М., 

Чампі Д., Ойхмана Е.Г., Шеєра А., Брімсона Д., Андерсена Б., Робсона М., Уллаха Ф., Єліферова В.Г., 

Рєпіна В.В., Криворучко О.Н., Кондратьєва В.В., Тельнов Ю.Ф., Чаадаєва В.К., Ільїн В. та інших. 

Використання процесного підходу в управлінні підприємством передбачає більш глибоке розуміння 

поняття бізнес-процесів. Хоча поняття «бізнес-процес» поки що не отримало нормативного визначення, 

але воно найчастіше вживається в обліковій літературі. 

Бізнес-процес – це сукупність різних видів діяльності, в межах якої «на вході» використовується 

один або декілька ресурсів, а в результаті цієї діяльності «на виході» створюється продукт, що має 

цінність для споживача. 

Бізнес-процес – це потік роботи, що переходить від однієї людини до іншої, а для великих процесів, 

очевидно, від одного відділу до іншого [1]. 

Також бізнес-процес – це ряд визначених, таких, що піддаються виміру завдань, що виконуються 

людьми і системами, які направлені на досягнення заздалегідь запланованого результату. 

Деякі автори розглядають бізнес-процес як множину внутрішніх кроків (видів) діяльності зі 

створення продукції, необхідної клієнту, вартість, довговічність, сервіс та якість якої задовольняє 

споживача.  

Бізнес-процеси в організації неоднорідні. По суті, організаційна діяльність – це сукупність 

взаємозалежних бізнес-процесів, які відображають реалізацію окремих функцій організації. 

Відомі декілька базових класифікацій  бізнес-процесів. Одна з найбільш поширених в практиці 

бізнесу розрізняє: 

 основні бізнес-процеси, котрі утворюють додану вартість продукту (послуги); створюють продукт 

(послуги), що є цінністю для клієнта; формують такий результат, такі споживчі якості, за які клієнт 

готовий платити гроші, сфокусовані на отриманні прибутку; 

 допоміжні бізнес-процеси, що спрямовані на надання необхідних внутрішніх продуктів, 

внутрішніх послуг для напрямів бізнесу; забезпечують функціонування інфраструктури компанії; 

 бізнес-процеси розвитку, націлені на отримання прибутку в довгостроковій перспективі; 

забезпечують не організацію поточної діяльності, а розвиток або вдосконалення діяльності компанії в 

перспективі; 

 процеси управління, що націлені на управління всіма трьома попередніми групами.  

В економічній літературі бізнес-процеси поділяються на основні, адміністративні та управлінські. 

Підвищення ефективності бізнес-процесів, під якими слід розуміти структуровану множину дій, 

спроектовану для виробництва певного продукту (послуги), можливе при проведенні реінжинірингу 

бізнес-процесів на підприємстві. 

Таким чином, на будь-якому підприємстві протікають бізнес-процеси, але як показує аналіз на 

сьогоднішній день єдина класифікація бізнес-процес відсутня. 
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