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Александрова К. І. Розробка та впровадження бізнес-процесів для підвищення якості  

та безпеки продукції підприємства
Метою статті є створення більш ефективних підходів до побудови бізнес-процесів шляхом синтезу теоретичного базису попередніх дослі-
джень та практичного досвіду. Наведено визначення бізнес-процесів, описано види та шляхи управління ними. Вказано основні цілі імплементації 
бізнес-процесів, що пов’язані з об’єктивною нейрофізіологічною обмеженістю когнітивних здібностей людини. Представлено програми розробки, 
аналізу та формалізації бізнес-процесів. За допомогою вартісного аналізу бізнес-процесів висвітлено шляхи зниження собівартості продукції, 
що виробляється, та підвищення ефективності виробництва в цілому. Розглянуто різні підходи до побудови бізнес-процесів та виділено основні 
етапи для самостійної побудови бізнес-процесів на підприємстві. На основі однієї з ефективних моделей покроково описано побудову бізнес-про-
цесів та запропоновано коригування існуючої класичної моделі. Підкреслено найбільш поширені помилки при побудові бізнес-процесів та надано 
практичні рекомендації з опису бізнес-процесів підприємства.
Ключові слова: бізнес-процес, структура підприємства, автоматизація, якість продукції, НАССР.
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Целью статьи является создание более эффективных подходов к по-
строению бизнес-процессов путем синтеза теоретического базиса 
предыдущих исследований и практического опыта. Приведены опреде-
ления бизнес-процессов, описаны виды и пути управления ими. Указаны 
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бизнес-процессов освещены пути снижения себестоимости произво-
димой продукции и повышения эффективности производства в целом. 
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и выделены основные этапы для самостоятельного построения бизнес-
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пошагово описано построение бизнес-процессов и предложена коррек-
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struction of business processes by synthesizing the theoretical basis of previ-
ous researches with practical experience. Definitions of business processes 
are provided, types and ways of managing them are described. The main 
objectives of implementation of business processes related to objective 
neurophysiologic limitations of human cognitive abilities are indicated. The 
programs of development, analysis and formalization of business-processes 
are presented. By means of the cost analysis of business processes, ways of 
reducing the self-cost of manufactured products and increasing the efficiency 
of production in general are highlighted. Various approaches to constructing 
business processes are considered and the main stages for self-construction 
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Ефективність діяльності підприємства обумов-
лена успішним і узгодженим функціонуванням 
підрозділів на всіх стадіях виробництва та ре-

алізації продукції для досягнення визначених цілей. 
Це твердження особливо актуальне для середніх і 
великих підприємств, організаційна структура яких 
більш складна та менш прозора. Такий підхід на під-
приємстві досягається за допомогою детальної роз-
робки бізнес-процесів, які дозволяють враховувати 

та швидко реагувати на потреби споживачів. Моде-
лювання та впровадження бізнес-процесів на підпри-
ємстві обумовлює їх узгодженість, тому їх формуван-
ня для виробництва якісної та безпечної продукції є 
найважливішим напрямком для підвищення конку-
рентоспроможності підприємства. 

Дослідження бізнес-процесів започаткував  
Т. Да венпорт, який займався теоретичним описом 
бізнес-процесів; реінжиніринг бізнес-процесів вивча-
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ли у своїх роботах М. Хаммер, Д. Чампі, М. Робсон 
та Ф. Уллах; методологію впровадження процесного 
підходу для управління бізнесом описали В. Єліфе-
ров і В. Рєпін. Сьогодні проблематику бізнес-проце-
сів розглядає значна кількість учених в Україні. Так,  
О. Томашевський у своїх працях описує моделювання 
бізнес-процесів [1]; Л. Приходько розглядає історич-
ній контекст становлення бізнес-процесів [2]; Г. Шви-
даненко – оптимізацію бізнес-процесів) [3].

Але, незважаючи на те, що дослідження бізнес-
процесів для системного управління бізнесом поча-
лося ще з другої половини ХХ століття, деякі пробле-
ми стосовно їх розробки щодо виробництва якісної 
безпечної продукції, їх формалізації та використання 
в сучасних умовах досі не вирішені. 

