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АнотАція
У статті досліджено особливості трактування поняття «сис-

тема економічної безпеки підприємства» представниками ві-
тчизняної та іноземної економічних шкіл. При цьому наголос 
зроблено на аналізі складових елементів системи економічної 
безпеки підприємств з метою визначення її оптимальної струк-
тури, що дозволить сформувати таку систему на промислових 
підприємствах України.
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АннотАция
В статье исследованы особенности трактовки понятия 

«система экономической безопасности предприятия» пред-
ставителями отечественной и иностранной экономических 
школ. При этом акцент сделан на анализе составляющих эле-
ментов системы экономической безопасности предприятий с 
целью определения ее оптимальной структуры, что позволит 
сформировать такую систему на промышленных предприяти-
ях Украины.

Ключевые слова: экономическая безопасность, система 
экономической безопасности, элементы системы экономиче-
ской безопасности предприятий.

AnnotAtion
In this paper features of the interpretation of «system of eco-

nomic security» by the representatives of domestic and foreign 
economic schools were investigated. This emphasis on the analy-
sis of components of economic security of companies to determine 
its optimal structure that allows to implement similar system in in-
dustrial enterprises in Ukraine.

Key words: economic security, economic security system, el-
ements of the economic security.

Постановка проблеми. З кожним роком щораз 
більше ускладнюється процес діяльності під-
приємств та стають жорсткішими умови рин-
ку, що негативно позначається на прибутковос-
ті суб’єктів господарювання. Одним із шляхів 
втримання позицій є створення ефективної сис-
теми гарантування економічної безпеки на під-
приємствах. Саме такі дії дозволять попередити 

настання та реалізацію ризиків і загроз, а та-
кож мінімізувати наслідки реалізації небезпек. 
Тому особливої актуальності набуває вирішен-
ня питань зі створення ефективної системи еко-
номічної безпеки, в тому числі і промислових 
підприємств. 

Аналіз останніх наукових досліджень і пу-
блікацій. Дослідження сфери гарантування 
економічної безпеки є досить поширеними у 
працях вітчизняних [1; 2; 4-10; 12; 14-21] та 
іноземних [3; 11; 13] науковців, але у зв’язку 
неоднозначністю понять і різними підходами 
до визначення елементів системи економічної 
безпеки, постає завдання уніфікації таких еле-
ментів економічної безпеки промислових під-
приємств, що дозволить удосконалити процес 
гарантування економічної безпеки.

Метою статті є детальний аналіз існуючих 
тверджень щодо розуміння сутності та структу-
ри системи економічної безпеки, що є вихідним 
фактором у системі гарантування економічної 
безпеки промислових підприємств.

виклад основного матеріалу. Промисловим під-
приємствам доцільно формувати повноцінну 
систему економічної безпеки з власною служ-
бою та потужним ресурсним забезпеченням, 
такою є думка Коробчинського О.Л. [1], а от 
представникам малого бізнесу варто залучати 
спеціалізовані приватні підприємства, тобто 
сферу безпеки передавати в аутсорсинг, щодо 
підприємств середніх розмірів, то їм варто за-
лучати зовнішніх експертів у тих сферах, де їм 
бракує власних ресурсів чи потенціалу.

На думку Шевченка І. [2], основне значен-
ня системи економічної безпеки підприємства 
відображається в тому, що вона повинна мати 
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превентивний характер, а основними крите-
ріями оцінки її надійності та ефективності є: 
забезпечення стабільної роботи підприємства, 
збереження і примноження фінансів і матері-
альних цінностей; попередження кризових си-
туацій, у тому числі різних надзвичайних по-
дій, пов'язаних з діяльністю «зовнішніх» або 
«внутрішніх супротивників». Як зазначено у 
праці [3], співвідношення витрат, здійснених у 
сфері превентивних заходів з мінімізації впли-
ву загроз та небезпек і витрат на ліквідацію на-
слідків їх настання становить 1:15.

