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DEVELOPMENT OF BUSINESS PROCESS ENGINEERING ALGORITHM
У статті розроблено методику прийняття ефективних управлінсько-організаційних
рішень для проведення реінжинірингу основних бізнес-процесів при впровадженні
інноваційних технологій на промисловому підприємстві. Розроблена схема етапів
методики реінжинірингу основних бізнес-процесів представлена, яка дає можливість
оцінити його ефективність до проведення безпосередніх змін в основних бізнес-процесах,
що може запобігти значним втратам грошових коштів при негативній ефективності.
Запропоновані схеми організаційної структури управління та проведення реалізації
порівняльного аналізу доцільності проведення реінжинірингу основного бізнес-процесу,
ітераційна схема удосконалення бізнес процесів. Розроблено алгоритм реінжинірингу
основних бізнес-процесів при впровадженні інноваційних технологій, що включає етапи
підготовки до реінжинірингу основних бізнес-процесів; методи оцінки, аналізу
ефективності реінжинірингу основних бізнес-процесів при впровадженні інноваційної
технології, які засновані на порівнянні моделей бізнес-процесу до і після проведення їх
реінжинірингу.
The technique of making effective management and organizational decisions for reengineering
basic business processes while implementing innovative technologies at an industrial enterprise
is developed in the article. The developed scheme of stages of the methodology of reengineering
of basic business processes is presented, which gives an opportunity to evaluate its effectiveness
before making direct changes in the main business processes, which can prevent significant
losses of money with negative efficiency . The qualities that such a leader of reengineering of
basic business processes should possess are determined.
Define Aisne organizational structure for which will be made management personnel conducting
the business process. Schemes of organizational structure of management and realization of
comparative analysis of expediency of carrying out reengineering of the basic business process,
an iterative scheme of improvement of business processes are offered. The algorithm of
reengineering of basic business processes at introduction of innovative technologies is
developed, which includes the stages of preparation for reengineering of basic business

processes; methods of evaluation, analysis of efficiency of reengineering of basic business
processes at introduction of innovative technology, which are based on comparison of models of
business process before and after carrying out their reengineering. The proposed algorithm
reengineering key business processes in the implementation of innovative technologies and
further improvement, will allow companies to implement comprehensive training to implement
business process, contributing to its positive implementation of value advisability of reengineering key business processes for the most expensive measures (Elapsed into recruiting on
introduction of innovations); a to streamline the sequence of execution of processes in the main
business process and on that basis to develop measures for reduction of time expenses; o
evaluate the costs of the main business process before and after its re-engineering, the cost of the
re-engineering itself (business process) and compare it with the economic effect of the changes;
to show duplicate and inappropriate functions in the main business process, which will reduce