Розробка бізнес-процесів – важлива складова 
побудови моделі підприємства в будь-якій сис-
темі бізнес-моделювання, оскільки в результаті 

з’являється можливість відстежувати реальний стан 
і аналізувати основні характеристики діяльності під-
приємства. Це є важливою складовою у формуванні 
будь-якої системи якості та безпеки, яка базуєть-
ся на системі  аналізу ризиків, небезпечних чинни-
ків і контролю критичних точок – НАССР (Hazard 
Analysis and Critical Control Point) тому, що порушен-
ня чи невиконання бізнес-процесів може призвести 
до втрати якості продукції. 

У широкому розумінні бізнес-процес – це су-
купність взаємозв’язаних заходів або завдань, спря-
мованих на створення певного продукту або послу-
ги для споживачів. Для наочності бізнес-процеси 
візуалізуються за допомогою процесної діаграми.  
У сучасній літературі наводиться безліч визначень 
бізнес-процесу, які не суперечать, а, радше, доповню-
ють один одного. Відмінності у визначеннях продик-
товані різними завданнями, для вирішення яких ви-
користовується процесний підхід. 

Наприклад, у роботах Майкла Хаммера та 
Джеймса Чампі бізнес-процес – це набір активно-
стей, які перетворять декілька видів вхідних харак-
теристик у вихід, що має цінність для споживача. До-
повнюють цю думку визначення Томаса Давенпорта, 
де бізнес-процес – це специфічно впорядкована в часі 
та в просторі сукупність робіт з чітким визначенням 
початку та кінця, входів і виходів [4]. 

На думку автора, суттєвим недоліком цього ви-
значення є відсутність акценту на повторюваності 
процесів. Тому ми вважаємо, що бізнес-процес – це 
сукупність закріплених послідовних повторюваних 
дій, виконання яких регламентує отримання одна-
кового запланованого результату.

У міжнародні стандартах якості ISO відсутнє 
визначення бізнес-процесу, але в основних положен-
нях та словнику ISO 9000 наводиться визначення 
процесу як сукупності взаємопов’язаних чи взаємо-
діючих видів діяльності, яка використовує входи для 
виробництва запланованих результатів [5]. 

Управління бізнес-процесами, або менеджмент 
бізнес-процесів (BPM), – це управління опера-
ціями, які спрямовані на підвищення корпора-

тивної ефективності за рахунок управління та оптимі-
зації бізнес-процесів компанії [6]. Управління бізнес-
процесами порівняно з функціонально орієнтованим 
традиційним ієрархічним управлінням дозволяє орга-
нізаціям бути більш продуктивними, ефективними та 
гнучкими. Управління бізнес-процесами впроваджу-
ється та підтримується за рахунок технології та пер-
соналу, тому чимало авторів приділяють увагу саме 
цим факторам.

Кожен бізнес-процес має вхід – інформацію, яка 
використовується чи перетворюється для отримання 
результату, та вихід – інформацію, що виробляється 
бізнес-процесом. Допускається, що бізнес-процес 
може не мати виходу [7]. Як відомо, управління про-
цесом – трансформація входу у вихід у заздалегідь 
закріплений спосіб. Механізм процесу – інструмен-
тарій перетворення входу у вихід. Механізмами, як 
правило, виступають працівники підприємств та за-
соби виробництва.

Існують три види бізнес-процесів: операційні, 
що створюють основний грошовий потік підприєм-
ства (виробництво та реалізація); управлінські, які 
управляють функціонуванням системи, наприклад 
стратегічний менеджмент; підтримуючі бізнес-про-
цеси, до яких належать бухгалтерський облік, техніч-
на підтримка, управління персоналом, аутсорсинг. 
Бізнес-процеси виробництва якісної безпечної про-
дукції належать до операційних бізнес-процесів.

На нашу думку, всі види бізнес-процесів підля-
гають моделюванню, що проходить з використанням 
різних методів. Одним з найбільш легких способів 
самостійного складання моделі бізнес-процесів є мо-
дель «as is» («як є»).

Після цього модель бізнес-процесу піддається 
критичному аналізу або обробляється спеціальним 
програмним забезпеченням. У результаті створюєть-
ся модель ідеальної організації бізнес-процесів «to 
be» («як буде»), а так само додатково – модель «should 
be» («як повинно бути») – модель, яка не відображає 
реальну організацію бізнес-процесів підприємства, 
але чітко показує, чого слід прагнути [8]. Деякі кон-
сультанти опускають фазу «як є» і відразу пропону-
ють модель «як повинно бути». 