Встановивши необхідність створення систе-
ми економічної безпеки промисловим підпри-
ємствам, Коробчинський О.Л. рекомендує ме-
тодику для її побудови, що складається з семи 
етапів та дозволяє комплексно підійти до її 
формування:

- етап 1: ознайомлення зі специфікою веден-
ня діяльності підприємством, його конкурент-
них позицій, ресурсним забезпеченням;

- етап 2: дослідження особливостей впли-
ву зовнішнього середовища та характеристика 
внутрішнього середовища, що дозволить визна-
чити потенційні та реальні загрози;

- етап 3: аудит засобів гарантування безпеки 
та аналіз їх відповідності виявленим загрозам;

- етап 4: моделювання системи економічної 
безпеки з врахуванням виявлених загроз, оцін-
кою наявного стану ресурсів та цілей розвитку;

- етап 5: затвердження керівництвом струк-
тури системи економічної безпеки та бюджету 
її реалізації;

- етап 6: формування системи економічної 
безпеки підприємства;

- етап 7: оцінювання та внесення коректив до 
системи економічної безпеки підприємства [1].

Аналізуючи запропоновану методику мож-
на виявити неточність, зокрема, чому наголо-
шується виключно на аудиті засобів безпеки і 
не вказано про функції даної системи, її орга-
нізаційне забезпечення тощо. У зв’язку з цим 
першочерговим постає питання дослідження 
поняття та складових елементів системи еконо-
мічної безпеки підприємства.

Науковці Троц І.В., Косянчук Т.Ф., При-
ходько С.В [4; 5; 6] дотримуються схожої дум-
ки, яка полягає в тому, що систему економічної 
безпеки варто розглядати з позиції невід’ємної 
складової комплексної системи управління про-
мисловим підприємством в структурі промис-
ловості України, завданням якої є протидія 
зовнішнім і внутрішнім загрозам функціону-
вання.

Більш уточнене визначення системи еконо-
мічної безпеки підприємства пропонують Філіп-
пова С.В, Міщенко С.П., Коробчинський О.Л. 
[7; 8; 1]: «це сукупність взаємопов’язаних еле-
ментів (спеціальних структур, засобів, методів 
і заходів), здатних забезпечити безпеку веден-
ня бізнесу від внутрішніх і зовнішніх загроз. 
У цьому контексті систему можна охарактери-
зувати комплексом управлінських, страхових, 

правових, економічних, охоронних, режимних, 
судово-правових та інших заходів із захисту 
бізнесу від незаконних посягань, мінімізації 
або уникнення матеріальних та інших втрат». 
Доповнення комплексу заходів такими їх вида-
ми як технічні, технологічні, профілактичні та 
маркетингові, що направлені на захист інтер-
есів підприємства, розглядають у своїх дослі-
дженнях Нікітіна А.В., Лисенко Ю.Г., [9; 10].

Локотецька О.В. [21] дещо під іншим кутом 
розглядає систему економічної безпеки підпри-
ємства і вважає, що це «комплекс пов’язаних 
між собою заходів, які за допомогою спеціаль-
них органів та підрозділів, забезпечують захист 
всіх функціональних складових підприємства 
від зовнішніх та внутрішніх загроз, що можуть 
призвести до істотних економічних втрат». Тоб-
то, в системі повинен бути, крім розроблених 
заходів, ще й ґрунтовний організаційний меха-
нізм їх здійснення. Дану неточність щодо ор-
ганізаційного забезпечення враховує Ярочкін 
В.І. [11, с. 12], який пропонує універсальне 
визначення системи економічної безпеки для 
суб’єктів різних рівнів: «організована сукуп-
ність спеціальних органів, служб, засобів, ме-
тодів, заходів, що забезпечують захист життєво 
важливих інтересів особистості, підприємства, 
держави від внутрішніх і зовнішніх загроз».

