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РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ
ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
У статті узагальнено основні підходи до реінжинірингу бізнес-процесів на засадах
централізації, здійснено характеристику переваг його застосування на промислових
підприємствах, запропоновано етапи реалізації реінжинірингу для українських промислових
підприємств. Розглянуто роль реінжинірингу бізнес-процесів у підвищенні ефективності
організації праці на підприємстві на прикладі ПАТ «Концерн-Електрон», а саме: узагальнено
підхід до централізації управління промисловим підприємством, запропоновано алгоритм
централізації управління бізнес-процесами, який передбачає ідентифікацію бізнес-процесів, що
дублюються; вибір бізнес-процесів для реінжинірингу з використанням теорії нечітких множин;
прийняття управлінських рішень щодо реінжинірингу.
Ключові слова: реінжиніринг, бізнес-процес, централізація, теорія нечітких множин,
управлінське рішення.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Одним із важливих стратегічних
напрямків розвитку потужної незалежної держави зі стабільною економікою є розвиток
національного господарства, що потребує застосування нового модернізованого
інструментарію, який дасть можливість перепроектувати й удосконалити наявну
виробничу й управлінську діяльність на підприємстві, зробити його більш
продуктивним та конкурентоспроможним, при цьому забезпечивши економію
фінансових, трудових та інших ресурсів. Проте це зумовлює використання часткової,
а в деяких випадках повної перебудови бізнес-процесів.
В умовах глобалізації помітно активізувались процеси інтеграції та укрупнення
підприємств, що є важливими складовими сучасної світової економічної системи і
торкаються всіх сфер суспільного життя і розвитку. Особливої уваги потребують
інтеграційні процеси у сфері діяльності промислових підприємств України, що
розвивається найбільш динамічно і чинить значний вплив на відносини між
економічними суб’єктами, стан національного споживчого ринку, вирішення
економічних проблем суспільства [1]. Цілком зрозуміло, що так зване укрупнення
підприємств повинне надавати фінансові можливості для впровадження нової техніки і
технології та забезпечувати найбільш високу економію ресурсів завдяки ефекту
масштабу. Ось чому в даний період небувалої гостроти набуває проблема перебудови як
організаційних структур, так і бізнес-процесів підприємства з метою уникнення
дублювання функцій, економією трудових і фінансових ресурсів, підвищенням
адаптації виробництва до мінливих умов ринкового середовища. Очевидною стає
необхідність впровадження технології «профілізації» бізнесу, одним із способів
реалізації якої є реінжиніринг бізнес-процесів у централізації управління.
Реінжиніринг на засадах централізації знижує ризик, пов'язаний зі змінами
технології та / або купівельних переваг, підвищує організаційну гнучкість і
оперативність прийняття рішень, скорочує час розроблення і виведення на ринок нових
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товарів, знижує витрати на координацію, дозволяє компанії зосередитися на основному
бізнесі. Крім того, це дозволяє досягти організаційно-управлінських переваг, а саме:
скоротити розмір підприємства до більш керованого рівня, зменшити штат
співробітників, позбутися від непрофільних функцій, що обтяжують.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження сутності та значення
реінжинірингу започатковані М. Хаммером і Дж. Чампі [13] та набули подальшого
розвитку в працях зарубіжних науковців (Т. Давенпорт, М. Робсон, Д. Харрінгтон,
Д. Шорт, А. Шеєр, І. Якобсон), які запропонували концепцію реінжинірингу,
адаптувавши її до сучасних вимог ринку [2]. У свою чергу, українські вчені працювали
над розробленням методологічних підходів (О. Амоша, В. Андрієнко, І. Булєєв,
А. Воронкова, Л. Кузьмін, І. Мельник, О. Тридід, В. Тупкало, В. Хобта, А. Череп,
М. Черненко) [2]. Різні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів досліджували у своїх
працях А.В. Козаченко [8], О.В. Виноградова [14], Д. Харрінгтон [12], О.А. Лисенко [7],
В.Є. Командровська [11], Л. Федулова [9], Ю.М. Кулик [10].
Не вирішені раніше питання, що є частиною загальної проблеми. Разом із тим
багато проблем, пов'язаних із процесом реінжинірингу бізнес-процесів на вітчизняних
промислових підприємствах, є недостатньо дослідженими. Основна причина цього
явища – відсутність повноцінних теоретичних і методичних напрацювань у цій сфері,
здатних спонукати керівництво виробничих підприємств до активних дій у напрямку
застосування реінжинірингу. Крім того, недостатньо дослідженою проблемою
залишається конкретний алгоритм реструктуризації підприємств та роль реінжинірингу
у цьому процесі, механізм альтернативного вибору бізнес-процесів чи то для
централізації, чи для передачі на аутсорсинг.
Таким чином, недостатній ступінь розроблення цієї проблематики, її безсумнівна
