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Podejście procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Stabryła, Adam  

Abstrakty:

EN

Podejście procesowe jest koncepcją, która eksponuje sposób ujęcia systemu (przedsiębiorstwa, instytucji) w formule dynamicznej i integratywnej.
Podejście to dotyczy metodologii badania tzw. struktur dynamicznych, gdzie w odróżnieniu od analizy funkcji, poszukuje się sposobów syntezy
przebiegów organizacyjnych, a zarazem funkcji tworzących te przebiegi. W rozwinięciu artykułu przedstawiono następującą problematykę:
specyficzne wyróżniki podejścia procesowego, podejście procesowe w zarządzaniu strategicznym, podejście procesowe w zarządzaniu
operacyjnym. (abstrakt autora)

The process-based approach is a concept which stresses the dynamic and integrative aspects involved in interpreting a given system (a company
or organisation). This approach concerns the methodology of examining so called dynamic structures, in which, unlike in the case of the analysis
of functions, the objective is to identify methods for synthesising organisational flows as well as the functions which create such flows. The author
also presents the specific characteristics of the process-based approach as well as the process-based approach in strategic and operational
management.(original abstract)
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