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Група М-1 

Предмет «Економіка підприємства» 

Урок 74-75 

Тема:  Бізнес-процеси підприємства: сутність, структура і характеристика. 

Моделювання бізнес-процесів підприємства. 

 

Мета:  ознайомити здобувачів освіти з сутністю, структурою і характеристикою 

бізнес-процесів на підприємстві; вивчити схему моделювання бізнес-процесів на 

підприємстві.   

 

Сьогодні організаційна структура управління більшості підприємств побудована за 

функціональним принципом та рівнями ієрархії. В основі такої побудови є науковий підхід 

до управління Ф.Тейлора. Він вважав, що підґрунтям продуктивного виконання певної 

роботи є її поділ на прості елементи і спеціалізація працівників на конкретній простій 

частині цієї роботи. Поширення функціональних організаційних структур стало наслідком 

такого підходу.  
Функціональне управління сьогодні пов’язане з деякими труднощами в діяльності та 

управлінні підприємствами. Наприклад, різні функціональні підрозділи підприємства 

часто мають досить вузький погляд на його діяльність, не проявляють зацікавленості у тих 

питаннях і проблемах, які їх безпосередньо не стосуються. Також гальмується обмін 
інформацією між підрозділами через існуючі звички передавати її нагору «по ланцюжку». 
 

 

 

 

Сьогодні немає однозначного тлумачення поняття «бізнес-процес», воно є 

досить багатогранним. У широкому розумінні - це системно-замкнений процес, 

структурована послідовність дій з виконання певного виду діяльності, наприклад, 

постачання продукції, надання послуг, здача в експлуатацію об’єкта та ін.  
Бізнес-процес є сукупністю бізнес-операцій, певною кількістю внутрішніх видів 

діяльності, які починаються з одного або кількох «входів» і завершуються створенням 

продукції, необхідної споживачу. Під останньою розуміють результат бізнесу, який має 
матеріальну або нематеріальну цінність для споживача. До бізнес-операцій належать, 

наприклад, оформлення супровідних документів для відправлення товару, 

навантаження або розвантаження автотранспорту, підготовка матеріалів для 
проведення переговорів з постачальниками тощо.  

Бізнес-процес можна трактувати як потік роботи, що переходить від однієї 

людини до іншої, а для великих процесів - від одного відділу до іншого.  
 У понятті бізнес-процес немає нічого нового. На кожному підприємстві 

завжди відбуваються свої бізнес-процеси, які мають початок, визначену кількість 

кроків та чітко обумовлений кінець. Проблема полягає в тому, що процеси не вдається 

описувати так само легко, як організаційні ієрархічні структури. 

 



 

Усі трактування сутності бізнес-процесів об’єднує те, що вони є неперервними, 

мають певні «входи» (виникнення ідеї бізнесу, ідеї нового продукту, послуги, 

постачання ресурсів тощо) і «виходи» у вигляді корисного для споживача продукту. 

Таким чином бізнес-процес пронизує все підприємство зверху донизу.  
Бізнес-процеси класифікуються за різними ознаками.  
Основним бізнес-процесом є такий, який створює додану вартість, тобто 

орієнтований на виробництво продукції або надання послуг, які мають цінність для 
споживача. Такі бізнес-процеси забезпечують одержання підприємством певного доход, 

наприклад, маркетинг, збут, розробка нової продукції, виробництво, постачання. 

Допоміжним є бізнес-процес, який не створює доданої вартості, але необхідний 
для функціонування інших процесів, наприклад, управління персоналом, управління 

інфраструктурою підприємства, логістикою, юридичний супровід та ін.  

 

За функціональною ознакою бізнес-процеси поділяються на: 

 розробка продуктів (обробка вимог, потреб та очікувань замовників, розробка 

продуктів і послуг, які задовольняють цим вимогам);

 маркетинг і збут (реклама та інші види просування товарів, ціноутворення, 

пакування, оформлення документації; процеси збуту вимагають залучення наявних 

замовників, а також об’єднують усі процеси, пов’язані з продажем товарів); 
 постачання (придбання сировини, матеріалів, послуг); 
 виробництво (перетворення «входів», отриманих від постачання, у «виходи», які 

пропонуються для збуту); 
 сервіс (усі післяпродажні види діяльності, які виконуються для обслуговування, 

ремонту, відновлення і модернізації раніше проданих продуктів); 
 доставка (перевезення і доставка продукції замовникам); 
 управління (стратегічне управління, бізнес-планування та фінансовий контроль); 
 забезпечення (управління персоналом, юридичний супровід, дотримання вимог 

охорони довкілля, охорони праці і техніки безпеки, утримання будівель, підготовка 
персоналу та інші внутрішні процеси).  

Внутрішнім називається бізнес-процес, який повністю реалізується в рамках 

одного підприємства або організації, а зовнішнім - який має «вхід» і (або) «вихід» поза 
підприємством.  

Класифікація бізнес-процесів, визначення їх параметрів має враховувати 

специфіку функціонування кожного підприємства. 

 



 

           Під ними розуміють орієнтацію діяльності підприємства на бізнес-процеси, а 

система управління підприємством - на керування кожним бізнес-процесом окремо. 