практична значущість для української економіки в сучасних умовах зумовили
актуальність тематики дослідження.
Метою статті є дослідження особливостей реінжинірингу бізнес-процесів на
вітчизняних підприємствах, а також розроблення алгоритму процедури централізації
бізнес-процесів на прикладі ПАТ «Концерн-Електрон».
Для досягнення поставленої мети дослідження визначено такі завдання:
– узагальнити основні підходи до реінжинірингу бізнес-процесів на засадах
централізації;
– дати характеристику основних етапів реалізації реінжинірингу на промисловому
підприємстві;
– запропонувати механізм вибору допоміжних бізнес-процесів підприємства для
реінжинірингу;
– визначити алгоритм централізації управління бізнес-процесів.
Теоретичною основою дослідження є наукові праці вітчизняних та зарубіжних
науковців, матеріали періодичних видань, дані фінансової та управлінської звітності
підприємства та інтернет-ресурси. Для досягнення поставленої мети та вирішення
завдань використано такі методи дослідження: синтез, систематизацію, порівняльний
аналіз та узагальнення.
Основний матеріал. Про практичну цінність реінжинірингу бізнес-процесів в
управлінні на промисловому підприємстві свідчить той факт, що сьогодні вже більше
половини сучасних зарубіжних компаній використовують цей підхід хоча б для одного
бізнес-процесу. При цьому на сьогодні в Україні реінжиніринг перебуває на
початковому етапі свого розвитку і зачіпає в основному процеси розвитку ринку
інформаційних технологій і реструктуризації діяльності суб’єктів господарювання, про
що свідчить аналіз наукових джерел.
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Реінжиніринг бізнес-процесів – фундаментальне переосмислення бізнес-процесів
для досягнення істотних покращень у таких ключових для сучасного бізнесу
показниках результативності як витрати, якість, рівень обслуговування та
оперативність [3].
Реінжиніринг БП в Україні має специфічні ознаки, пов'язані з історичними
особливостями розвитку економіки постсоціалістичних країн, що дісталася вітчизняним
підприємствам від командно-адміністративної системи управління економікою.
Організаційна структура більшості українських підприємств, незалежно від їх галузевої
належності та юридичного статусу, була спрямована на виробництво; створена
ієрархічна, авторитарна система управління, непрозора і найчастіше неадекватна
система контролю, що зводить нанівець мотивацію персоналу. Недоліки такої
структури полягають у [4]:
− невідповідності планів реаліям;
− складності адаптації до змін навколишнього середовища;
− складності підтримки якості, необхідної споживачеві;
− дублюванні функцій різноманітними підрозділами підприємства, що призводить
до збільшення накладних витрат і затягнутого прийняття рішень.
Водночас в умовах складності та динамічності ринкових процесів актуалізується
завдання швидкого адаптування бізнес-структур, зокрема шляхом реінжинірингу
основних бізнес- та технологічних процесів. Саме тому дослідження сучасного
інструментарію реінжинірингу бізнес-процесів на вітчизняних підприємствах є
актуальним.
Метою централізованого управління промисловим підприємством є ліквідація
можливого дублювання різних функцій, можливість зведення до єдиного стандарту усіх
операцій у рамках організації, кращий контроль за діяльністю організації, ефективніше
використання кадрів, устаткування, виробничих площ, запровадження комп’ютеризації
й механізації процесів.
Пропонуємо розроблений алгоритм централізації управління допоміжних бізнеспроцесів ПАТ «Концерн-Електрон». Він вміщує такі етапи:
1. Ідентифікація допоміжних бізнес-процесів ПАТ «Концерн-Електрон», що
дублюються на підприємствах Концерну.
2. Вибір допоміжних бізнес-процесів для реінжинірингу на засадах централізації з
використанням теорії нечітких множин.
3. Прийняття управлінських рішень щодо реінжинірингу допоміжних бізнеспроцесів ПАТ «Концерн-Електрон».
Розкриємо сутність кожного етапу.
1. Ідентифікація допоміжних бізнес-процесів ПАТ «Концерн-Електрон», що
дублюються. З цією метою було проаналізовано всі бізнес-процеси, притаманні
кожному ПАТ. Результати проведеного аналізу наведено в табл. 1.
Як бачимо з наведеної таблиці, найбільш повторюваними допоміжними бізнеспроцесами ПАТ «Концерн-Електрон» є такі, як: ведення документообігу та програмне
забезпечення, ведення бухгалтерського обліку, охоронна діяльність, поточний ремонт та
обслуговування обладнання, ремонтно-будівельні роботи, прибирання приміщень та
території, забезпечення канцтоварами.
2. Вибір допоміжних бізнес-процесів для реінжинірингу на засадах централізації з
використанням теорії нечітких множин. Критерій функціонування підприємства мовою
теорії нечітких множин має вигляд максимізації ступеня ефективності управлінських
рішень [5].
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Таблиця 1 – Ідентифікація дублювання допоміжних бізнес-процесів
ПАТ «Концерн-Електрон» (розробка авторів)

