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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК КРИТЕРІЙ  
ОЦІНКИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

ECONOMIC SECURITY AS CRITERIA  
FOR ASSESSMENT OF BUSINESS PROCESSES
Проаналізовано підходи та методи якісного та кількісного аналізу бізнес-процесів, визначено їхні пе-

реваги та недоліки під час застосування з метою оцінювання бізнес-процесів підприємств. Досліджено 
та систематизовано ключові групи критеріїв та показників, які застосуються для оцінки бізнес-процесів 
підприємства. Вперше автором статті обґрунтовано економічну безпеку як особливий критерій оцін-
ки бізнес-процесів. Досліджено загальні показники оцінки бізнес-процесів підприємства та запропоновано 
систему специфічних показників оцінки економічної безпеки бізнес-процесів, яка відрізняється від наяв-
них урахуванням показників зрілості та дає змогу оцінити та прийняти адекватні управлінські рішення, 
що спрямовані на убезпечення та вдосконалення внутрішніх бізнес-процесів, розвиток підприємства та 
управління персоналом.

Ключові слова: бізнес-процес, критерії оцінки бізнес-процесу, ефективність бізнес-процесу, результа-
тивність, економічна безпека.

Проанализированы подходы и методы качественного и количественного анализа бизнес-процессов, 
определены их преимущества и недостатки при применении с целью оценки бизнес-процессов предпри-
ятий. Исследованы и систематизированы ключевые группы критериев и показателей, которые приме-
няются для оценки бизнес-процессов предприятия. Впервые автором статьи обоснована экономическая 
безопасность как особый критерий оценки бизнес-процессов. Исследованы общие показатели оценки 
бизнес-процессов предприятия и предложена система специфических показателей оценки экономической 
безопасности бизнес-процессов, которая отличается от существующих включением показателей зре-
лости и позволяет оценить и принять адекватные управленческие решения, направленные на обеспече-
ние безопасности и совершенствование внутренних бизнес-процессов, развитие предприятия и управле-
ния персоналом.

Ключевые слова: бизнес-процесс, критерии оценки бизнес-процесса, эффективность бизнес-процес-
са, результативность, экономическая безопасность.

The analysis of scientific and practical literature has led to the conclusion that there is no unified approach to 
assessing business processes of enterprises. Assessment of business processes of enterprises is an effective tool 
for ensuring the success of enterprises in modern conditions, which contributes to increasing profits and productivity, 
reducing costs, improving the quality of services in order to meet the needs of consumers. The purpose of the article 
is to develop recommendations for creating a generalized system of indicators for evaluating business processes by 
analyzing and generalizing existing scientific approaches and methods for evaluating business processes of enter-
prises. Approaches and methods of qualitative and quantitative analysis of business processes are analyzed, their 
advantages and disadvantages are determined when applied to evaluate business processes of enterprises. In the 
scientific literature, there is a plurality of opinions about the criteria for evaluating business processes, as well as 
their identification with evaluation indicators. The key groups of criteria and indicators that will be used to evaluate 
the business processes of an enterprise are studied and systematized. The article substantiates economic security 
as a special criterion for evaluating business processes. The General indicators of business process assessment 
of the enterprise are investigated and a system of specific indicators for assessing the economic security of busi-
ness processes is proposed, which differs from the existing ones by conducting an assessment on the indicators of 
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Постановка проблеми. Оцінка бізнес-процесів 
підприємств є дієвим інструментом забезпечення 
успішної діяльності підприємств в сучасних умовах, 
що сприяє збільшенню прибутку і зростанню продук-
тивності, зниженню витрат, поліпшенню якості пос-
луг з метою їх відповідності потребам споживачів. 
Функціонування будь-якого бізнес-процесу (підпро-
цесу, субпроцесу, операції) має оцінюватися в показ-
никах його внеску в досягнення мети всієї системи.