the time and financial costs of its implementation; n improve the core business process after its
reengineering to improve core performance.
Ключові слова: бізнес-процеси підприємства; інноваційні технології; реінжиніринг
бізнес-процесів; алгоритм проведення реінжинірингу бізнес-процесів; ефективність
реінжинірингу.
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Постановка проблеми. В даний час державна підтримка сприяє проникненню інновацій в
діяльності підприємств. Але як показує практика для підприємства це не є запорукою підвищення
ефективності в сфері економічного і соціального середовища, незважаючи на те, що інноваційні проекти
мають високий потенціал. Це пов'язано з тим, що реінжиніринг бізнес-процесів при впровадженні
інноваційне проводиться або проводиться не ефективно. Інновації накладаються на неадаптовану систему
бізнес-процесів, що приводить до негативного результату. Причинами розвитку таких подій на підприємстві
є наступні аспекти:
– неоднозначне розуміння теоретичних основ реінжинірингу бізнес-процесів, інновацій та
інноваційної діяльності та їх особливостей;
– відсутність алгоритму, що дозволяє ефективно і результативно провести реінжиніринг бізнеспроцесів при впровадженні інновацій.
На більшості підприємств керівники використовують інтуїтивний підхід при реінжинірингу бізнеспроцесів, що не приводить по позитивних результатів.
Таким чином, існує певна невідповідність між потребою економічних суб'єктів в ефективних
методах проведення реінжинірингу бізнес-процесів при впровадженні інноваційних технологій і
недостатнім рівнем теоретичного опрацювання цього питання. Також розглядаються і вивчаються питання
реінжинірингу бізнес-процесів і питання інновацій, інноваційної діяльності в незв'язаному контексті, тобто
окремо щодо один одного.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням реінжинірингу бізнес-процесів, інновацій та
інноваційної діяльності присвячені роботи зарубіжних дослідників, таких як Б. Андерсен [1], В.Е. Міллар,
Е.М. Портер [12] та інші. Великий внесок у розвиток питання реінжинірингу бізнес-процесів, інновацій та
інноваційної діяльності зробили вітчизняні дослідники, в тому числі М.Л. Корнева [3], К.В. Крупа [4],Т.І.
Лепейко [5] та інші.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Вивчивши праці численних вчених,
були виявлені істотні досягнення в областях реінжинірингу бізнес-процесів, інновацій та інноваційної
діяльності, але при цьому все ще зберігається невизначеність на промислових підприємствах щодо
реінжинірингу бізнес-процесів при впровадженні інноваційних технологій як теоретичного, так і
прикладного характеру.
Постановка завдання. Метою даної статті є розробка методики прийняття ефективних
управлінсько-організаційних рішень для проведення реінжинірингу основних бізнес-процесів при
впровадженні інноваційних технологій на промисловому підприємстві.
Об'єкт дослідження: промислове підприємство.
Предмет дослідження: реінжиніринг бізнес-процесів при впровадженні інноваційної технології.
Для досягнення мети і вирішення поставлених завдань в роботі застосовувалися такі методи
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дослідження: порівняльний аналіз, угруповання, економічно-математичні розрахунки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для ефективного реінжинірингу основних бізнеспроцесів потрібний системний підхід, що охоплює всі етапи від підготовки до реалізації. Розроблена схема
етапів методики реінжинірингу основних бізнес-процесів представлена на рис. 1.

