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ВИСНОВКИ
Таким чином, доцільно розрізняти локальні та 

ін тегральні показники безпеки. Локальні показники 
визначаються за кожною складовою економічної без-
пеки окремо на підставі величини недоотриманих вигід 
через невідповідність показників, що характеризують 
рівень оцінюваного виду безпеки, їх нормативам. Для 
інтегральної оцінки економічної безпеки враховується 
максимальна величина недоотриманих вигід на кожно-
му рівні ієрархії економічної безпеки, що дозволяє усу-
нути властиву традиційним методикам проблему ком-
пенсації низького рівня безпеки по одній складовій за 
рахунок інших складових безпеки.                   
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У цей час в умовах жорсткої конкурентної бороть-
би швидкість реакції всіх систем підприємства, 
точність і ефективність виконуваних операцій 

набувають особливої важливості. У зв’язку з цим велика 
увага приділяється розробці науково обґрунтованої ме-
тодології підвищення показників фінансово-господарчої 
діяльності підприємств. При цьому найбільш ефектив-
ним та радикальним методом поліпшення є реінжині-
ринг бізнес-процесів. Однак не дивлячись на підвищен-
ня інтересу до реалізації реінжинірингу в усьому світі, 
теорію та методологію даного питання вирішено недо-
статньо: відсутня комплексна методика реалізації ре-
інжинірингу; не обґрунтовується зміст і послідовність 
етапів проведення даного методу тощо.

Проблемам реінжинірингу бізнес-процесів при-
свячені дослідження вітчизняних і закордонних вчених, 
таких як М. Хаммера, Дж. Чампі, М. Робсона, Е. Г. Ой-
хмана, Ю. Ф. Тельнова, Т. І. Лепейко, Н. М. Абдикеева, Б. 
А. Железко та інших. При цьому здебільшого увага авто-
рів акцентується на визначення основних етапів (стадій) 
проведення реінжинірингу. Так, у загальному вигляді 
процес реінжинірингу виконується у такому порядку: 
розробка образу майбутньої організації (побудова кар-
тини того, як варто розвивати бізнес, щоб досягти стра-
тегічних цілей); аналіз існуючого бізнесу (дослідження 
організації й складання схем її функціонування в даний 
момент); розробка нового бізнесу (розробка нових й/або 
змінених процесів й підтримуючої їх інформаційної сис-
теми, тестування нових процесів); впровадження нового 
бізнесу. На основі деталізації даних етапів і визначення 
основних робіт щодо їх реалізації сучасними авторами 
[1, 2 ,3, 4, 5, 6 та ін.] розробляються відповідні моделі. 
Однак, слід зазначити, що принципових відмітних ознак 
в існуючих моделях не спостерігається. 

Аналіз існуючих моделей реінжинірингу бізнес-
процесів дозволяє виявити загальні недоліки, що по-
лягають у такому: по-перше, при виборі бізнес-процесів 
для реінжинірингу основний акцент робиться на визна-
ченні тих бізнес-процесів, що впливають на реалізацію 
стратегії, цілей та досягнення ключових факторів успіху, 
і не визначаються характеристики функціонування саме 
процесу (таким чином, бізнес-процеси, що виконують-
ся неефективно і не впливають на досягнення цілей, не 
приймаються до уваги, хоча можуть значно впливати на 
результати діяльності підприємства в цілому); по-друге, 
при аналізі бізнес-процесів відбувається їх моделювання 
та оцінка, при цьому не обґрунтовано порядок та особ-
ливості опису, не визначено основні показники та не 
розроблено методику оцінки бізнес-процесів; по-третє, 
не передбачається обґрунтування та вибір напрямків ре-
інжинірингу бізнес-процесів; по-четверте, не здійсню-
ється оцінка ефективності проектів реінжинірингу.

Мета статті полягає в розробці моделі реінжи-
нірингу бізнес-процесів підприємства шляхом усунення 
встановлених недоліків і розробки методичних реко-
мендацій щодо реалізації даного методу поліпшення.