Серед проблем, вирішення яких вимагає практи-
ка господарської діяльності підприємств, найбільш 
важливою є пошук можливостей щодо суттєвого по-
стійного підвищення ефективності бізнесу, що викли-
кає необхідність оцінки для якісного вдосконалення 
бізнес-процесів з одночасним упровадженням нових 
інформаційних технологій.

Аналіз основних досліджень та публікацій. 
Формування методичних засад здійснювалося на 
базі систематизації огляду літературних джерел 
щодо дослідження бізнес-процесів та їх моделю-
вання такими зарубіжними та вітчизняними автора-
ми, як Ю.П. Адлер, С.Е. Щепетова [1], Е.А. Аткінсон, 
Р.Д. Банкер, М.С. Янг [2], В.Г. Єліферов, В.В. Ре-
пін [3], Л.А. Козерод [4], А.С. Козлов [5], А. Кочнєв [6], 
В.М. Ковальов, С.М. Ковальов [7;8], В.А. Тігарє-
ва, І.В. Станкевич [9], К.К. Чупров [12], M. Hammer, 
J. Champy [15] та інші [10; 11; 14; 16–18]. Проблемам 
економічної безпеки бізнес-процесів підприємств 
присвячені роботи таких дослідників, як С.М. Ілля-
шенко [13], В.П. Валіков, В.В. Македон та інші.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Відзначаючи високий рівень на-
укових здобутків учених у розвитку теорії та практики 
процесно-орієнтованого управління, на наш погляд, 
є не досить розробленим питання оцінки економічної 
безпеки бізнес-процесів підприємств.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
систематизація критеріїв оцінки бізнес-процесів під-
приємства, обґрунтування економічної безпеки як 
певного їх стану і розроблення системи загальних 
і специфічних показників оцінки економічної безпеки 
бізнес-процесів підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У загальному розумінні під бізнес-процесом розумі-
ють структуровану послідовність дій щодо виконан-
ня різних видів діяльності, в межах якої «на вході» 
використовується один або декілька ресурсів, а в ре-
зультаті цієї діяльності «на виході» створюється про-
дукт, що має цінність для споживача. У таких умовах 
перед підприємством постає потреба у забезпеченні 
економічної безпеки таких бізнес-процесів шляхом 
реагування на зміни, пов’язані із впливом зовнішніх 
і внутрішніх факторів. Тож бізнес-процеси є не лише 
описом діяльності підприємства, а й дієвим інстру-

ментом управління бізнесом і передумовою забезпе-
чення економічної безпеки такого підприємства.

Для того, щоб бізнес-процеси дійсно були налаго-
джені, вони мають здійснюватися за певними стандар-
тами (регламентами) та відповідати певним критеріям. 
Як правило, у науковій літературі є плюралізм думок 
із приводу критеріїв оцінки бізнес-процесів, а також їх 
ототожнення з показниками оцінки. Так, наприклад, 
зарубіжні науковці як критерії пропонують розглядати 
гнучкість, результативність, ефективність, стратегічну 
важливість, складність, частоту, документованість, ви-
мірюваність тощо [14–18]. Водночас вітчизняні та росій-
ські автори ці ж критерії називають показниками і про-
понують до їхнього кола включати також складність, 
процесність, контрольованість, регульованість, ресур-
сомісткість, результативність, ефективність, продуктив-
ність, тривалість, вартість, адаптованість та інші [3–12].

На наш погляд, критерій є певною ознакою, на 
основі якої здійснюється оцінювання будь-якої харак-
теристики, рівня сформованості певного структурно-
го компоненту діяльності, за якою має ухвалюватися 
рішення або формуватися оціночне судження. Для 
перевірки такого рішення на відповідність тому чи ін-
шому критерію вибираються певні показники, тобто 
дані, які засвідчують якийсь результат або кількість 
чогось. Отже, показник – свідчення, доказ, ознака 
чогось, те, що можна виміряти.

