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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вітчизняні підприємства функціонують в

умовах великої кількості різноманітних ри�
зиків, здатних постійно створювати для
суб'єктів господарювання різні види проблем
економічного та неекономічного характеру.
Оскільки переважна більшість таких ризиків
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У статті визначено методичні підходи до відбору найбільш перспективних для проведення реінжинірингу бізнес#
процесів на підприємстві та розрахунку очікуваного ефекту від здійснення конкретних антикризових заходів. Оцін#
ку ефективності реінжинірингу бізнес#процесів підприємства пропонується здійснювати у шість кроків. По#перше,
необхідний аналіз показників фінансового стану підприємства з метою з'ясування типу кризи. Другим кроком має
бути визначений характер реінжинірингу бізнес#процесів відповідно до типу кризи. Третій крок передбачає оцінку
бізнес#процесів підприємства за критеріями ступеня несправності, важливості для клієнта та ймовірності успішного
реінжинірингу. На четвертому етапі здійснюється вибір бізнес#процесу, що в першу чергу піддаватиметься реінжин#
ірингу, на основі критерію максимізації інтегральної оцінки бізнес#процесу. П'ятим кроком будується прогноз зміне#
них параметрів бізнес#процесу (тривалість, трудомісткість, витратність) та розрахунок прогнозних показників ЕВІТ,
ЕАТ, ROTA та ROЕ. На шостому кроці формується висновок щодо можливості подолання кризи завдяки реінжині#
рингу саме обраного бізнес#процесу.

In the article, there are methodological approaches to the selection of the most promising for the reengineering of
business processes in the enterprise and the calculation of the expected effect of the implementation of specific anti#
recessionary measures. It is proposed to carry out the evaluation of the effectiveness of reengineering business processes
in six steps. Firstly, it is necessary to analyze the financial condition of the company and to find out the type of crisis. The
second step should be to define the nature of business process reengineering according to the type of crisis. The third step
involves the evaluation of business processes of the company by criteria of the degree of malfunction, the importance of
the client and the probability of successful reengineering. The fourth stage is the choice of business process which will be
exposed to reengineering basing on the criteria of maximizing integrated assessment of the business process. The fifth
step is based on the prediction of the changed parameters of the business process (duration, complexity, expensive) and
calculation of estimated figures EBIT, EAT, ROTA and ROE. The sixth step is formed on the possibility of overcoming
the crisis through reengineering which is chosen as a business process.
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носить для підприємства об'єктивний харак�
тер, то їх усунення є фактично неможливим.
Саме тому власники і менеджмент суб'єктів
господарювання повинні з розумінням і відпо�
відальністю підходити до створення на
підприємстві постійно діючої системи анти�
кризового управління. Основними завдання�
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ми такої системи мають стати: своєчасне ви�
явлення ознак кризових явищ на підприємстві,
оцінка ступеня їх фактичного і потенційного
негативного впливу на діяльність суб'єкта гос�
подарювання, підбір найбільш оптимальних
для конкретного випадку інструментів анти�
кризового регулювання, організація прове�
дення комплексних антикризових заходів, оц�
інка ефективності здійснених заходів для по�
долання кризових явищ та розробка превен�
тивних заходів для запобігання їх прояву у
майбутньому.

Прогресивною концепцією антикризового
управління є реінжиніринг бізнес�процесів,
завдяки якому суб'єкти господарювання мо�
жуть не лише здобути певні конкурентні пере�
ваги, але й подолати існуючі кризові явища та
запобігти виникненню нових. Реінжиніринг
бізнес�процесів визнається найбільш радикаль�
ним управлінським підходом, і в той же час він
може використовуватись як в умовах кризи, так
і в періоди успішної діяльності суб'єкта госпо�
дарювання. Саме тому розробка методичних
підходів до оцінки ефективності реінжинірин�
гу бізнес�процесів суб'єктів господарювання є
актуальним теоретичним і практичним завдан�
ням.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питання застосування реінжинірингу