Охоронна діяльність

Поточний ремонт та обслуговування
обладнання

Ремонтно- будівельні роботи

Реалізація продукції

Утилізація продукції

Проведення спеціалізованого навчання

Прибирання приміщень та території

Забезпечення канцтоварами

5. СП ТОВ «Сферос-Електрон»
6. Завод «Полімер-Електрон»
7. Фінансово-лізингова компанія
«Електрон-лізинг»
8. ТзОВ «Завод
Електронпобутприлад»
9. Окреме конструкторське бюро
«Текон-Електрон»
10. Побутово-харчове підприємство
«Електрон»
Усього

Ведення бухгалтерського обліку

1. Науково-виробниче підприємство
«Карат»
2. ТзОВ СП «Електротранс»
3. Завод «Електронмаш»
4. Телевізійний завод «Електрон»

Ведення документообігу та програмне
забезпечення

Підприємство

Координація виконання державних,
міжгалузевих і галузевих програм

Допоміжні бізнес-процеси

+

+

+

+

+

+

−

−

−

+

+

−
−
−
−
−

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

−
−
−
−
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

−

+

+

+

+

+

+

−

−

+

+

−

+

+

+

+

+

+

+

−

+

+

−

+

+

+

+

+

+

+

−

+

+

−

+

+

+

+

+

−

−

−

+

+

1

10

10

10

10

10

8

7

1

10

10

Алгоритм вибору допоміжних бізнес-процесів ПАТ «Концерн-Електрон» для
реінжинірингу з використанням нечітких множин можна подати як послідовність таких
етапів: формування вектора структури готовності для реінжинірингу допоміжного
бізнес-процесу на засадах централізації; формування векторів готовності бізнеспроцесів до перепроектування на засадах централізації; визначення індексів нечіткості
для кожного з допоміжних бізнес-процесів; вибір за критерієм допоміжних бізнеспроцесів для реінжинірингу на засадах централізації.
Вибір саме цієї сукупності складових критерію вибору відображає найбільш
характерні передумови забезпечення виконання допоміжних бізнес-процесів, а також
вимог, що взагалі супроводжують діяльність підприємств, що входять до складу
ПАТ «Концерн-Електрон».
У дослідженні було встановлено таку структуру готовності для реінжинірингу
допоміжних бізнес-процесів на засадах централізації:
µ ip ( K ) = (1 1 0,8 0,7 0,6 0,7),