Основними етапами реінжинірингу бізнес-про-
цесів (РБП) пропонується визначити: іденти-
фікацію бізнес-процесів, зворотній інжиніринг, 

вибір напрямку реінжинірингу, прямий інжиніринг, тес-
тування нової моделі бізнес-процесу, реалізацію проекту 
РБП, впровадження проекту РБП, оцінку ефективності 
РБП, безперервний менеджмент бізнес-процесів. Послі-
довність реалізації даних етапів відображено в моделі ре-
інжинірингу бізнес-процесів, що представлена на рис. 1.

Так, на етапі ідентифікації бізнес-процесів необ-
хідно зі всієї їх сукупності визначити ті, що недостатньо 
ефективно функціонують та потребують поліпшення. 
Для цього пропонується здійснити комплексну оцінку 
бізнес-процесів методом рангової кореляції [7, с. 28 – 29] 
для встановлення ступеню їх внеску у досягнення загаль-
них результатів підприємства та визначення ефективно-
сті реалізації. Коефіцієнт ефективності реалізації бізнес-
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Рис. 1. Запропонована модель реінжинірингу бізнес-процесів
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процесів визначається на основі коефіцієнта рангової 
кореляції Спірмена, що враховує розбіжності у відхилен-
нях показників, та коефіцієнта інверсії, що оцінює пору-
шення нормального порядку визначення рангів.

Значення коефіцієнтв ефективності реалізації біз-
нес-процесів є вирішальним для вибору тих про-
цесів, що потребують реінжинірингу. Для визна-

чення «вузьких місць» функціонування обраних бізнес-
процесів, які є основою для прийняття рішень про на-
прямки їх поліпшення, необхідно здійснити зворотній 
інжиніринг, який передбачає моделювання та деталізо-
вану оцінку бізнес-процесів за підпроцесами.

Моделювання бізнес-процесів передбачає тексто-
вий і графічний опис бізнес-процесів та їх документу-
вання. Текстовий опис бізнес–процесів включає такі ха-
рактеристики: повне найменування процесу, його мету, 
власника та керівника, нормативи, ресурси, входи та ви-
ходи. Графічний опис виконується за допомогою таких 
дій: створення схеми зовнішнього середовища процесу 
(за допомогою структурного аналізу процесів (САП) [5, 
с. 125] та деталізація схем взаємодії процесів з підпро-
цесами більш низького рівня (методом IDEF0) [8, с. 38]. 
Документування бізнес-процесів здійснюється за допо-
могою процедур [5, с. 156]. Документована процедура 
містить таблицю (карту) з основними характеристиками 
процесу, а також його алгоритм, в якому наводиться схе-
ма процесу, вказуються виконавці операцій, форма пред-
ставлення виходів з операцій і необхідні посилання. 

Оцінка поточного стану функціонування бізнес-
процесів на деталізованому рівні здійснюється на осно-
ві методичного підходу, викладеного в роботі [9], що 
передбачає системне оцінювання окремих процесів за 
показниками важливість, якість та ефективність ви-
користання витрат. Це дає можливість визначити ті 
процеси, які потребують поліпшення у першу чергу, ви-
явити недоліки функціонування та встановити можливі 
напрямки їх усунення для зниження вартості та трива-
лості виконання, а також підвищення якості функціону-
вання бізнес-процесу.

Виявлені недоліки реалізації процесів є основою 
для вибору напрямків реінжинірингу. Відповідно до 
[3, с. 8 – 10, 4, 5, 10] основними напрямками реінжи-
нірингу є: горизонтальне або вертикальне стискання 

процесів, перехід від функціональних підрозділів до 
команд процесів, зменшення кількості входів процесів, 
усунення зайвих або довгих потоків робіт, делегування 
повноважень тощо. Кожен з напрямків реінжинірингу 
характеризується певними очікуваними перевагами від 
реалізації, необхідними витратами на впровадження та 
ефективністю. У зв’язку з цим актуальною задачею є по-
рівняння альтернативних напрямків реінжинірингу та 
встановлення доцільності їх застосування. 