Варто відзначити визначення, що подане 
у праці [12, c. 231], де під системою безпеки 
організації розуміється сукупність об’єктів, 
суб’єктів безпеки і механізму реалізації безпе-
ки, об’єднаних спільною метою і завданнями 
щодо протидії загрозам та сприяння організації 
в реалізації інтересів на ринку. Таке пояснення 
складових системи безпеки на підприємстві є 
об’єктивним і відображає комплексний підхід 
до поняття, адже враховує те, на що спрямовані 
дії з гарантування безпеки (об’єкти), тих, хто 
спрямовує (суб’єкти), яким чином (механізм) та 
з якою метою. 

Зі стратегічної точки зору та з позиції орі-
єнтації на зовнішнє середовище систему еко-
номічної безпеки підприємства розуміє росій-
ський науковець Мак-Мак В.П. [13, с. 8], який 
пропонує визначати її як наукову теорію безпе-
ки, політику і стратегію безпеки засобу, методи 
забезпечення безпеки, концепцію безпеки під-
приємства. Досить схожою, зорієнтованою на 
досягнення стратегічних цілей, є думка Шуль-
ги І.П. [14], розглядаючи дану категорію як 
сукупність економічних відносин, пов’язаних 
з управлінням діяльністю підприємством шля-
хом мінімізації впливу на нього внутрішніх і 
зовнішніх загроз з метою досягнення стратегіч-
них цілей.

Зважаючи на розбіжності у поглядах науков-
ців щодо поняття системи економічної безпеки 
підприємств, постає питання вивчення струк-
тури даної категорії. Дослідження теоретичних 
підходів до визначення складових елементів 
системи економічної безпеки суб’єктів господа-
рювання наведено у табл. 1.
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Таблиця 1
Теоретичні підходи до визначення складових елементів

системи економічної безпеки підприємств
Автори
Елементи системи

Т
р
оц

 І
.В

. 
[4

]

Ів
ан

ов
а 

Н
.С

.
 [
1
5
]

Ів
ащ

ен
к
о 

О
.В

.,
 

Ч
ет

ве
р
ік

ов
 П

.М
. 

[1
9
]

Ів
ан

ю
та

 Т
.М

.,
 

З
аї

ч
к
ов

сь
к
и
й
 

А
.О

. 
[1

5
]

Ш
у
л
ьг

а 
І.

П
. 

[1
4
]

Л
ок

от
ец

ьк
а 

О
.В

. 
[2

1
]

К
ор

об
ч
и
н
сь

к
и
й
 

О
.Л

. 
[1

]

М
іщ

ен
к
о 

С
.П

.
 [
8
]

Ф
іл

іп
п
ов

а 
С
.В

. 
[7

]

Н
ік

іт
ін

а 
А

.В
. 

[9
]

К
ам

л
и
к
 М

.І
. 

[2
0
]

М
ак

-М
ак

 В
.П

. 
[1

3
]

Я
р
оч

к
ін

 В
.І

.
 [
1
1
]

Ф
р
ан

ч
у
к
 В

.І
. 

[1
6
]

Ж
и
вк

о 
З
.Б

. 
 [
1
7
]

Цілі + + +
Завдання + +
Функції + + +
Принципи + + + + + + + + + + + +
Функціональні скла-
дові (підсистеми) + + + +

Механізм + + + + +
Заходи + + + + +
Об’єкти + + + + + + + + + + + +
Суб’єкти + + + + + + + +
Політика ЕБП + +
Стратегія ЕБП + + +
Загрози + + +
Індикатори оцінки +
Засоби + + + + + + +
Практичні дії спів-
робітників із забез-
печення ЕБП

+

Методи + +
Органи +
Служби +
Конкурентна роз-
відка +

Контррозвідка +
Режим функціону-
вання +

Джерело: розроблено автором на основі [1, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21]

Структурні елементи системи економічної 
безпеки підприємств варто проаналізувати окре-
мо за різними науковими підходами. Так, щодо 
цілей та завдань, під якими розуміють забезпе-
чення фінансової стійкості та незалежності, до-
сягнення лідерства у технологіях, забезпечення 
високого конкурентного статусу, підвищення 
ефективності менеджменту, оптимізація вико-
ристання потенціалу підприємства, мінімізація 
руйнівного впливу зовнішнього середовища, 
забезпечення функціонування підприємства у 
межах правового поля, захист власної комер-
ційної таємниці тощо, то невід’ємними складо-
вими системи економічної безпеки їх вважають 
Троц І.В. [4], Нікітіна А.В. [9], Франчук В.І. 
[12, 16].