як ефективного інструмента антикризового
управління на підприємствах знайшли відобра�
ження в роботах багатьох вітчизняних і зару�
біжних дослідників, зокрема Н. Абдикєєва [1],
О. Виноградова [2], В. Корінєва [4], І. Миколай�
чука [5], Л. Таранюка [3] та ін. Вчені досить де�
тально характеризують сутність реінжинірин�
гу бізнес�процесів, передумови його впровад�
ження, механізми застосування реінжинірин�
гу в різних економічних умовах тощо. Однак
недостатньо дослідженими залишаються пи�
тання пошуку простої та універсальної мето�
дики визначення ефективності реінжинірингу
бізнес�процесів у процесі антикризового
управління.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є розробка методичних

підходів до оцінки ефективності реінжинірин�
гу бізнес�процесів як інструмента антикризо�
вого управління на підприємстві.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Впровадження реінжинірингу бізнес�про�

цесів на будь�якому підприємстві є достатньо
складним процесом, який потребує належної

кваліфікації менеджменту, розуміння та під�
тримки з боку власників і персоналу підприєм�
ства, залучення достатнього обсягу фінансових
та інших ресурсів. Саме тому прийняття рішен�
ня про можливість та доцільність реінжинірин�
гу окремого бізнес�процесу чи їх сукупності
потребує відповідної підготовки. На нашу дум�
ку, вказана підготовка має проходити у декіль�
ка етапів, на кожному з яких приймається від�
повідне управлінське рішення. Такими етапа�
ми можуть бути наступні:

1. Аналіз показників фінансового стану під�
приємства з метою з'ясування типу кризи. Не�
гативні значення показників ЕВІТ (прибуток до
сплати відсотків та податків) та ROTA (рента�
бельність сукупних активів), що спостерігають�
ся протягом декількох звітних періодів, свід�
чать про фінансову кризу або кризу ліквідності
на підприємстві. Позитивні значення ЕВІТ та
ROTA разом з від'ємними значеннями ЕАТ
(прибуток після оподаткування) та ROЕ (рен�
табельність власного капіталу) свідчать про
кризу успіху. Якщо всі значення згаданих фі�
нансових показників є позитивними, але темпи
їх зростання від'ємні, то можемо говорити про
кризу стратегії на підприємстві.

2. Визначення характеру реінжинірингу
бізнес�процесів відповідно до типу кризи. У
випадку фінансової кризи реінжиніринг мож�
ливий лише стосовно одного бізнес�процесу,
найбільш "несправного", і лише за умови на�
явності джерел зовнішнього фінансування
(зокрема, у формі інвестицій). Якщо на
підприємстві діагностується криза успіху, то
реінжиніринг можливий стосовно 1—2
бізнес�процесів, які виявляться найбільш "не�
справними" на момент аналізу і характеризу�
ються високою ймовірністю успіху їх модер�
нізації. У випадку кризи стратегії підприєм�
ство може здійснити реінжиніринг декількох
бізнес�процесів, в першу чергу тих, що забез�
печують найбільший приріст корисності для
клієнта. Криза стратегії може діагностувати�
ся на в цілому успішному підприємстві, яке
забезпечене власними фінансовими ресурса�
ми та з більш�менш "справними" бізнес�про�
цесами. Саме тому увага має приділятися
бізнес�процесам, що створюють найбільшу
цінність для клієнтів.

3. Оцінка бізнес�процесів підприємства за
критеріями ступеня несправності, важливості
для клієнта та ймовірності успішного реінжи�
нірингу. Рівень "несправності" бізнес�проце�
су оцінюється за результатами побудови
сіткового графіка, зокрема, за наявності "пе�
тель" у графіку та неодноразового переходу
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бізнес�процесу від одного до іншого підрозд�
ілу підприємства і назад. Важливість бізнес�
процесу для клієнта оцінюється близькістю
процесу до кінцевого споживача та питомою
вагою доданої вартості, створеної процесом
у споживчій вартості продукту для клієнта.
Ймовірність успішного реінжинірингу задано�
го бізнес�процесу оцінюється наявними резер�
вами у поліпшенні ключових параметрів про�
цесу.

4. Вибір бізнес�процесу, що в першу чергу
піддаватиметься реінжинірингу. Такий вибір

суб'єкту господарювання доцільно здійснюва�
ти на основі розрахунку інтегральної оцінки
бізнес�процесу за методикою, відображеною у
таблиці 1.