Вибір напрямку реінжинірингу бізнес-процесів 
пропонується здійснювати за допомогою методу теорії 
ігор. Для цього необхідно виявити фактори Z1, Z2, ..., Zk, 
що негативно впливають на реалізацію реінжинірингу 
бізнес-процесів і дія яких проявляється у виникнен-
ні небажаних подій. Ці події незалежні одна від одної і 
утворюють найпростіші пуасонівські потоки з інтенсив-
ностями Л = (λ1, λ2, ..., λk). Для визначення факторів Z1, 
Z2, ..., Zk пропонується виконати моделювання процесу 
реінжинірингу шляхом формування контекстної діагра-
ми та встановлення основних причин виникнення неба-
жаних подій при його реалізації (рис. 2). 

Так, основними причинами, що впливають на 
ефективність результатів впровадження реінжи-
нірингу на «виході», є: відсутність вільних ресур-

сів для поліпшення бізнес-процесів даним методом (Z1); 
невизначеність внутрішнього середовища (Z2); невизна-
ченість зовнішнього середовища (Z3) на «вході»; низька 
кваліфікація персоналу (Z4) та обмеженість в термінах 
реалізації (Z5) на рівні управління; відсутність або недо-
статність розробки методики впровадження реінжині-
рингу (Z6) на рівні технології реалізації. 

Настання одиничної події, пов’язаної з проявом 
кожного з факторів zi  ∈Zi , несе підприємству певний 
збиток qi. Тоді загальний збиток від подій, що належать 
до класу Zi, за період Т можна визначити таким чином. 
Якщо λi – середнє число подій, що відбуваються у ви-
значений проміжок часу, а реальне число подій за цей 
період з певною вірогідністю Р (λi, l) лежить у межах  
(λi – l, λi  + l), то загальний збиток становитиме:

    ( , ).i i iQ q P lλ=
  

(1)
При найпростішому пуасонівському потоці подій 

величина Р (λi, l) визначається за формулою:

Рис. 2. Фактори, що негативно впливають на реалізацію реінжинірингу бізнес-процесів
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У свою чергу, реалізація кожного напрямку реін-
жинірингу М1, М2, ..., Мп потребує витрат т1, т2, ..., тп. 
Тоді, якщо реалізований напрямок Mj і при цьому відбу-
ваються події zi  ∈Zi, то загальний збиток від реалізації 
реінжинірингу складе:

          .ij i ijs m Q= +
  

(3)

Дані про загальні збитки є основою формування 
матриці альтернативних втрат. Сформована матриця 
дає можливість обирати ті напрямки реінжинірингу, 
які забезпечать мінімально можливі збитки у кожному 
конкретному випадку впровадження. Однак для цього 
її необхідно трасформувати в матрицю (умовних) вигра-
шів таким чином: 

        ,ij ijV C s= −
  

(4)

де      С – константа, що відповідає умові , , .ijC s i j> ∀

Тоді вибір доцільного напрямку поліпшення здій-
снюється за критерієм Вальда, коли оптимальним вва-
жається рішення, яке дає максимальне значення міні-
мального виграшу, тобто:

    
max min .ijji

W V=

  
(5)

Даний критерій відображає позицію «крайнього 
песимізму» і змушує орієнтуватись на найгірші умови.

Після визначення основних напрямків реінжині-
рингу здійснюється етап прямого інжинірингу, що пе-
редбачає розробку моделі нового бізнес-процесу «Як 
буде». Формування нової моделі бізнес-процесів вима-
гає вирішення таких задач: розробка технології нових 
процесів і систем; формулювання рішень, що усувають 
основні втрати, які ліквідують поточні і можливі конф-
лікти в процесах; вибір технічних рішень для нових 
процесів; розробка рекомендацій щодо впровадження 
нових бізнес-процесів.