На нашу думку, для досягнення результату, най-
більш наближеного до реальності, на початковому 
етапі варто все ж приділити значну увагу пропису-
ванню моделі «як є» найбільш детально. Причина по-
лягає в тому, що саме на основі даної моделі будуєть-
ся вся подальша аналітична та організаційна робота, 
і будь-яке упущення при побудові бізнес-процесів  
у майбутньому може негативно відбитися на резуль-
татах роботи або займе додатковий час на усунення 
помилок. Детальна побудова моделі «як є» дозволяє 
уникнути зайвої роботи при розробці бізнес-проце-
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сів у майбутньому, тому великим підприємствам слід 
приділити цій моделі особливу увагу.

При розробці бізнес-процесів можуть виникати 
внутрішні протиріччя, які можуть бути пов’язані як 
із внутрішніми, так і із зовнішніми факторами. Інко-
ли складно визначити джерело внутрішніх протиріч, 
деяку неузгодженість у функціях або оптимальну по-
слідовність робіт у бізнес-процесах підприємства.  
У такому разі побудована модель дозволить не лише 
ідентифікувати проблему, а наочно покаже причини 
проблем, які виникли. Такого роду аналіз дозволяє 
прогнозувати перспективність діяльності підприєм-
ства, у тому числі й вірогідність його кризового стану.

Сьогодні на ринку комп’ютерних технологій 
представлено безліч програм з аналізу та формаліза-
ції бізнес-процесів. Системи управління бізнес-про-
цесами в сучасному вітчизняному підприємництві 
були запозичені в західної моделі діловодства, де цей 
клас програм називається BPMS – Business Process 
Management System (система управління бізнес-про-
цесами), або ВРМ-система. Будь-яка ВРМ-система 
містить ряд стандартних компонентів, які відповіда-
ють стадіям життєвого циклу процесу PDCA (Plan, 
Do, Check, Act). Це такі етапи: проектування, вико-
нання, контроль і моніторинг, поліпшення процесів. 

Необхідно пам’ятати, що кожна операція на 
підприємстві передбачає матеріальні витра-
ти, витрати на оплату праці працівників та ін., 

а засоби моделювання відкривають додаткову мож-
ливість – проведення вартісного аналізу бізнес-про-
цесів. Вартісним аналізом є облік витрат, пов’язаний  
з виконанням бізнес-процесів, з метою визначення 
загальної вартості бізнес-процесів. За допомогою 
вартісного аналізу моделі процесу можна вирішити 
такі завдання, як визначення дійсної вартості ви-
робництва продукту, визначення дійсної вартості 
підтримки клієнта, ідентифікація найбільш дорогих 
робіт (вони мають бути покращені в першу чергу),  
а також оцінка ефекту пропонованих змін у бізнес-
процесах з фінансової точки зору.

Вибір методології й інструментів, за допомогою 
яких проводиться моделювання бізнес-процесів, осо-
бливого значення не має. Існують стандартизовані, 
випробувані часом методології та інструментальні за-
соби, за допомогою яких можна обстежувати і будува-
ти модель функціонування підприємства. Їх головна 
перевага – простота і доступність в користуванні.

Розуміючи важливість побудови процесної моде-
лі підприємства, слід приділити особливу увагу про-
стоті та зручності опису бізнес-процесів. Найбільш 
легкі у використанні системи побудови бізнес-процесів 
базуються на методології створення ієрархічної систе-
ми діаграм IDEF0. Для цього спочатку проводиться 
опис системи в цілому (контекстна діаграма), після 
чого система розбивається на підсистеми, і кожна під-
система описується окремо (діаграми декомпозиції). 

Потім кожна підсистема розбивається на більш дріб-
ні підсистеми. Об’єктивно виникає питання, до якого 
ступеня слід деталізувати систему? Можна сказати, 
що деталізація системи припиняється суб’єктивним 
рішенням розробника системи тоді, коли останній 
процес стає цілісним і наочно охопленим. 