(1)

де позиційно економічно обґрунтоване відображення вимог до складових критерію
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вибору для реінжинірингу допоміжних бізнес-процесів на засадах централізації.
У даному випадку це означає: економія витрат – 1 (найвищий); якісне забезпечення
виконання бізнес-процесу – 1 (найвищий); наявність кваліфікованих спеціалістів – 0,8
(вищий за середній); можливість використання ІТ-технологій – 0,7 (вищий за середній);
наявність засобів праці – 0,6 (не набагато вищий за середній); забезпечення керованості
процесу на рівні ПАТ «Концерн-Електрон» – 0,7 (вищий за середній).
Результати виконання кроків алгоритму вибору допоміжних бізнес-процесів
ПАТ «Концерн-Електрон» для реінжинірингу на засадах централізації подано на рис. 1.
Крок 1

Крок 2

Крок 3

Крок 4

Формування вектора структури готовності до реінжинірингу допоміжного
бізнес-процесу на засадах централізації
Формування векторів готовності бізнес-процесів до реінжинірингу на засадах
централізації:
μ1(К) = (1 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6) – ведення документообігу та програмного
забезпечення;
μ2(К) = (1 0,9 0,8 0,7 0,5 0,7) – ведення бухгалтерського обліку;
μ3(К) = (0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5) – охоронна діяльність;
μ4(К) = (0,8 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5) – поточний ремонт та обслуговування обладнання;
μ5(К) = (0,8 0,7 0,6 0,4 0,5 0,5) – ремонтно-будівельні роботи;
μ6(К) = (0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 0,4) – прибирання приміщень та території;
μ7(К) = (0,9 0,8 0,8 0,7 0,5 0,7) – підбір персоналу
Визначення індексів нечіткості ν (С) = d (IP, K) / N
Для кожного з допоміжних бізнес-процесів маємо:
ν (С1) = 0,68;
ν (С2) = 0,77;
ν (С3) = 0,7;
ν (С4) = 0,57;
ν (С5) = 0,58;
ν (С6) = 0,55;
ν (С7) = 0,73
Вибір за критерієм допоміжних бізнес-процесів для реінжинірингу на
засадах централізації:

f (i ) = max v
j

ν (С2) = 0,77;

ν (С3) = 0,7;

ν (С7) = 0,73.

Рисунок 1 – Алгоритм вибору допоміжних бізнес-процесів
ПАТ «Концерн-Електрон» для реінжинірингу з використанням нечітких множин
(розробка авторів)
На нашу думку, необхідно враховувати такі елементи критерію вибору для
реінжинірингу допоміжних бізнес-процесів на ПАТ «Концерн-Електрон»: економія
витрат, якісне забезпечення виконання робіт; наявність кваліфікованих спеціалістів;
можливість використання ІТ-технологій; наявність засобів праці; забезпечення
керованості процесу на рівні ПАТ «Концерн-Електрон».
3. Ухвалення управлінських рішень щодо реінжинірингу допоміжних бізнеспроцесів ПАТ «Концерн-Електрон».
ПАТ «Концерн-Електрон» запропоновано три управлінські рішення щодо
реінжинірингу деяких допоміжних функцій (бухгалтерія, охорона, підбір персоналу).
Більш
детально
зупинимось
на
централізації
бухгалтерських
послуг.
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Для ПАТ «Концерн-Електрон» утримання бухгалтерії потребує 295102,56 грн на 1 рік
(табл. 2) і це лише в материнській компанії. Також необхідно зауважити, що у
ПАТ «Концерн-Електрон» на кожному дочірньому підприємстві існує свій
бухгалтерський відділ, тому витрати є значно більшими.
Таблиця 2 – Розрахунок річних витрат на утримання бухгалтерії
ПАТ «Концерн-Електрон»