З цих позицій вважаємо некоректним ознаки 
складності, ефективності, результативності або, на-
приклад, контрольованості, регульованості чи адап-
тованості відносити до показників. Адже для вста-
новлення відповідності певних бізнес-процесів цим 
ознакам необхідно спочатку визначити показники, які 
дозволяють цілісно описати ознаку, а потім уже вста-
новити правила такої відповідності.

Отже, розглянемо критерії оцінки бізнес-процесів 
та систематизуємо їх у табл. 1.

За даними табл. 1 можна дійти висновку, що 
54,5% авторів виділяють такі критерії бізнес-проце-
сів, як ефективність і вартість, а 45,4% додають ще 
якість і складність. Інші критерії є менш популярними 
серед науковців і вивчаються переважно в контексті 
більш вузьких досліджень, що, між тим, жодним чи-
ном не заперечує їхню важливість.

Наприклад, критерій зрілості певним чином ха-
рактеризує оптимальний стан бізнес-процесів з точ-
ки зору їх стандартизації, ресурсоємності та трива-
лості, а проблемність – наявність певних збоїв під 
час їх виконання. І зрілість, і проблемність у сукуп-
ності визначають різні (полярні) аспекти бізнес-про-
цесів підприємства, які найбільш узагальнено уосо-
блюються в критерії економічної безпеки.

У наведених дослідженнях економічна безпе-
ка бізнес-процесів не розглядається як критерій їх 

maturity and allows evaluating and making adequate management decisions aimed at ensuring security and impro-
ving internal business processes, enterprise development and personnel management. Assessing the economic 
security of business processes based on the proposed indicators allows you to track the current activity of the en-
terprise and assess the effectiveness of its functioning and development in the future. At the same time, the created 
system for measuring and monitoring business processes is aimed not only at controlling the final result, but also at 
preventing inconsistencies from the set goals.

Keywords: business process, business process evaluation criteria, business process efficiency, efficiency, eco-
nomic security.
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оцінки, а вивчається епізодично, як правило, тільки 
в частині інформаційних загроз. Зважаючи на те, 
що насправді коло таких загроз і небезпек значно 
ширше і охоплює всі аспекти економічної діяльності 
підприємства, на наш погляд, правомірно ввести як 
окремий критерій оцінки бізнес-процесів саме їх еко-
номічну безпеку.

Як було зазначено вище, досить поширеним на-
прямом під час вивчення бізнес-процесів є не тільки 
критерії, але і показники їх оцінки, серед яких най-
більш розповсюдженими можна вважати показники 
ефективності бізнес-процесів. Їх узагальнене пред-
ставлення з урахуванням авторської систематизації 
за певними ознаками наведено у табл. 2.

Таблиця 1
Систематизація критеріїв оцінки бізнес-процесів
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Регульованість +           
Ефективність  + +  + + +  +   
Складність + +      + + +  
Процесність + +          
Контрольованість +           
Ресурсоємність +           
Результативність   + + +  +     
Продуктивність   +  +       
Вартість   + +  +  +  + +
Адаптованість   +    +     
Якість    + + +  +   +
Зрілість        +    
Важливість    +    +    
Проблемність    +        
Фрагментованість    +        
Час, тривалість   +  +  +  +  + +
Гнучкість          +
Вимірюваність           +
Документованість           +
Частота        +    

Джерело: систематизовано автором на основі [3; 4; 6–8; 10–12; 14–18]

Таблиця 2
Систематизація показників ефективності бізнес-процесів підприємств

Ознака групування Показники Джерело

1. За змістом вхідної 
інформації

– фінансові показники; 
– технічні показники; 
– часові показники

Єліферов В.Г.,  
Рєпін В.В.(2005) [3]

2. За методами отримання 
вхідної інформації

– якісні (суб’єктивні оцінки експертів і керівників);
– кількісні (співвідношення планових і фактичних; 
у порівнянні з еталонними): технічні, вартісні, витра-
ти ресурсів і часу)

Козлов А.С. (2006) [5]

3. За об’єктами  
оцінювання

– показники ефективності окремих процесів; 
– показники продукції підприємства; 
– показники задоволеності клієнтів результатами діяль-
ності підприємства; 
– мікроекономічні та фінансові показники діяльності.