Рис. 1. Алгоритм реінжинірингу бізнес-процесів
Проведення реінжинірингу основних бізнес-процесів по запропонованим етапам методики
дозволить оцінити його ефективність до проведення безпосередніх змін в основних бізнес-процесах, що
може запобігти значним втратам грошових коштів при негативній ефективності.
За основу розробки методики реінжинірингу основних бізнес-процесів взяті чотири основні

принципи ефективного реінжинірингу бізнес-процесів, реалізація яких буде виконуватися через
запропоновані нами 12 етапів:
Етап 1. Постановка цілей і завдань.
Розробляються цілі, завдання та принципи їх досягнення. Виявляються основні показники, що
визначають оцінку реінжинірингу основних бізнес-процесів. Визначаються фактори, що сприяють
успішному досягненню поставлених цілей.
Етап 2. Визначення керівника реінжинірингу основних бізнес-процесів.
На даному етапі дуже важливо на місце керівника призначити компетентну людину, від цього
залежить успіх реалізації реінжинірингу основних бізнес-процесів.
Керівник реінжинірингу основних бізнес-процесів розглядається як керівник проекту, який
обмежений у часі і ресурсах [10]. Таким чином керівник реінжинірингу основних бізнес-процесів повинен
володіти такими якостями:
1. Здатність при кожному реінжинірингу бізнес-процесу до реалізації унікальних цілей – чітко
поставлених і детально описаних.
2. Здатність керувати реінжинірингомпевного бізнес-процесу, обмеженого в часі.
3. Уміти управляти тимчасової командою, склад якої може змінюватися, а учасники мати подвійне
підпорядкування: керівнику реінжинірингу і функціональному керівнику.
4. Бути результато-орієнтованою особистістю, так як основною оцінкою проведення реінжинірингу
є ефективність складається з результату.
5. Бути здатним організовувати колектив на виконання завдань, які потрібні для реінжинірингу.
6. Вміти визначати перспективи.
7. Бути здатним представляти і відстоювати інтереси колективу і ін.
Етап 3. Виявлення основного бізнес-процесу для його реінжинірингу.
Основою даного етапу є PEST-аналіз і SWOT- аналіз. PEST- аналіз дозволяє оцінити зовнішнє
середовище підприємства, яке може вплинути на реалізацію бізнес-процесу. На даному етапі проводиться
аналіз політичної, економічної, соціально-культурної та технологічної сфер. Результати PEST-аналізудають
можливість оцінити ключові тенденції галузі, які визначать напрямок необхідних змін для підтримки
рівноважного стану внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства. Результати PEST-аналізу можна
використовувати для визначення можливостей і загроз для подальшого проведення SWOT-аналізу.
SWOT-аналіз дозволяє оцінити слабкі і сильні сторони внутрішнього середовища підприємства,
можливості та загрози для підприємства з боку зовнішнього середовища. Дає можливість визначити, як за
допомогою сильних сторін і можливостей ліквідувати слабкі сторони і загрози, або звести їх до мінімуму за
допомогою реінжинірингу бізнес-процесів. Таким чином визначається, який бізнес-процес піддавати
реінжинірингу.
Етап 4. Побудова системи бізнес-процесу включає в себе:
1.Формування цілі і завдань, які необхідні для проведення реінжинірингу вже певного бізнеспроцесу.
2. Визначення переліку підрозділів підприємства, які беруть участь в реалізації реінжинірингу.
3. Визначення необхідних матеріальних, фінансових та інформаційнихресурсів і їх призначення при
реалізації бізнес-процесу.
4. Визначення учасників та виконавців бізнес-процесу.
Етап 5. Формування команди, яка проводить реінжиніринг основного бізнес-процесу.
Визначається організаційна структура, на підставі якої буде здійснюватися управлінням персоналу,
що проводить бізнес-процес. Так як команда для проведення реінжинірингу не постійна, доцільно
застосувати матричну організаційну структуру управління [10]. Для такої структури характерне двояке
підпорядкування членів команди бізнес-процесу, вони підпорядковуються керівнику бізнес-процесу і
своєму функціональному керівнику. З метою усунення конфліктних ситуацій між керівником бізнеспроцесу і функціональним керівником, створюється документ, що регламентує: діяльність персоналу за
часом на виконання основних посадових обов'язків і обов'язків у бізнес-процесі. Загальна схема
організаційної структури управління реінжинірингу основного бізнес-процесу зображена на рис. 2.

Рис. 2. Загальна схема організаційної структури управління бізнес-процесу
Так як основне завдання бізнес-процесу полягає в отриманні результату, необхідно розробити
систему мотивації для персоналу. Немаловажним в даному етапі є відбір персоналу в команду бізнес-