Варто не погодитися з їхнім твердженням, 
адже цілі та завдання є комплексними для під-
приємства в цілому та відображають бажані ре-
зультати та пріоритетні напрями діяльності, в 
тому числі результативність створеної системи 
безпеки.

Виокремлення функцій можна знайти у пра-

цях Троц І.В. [4], Іващенко О.В., Четверіков 
П.М. [19], Іванюта Т.М., Заїчковський А.О. 
[15], при чому всі автори притримується схо-
жої думки, що до функцій повинні належати: 
прогнозування, виявлення, попередження, по-
слаблення небезпек та загроз, забезпечення 
захищеності діяльності підприємства та його 
персоналу, збереження його майна, створення 
сприятливого конкурентного середовища, лік-
відація наслідків нанесеної шкоди тощо. Варто 
зауважити, що вказані функції можна розподі-
лити між цілями/завданнями та конкретними 
заходами гарантування економічної безпеки.

Принципи є однією із найпоширеніших 
складових, адже їх визначають Троц І.В. [4], 
Іванова Н.С. [18], Іващенко О.В., Четверіков 
П.М. [19], Іванюта Т.М., Заїчковський А.О. 
[15], Шульга І.П. [14], Локотецька О.В. [21], 
Міщенко С.П. [8], Камлик М.І. [20], Мак-Мак 
В.П. [13], Ярочкін В.І. [11], Франчук В.І. [16], 
Живко З.Б. [17]. Більшість з авторів [4, 8, 15, 
17, 19-21] притримуються думки, що для га-
рантування економічної безпеки і формуван-



62 Серія Економічні науки

Випуск 3. 2013

ня її системи на вітчизняних підприємствах 
варто притримуватися таких принципів як 
комплексність, своєчасність, безперервність, 
законність, плановість, оптимальність, взаємо-
дія, поєднання гласності та конфіденційності, 
компетентність, економність, контроль, систем-
ність. Погоджуються з поданими принципами 
Мак-Мак В.П. [13], який доповнює цей перелік 
принципами комплексного використання сил 
і засобів, взаємодії усередині та поза підпри-
ємством, поєднання гласності з конспірацією, 
та Ярочкін В.І. [11], який вважає необхідним 
обов’язково дотримуватися принципу економіч-
ної доцільності зі співставленням до можливих 
втрат та витрат на забезпечення безпеки. Свою 
точку зору щодо принципів демонструє Івано-
ва Н.С. [18] і пропонує їх наступний перелік: 
законності прав і свобод громадян, централізо-
ваного керівництва, компетентності, конфіден-
ційності, комплексного застосування ресурсів і 
коштів, самостійності та відповідальності за за-
безпечення економічної безпеки підприємства, 
передової матеріально-технічної оснащеності, 
корпоративної етики, координації та взаємодії 
з органами влади й керівництва. 

Функціональні складові економічної безпеки 
(підсистеми) – фінансова, техніко-технологічна, 
кадрова, інтелектуальна, силова, екологічна, 
політико-правова, інформаційна, є суперечли-
вим моментом у зв’язку з тим, що ряд науков-
ців (Троц І.В. [4], Шульга І.П. [14], Мак-Мак 
В.П. [13], Живко З.Б. [17]) враховують їх до 
структури системи економічної безпеки підпри-
ємства. Переважна більшість дослідників при-
тримується позиції, що вони відображають сфе-
ри діяльності суб’єкта господарювання і тому їх 
недоцільно включати до системи, яка повинна 
мати універсальний характер, тобто створювати 
умови для гарантування економічної безпеки 
об’єкта в цілому.