Чупров К.К. (2005) [12]

4. За рівнем витрат АВС-аналіз (система Activity-basedcosting) Аткинсон Е.А., Банкер Р.Д.,  
Каплан Р.С., Янг М.С. (2005) [2]

Джерело: систематизовано автором на основі [2; 3; 5; 12]
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Аналіз наукової і практичної літератури дав змо-
гу дійти висновку про відсутність єдиного підходу до 
оцінки бізнес-процесів підприємств. Автори більшос-
ті класифікаційних підходів виокремлюють два на-
прями формування:

‒ розподіл показників на якісні та кількісні [3; 5];
‒ виокремлення показників, що характеризують 

бізнес-процес загалом, та тих, за якими оцінюються 
окремі складники: продукт, ресурси, клієнт тощо [1–3].

Кожен із наведених підходів має як переваги, так 
і недоліки, які необхідно дослідити, зважити та уза-
гальнити з метою вибору найбільш дієвого підходу 
та створення узагальненої системи показників оцін-
ки бізнес-процесів підприємств.

Якісний аналіз найчастіше використовуються для 
створення описової бази і шкали для подальшої кількіс-
ної оцінки, побудови гіпотези для перевірки, адже вони 
дозволяють зрозуміти сутність проблеми, сформувати 
завдання та понятійний апарат для подальших кількіс-
них досліджень. Якісний аналіз до оцінки бізнес-проце-
сів дає можливість отримати інформацію про особли-
вості перебігу процесів, наявність проблемних ділянок, 
«вузьких місць», зайвих або пропущених функцій про-
цесів та надає чітко структуровану характеристику біз-
нес-процесу, яка є дуже важливим підґрунтям для по-
дальшого проведення кількісного аналізу.

Кількісний аналіз, у свою чергу, дає змогоу отри-
мати числові величини, які характеризують пере-
біг бізнес-процесу, визначають його стан з огляду 
на технічні вимоги, показники якості. За допомогою 
цього інструменту вимірюється ступінь ефективності 
бізнес-процесу, розраховується рентабельність, ви-
значаються часові характеристики бізнес-процесу. 
За результатами кількісного аналізу встановлюються 
нормативи, коригуються стратегічні цілі, прогнозу-
ється подальший розвиток підприємства [9, с. 115].

Кількісний аналіз бізнес-процесів можна здійсню-
вати за такими групами показників, як:

– показники бізнес-процесу – числові величини, 
які характеризують перебіг процесу та фінансові, ча-
сові, ресурсні, людські витрати;

– показники продукту (послуги) – числові величи-
ни, які характеризують продукт (послугу) як резуль-
тат виконання процесу;

– показники задоволеності клієнтів процесу – 
числові величини, що характеризують ступінь задо-
воленості споживачів результатом процесу.

На наш погляд, найбільш важливими показника-
ми виконання бізнес-процесів підприємства є ступінь 
задоволеності потреб споживачів та прибутковість 
самого підприємства. У першому випадку особливу 
роль відіграють допоміжні бізнес-процеси, оскіль-
ки їхня якість оцінюється ймовірними показниками, 
а у другому – основні бізнес-процеси, бізнес-проце-
си управління та розвитку як об’єкти оцінки.

Якщо розглянуті вище показники є доволі за-
гальними і розглядаються науковцями під час за-
стосування різних критеріїв оцінки бізнес-процесів, 
то оцінка їхньої економічної безпеки потребує вра-
хування специфічних характеристик, пов’язаних як із 
виникненням різноманітних загроз під час діяльнос-
ті, так і з можливістю їх упередження/уникнення.

