
ОПТИМІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ
В МЕНЕДЖМЕНТІ



Оптимізація бізнес-процесів компанії
спрямована на те, щоб існуючий стан справ був

змінений в кращу сторону і ефективність
роботи підвищилася.

Щоб оптимізувати бізнес-процес, слід для
початку його створити і запустити.

Під процесом розуміється певна
послідовність дій, щоб отримати хоча б
якусь цінність для того, хто замовив цей
процес.



Щоб оптимізувати бізнес-процес, потрібно розуміння принципів
роботи, а точніше - ілюстрація його функціонування та вихідна
інформація.

Бізнес-процеси слід оптимізувати, щоб розуміти,

що саме не подобається, що заважає здійснити
цілі, виражені в числовому значенні.



Оптимізація бізнес-процесів передбачає
удосконалення діяльності для вибору шляху, який

допоможе досягти цілей компанії:

скоротити час
на виконання
операції;

знизити
собівартість
товару/послуги;

підвищити
якість виробів і, 
як наслідок, 
задоволеність
покупців;

досягти
прозорості
операцій, 
ресурсів і їх
розподілу;

домогтися
посилення
контролю за
діяльністю
організації;

вивільнити
ресурси для
розвитку
підприємства;

удосконалюват
и систему
управління і
планування.



4 ПРАВИЛА ОПТИМІЗАЦІЇ
БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ КОМПАНІЇ

•Завдання для виконання даного правила - групування бізнес-процесів для якісної і результативної роботи. 

•Спочатку слід виділити всі наявні процеси, розбити їх по групах і сформувати піктограму за параметрами

Перше правило –
«Основа оптимізації»

•Це правило задає оцінку заходам від часткового до загального. 

•Увага акцентується на недоліки процесів

Друге правило –
«Чистимо рибу з хвоста»

•Проводиться додаткове вивчення взаємодії процесів, коли компанія працює стабільно на протязі декількох років
без явних поліпшень і погіршень в динаміці. Але буває так, що зміни повністю перенаправляють бізнес, і це
відбивається на ланках, які приносили прибуток.

•Гнучкість як раз і має на увазі згладження негативних наслідків, які можуть з'явитися після реструктурування.

Третє правило –
«Гнучкість процесу»

•Процес вдосконалення діяльності викликає захват не у всіх працівників. Проте кінцевою метою заходів є не
зменшення чисельності персоналу, а перерозподіл функціоналу для підвищення ефективності бізнесу. 

•У компанії залишаються тільки ті люди, які займаються своїми посадовими обов'язками, виконують поставлені
завдання, дотримуються термінів, а всі інші «непотрібні» співробітники зникають.

Четверте правило. –
«Людський фактор»



ОСНОВНІ МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ В СУЧАСНОМУ
МЕНЕДЖМЕНТІ:

Інжиніринг

Реінжиніринг

Total Quality Management (TQM)

Метод безперервного вдосконалення
(Continuous Process Improvement - CPI)