5. Прогноз змінених в результаті проведен�
ня реінжинірингу параметрів бізнес�процесу
(тривалість бізнес�процесу, його трудоміст�
кість, обсяги необхідних фінансових та інших
ресурсів тощо) та розрахунок прогнозних по�
казників ЕВІТ, ЕАТ, ROTA та ROЕ.

6. Обгрунтування висновку щодо можли�
вості подолання кризових явищ в результаті

Таблиця 1. Ілюстрація методики відбору бізнес/процесу
для реінжинірингу

Джерело: власні дослідження.

Рис. 1. Алгоритм аналізу ефективності реінжинірингу
бізнес/процесів як інструмента антикризового управління підприємством

Джерело: власні дослідження.
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проведення реінжинірингу конкретного бізнес�
процесу. Якщо така можливість відсутня, то у
менеджменту підприємства є вибір: обрати в
якості об'єкта реінжинірингу інший бізнес�про�
цес чи відмовитися від проведення реінжині�
рингу взагалі.

На рисунку 1 наведений алгоритм аналізу
ефективності реінжинірингу бізнес�процесів як
інструменту антикризового управління під�
приємством. Як видно з представленого рисун�
ка, аналіз потенційної ефективності реінжині�
рингу обраних бізнес�процесів доцільно
здійснювати у декілька послідовних етапів.
Розглянемо їх детальніше.

Етап 1. З'ясування типу кризи. На цьому
етапі встановлюється, який тип кризи є домі�
нуючим на конкретному підприємстві: криза
ліквідності, криза успіху чи стратегічна кри�
за.

Етап 2. Визначення характеру реінжинірин�
гу. Характер реінжинірингу може бути визна�
чений як одиничний (здійснюваний за рахунок
коштів інвестора), також процедура реінжині�
рингу може застосовуватися відносно інших
процесів або може реалізовуватися проект реі�
нжинірингу більш як одного бізнес�процесу.
Однак при цьому необхідно враховувати, що у
випадку використання кредитів ризик проекту
реінжинірингу має бути мінімальним. Це озна�
чає, що, в першу чергу, необхідно обирати
бізнес�процес, ймовірність успішної модерні�
зації якого буде найвищою. Зрозуміло, що важ�
ливим критерієм відбору також є ступінь не�
справності бізнес�процесу. В цьому випадку ми
охарактеризуємо реінжиніринг як мультипро�
цесний та з можливим залученням зовнішньо�
го фінансування.

Етап 3. Оцінка бізнес�процесів. Перед по�
чатком третього етапу алгоритму оцінки ефек�
тивності реінжинірингу бізнес�процесів необ�
хідно ввести додаткові умови. Перші два етапи
можуть бути реалізовані для певної сукупності
підприємств на основі аналітичних даних. На�
ступний етап передбачає поглиблений аналіз
функціонування конкретного підприємства, він
не є стандартним та характеризується значно
вищим рівнем трудомісткості. Тому третій і
подальші етапи мають реалізовуватися лише
окремо для кожного підприємства з досліджу�
ваної сукупності.

Вихідною умовою для виділення найбільш
несправних бізнес�процесів є складання
сіткових графіків фактично здійснюваних на
підприємстві бізнес�процесів. Характер не�
справності бізнес�процесів може бути різним.
У процесі створення сіткових моделей бізнес�

процесів стає зрозумілим, наскільки повно
виконуються передбачені цим процесом опе�
рації та дії. Неповне виконання, обмеження
бізнес�процесу лише окремими операціями
(діями) є ознакою несправності бізнес�про�
цесу.

Іншим проявом несправності бізнес�проце�
су є ускладнення руху інформації та відпові�
дальності за процес у формі "петель". Це оз�
начає, що протягом одного бізнес�процесу
безпосередня процедура задоволення спожи�
вачів та функції контролю, координації і уз�
годження здійснюються співробітниками
різних підрозділів підприємства. З метою ви�
явлення таких "петель" в процедуру створен�
ня сіткової моделі бізнес�процесів пропо�
нується додати ще один елемент: поряд із стан�
дартними характеристиками робіт і подій, за�
стосовуваних у сітковому плануванні, необх�
ідно зазначати приналежність виконавців пев�
них робіт до структурних підрозділів підприє�
мства. Це зручно робити, використовуючи
різні кольори. Закріпивши кольори за струк�
турними підрозділами, ми можемо зображу�
вати на сітковому графіку виконувані роботи
відповідними кольорами. Тоді чергування ко�
льорів на сусідніх ланцюжках сіткового гра�
фіка дозволить виділити "петлі" як патології
бізнес�процесу.