Важлива частка таких загроз пов’язана із сучас-

ною практикою бізнесу, успішність якого все більше 
залежить від упровадження нових інформаційних 
технологій. Застосування новітніх інформаційних 
технологій, з одного боку, дає значні переваги в ді-
яльності підприємств, а з іншого – потенційно ство-
рює передумови для витоку, розкрадання, втрати, 
спотворення, підробки, знищення, копіювання і бло-
кування інформації, тобто може призвести до збит-
ків. Отже, інформаційна безпека як складник еконо-
мічної безпеки підприємства ставить за мету виявити 
можливі погрози безпеки інформації, визначити їхні 
наслідки і можливий збиток, забезпечити необхідні 
заходи і засоби захисту й оцінити їхню ефективність.

С.М. Ілляшенко [13, с. 20–21] пропонує викорис-
товувати для оцінки рівня інформаційної безпеки 
добуток таких показників, як: коефіцієнт повноти ін-
формації, коефіцієнт точності інформації, коефіцієнт 
суперечливості інформації.

Інша частка загроз пов’язана із діяльністю персо-
налу і зумовлює необхідність забезпечення кадрової 
безпеки підприємства. Персонал є головним факто-
ром і джерелом розвитку підприємницької діяльнос-
ті, який потребує безпечних умов діяльності та одно-
часно може бути джерелом виникнення та реалізації 
внутрішніх загроз і небезпек для кадрової безпеки. 
Отже, виникає потреба у наявності служби безпеки, 
правової захищеності всіх аспектів діяльності під-
приємства, організації безпеки персоналу, захище-
ності комерційних інтересів тощо.

Рівень правової безпеки може бути визначений 
залежно від співвідношення втрат, понесених під-
приємством (як реальних, так і у вигляді упущеної 
вигоди) внаслідок порушення правових норм (на-
приклад, виплат за позовами через порушення юри-
дичних норм прав), і загального розміру відвернених 
юридичною службою втрат. Для оцінки автором за-
пропонована шкала: від абсолютної правової безпе-
ки до кризового стану [13, с. 20].

Якість управління бізнесом може оцінюватися та-
кож за допомогою аналізу зрілості управління її біз-
нес-процесами. Кожен об’єкт, здатний до зміни, може 
проходити через кілька етапів (рівнів) зрілості. Відо-
мо декілька підходів до оцінки процесної зрілості, на-
приклад, Software Engineering Institute (SEI) сумісно 
з Mitre Corporation (CMMI (Capability Maturity Model 
Integration)), або модель PEMM Майкла Хаммера, та 
інші [15]. Використання показників зрілості є необхід-
ною умовою для оцінки якості бізнес-процесів, тому 
що на підприємстві з низьким рівнем зрілості біз-
нес-процесів неможливе ефективне функціонування 
будь-якої системи, в тому числі й економічної безпеки.

Зрілість бізнес-процесів нами пропонується роз-
глядати не тільки у широкому контексті їхньої готов-
ності до впровадження певних управлінських прак-
тик, але і з погляду їх цифровізації. Для сучасного 
бізнесу відповідно до концепції «управління на осно-
ві цінностей» (МВV) цифровізація розглядається як 
цінність, оскільки вона дає змогу підвищити якість 
взаємин із партнерами (за рахунок довіри, надійнос-
ті, швидкості, зручності, відкритості), створюючи при 
цьому нові конкурентні переваги. Цифрове середови-
ще кардинально змінює характер ринків, створюючи 
нові можливості і загрози. Відповідно, вважаємо 
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необхідним ввести і такий показник, як цифрова зрі-
лість, рівень якого буде описуватися забезпеченням 
клієнтоцентричності, а саме: цифровий клієнтський 
сервіс, омніканальність, цифровий маркетинг і кому-
нікації тощо. Цифрова трансформація є масштабною 
адаптацією бізнесу до нових умов цифрової еконо-
міки й одним з основних елементів нової парадигми 
менеджменту в сучасних умовах [19, c. 90].

