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— фокусування менеджменту організації на основній діяль-
ності.

Але в той же час існують і проблеми використання аутсорсин-
гу, а саме:

— проблеми з пошуком єдиного постачальника для складних
процесів, що призводить до фрагментації;

— небажання підприємствами віддавати на аутсорсинг цілі
(повні) процеси через стратегічну вразливість або вплив на без-
пеку окремих елементів;

— негнучкі контракти та інші проблеми управління постача-
льниками;

— проблеми вимірювання результативності;
— безпека даних (інформації).
Тому грамотні керівники уже сьогодні , працюючи традиційно

(як звикли), тим не менше починають формувати структуру від-
носин, спираючись на взаємозалежності між внутрішніми послу-
гами та визначення зручних для управління характеристик.
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МІСЦЕ ПРОЕКТУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
В УПРАВЛІННІ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ МАЛОЇ ФІРМИ

АНОТАЦІЯ. Стратегічний розвиток розпочинається з усвідомлення
того, чим фірма займається тепер і куди прагне рухатися у майбут-
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ньому. Проектування бізнес-процесів має допомогти у вирішенні пи-
тання сьогодення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:стратегічний розвиток, проектування бізнес-
процесів.

АННОТАЦИЯ. Стратегическое развитие начинается с четкого пред-
ставления того, чем фирма занимается теперь и в каком направле-
нии стремится двигаться в будущем. Проектирование бизнес-
процессов должно стать отправной точкой в понимании реалий се-
годняшней ситуации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стратегическое развитие, проектирование биз-
нес-процессов.

ABSTRACT. Strategic development begins with a clear understanding of
what the company is involved now and in what direction tends to move in
the future. Business process design should be the starting point for
understanding the realities of the current situation.

KEYWORDS: strategic development, business process design.

Сучасні тенденції розвитку світової економіки охоплюють по-
силення конкуренції, кооперацію, глобалізацію, паралельний
розвиток корпорацій і транснаціональних компаній і, одночасно,
але у різних площинах, фірм малого бізнесу. Економіка України,
як невід’ємна частина світового простору, рухається у світових
тенденціях, але з різною швидкістю течії у різних напрямках.
Розвиток національної економіки висуває відповідні вимоги до
управління компаніями, що бажають бути в руслі сучасних тен-
денцій. Тому сьогодні керівництво будь-якої компанії, чи то ве-
ликого акціонерного товариства, чи то фірми малого бізнесу, ус-
відомлює, що відсутність загального стратегічного планування є
суттєвою прогалиною у перспективному розвитку. І якщо у вели-
ких компаніях процеси стратегічного управління знаходять реа-
лізацію майже у відповідності з теоретичними розробками з пев-
ними поправками до ситуаційної концепції, то у переважній
більшості підприємств малого бізнесу елементи стратегічного
управління проявляються на рівні підприємницького таланту
власника — керівника фірми.

До розуміння того, що розвиток має бути стратегічним,
власники-керівники приходять з різних причин:

— якщо компанія стабільно працює на ринку протягом кіль-
кох років;

— якщо власник компанії поєднує виконання функції управ-
ляючого менеджера та фахівця-спеціаліста;
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— якщо збільшується кількість виконавчого персоналу;
— якщо виникає логічна потреба для повнішого задоволення

споживача доповнити існуючий пакет послуг або товарів ін-
шими.

Одночасне виникнення кількох з означених причин призво-
дить до появи протиріч і певних проблем у системі управління
малою фірмою. Серед них можна виділити такі:

— перевантаження керівника поточними завданнями (вико-
нання функцій фахівця-спеціаліста), що призводить до браку ча-
су для розв’язання стратегічних питань і розвитку компанії;

— відсутність оперативного планування діяльності співробіт-
ників, що призводить до відволікання керівника на рішення не-
гайних поточних питань;

— відсутність делегування повноважень, як наслідок — неви-
сокий ступінь відповідальності співробітників;

— відсутність прозорих зв’язків між співробітниками, що
ускладнює контроль відповідальності за виконання проектів;

— відсутність формально спроектованої організаційної струк-
тури, що порушує координацію зв’язків між співробітниками.

Означені проблеми вказують на неефективно організовану ро-
боту операційної системи. І для того, щоб керівник мав можли-
вість займатися стратегічним розвитком компанії, в першу чергу
необхідно звернути увагу на проектування бізнес-процесів і на-
лагодження відповідного оперативного планування .

Проектування бізнес-процесів включає ряд етапів [1]:
1) Класифікація процесів: виділення входів процесів, опера-

ційних процесів, виходів процесів, управлінських процесів.
2) Ідентифікація процесів: створення формалізованих моде-

лей, що відображають послідовність етапів та стадії виконання
процесів, їх взаємозв’язок та взаємодії.

3) Описання процесів.
Результатами проведеної роботи має бути:
1) зміст роботи, що виконується; з визначенням ступеню од-

номанітності або складності завдань;
2) розподіл обов’язків і відповідальності між співробітниками;
3) визначений ступінь контролю результатів роботи на окре-

мих етапах виконання бізнес процесів;
4) чітко прописані посадові інструкції.
Якісно проведені організаційні роботи мають наповнити озна-

чені вище результати проектування конкретним змістом, що буде
зрозумілим не тільки керівнику, а і виконавцям. Черговим кро-
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ком буде усвідомлення того, що компанія робить зараз і куди
прагне прямувати у майбутньому.

Таким чином, можна говорити, що проектування бізнес-
процесів є стартовою точкою розгортання процесу стратегічного
розвитку малої фірми.
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НАПРЯМИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

АНОТАЦІЯ: Висвітлено еволюцію систем оцінки та розглянуто осно-
вні характеристики методів оцінки якості корпоративного управління,
акцентовано увагу на доцільності застосування зваженого підходу
при їх використанні та інтерпретації отриманих результатів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: якість корпоративного управління, еволюція, рей-
тинги, ренкінги, індекс корпоративного управління.

АННОТАЦИЯ: Рассмотрена эволюция систем оценки и рассмотрены
основные характеристики методов оценки качества корпоративного
управления, акцентировано внимание на целесообразности приме-
нения взвешенного подхода при их использовании и интерпретации
полученных результатов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: качество корпоративного управления, эволю-
ция, рейтинги, рэнкинги, индекс корпоративного управления.

ANNOTATION: The evolution of systems of assessment and the basic
characteristics of methods for assessing the quality of corporate
governance, also focused on the appropriateness of applying a balanced
approach in their use and interpretation of the results.