З метою запобігання можливих збоїв при впрова-
дженні нової моделі бізнес-процесів реалізується етап 
тестування, що передбачає попереднє застосування но-
вої моделі в обмеженому масштабі. Метою даного етапу 
є опис можливих проблем майбутніх процесів і систем, 
розробка пропозицій з коригування проекту реінжині-
рингу. Якщо на етапі тестування виявлені суттєві недо-
ліки у роботі перепроектованих бізнес-процесів, то не-
обхідно виявити дійсні причини збоїв та ліквідувати всі 
недоліки. Для цього потрібно повернутися до етапу пря-
мого інжинірінгу та перепроектувати бізнес-процеси.  
В умовах, коли тестування нової моделі бізнес-процесів 
пройшло успішно, слід безпосередньо переходити до 
етапу реалізації проекту.

Реалізація проекту реінжинірингу бізнес-процесів 
полягає в розробці забезпечуючих підсистем, підтри-
муючих функціонування підприємства в нових умо-
вах. Впровадження проекту реінжинірингу передбачає 
комплексне тестування розроблених компонентів про-
екту і поетапне запровадження в дію перепроектованих 
бізнес-процесів.

Ефективність впровадження реінжинірингу біз-
нес-процесів визначається шляхом оцінки поліпшених 
процесів за методикою, що реалізується на етапі зво-
ротного інжинірингу. Виходячи з того, що реінжиніринг 
бізнес-процесів здебільшого направлений на скорочен-
ня вартості бізнес-процесів і підвищення якості їх функ-
ціонування, то і оцінку ефективності доцільно здійсню-
вати на основі даних показників. Для цього необхідно 
порівняти витрати на функціонування процесів та якість 
їх реалізації до і після впровадження поліпшень. В окре-
мих випадках (залежно від особливостей процесів, що 
поліпшуються) для оцінки ефективності впровадження 
реінжинірингу здійснюється дослідження використан-
ня робочого часу з метою встановлення зміни тривало-
сті виконання процесів. 

Якщо ефективність проекту з РБП доведена, то 
по ліпшена модель бізнес-процесів впроваджується і 
здійснюється подальший контроль їх реалізації шляхом 
безперервного менеджменту процесів для підтримки 
основних показників їх діяльності на належному рівні. 
У протилежному випадку – обираються нові напрямки 
реінжинірингу та формується інший варіант моделей 
бізнес-процесів.

Таким чином, розроблено науково-методичні ре-
комендації щодо реінжинірингу бізнес-процесів 
підприємства шляхом обґрунтування основних 

робіт, послідовності та способів реалізації даного методу 
поліпшення. Удосконалено модель реінжинірингу бізнес-
процесів, особливістю якої є обґрунтування вибору на-
прямків реінжинірингу на основі методу теорії ігор та 
оцінка ефективності його реалізації. Впровадження одер-
жаних результатів у виробництво дозволить підвищити 
ефективність функціонування підприємств, а саме: змен-
шити вартість, скороти витрати та тривалість процесів, 
підвищити якість їх функціонування, що, у свою чергу, 
сприятиме оптимізації розподілу ресурсів та забезпечен-
ню більш повної задоволеності вимог споживачів.          
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В умовах загострення фінансової кризи, яка охопи-
ла більшість країн світу, питання побудови ефек-
тивної системи безпеки вітчизняних підприємств 

стають все більш актуальними. Відомо, що від того, 
наскільки стійкою є система безпеки підприємства до 
внутрішніх і зовнішніх загроз, залежить його адаптація 
до нових умов та, відповідно, успішне функціонування у 
майбутньому. Саме тому проблеми розробки і практич-
ного впровадження системи управління безпекою під-
приємств вимагають негайного вирішення.