Одним з найбільш вдалих програмних продук-
тів у сфері реалізації засобів побудови бізнес-
процесів з використанням CASE-технологій 

(Computer-Aided Software/System Engineering) є про-
грама BPwin, яка дає можливість побудови зміша-
них моделей, підтримуючи три методології – IDEF0, 
IDEF3 і DFD. BPwin дозволяє забезпечити ефектив-
ність операцій, розглядаючи поточні бізнес-операції 
через потужні інструменти моделювання, удоскона-
лювати бізнес-процеси, формулюючи та визначаючи 
альтернативні реакції на дії ринку та швидко виклю-
чати непродуктивні операції, проводячи операційні 
зміни. Неефективні, неекономічні або надлишкові 
операції можуть бути легко виявлені, поліпшені, змі-
нені або зовсім виключені відповідно до цілей ком-
панії. BPwin є найбільш вдалою програмою для нако-
пичення статистичного зберігання даних, а єдиним її 
недоліком є висока ціна. Втім, бізнес-процеси можна 
прописувати самостійно [9]. 

Для самостійного написання бізнес-процесів 
необхідно дотримуватися певного алгоритму, який 
може дещо змінюватися в ході роботи. Для наочності 
бізнес-процеси інколи розкладають на декілька допо-
міжних поточних процесів, які спрямовані на досяг-
нення мети основного бізнес-процесу, та відобража-
ють у виді «дерева процесів». Аналогічний документ 
під назвою «Процесна діаграма» використовується 
системою НАССР для оцінки безпечності продукції 
[10]. На відміну від дерева процесів процесна діагра-
ма вказує не тільки послідовність процесів, а й вхідні 
та вихідні елементи, що є суттєвим для аналізу ри-
зиків підприємства. Тому створення процесної діа-
грами на етапі описання бізнес-процесів допоможе 
скоротити процес імплементації елементів системи 
НАССР на підприємстві. 

Для побудови бізнес-процесів слід дотримува-
тись декількох правил:
 за кожним бізнес-процесом має бути закрі-

плена відповідальна особа;
 при описі бізнес-процесів потрібно відволік-

тись від існуючої структури організації тех-
нологічного процесу та праці для можливос-
ті їх вдосконалення;

 на одному рівні розміщувати бізнес-процеси, 
які відповідають одному критерію.

Побудова бізнес-процесів класично складаєть-
ся з таких послідовних етапів: спочатку проводиться 
вибір процесу та здійснюється постановка цілей ке-
рівництвом підприємства. Далі визначаються межі 
процесу та вимоги клієнта. Після цього описуються 
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роботи, функції та бізнес-процеси, які виконуються в 
компанії. Потім бізнес-процеси підлягають аналізу та 
надаються рекомендації. Заключним етапом є доку-
ментування отриманих результатів та впровадження 
пропозицій.

Для спрощення побудови бізнес-процесів спе-
ціалісти рекомендують почати побудову з одного під-
розділу, послідовно підключаючи до побудови інші 
підрозділи підприємства [11].

Нами пропонується скоригувати існуючу кла-
сичну модель побудови бізнес-процесів. За-
пропонована модель дозволить виявити не-

ефективні процесні взаємозв’язки та провести необ-
хідні коригування на ранніх етапах побудови бізнес-
процесів (табл. 1). 

Другим етапом побудови бізнес-процесів є 
складання процесної діаграми підприємства із ука-
занням вхідних і вихідних елементів. Складання 
процесної діаграми є важливим етапом аналізу ри-
зиків підприємства. Цей підхід докладно описаний 
у керівному документі НАССР, але досвід діяльності 
сучасних підприємств демонструє, що внаслідок осо-
бливостей виробництва кожне підприємство мусить 
уточнювати деякі етапи процесної діаграми, внаслі-
док чого з’являється скоригована діаграма, що спро-
щує подальший опис бізнес-процесів [12].

Розглянемо детальніше, як формується процес-
на діаграма для опису бізнес-процесів на прикладі 
(рис. 1). 

Таким чином, процесна діаграма являє собою 
блок-схему послідовних етапів функціонування під-

Таблиця 1

Модель побудови бізнес-процесів

1 етап Опис бізнес-напрямків підприємства 2-й крок побудови системи НАССР

2 етап Складання процесної діаграми з указанням вхідних і вихідних 
елементів 3-й крок побудови системи НАССР

3 етап Визначення невідповідностей процесної діаграми
4-й крок побудови системи НАССР

4 етап Складання скоригованої процесної діаграми

5 етап Опис бізнес-процесів на основі скоригованої процесної  
діаграми Модель побудови бізнес-процесів  «як є»

6 етап Визначення невідповідностей бізнес-процесів Модель побудови бізнес-процесів  
«як повинно бути» / «як буде»7 етап Складання скоригованих бізнес-процесів

Розглянемо модель побудови бізнес-процесів 
більш детально.

