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21.1. ПОНЯТТЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ

Поняття «бізнес-процес» є багатозначним, на сучасному етапі не
існує єдино прийнятого його визначення. Більшість існуючих
поглядів на бізнес схиляється до того, що це економічна категорія,
тісно пов’язана з теорією реінжинірингу М. Хамера та Дж. Чампі.
У загальному значенні бізнес-процес є систематизованим
послідовним виконанням логічно пов’язаних та взаємозалежних
завдань з використанням ресурсів, що забезпечують виробничу
діяльність, з метою створення продукції, яка має споживчі цінності
для клієнта.
Бізнес-процес – це комплекс робіт, що мають свої межі і
відкриваються первинними постачальниками процесу, тобто входами
процесу, якими можуть виступати матеріально-технічні, енергетичні,
людські та інформаційні ресурси.
Єдиною метою бізнес-процесу є задоволення вимог клієнтів.
При виділенні та класифікації бізнес-процесів підприємства
необхідно дотримуватись наступних принципів:
– кожний процес повинен мати чітко визначені початок, кінець
та середину;
– кожний процес повинен мати чітко визначені входи та
виходи, продукти, постачальників та клієнтів;
– всі процеси повинні бути вимірюваними та такими, що
управляються;
– необхідно чітко відділяти основні процеси від допоміжних:
основні виробляють «продукти» для клієнтів, допоміжні – для
інших процесів в організації.
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Класифікуючи бізнес-процеси підприємства, важливо виділити
збалансовані бізнес-процеси, які є еталоном для всіх інших бізнеспроцесів та мають наступні характеристики:
 високий рівень визначеності завдання, ефективності використання
ресурсів та організаційної структури;
 виконується саме те, що необхідно;
 високий рівень комунікацій, обміну інформацією та взаємодії
всередині команди;
 високий рівень орієнтації на проблеми клієнта;
 високий рівень використання комп’ютерних технологій;
 високий рівень гнучкості та дружності по відношенню до
клієнтів процесу;
 стійкий та високоякісний результат;
 високий рівень підготовки, кваліфікації та знань персоналу;
 високий рівень адаптивності до цілей та потреб компанії, що
змінюються.
Виділяють бізнес-процеси, що безперервно повторюються,
наприклад, виконання замовлення; бізнес-процеси, що періодично
повторюються, наприклад, бізнес-аудит підприємства та одноразові
бізнес-процеси, наприклад, проекти.