Аналіз наукових публікацій [1 – 16], авторефератів 
дисертацій [17 – 19] свідчить про те, що різним аспек-
там безпеки підприємства сьогодні приділяється до-
статньо уваги. Значну кількість досліджень присвячено 
питанням саме економічної безпеки підприємства [1, 2, 
4, 5, 7 – 10, 12 – 14, 16, 17], яку автори розглядають як 
основне підґрунтя для створення системи безпеки під-
приємства у цілому. Але при цьому поза увагою фахів-
ців залишається той факт, що від якості взаємодії пер-
соналу на підприємстві, рівня довіри між керівниками 
та підлеглими, захищеності життєво важливих потреб, 
інтересів працівників та ін. залежить результативність 
функціонування інших підсистем безпеки підприємств, 
зокрема економічної. Тому для ефективного управлін-
ня соціально-економічними процесами на підприємстві 
необхідний, у першу чергу, науковий пошук механізмів 
формування соціальної безпеки на підприємстві. Акту-
альність цієї проблеми вимагає активізації наукових до-
сліджень соціальної безпеки підприємства, визначення 
способів управління нею.

Метою статті є уточнення сутності поняття «со-
ціальна безпека підприємства», визначення її місця в 
системі безпеки підприємства. 

На сьогоднішній день проблеми соціальної безпе-
ки розглядається переважно на державному рівні [1, 3, 
11, 15, 19]. Це пов’язано з тим, що високий рівень со-
ціальної безпеки входить у систему першочергових 
пріоритетів країн, що вирішують різні завдання еконо-

мічного розвитку й функціонування. У своїй основі цей 
процес має об’єктивні тенденції, зумовлені всім ходом 
суспільного розвитку протягом ХХ ст. і підпорядковані 
еволюції людини як кінцевої мети будь-якої соціально-
економічної активності. Реалії соціально-економічного 
життя людства свідчать про те, що на рубежі ХХІ ст. 
почалися стрімкі якісні перетворення в суспільних вза-
єминах, пов’язані з усвідомленням нової домінанти по-
ступу – розвитку людини, особистості з усім багатством 
її здібностей і потреб. Завдяки такому підходу в концеп-
туальному плані на зміну людині економічній приходить 
людина соціальна. Отже, соціальний поступ – це не тіль-
ки передумова, а й ключове завдання щодо забезпечення 
високих параметрів безпеки [20]. Законом України «Про 
основи національної безпеки України» визнано пріори-
тетним напрямом розвиток духовності, моральних за-
сад, інтелектуального потенціалу українського народу, 
зміцнення фізичного здоров'я нації, створення умов для 
розширеного відтворення населення [21].

На державному рівні соціальну безпеку визна-
чають як стан гарантованої правової та інсти-
туційної захищеності життєво важливих со-

ціальних інтересів особи і суспільства від зовнішніх та 
внутрішніх загроз [3, с. 97]. Також соціальну безпеку 
розглядають як стан і можливості реалізації соціальних 
інтересів особистості, суспільства та держави, рівень їх 
захищеності від загроз і небезпек руйнування та розви-
тку людського потенціалу [10]. На думку колективу ав-
торів [20], соціальна безпека – це надійна захищеність 
життєво важливих інтересів соціальних суб’єктів. 

Що стосується мікрорівня, то серед вчених спо-
стерігається деяка розбіжність думок щодо сутності 
поняття «соціальна безпека». Так, ряд фахівців, таких 
як Б. Купчак [8], С. Омельчук [12] розглядають соціаль-
ну безпеку як невід’ємну частину економічної безпеки 
підприємства. При цьому соціальна безпека підпри-
ємства полягає у забезпеченні працівникам належного 
рівня доходів (прожиткового мінімуму, відповідність 
заробітної плати кваліфікації працівників, системи мо-
тивації й оплати праці за кінцевими результатами ро-
боти), а також прийнятних умов праці та відпочинку [8,  
с. 344; 12, с. 208]. Не заперечуючи вищевказаного, від-
значимо, що такий погляд на сутність соціальної без-
пеки підприємства є вузьким, оскільки не враховує 
рівень соціальної взаємодії між працівниками у колек-
тиві та керівництвом. 
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