Першим етапом побудови бізнес-процесів є 
опис бізнес-напрямків, що проводиться на основі 
технологічної документації. Це дозволяє виділити 
основні види продукції, що виробляються підпри-
ємством, і визначити обсяг подальшої роботи. Якщо 
підприємство має велику номенклатуру продукції, то 
розподіл бізнес-напрямків проводиться до тих пір, 
доки бізнес-напрямки не залишаться технологічно 
нерозрізненими. Це означає, що для кожного бізнес-
напрямку в подальшому буде описуватися техноло-
гія їх реалізації, а саме: послідовність робіт, відпові-
дальність, лінії та потоки, бізнес-процес їх реалізації. 
Бізнес-напрямки є технологічно розрізненими, якщо 
бізнес-процеси, що їх реалізують, мають різну техно-
логію. Для того, щоб згодом інформацію було легко 
проаналізувати, процеси слід перераховувати в хро-
нологічному порядку. 

Опис бізнес-напрямків підприємства з метою 
побудови системи аналізу ризиків, що заснована на 
принципах НАССР, має назву «опис продукту». Він 
має бути доповнений інформацією про правила ви-
користання, методи розподілу, наявність алергенів 
та протипоказань до використання готової продукції.

приємства із зазначенням взаємозв’язків між ними,  
а також вхідних і вихідних елементів у кожному про-
цесі. Наприклад, процес «Завантаження субстрату  
в камеру вирощування» має два вхідні елементи – 
«Обладнання», «Субстрат» і один вихідний елемент –  
«Обладнання».

 Основні процеси розбивають на допоміжні 
процеси. Такий підхід забезпечує детальне відобра-
ження діяльності підприємства. Наприклад, основ-
ний процес «Завантаження субстрату вручну» має 
два допоміжні процеси – «Дезінфекція обладнання» 
та «Розпушування субстрату». 

Блок-схема процесної діаграми дає візуальне 
відображення діяльності підприємства та дозволяє 
знайти вузькі міста у процесах, а найважливіше – 
скоригувати процеси на ранньому етапі. 

Третім етапом побудови бізнес-процесів є ви-
значення невідповідностей процесної діаграми. Після 
складання процесної діаграми її перевіряють на під-
приємстві, звіряючи написане з фактичним виконан-
ням операцій. Найпоширенішими невідповідностями 
є порушення послідовності процесів та переобтяжен-
ня процесів. Розбіжності, що виникли, документу-
ються та приводять до зміни у фактичному виконанні 
процесів чи до коригування процесної діаграми. 
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Рис. 1. Процесна діаграма виробництва шампіньйонів
Джерело: авторська розробка.

Четвертим етапом побудови бізнес-процесів 
є складання скоригованої процесної діаграми, яка 
складається після детального аналізу та опису не-
відповідностей. Скоригована процесна діаграма має 
логічну послідовність процесів та відповідає цілям 
функціонування підприємства. Визначення невідпо-
відностей процесної діаграми та її подальше коригу-
вання спрощує подальшу побудову бізнес-процесів.

П’ятим етапом побудови бізнес-процесів є їх 
опис на основі скоригованої процесної діаграми. Це –  
модель побудови бізнес-процесів «як є». Після по-
будови скоригованої процесної діаграми в діяльності 
підприємства вже виділено основні функціональні 
процеси. Перелік процесів залежить від виду діяль-
ності підприємства та головним чином від бачення 
того, хто надалі використовуватиме інформацію, що 
надається системою бізнес-процесів. 

Розглянемо особливості створення бізнес-про-
цесів моделей «як є» та «як повинно бути» на 
прикладі підприємства з вирощування шам-

піньйонів (табл. 2).
Використовуючи процесну діаграму, почнемо 

побудову моделі бізнес-процесів «як є» з перераху-
вання основних і допоміжних процесів. Після цього 
закріпимо особи, відповідальні за виконання кожно-
го з процесів. Наприклад, за допоміжний процес «Де-
зінфекція обладнання» несе відповідальність брига-

дир вантажників. Далі, за можливості, для кожного 
із процесів вказуємо документ, згідно з яким можна 
прослідити його виконання (наприклад, допоміжний 
процес «Формування замовлення на субстрат» доку-
ментально відображається у «Графіку завантаження».