           У процесному підході до управління підприємством учасниками і виконавцями 

ключових ролей є: 

 власник процесу - повністю знає бізнес-процес, відповідає за його хід та результат в 
цілому, вимірює ефективність і вдосконалює сам бізнес-процес; відповідає за 

роботу різних функціональних підрозділів; як правило, власником бізнес-процесу є 
посадовою особою - топ-менеджером, наприклад, комерційний директор відповідає 

за бізнес-процеси закупівлі та збуту; фінансовий директор - за фінансові потоки на 
підприємстві та ін.;  

 керівник бізнес-процесу (лідер команди), в обов’язки якого входить керівництво 

нею; відповідає лише за частину загального процесу, у фокусі його уваги - 

ефективність повсякденної поточної роботи.  
 комунікатор - веде разом з керівником підготовку нарад, бере в них участь, 

аналізує їх підсумки, робить висновки, допомагає формувати рішення тощо;  
 зовнішній консультант - має незалежний погляд на проблеми менеджерів 

підприємства, володіє знаннями, навичками і методиками у певній галузі, також 

виступає в ролі експерта; 
 виконавець (учасник команди) зайнятий виконанням певних функцій бізнес-

процесу;  
 клієнт - зовнішній або внутрішній суб’єкт (підприємство, організація, цех, 

підрозділ та ін.), який зацікавлений у «виходах» бізнес-процесу (продукції, 
послугах).  

Бізнес-процеси  характеризуються  певними  якісними  і  кількісними параметрами. 

Якісними параметрами бізнес-процесу є:  
 результативність - відображає співвідношення отриманого результату і того, чого 

очікують клієнти; можна підвищити через підвищення якості продуктів або послуг; 
залежно від ситуації результативність можна підвищити шляхом перегляду 

(перепроектування) процесів, продуктів або послуг;

 ефективність - показує, наскільки добре виконуються бізнес-процеси; збільшення 
ефективності може бути досягнута тільки через покращення самих бізнес-процесів.

Основними показниками оцінки ефективності бізнес-процесів є: 

o кількість реалізованої за певний період продукції заданої якості;

o кількість споживачів продукції;

o кількість типових операцій, які необхідно виконати при виробництві 

продукції за певний проміжок часу;

o витрати на виробництво продукції;

o тривалість виконання типових операцій;

o капіталовкладення у виробництво продукції.


 адаптивність - свідчить про те, наскільки добре бізнес-процес здатний реагувати на 
зміни зовнішнього середовища.

До кількісних параметрів бізнес-процесу відносять:  
 тривалість - час, необхідний для виконання бізнес-процесу;

 вартість - сукупність усіх витрат у грошовому виразі, необхідних для однократного 

виконання процесу;

 кількість «входів» і «виходів». 

Для ефективного протікання бізнес-процесів на підприємстві необхідним є їх 

моделювання. 

 



 

Мета моделювання бізнес-процесів:  
– створити реальну картину функціонування підприємства і процесів, які відбуваються у ньому;  
–  виявити поточні проблеми підприємства та можливості їх вирішення; 

– створити базу для забезпечення стійкого функціонування і розвитку підприємства. 

 

 

 

Моделювання бізнес-процесів на підприємстві можна поділити на такі 

етапи:  
 побудова функціональної моделі підприємства, яка дає уяву про функції підприємства 
та розподіл відповідальності за їх виконання; 

 побудова процесної моделі, яка описує потік ресурсів (матеріальних, інформаційних, 

фінансових, трудових), які використовуються для виконання функцій; така модель не дає 

вартісної оцінки ресурсів, необхідної для розрахунку фінансового плану підприємства;  
 побудова кількісної моделі, яка визначає вартість виконання бізнес-процесу; 

побудувавши кількісну модель бізнес-процесу, можна побудувати і модель фінансового 

плану підприємства.  
       На практиці створення моделі бізнес-процесів підприємства використовуються у 

різному поєднанні такі методи моделювання:  
 функціональне моделювання - бізнес-процеси подаються у вигляді набору елементів 

- робіт, які взаємодіють між собою, обмінюючись інформаційними матеріальними 

потоками за допомогою людських і виробничих ресурсів; за допомогою 

функціонального моделювання можна провести системний аналіз бізнесу; 

 моделювання потоків даних (документообіг) - доповнює те, що відображено у 

функціональній моделі; описуються потоки даних, що дозволяє простежити, яким 

чином відбувається обмін інформацією як всередині системи між бізнес-

функціями, так і системи в цілому із зовнішнім інформаційним середовищем;  
 моделювання потоків робіт - опис логіки побудови системи; взаємодії 

інформаційних потоків, послідовності виконання робіт та сценаріїв взаємодії 

підрозділів підприємства і процесів, які відбуваються у них. 

 

  
Моделювання  бізнес-процесів  дозволяє  не  лише  визначити  як підприємство 

працює в цілому, як взаємодіє із зовнішніми суб’єктами, але й як організована діяльність 

на кожному робочому місці. 

 

 

 



Домашнє завдання: 

1. Законспектувати та вивчити викладений вище матеріал.  

 2. У чому полягає відмінність між основними і допоміжними бізнес-процесами 

підприємства? 

 

Шановні учні! Фото конспектів, виконаних домашніх завдань та контрольних робіт  

надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net (в темі листа вказуйте ПІБ, № групи, 

предмет та номер уроку) 

mailto:gr.ev@ukr.net