Іванова Н.С. [18], Іващенко О.В., Четвері-
ков П.М. [19], Іванюта Т.М., Заїчковський А.О. 
[15], Камлик М.І. [20], Франчук В.І. [16] у сво-
їх дослідженнях до системи економічної безпе-
ки підприємств пропонують включати механізм 
її гарантування. Іванова Н.С. [18] до механізму 
відносить сукупність законодавчих актів, пра-
вових норм, мотивів і стимулів, методів, захо-
дів. Іващенко О.В., Четверіков П.М. [19], Іва-
нюта Т.М., Заїчковський А.О. [15] доповнюють 
перелік силами та засобами гарантування без-
пеки. Дещо іншої позиції притримується Фран-
чук В.І. [16] розуміючи механізм як сукупність 
принципів, методів, сил і засобів.

Іващенко О.В., Четверіков П.М. [19], Міщен-
ко С.П. [8], Філіппова С.В. [7], Нікітіна А.В. 
[9], Ярочкін В.І. [11] до елементів структури 
системи відносять заходи, за допомогою яких 
повинен відбувати процес гарантування еконо-
мічної безпеки. При цьому їх перелік суттєво 
відрізняється в різних авторів, так Іващен-
ко О.В., Четверіков П.М. [19] пропонують ви-
ключно організаційно-правові заходи, Міщенко 

С.П. [8] – кадрові, інформаційно-аналітичні, 
фінансово-економічні, правові, техніко-техно-
логічні, ресурсні, Філіппова С.В. [7] – управ-
лінські, страхові, правові, охоронні, режимні, 
судово-правові, Нікітіна А.В. [9] – організацій-
но-управлінські, технологічні, технічні, профі-
лактичні, маркетингові.

Іващенко О.В., Четверіков П.М. [19], Іванюта 
Т.М., Заїчковський А.О. [15], Шульга І.П. [14], 
Локотецька О.В. [21], Коробчинський О.Л. [1], 
Міщенко С.П. [8], Філіппова С.В. [7], Нікітіна 
А.В. [9], Камлик М.І. [20], Мак-Мак В.П. [13], 
Франчук В.І. [16], Живко З.Б. [17] невід’ємним 
елементом системи економічної безпеки вважа-
ють об’єкти, до яких відносять види діяльності 
підприємства, майно та його ресурси, персонал, 
організаційну структуру, продукцію, інфор-
маційні потоки, основні та оборотні виробни-
чі фонди, ноу-хау, імідж підприємства. Щодо 
суб’єктів, то думки про їх приналежність до 
системи відрізняються у представників різних 
наукових шкіл. Про необхідність їх віднесення 
до системи стверджують Іващенко О.В., Чет-
веріков П.М. [19], Іванюта Т.М., Заїчковський 
А.О. [15], Шульга І.П. [14], Локотецька О.В. 
[21], Камлик М.І. [20], Мак-Мак В.П. [13], 
Франчук В.І. [16], Живко З.Б. [17] з умовою 
врахування до їх складу двох груп суб’єктів: зо-
внішніх (державні органи, що створюють умо-
ви забезпечення безпеки підприємництва – за-
конодавчі, виконавчі та судові органи влади, 
державні інститути, що здійснюють охорону 
кордону, митний, валютно-експортний, подат-
ковий контроль, правоохоронні органи, система 
науково-дослідних та науково-освітніх закла-
дів, недержавні охоронні агентства, аналітичні 
центри та інформаційні служби) та внутрішніх 
(особи, служби, відділи підприємства, які без-
посередньо залучені до процесу гарантування 
економічної безпеки).

Іващенко О.В., Четверіков П.М. [19], Іва-
нюта Т.М., Заїчковський А.О. [15] політику та 
стратегію економічної безпеки вважають ком-
понентами системи її гарантування. При цьому 
політику ЕБП трактують як систему поглядів, 
заходів, рішень, дій у галузі безпеки, що ство-
рюють умови, сприятливе середовище для до-
сягнення цілей бізнесу, а стратегію ЕБП – як 
економічну систему забезпечення економічної 
безпеки підприємства в довгостроковому періо-
ді. Погоджується із врахуванням стратегії ЕБП 
до складу системи і Міщенко С.П. [8], який де-
талізує її компоненти: перша – характеристика 
зовнішніх і внутрішніх загроз, друга – чинни-
ки, що негативно впливають на діяльність під-
приємства у середньо- та довгостроковій пер-
спективі, третя – економічна політика у сфері 
безпеки.