Найбільш важливим на даному етапі є визна-
чення ефективності виконання процесу, завдяки 
чому визначається результативність виконання да-
ного процесу для підприємства. Наприклад, процес 
«Замовлення та транспортування субстрату» впли-
ває на «Забезпечення підприємства сировиною». 

Шостим етапом побудови бізнес-процесів є ви-
значення невідповідностей бізнес-процесів моделі «як 
є». Серед найбільш поширених типів невідповідностей 
бізнес-процесів на підприємстві можна виділити такі: 
 за виконання бізнес-процесу відповідає пра-

цівник, який не має до нього безпосередньо-
го відношення; 

 виконання ряду бізнес-процесів не підтвер-
джено документально, що підсилює халат-
ність співробітників;

 існування функціонально не значущих для 
процесу виробництва та реалізації бізнес-
процесів. Такі бізнес-процеси тільки обтяжу-
ють процес виробництва, тому можуть бути 
включені до основного бізнес-процесу, моди-
фіковані або взагалі виключені з виробничо-
го процесу. 
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Таблиця 2

Бізнес-процеси підприємства ТОВ «Гелека-М»

№ з/п Процес Відповідальна 
особа Документ Результат Вхід/Вихід  

(ВХ/ВИХ)

1 Замовлення та тран-
спортування субстрату – –

Забезпечення під-
приємства сиро-
виною

2 Дезінфекція облад-
нання 

Бригадир  
вантажників

Журнал  
технолога

Виконання вимог 
гігієни

ВХ: перекис 
водню

3
Завантаження субстра-
ту в камеру вирощу-
вання 

Бригадир  
вантажників

Журнал  
технолога

Розподіл сировини 
згідно з графіком 
завантаження

3а
Завантаження субстра-
ту в камеру вирощуван-
ня (комбайном)

Бригадир  
вантажників

Журнал  
технолога

Розподіл сировини 
згідно з графіком 
завантаження

ВХ: обладнання, 
субстрат.  
ВИХ: обладнання

3б
Завантаження субстра-
ту в камеру вирощуван-
ня (вручну)

Бригадир  
вантажників

Журнал  
технолога

Розподіл сировини 
згідно з графіком 
завантаження

ВХ: обладнання, 
субстрат. 
ВИХ: обладнання

3.1. Дезінфекція облад-
нання 

Бригадир  
вантажників

Журнал  
технолога

Виконання вимог 
гігієни

ВХ: перекис 
водню

3.2. Розпушування  
субстрату

Бригадир  
вантажників

Журнал  
технолога

Виконання техно-
логічного процесу

4 Замовлення та транс-
портування міцелію

Технолог,  
директор

Сертифікат 
якості, паспорт 
на сировину, на-
кладна

Гарантія забезпе-
чення підприєм-
ства сировиною

5 Складування міцелію Технолог Виконання техно-
логічного процесу

6 Органолептична пере-
вірка міцелію Технолог Журнал  

технолога

Запобігання при-
йманню неякісної 
сировини

7 Розвішування міцелію Технолог
Забезпечення рів-
номірного зарощу-
вання продукції

ВХ: ваги.  
ВИХ: ваги

8 Посів міцелію Технолог, опе-
ратор

Журнал  
технолога

Виконання техно-
логічного процесу

Сьомим і останнім етапом побудови бізнес-
процесів є створення скоригованих бізнес-процесів. 
Виявлені невідповідності в моделі «як є» підлягають 
подальшому коригуванню, що формує модель бізнес-
процесів «як буде» чи «як повинно бути». Перехід з 
моделі «як є» до моделі «як буде» часто потребує змін 
не тільки в бізнес-процесах, а й в іншій супровідній 
документації, що є останнім елементом побудови біз-
нес-процесів.

