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ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Визначено необхідність упрова-
дження процесного підходу на
підприємствах. Досліджено сут-
ність виділення бізнес-процесів
на підприємстві. Зазначено вплив
процесів на підвищення резуль-
тативності діяльності підприєм-
ства.
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THE PROCESS APPROACH
INTRODUCTION WITH

THE PURPOSE TO INCREASE
THE COMPANY ACTIVITY

RESULTS

The necessity of the process ap-
proach introduction at the enter-
prises is defined in the given
work. The essence of business
processes allocation at the enter-
prises is researched. The influ-
ence of the processes with the
purpose to increase the company
activity results is emphasized.

У сучасних ринкових умовах відбувається постійне зростання
вимог до конкурентоспроможності продукції, що змушує керів-
ництва підприємств постійно шукати шляхи поліпшення резуль-
татів своєї діяльності. Згідно концепції процесного підходу діяль-
ність підприємства можна представити у вигляді процесів, конт-
роль результатів кожного з яких дозволить проаналізувати діяль-
ність підприємства в цілому і виявити шляхи підвищення її ре-
зультативності.

У фінансовому сенсі результативність діяльності підприємст-
ва можна охарактеризувати показниками прибутку і рентабель-
ності, які дозволяють оцінити діяльність підприємства за звітний
період. Зокрема, для підприємства стає важливим проведення
оцінки доцільності витрат, їх динаміки, структурних змін, для
якої основними показниками виступають рівень витрат вироб-
ництва і абсолютна та відносна економія витрат [1, с. 125].

Зважаючи на вищезазначене керівництво підприємства при
використанні процесного підходу повинно враховувати підви-
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щення витрат, які окупляться тільки згодом. Упровадження про-
цесно-орієнтованої методології у планування та управління ви-
робництвом підприємства вимагає спочатку виділити або визна-
чити бізнес-процеси. Як зазначає С. В. Тупкало, виділення біз-
нес-процесів включає такі дії, як відособлення групи пов’язаних
дій; визначення істотних входів, виходів і зв’язків; встановлення
власника і за необхідністю учасників і завдання метрики [2,
с. 161].

У результаті виконання таких дій виділяють основні та допо-
міжні бізнес-процеси. Проте, як зауважують В. В. Репін та ін.,
виділення як основних, так і допоміжних процесів вимагає при-
значення осіб, що відповідають за їх результативність [3, с. 143].
Тобто, при виділенні допоміжних або підтримувальних процесі
діяльність і персонал таких процесів хоча і не працюють з проду-
кцією, забезпечуючи роботу основних процесів, проте підвищу-
ють собівартість продукції, таким чином зростають загальні ви-
трати підприємства. Проте, в сукупності отримані результати
виконання кожного бізнес-процесу дозволять провести комплек-
сний аналіз та оцінити результативність підприємства в цілому.

Після виділення процесів керівництво підприємства згідно
вимог ISO 9001:2000 [4, с. 8] формує ієрархію своїх процесів за
ступенем важливості. Для різних за призначенням, структурою і
рівнем процесів використовуються свої підходи до управління.
Проте, головним у таких підходах, на нашу думку, повинен бути
зроблений акцент на ефективності виробництва. Як зазначає
О. М. Криворучко та ін., ефективність виробництва визначається
через витрати часу і ресурсів, які повинні бути мінімальними або
нормативними, тобто, з одного боку, ефективність виступає як
продуктивність процесу, а з іншого боку, є максимальним вико-
ристанням виділених ресурсів [5, с. 36].

Отже, при визначенні результативності процесу необхідно
враховувати всі показники, що дозволять оцінити ефективність
даного процесу та його вплив на загальну результативність діяль-
ності підприємства.

Таким чином, не зважаючи на додаткові витрати, що виника-
ють при впровадженні процесно-орієнтованого підходу на вітчиз-
няних підприємствах, виділення бізнес-процесів дозволить керів-
ництву провести більш якісний аналіз діяльності свого підпри-
ємства, виявити слабкі місця та провести оптимізацію виділених
бізнес-процесів.

Крім цього, ми вважаємо за доцільне відзначити, що впрова-
дження процесного підходу дозволить отримати інструмент, за
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допомогою якого підприємство зможе ефективніше впливати на
результативність своєї діяльності, що є особливо актуальним для
вітчизняних підприємств у сучасних умовах господарювання.
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ВІРТУАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕС-
ПРОЦЕСІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ
ТУРИСТИЧНОГО ПОСЕРЕД-

НИЦТВА

Розглянуто актуальні питання
віртуалізації основних процесів
туроператорів; значення Інтер-
нет-технологій у процесах фор-
мування та реалізації турпро-
дукту.
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VIRTUALIZATION
OF BUSINESS PROCESSES

IS IN ORGANIZATION
OF TOURIST MEDIATION

In the article pressing questions
of virtualization of basic proc-
esses of tour operators are ex-
amined in a publication; a value
of Internet technologies is in the
processes of forming and reali-
zation of product.

Останнім часом поширилася роль і місце глобальних корпо-
рацій з організації подорожей, які активно увійшли на туристич-