процесу. Щоб поставлені цілі і завдання реінжинірингу були виконані ефективно і в строк, в команді
необхідно мати компетентних працівників. Підбір таких кандидатів здійснюється керівником бізнес-процесу
при взаємодії з відділом кадрів на підставі цілей і завдань, які переслідує реінжиніринг основного бізнеспроцесу.
Етап 6. Збір інформації про основний бізнес-процесі.
Важливість цього етапу полягає в тому, що на підставі зібраної інформації реалізується аналіз і
оцінка основного бізнес-процесу.
Визначаються: власник основного бізнес-процесу, ресурси і вхідні об'єкти, функція перетворення,
результат функції перетворення, клієнт основного бізнес-процесу. Зібрана інформація описуєякісні,
кількісні і відносні ознаки елементів основного бізнес-процесу.
Дана інформація збирається з декількох джерел:
– статистична документація;
– польовий збір інформації. В даному випадку інформація збирається при безпосередній реалізації
основного бізнес-процесу.
Етап 7. Оцінка основного бізнес-процесу «як є», його моделювання.
На підставі зібраної інформації формуються: система показників, створюється графічна модель і
мережевий графік. Опис пропонуємо проводити на підставі двох способів, розроблених Є.Г. Ойхманом і
Е.В.Поповим – стратегічний і динамічний [8]. Під стратегічним описом розуміють включення тих аспектів
бізнес-процесів, які носять статистичний характер і в часі не схильні до різкої зміни. Під динамічним
описом розуміють розгляд потоку подій, тобто зміну їх у часі.
При розробці моделі основного бізнес-процесу доцільно використовувати об'єктно-орієнтовані
методи, розроблені Айваром Якобсоном. Моделі бізнес-процесів за цим методом будуються на різних
рівнях деталізації.
При графічному моделюванні можливе використання різних графічних нотацій ARIS, IDEFO,
IDEF3, DFD та ін. Запорука ефективного функціонування будь-якого бізнес-процесу забезпечується при
його роботі по циклу PDCA.
Сформована система показників, створена графічна модель і мережевий графік сприяють оцінці та
аналізу основного бізнес-процесу, які дозволяють:
– визначити економічну ефективність основного бізнес-процесу;
– визначити учасників і співвиконавців основного бізнес-процесу;
– виявити своєчасність виконання основного бізнес-процесу;
– провести аналіз тривалості виконання основного бізнес-процесу;
– визначити вузькі місця основного бізнес-процесу;
– виявити дублювання, виконання непотрібних функцій.
Етап 8. Проведення досліджень на предмет підвищення ефективності основного бізнес-процесу.
Цей етап передбачає виявлення можливостей збільшення ефективності основного бізнес-процесу на
підставі результатів етапу 6 за допомогою усунення його слабких сторін через реалізацію можливостей
зовнішнього середовища і сильних сторін внутрішнього середовища підприємства. Під можливістю
розглядається застосування інновацій, а сильними сторонами є використання потенціалу внутрішнього
середовища підприємства. На даному етапі доцільно застосувати прийоми бенчмаркінгу [8].
Результатом цього етапу будуть рекомендації з реінжинірингу основного бізнес-процесу.
Етап 9. Моделювання основного бізнес-процесу «як має бути», отримання прогнозних результатів
ефективності.
На даному етапі здійснюються: графічне моделювання, таким же методом, як і на 6 етапі; побудова
мережевого графіка основного бізнес-процесу «як має бути»; розрахунок прогнозних показників
ефективності основного бізнес-процесу «як має бути».
При графічному моделюванні основного бізнес-процесу «як має бути» враховуються рекомендації
та недоліки моделі бізнес-процесу «як є».
Запорука ефективного функціонування будь-якого бізнес-процесу забезпечується при його роботі
по циклу PDCA (цикл Шухарта-Деміга) [11]. Цикл Шухарта-Демінга представляється чотирма кроками:
– планування процесу (Plan);
– виконання процесу (Do);
– аналіз показників ефективності процесу (Check);
– коригування процесу (Act).
За допомогою моделі «як повинно бути» визначаються ресурси, вхідні об'єкти та інші необхідні для
реалізації по-новому основного бізнес-процесу умови, які забезпечать виконання поставлених завдань і
досягнення цілей підприємства в цілому.
Основою показників ефективності основного бізнес-процесу «як має бути» є розрахунок системи
показників на підставі потреб основного бізнес-процесу «як має бути».
Етап 10. Аналіз доцільності реінжинірингу бізнес-процесів.
На даному етапі визначають доцільність проведення реінжинірингу основного бізнес-процесу, що
діє на підприємстві.
Аналіз ефективності реінжинірингу основного бізнес-процесу необхідно проводити на підставі

систем показників, що характеризують основні бізнес-процеси «як є» і «як повинно бути» на 6 і 8 етапах
відповідно. При аналізі використовується метод порівняння. Визначаються і порівнюються показники, які
відображають витрати на бізнес-процес і економічний ефект від його реалізації.
Крім порівняння економічних показників основного бізнес-процесу доцільно визначати і
порівнювати показники задоволеності клієнта, так вони побічно впливають на ефективність реалізації
основного бізнес-процесу.
Показники задоволеності споживачів мають різні вирази вимірювань, що є недоліком, який
перешкоджає аналізу. Для вирішення даної проблеми біля показників проставляються оцінки і значимість
оцінки щодо інших оцінок показників. Оцінка ставиться за трьохбальною шкалою: 2 – «захоплення», 1 –
«задоволеність»; 0 – «незадоволеність». Значимість показника оцінюється за допомогою парного порівняння
і називається коефіцієнтом вагомості [6].
На підставі оцінок показників і їх вагомості визначається рівень задоволеності споживачів за
допомогою обробки отриманих даних з застосуванням аналітичного варіанта методу профілів [2].
На рис. 3 наведена схема проведення реалізації порівняльного аналізу доцільності проведення
реінжинірингу основного бізнес-процесу.