Шульга І.П. [14], Нікітіна А.В. [9], Франчук 
В.І. [16] за авторським підходом доповнюють 
систему економічної безпеки підприємства за-
грозами. З таким твердженням можна не пого-
дитися, адже з кожним днем перелік загроз має 
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тенденцію до зміни, а крім того неможливо точ-
но визначити всі потенційні чи реальні загрози. 
Також варто наголосити на тому, що загрози – 
це елемент впливу зовнішнього чи внутрішньо-
го середовищ і не можуть бути складовими сис-
теми, а лише факторами, які система повинна 
попередити, мінімізувати вплив чи ліквідувати 
наслідки внаслідок їх реалізації.

Шульга І.П. [14] акцентує увагу на важливос-
ті включення до системи компоненти, яка відпо-
відатиме за оцінювання її ефективності та стану 
економічної безпеки підприємства загалом.

Локотецька О.В. [21], Коробчинський О.Л. 
[1], Філіппова С.В. [7], Мак-Мак В.П. [13], 
Ярочкін В.І. [11], Живко З.Б. [17] пропону-
ють такі засоби системи економічної безпеки 
підприємства: правові, фінансово-економічні, 
екологічні, інформаційні, законодавчі, техно-
логічні, інноваційні, силові, кадрові, інтелек-
туальні, ресурсні. Дещо іншу позицію займає 
Франчук В.І. [16, с. 155], який засоби безпеки 
розглядає як елемент охоронної діяльності і ви-
діляє серед них фізичні (пропускний режим, 
фізична охорона осіб, патрулювання, візуальне 
спостереження, протипожежні заходи, вартова 
служба) та технічні (інженерні засоби охорони, 
технічні засоби охорони, засоби управління до-
ступом, зброя і засоби індивідуального захисту, 
засоби пожежної безпеки, засоби відеоспостере-
ження).

Спірним є питання віднесення практичних 
дій співробітників із забезпечення ЕБП до сис-
теми, запропоноване Камликом М.І. [20], та ор-
ганів і служб, запропонованих Ярочкіним В.І. 
[11]. На нашу думку, це типові управлінські за-
ходи з гарантування економічної безпеки і їх не 
варто виділяти в окрему складову.

Ярочкін В.І. [11] та Франчук В.І. [16] у за-
пропонованих системах економічної безпеки 
підприємств виокремлюють як складову мето-
ди, за допомогою яких здійснюється цей вид 
діяльності. Зокрема, Франчук В.І. [16, с. 210-
211] пропонує наступний перелік методів:

- адміністративно-організаційні – передбача-
ють створення відповідного механізму забезпе-
чення безпеки, певної організаційної структури 
підприємства та системи контролю за діяльніс-
тю її ланок, організації процесу співробітників 
сфери безпеки;

- інформаційно-аналітичні – передбачають 
механізм збору та оброблення інформації (де-
тективна діяльність та аналітико-пошукова ді-
яльність);

- економічні – моніторинг, контроль та ана-
ліз виробничих, фінансових та інших показни-
ків діяльності підприємства, що мають прямий 
чи опосередкований вплив на рівень економіч-
ної безпеки, аналіз та управління економічни-
ми ризиками, визначення та розрахунок інди-
каторів економічної безпеки;

- правові – внутрішні нормативно-правові 
документи, алгоритм юридичного та судового 
захисту, взаємовідносин з контрольними і пра-

воохоронними органами;
- технічні – технічні способи захисту інфор-

мації та комп’ютерної техніки, використання 
систем контролю доступу, сертифікація засобів 
захисту інформації, використання технічних 
засобів детективної діяльності;

- соціально-психологічні – способи психоло-
гічного впливу на цільові аудиторії та праців-
ників, а також у процесі здійснення детектив-
ної діяльності.