В Україні переважна більшість товарів та послуг 
виробляється в не повністю автоматизованих 
робочих процесах з використанням великої 

кількості працівників. Фактор наявності робочої сили 
в процесі виробництва часто призводить до виник-
нення конфліктів на робочому місці, пов’язаних з не-
розумінням працівниками початку і кінця зон відпо-
відальності в самому виробничому процесі. Згідно з 

нейрофізіологічними дослідженням останніх 10 років 
об’єктивною причиною цього є обмеженість люд-
ської свідомості, що здатна враховувати одну задачу 
і зосереджувати увагу лише на трьох інтелектуальних 
об’єктах в одиницю часу [13]. Тому процеси, які вклю-
чають в себе взаємодію великої кількості персоналу 
різної спеціалізації, можуть бути потенційно «вузьки-
ми місцями» виробництва через збільшення ризику 
невірної комунікації співробітників при виконанні 
процесу виробництва. Ефективним інструментом усу-
нення потенційно можливих конфліктних ситуацій 
і врегулювання ситуацій, що виникли, є розробка та 
впровадження бізнес-процесів. Для мінімізації дано-
го ризику автор рекомендує додатково зображати такі 
бізнес-процеси у вигляді блок-схем із зазначенням 
послідовності дій, входів-виходів і відповідальних за 
виконання кожного процесу, розмістивши блок-схему 
в місці безпосереднього виконання процесу.
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Вищою стадією впровадження бізнес-процесів 
на підприємстві є їх автоматизація, тобто ви-
конання типових процедур саморегулюючими 

технічними засобами та математичними методами  
з метою звільнення людини від участі в цих процесах 
(розроблено автором). Передумову для автоматизації 
складають такі процесі:
 механічні та повторювані завдання;
 комплексні процеси прийняття рішень, які 

можуть бути роботизовано;
 процеси відстеження та оповіщення на осно-

ві датчиків (технологія «інтернет-речей»);
 поточні завдання персоналу, що зайнятий у 

сфері самообслуговування;
 травмонебезпечний ручний труд;
 процеси IT-відділів;
 управління документообігом.

Проте не всі види діяльності потребують авто-
матизації бізнес-процесів. Автоматизація комуніка-
тивних багатошарових розгорнутих мультиваріант-
них ситуаційних процесів, що вимагають моменталь-
ного реагування, викликає суттєві труднощі в роботі. 
Прикладом може бути виникнення позаштатних не-
прописаних запитів клієнта, що вимагають негайного 
реагування у сфері телефонної служби підтримки.

Водночас простежуються тенденції збільшен-
ня автоматизації бізнес-процесів за допомогою роз-
витку технологій «машинного навчання» (machine 
learning) штучного інтелекту.

Процеси автоматизації бізнес-процесів можуть 
бути швидко розповсюджено завдяки розвитку тех-
нологій «машинного навчання» штучного інтелекту, 
що спричинить вивільнення суттєвої кількості робо-
чої сили. Це – проблема, над вирішенням якої дер-
жавним інститутам слід замислитися вже сьогодні.

ВИСНОВКИ
Головними перевагами запропонованої моде-

лі розробки бізнес-процесів підприємства є її уні-
версальність та можливість уникнення помилок на 
ранніх етапах роботи. Моделювання бізнес-проце-
сів, по-перше, дозволяє вдосконалити технологічні 
процеси підприємства, що посилює його конкурен-
тоспроможність. По-друге, розробка бізнес-процесів 
спрощує впровадження НАССР-основаних систем 
безпечності продукції. По-третє, керівник або ме-
неджмент підприємства, що впровадили в себе таку 
методологію, отримують інформацію, яка дозволяє 
самостійно вдосконалювати діяльність підприємства 
та прогнозувати його майбутній розвиток. Описані 
зміни сприяють посиленню конкурентних позицій 
підприємства на ринку.

Таким чином, організація процесу виробництва 
продукції стає простішою та більш легкою в контролі, 
з’являється можливість чітко та легко створювати та 

коригувати посадові інструкції кожного працівника. 
Дирекція підприємства отримує можливість деталь-
но відстежувати діяльність компанії як цілісну функ-
ціональну систему і, таким чином, приймати ефек-
тивні управлінські рішення. 

Автоматизація бізнес-процесів дозволяє збіль-
шити ефективність процесу виробництва та посилити 
конкурентні переваги, але через специфіку деяких про-
цесів може впроваджуватися не в усіх сферах діяльно-
сті. Проте розвиток технологій «машинного навчан-
ня» штучного інтелекту сприяє швидкому розповсю-
дженню автоматизації бізнес-процесів і, як наслідок, –  
вивільненню суттєвої кількості робочої сили.              
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