Важливою характеристикою справного
бізнес�процесу є його періодичність, точніше,
її визначеність. Відсутність чіткого правила
щодо початку бізнес�процесу є ознакою його
несправності. Таким чином, можемо виділити
три ознаки несправності бізнес�процесу: 1) не�
повнота бізнес�процесу; 2) відсутність чітко�
го правила, що встановлює початок бізнес�
процесу; 3) "петлі" у рухові інформації і пере�
дачі відповідальності протягом бізнес�проце�
су.

Для того, щоб встановити найбільш цінні
для споживача бізнес�процеси, пропонується
поділити бізнес�процеси підприємства на 3 гру�
пи: основні бізнес�процеси (маркетинг, закуп�
ки, виробництво, логістика), управляючі бізнес�
процеси (стратегічне планування, розвиток) та
допоміжні бізнес�процеси (кадри, фінанси,
бухгалтерія, сервіс). Таким чином, основні
бізнес�процеси за ступенем важливості для
споживача отримують оцінку "3", управляючі
бізнес�процеси — "2", а допоміжні — "1". Зро�
зуміло, що абсолютно неважливих процесів
бути не може, тому оцінка "0" не виставляєть�
ся.

Оцінка бізнес�процесів з точки зору ймо�
вірності їх успішного реінжинірингу здійсню�
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ватиметься нами на основі прийомів бенчмар�
кінгу з використанням шести важелів управл�
іння операційним прибутком підприємств. Три
з них визначаються питомою вагою матеріаль�
них витрат, витрат на оплату праці, адмініст�
ративних та збутових витрат підприємства в
операційному прибутку. Ще три важелі виз�
начаються оборотністю складових активів
підприємства: фіксованих активів, запасів та
дебіторської заборгованості. Залучивши до
аналізу дані щодо питомої ваги адміністратив�
них та збутових витрат у чистому доході від
реалізації продукції підприємствами, ми змо�
жемо окремо оцінити резерви зниження пи�
томої ваги адміністративних та збутових вит�
рат, отримавши, таким чином, не шість, а сім
важелів управління.

Закріпимо ці важелі за існуючими бізнес�
процесами конкретного підприємства та по�
рівняємо їх значення із середніми і найкращи�
ми за сукупністю підприємств. Якщо значення
важелю досліджуваного підприємства виявить�
ся гіршим за середнє по сукупності, то це оз�
начає, що резерв для покращення є найбільшим
і ми можемо ставити оцінку "3" відповідному
бізнес�процесу. Якщо значення важеля є кра�
щим, ніж середнє по сукупності, але гіршим,
ніж максимальне, то можемо констатувати, що
резерв для покращення існує, але його викори�
стання є достатньо складним. Тому ймовірність
успішного реінжинірингу відповідного проце�
су отримує оцінку "2". У випадку, якщо значен�
ня важеля для підприємства виявляється найк�
ращим по сукупності, робимо висновок, що
ймовірність досягнення успіху в процесі реалі�
зації антикризового реінжинірингу відповідно�
го бізнес�процесу є мінімальною і оцінюється
одним балом.

Маючи відповідні залежності та виходячи з
поточних результатів діяльності конкретного
підприємства, можна встановити величину не�
обхідних покращень, які забезпечать позитив�
ну динаміку фінансових результатів та вихід з
кризи.

ВИСНОВКИ
Отже, в даній статті визначено методичні

підходи до відбору найбільш перспективних
для проведення реінжинірингу бізнес�про�
цесів та розрахунку очікуваного ефекту від
здійснення конкретних антикризових за�
ходів. В основу визначення перспективності
бізнес�процесів для їх реінжинірингу покла�
дено ступінь їх "несправності" та рівень цін�
ності процесу для споживачів. Очікувані на�
слідки реінжинірингу конкретних бізнес�про�

цесів можуть проявлятися у формі економії
елементів операційних витрат, прискорення
швидкості обертання складових активів або
у вигляді інших ефектів. Очікуване значення
таких ефектів має закладатися в проекти реі�
нжинірингу.
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