Живко З.Б. [17] акцентує увагу на важли-
вості визначення конкурентної розвідки та 
контррозвідки у структурі системи економіч-
ної безпеки. Зокрема, здійснення конкурентної 
розвідки повинне передбачати вивчення конку-
рентного середовища, ідентифікацію зовнішніх 
загроз і ризиків, прогнозування зміни зовніш-
нього середовища, розроблення превентивних 
заходів захисту, протидію недружньому злиттю 
та поглинанню, а контррозвідки – виявлення 
слабких місць у внутрішньому середовищі, пе-
рекриття каналів витоку цінної інформації, за-
безпечення збереження комерційної таємниці, 
передбачення моменту виникнення та тенден-
цій розвитку кризових процесів [17, с. 212].

Франчук В.І. у монографічному досліджен-
ні [16, с. 369] зазначає, що система економіч-
ної безпеки залежно від ситуації та її розвитку 
може функціонувати в трьох режимах: повсяк-
денному, підвищеної готовності і надзвичайно-
го стану.

висновки. Таким чином, у зв’язку з наявніс-
тю суттєвих відмінностей позицій науковців 
щодо структури системи економічної безпеки, 
виникає завдання формування такої системи і 
адаптація її структури до потреб та особливос-
тей діяльності вітчизняних промислових під-
приємств.
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ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

OPTIMIZATION OF BUSINESS PROCESSES UKRAINIAN COMPANIES: 
PROBLEMS AND PROSPECTS

АнотАція
Досліджуються питання оптимізації бізнес-процесів. Визна-

чаються основні принципи та критерії удосконалення бізнес-
процесів, методи оптимізації та запропоновано їх класифіка-
цію. Аналізуються переваги оптимізації в контексті підвищення 
ефективності діяльності українських підприємств.

Ключові слова: оптимізація, поліпшення, реінжиніринг, 
бізнес-процес.

АннотАция
исследуются вопросы оптимизации бизнес-процессов. 

определяются основные принципы и критерии совершенство-
вания бизнес-процессов, методы оптимизации и предложена 
их классификация. Анализируются преимущества оптими-
зации в контексте повышения эффективности деятельности 
украинских предприятий.

Ключевые слова: оптимизация, улучшение, реинжини-
ринг, бизнес-процесс.

AnnotAtion
The questions of business process optimization are studied. 

The basic principles and criteria of business processes improve-
ment, optimization techniques and their classification are deter-
mined. The advantages of optimization in the context of Ukrainian 
companies’ efficiency improving are analysed.

Key words: optimization, improvement, reengineering, busi-
ness process.

Постановка проблеми. Діяльність підпри-
ємств, яка націлена на отримання прибутку та 
високоякісне виробництво продукції (виконан-

ня робіт, надання послуг), не може здійснюва-
тися ізольованими елементами функціональ-
ної ієрархії, а має реалізовуватися сукупністю 
взаємопов’язаних бізнес-процесів. Основна мета 
процесного управління полягає в суттєвому 
підвищенні клієнтоорієнтованості та в безпе-
рервній оптимізації наскрізних бізнес-процесів 
підприємства, що дозволить підвищити конку-
рентоздатність та забезпечити економічне зрос-
тання.

З метою забезпечення успішності діяльності 
українським підприємствам необхідно постій-
но розвиватися та змінювати, вдосконалювати 
свої бізнес-процеси у відповідності до ринкових 
умов та потреб споживачів. Оптимізація біз-
нес-процесів – це комплекс взаємопов’язаних 
управлінських, організаційних та інформацій-
них заходів, об’єднаних певною технологією, 
спрямований на поліпшення показників як 
окремих процесів, так і показників діяльності 
підприємства в цілому з метою задоволення по-
треб та очікувань зацікавлених сторін.

Дослідження стану впровадження процес-
ного підходу до управління показало певну 
відсутність зацікавленості в оптимізації на 
українських підприємствах. За результатами 