Підводячи підсумки щодо важливості оцінки еко-
номічної безпеки бізнес-процесів, нами узагальнені 
напрями та показники такої оцінки у табл. 3.

Оцінка економічної безпеки бізнес-процесів за за-
пропонованими показниками дає змогу відстежувати 
поточну діяльність підприємства та оцінювати стан 
його захищеності з позицій майбутніх загроз і викликів. 
При цьому створювана система виміру і моніторин-
гу бізнес-процесів спрямована не тільки на контроль 
кінцевого результату, але й на попередження невідпо-
відностей від заданих цілей. За допомогою запропо-
нованих показників менеджмент підприємства може 
оцінити та прийняти адекватні управлінські рішення, 
що спрямовані на вдосконалення внутрішніх бізнес-
процесів, надійність і безперебійність їх виконання.

Висновки. У статті досліджено та систематизо-
вано ключові групи критеріїв і показників, які засто-
суються для оцінки бізнес-процесів підприємства. За 
результатами проведеного дослідження визначено, 
що більшість авторів до основних критеріїв оцінки 
бізнес-процесів відносять: ефективність, вартість, 
якість і складність. Інші критерії є менш популярни-
ми серед науковців і вивчаються переважно в кон-
тексті більш вузьких досліджень, що, між тим, жод-
ним чином не заперечує їхню важливість. Найбільш 
розповсюдженими показниками визначено показни-
ки ефективності бізнес-процесів, які систематизо-
вано за змістом і методами отримання інформації, 
об’єктами оцінки тощо.

З метою повноти опису можливих станів бізнес-
процесів обґрунтовано економічну безпеку як осо-

бливий критерій їхньої оцінки. Досліджено загальні 
показники оцінки бізнес-процесів підприємства та за-
пропоновано систему специфічних показників оцінки 
економічної безпеки бізнес-процесів, яка відрізня-
ється від наявних урахуванням показниками зрілості 
і дає змогу оцінити та прийняти адекватні управлін-
ські рішення, що спрямовані на побудову та підтримку 
надійних, стандартизованих і якісних бізнес-процесів.

Метою подальших досліджень є розроблення 
методичного підходу до оцінки бізнес-процесів, який 
усуватиме недоліки розглянутих підходів та методів 
і дасть змогу проводити глибокий комплексний ана-
ліз бізнес-процесів підприємства.
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Таблиця 3
Узагальнені напрями та показники оцінки економічної безпеки бізнес-процесів

Напрям оцінки Показники Рекомендований стан  
(значення) / напрям змін

Наявність служби безпеки Забезпеченість працівників підприємства службою безпеки; Забезпеченість

Правова захищеність 
всіх аспектів діяльності 

підприємства

Питома вага договорів підприємства, за якими відкриті 
судові справи, в загальній кількості господарських догово-
рів підприємства;
Наявність юристів (служби);
Рівень правової безпеки

Зниження в динаміці

Наявність
Кі<0,3

Організація безпеки 
персоналу

Наявність служби охорони
Наявність системи охорони приміщень

Наявність
Наявність

Захищеність комерційних 
інтересів Рівень втрат від розголошення конфіденційної інформації Недопущення

Захищеність інформації Наявність інформаційно-аналітичного підрозділу;
Рівень інформаційної безпеки

Наявність
0,3 ≤ Кі<0,7

Зрілість бізнес-процесу
Коефіцієнт відносної зрілості – відношення суми реально 
досягнутих рівнів зрілості підпроцесами, що входять до 
складу процесу, до добутку значення запланованого рівня 
зрілості і кількості вкладених підпроцесі

Збільшення в динаміці

Цифрова зрілість Наявність власних електронних ресурсів, сайту, корпора-
тивної електронної пошти Наявність

Джерело: узагальнено та доповнено автором на основі [13; 19]
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