Рис. 3. Схема визначення ефекту від реінжинірингу основного бізнес-процесу
Якщо результат порівняльного аналізу показує, що реінжиніринг основного бізнес-процесу
призводить до бажаних результатів, відображених в поставлених завданнях, то переходять до етапу
впровадження змін в діючий основний бізнес-процес. Якщо реінжиніринг не ефективний, то в такому
випадку бізнес-процес припиняють, або проводять дослідження щодо поліпшення, яке призведе до
ефективності реінжинірингу основного бізнес-процесу.
Етап 11. Впровадження змін в основний бізнес-процес.
Заходи даного етапу, як правило, повинні ранжуватися, виходячи з трьох основних критеріїв:
актуальності, простоти впровадження і складності психологічного сприйняття окремих частин масштабного
перетворення колективом. Потім згідно з рангами заходів, проводять послідовно їх впровадження.
Етап 12. Аналіз планової та фактичної системи показників основного бізнес-процесу після його
реінжинірингу.
Після повного впровадження змін в основний бізнес-процес і певного періоду його функціонування,
який дозволить визначити фактичну систему показників, проводиться порівняльний аналіз фактичних і
планових показників. За результатами аналізу приймається рішення про необхідність проведення
удосконалення основного бізнес-процесу. Якщо рішення ефективне, то рекомендують проводити
вдосконалення основного бізнес-процесу за розробленою ітераційною схемою, наведеною на рис. 4.
Запропонований алгоритм реінжинірингу основного бізнес-процесу при впровадженні інноваційної
технології і подальшого його вдосконалення, дозволить підприємствам:
1) Здійснити комплексну підготовку до реалізації бізнес-процесу, що сприяє його позитивній
реалізації.
2. Оцінювати доцільність реінжинірингу основних бізнес-процесів до проведення найбільш
витратних заходів (витрати на впровадження інновацій).
3. Аналізувати послідовність виконання підпроцесів в основному бізнес-процесі і на підставі цього
розробляти заходи щодо скорочення часових витрат.
4. Оцінювати витрати основного бізнес-процесу до і після його реінжинірингу, витрати самого
реінжинірингу (бізнес-процесу) і зіставляти з економічним ефектом від проведених змін.
5. Виявляти дублюючі і не доцільні функції в основному бізнес-процесі, що дозволить скоротити
часові і фінансові витрати на його реалізацію.
6. Проводити вдосконалення основного бізнес-процесу після його реінжинірингу щодо покращення
основних показників.

Моделювання, оцінка та аналіз
основного бізнес-процесу
«як є»
Проведення досліджень щодо
підвищення ефективності основного
бізнес-процесу
Моделювання основного бізнеспроцесу «як має бути»,
отримання прогностичних
показників

Зміна вимог

Поставлена мета
не досягнута

Удосконалення
основного бізнес-процесу

Аналіз ефективності удосконалення
основного бізнес-процесу
Поставлена мета
досягнута

Поставлена мета
не досягнута

Впровадження змін
в основний бізнес-процес
Поставлена мета
досягнута

Поставлена мета
не досягнута

Аналіз планової та фактичної
системи показників основного
бізнес-процесу після впровадження

Поставлена мета
не досягнута

Поставлена мета
досягнута

Реалізація основного
бізнес-процесу без змін
Рис. 4. Ітераційна схема вдосконалення основного бізнес-процесу
Висновки. Таким чином, було розроблено алгоритм реінжинірингу основних бізнес-процесів при
впровадженні інноваційних технологій, що включає етапи підготовки до реінжинірингу основних бізнеспроцесів; методи оцінки, аналізу ефективності реінжинірингу основних бізнес-процесів при впровадженні
інноваційної технології, які засновані на порівнянні моделей бізнес-процесу до і після проведення їх
реінжинірингу.
Отримані результати доцільно використовувати в діяльності, спрямованій на підвищення
економічної ефективності за допомогою розвитку інноваційного потенціалу підприємства за рахунок
принципів реінжинірингу бізнес-процесів.
Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розроблення системи мотиваційних
заходів для персоналу підприємства, на якому проводиться реінжиніринг, які б ураховували ієрархічність
рівнів виконавців та цілі здійснення реінжинірингу.
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