Стаття витрат
Оплата праці
Відрахування в соціальні фонди (%)
Амортизація комп’ютерної та офісної
техніки
Усього витрат (на місяць)
Усього витрат (на рік)
Разом витрат
Усього оброблених документів за
1 рік (шт.)
Середня вартість оброблення одного
документа

Місячний розрахунок бюджету працівників
бухгалтерії, грн
головний бухгалтер
бухгалтери (4 особи)
(1 особа)
4 540
3 300∙4=13 200
1 643,48
1 194,6∙4=4 778,4
86

86∙4 = 344

6 269,48
75 233,76

18 322,4
21 9868,8

295102,56
6 879
42,9

Тому для ПАТ «Концерн-Електрон» пропонується створити Спільний центр
обслуговування (СЦО) і перевести бухгалтерію усіх підприємств концерну на
обслуговування цьому центру.
Установлено, що пропускна спроможність СЦО визначається кількістю
співробітників СЦО, зайнятих виконанням облікових функцій, і їх навантаженням
(кількістю оброблюваних ними документів у певний період часу), причому підвищення
середнього навантаження співробітників призводить до збільшення частоти помилок,
яких вони припускаються. Забезпечення оптимальної пропускної спроможності СЦО
пов’язане зі знаходженням балансу між потребою зниження витрат на обробку одного
документа (мінімізації кількості співробітників) і необхідністю забезпечення належної
якості функціонування СЦО (мінімізації кількості помилок) [6].
Для вирішення завдання розрахунку оптимального навантаження запропоновано
науково-методичний підхід, доведений до рівня відповідної оптимізаційної економікоматематичної моделі, яка дозволяє з урахуванням залежності між відсотком помилок і
кількістю оброблюваних одним співробітником документів визначити оптимальну
кількість персоналу СЦО, зайнятого виконанням облікових функцій і відповідно рівень
навантаження на одного такого працівника [6].
Розрахунок економічного ефекту наведено в табл. 3. Загальний річний економічний
ефект від перепроектування облікових функцій на базі ПАТ «Концерн-Електрон»
становитиме 1 139,42 тис. грн. Крім безпосереднього економічного ефекту, необхідно
відзначити підвищення якості звітності, зменшення кількості помилок у звітах,
оптимізацію взаємодії з органами контролю тощо.
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Таблиця 3 – Розрахунок річного економічного ефекту від перепроектування
облікових функцій на базі ПАТ «Концерн-Електрон»
Показник
Усього оброблено документів, шт.
Середня вартість обробки одного документа
до перепроектування, грн
Середня вартість обробки одного документа
після перепроектування, грн
Фактичні витрати, тис. грн
Розрахункові витрати без перепроектування, тис. грн
Витрати на створення СЦО і передачу функцій, тис. грн
Сума економічного ефекту, тис. грн

Значення
311 316
34,5
23,77
10 740,4
7 399,98
2 201
1 139,42

Допоміжні бізнес-процеси

Нижче наведений підсумковий результат централізації управління Концерном
(рис. 2).
Бухгалтерський облік

Охоронна діяльність

Підбір персоналу

Реінжиніринг

Аутсорсинг

Реінжиніринг

Створення спільного центру
обслуговування
Економічний ефект:
1 139,42 тис. грн / рік
ТзОВ «Сейф-Варта»
Економічний ефект:
102,624 тис. грн / рік
Створення спільного центру
підбору персоналу

Рисунок 2 – Механізм централізації управління Концерном
ПАТ «Концерн-Електрон» запропоновано три управлінські рішення щодо
перепроектування деяких допоміжних бізнес-процесів. Проведені розрахунки зі
застосуванням теорії нечітких множин показали, що найбільш прийнятними варіантами
для реінжинірингу допоміжних бізнес-процесів ПАТ «Концерн-Електрон» на засадах
централізації є ведення бухгалтерського обліку, охоронна діяльність та забезпечення
підбору персоналу. У порядку пріоритетності і важливості перш за все варто
перепроектовувати такий допоміжний бізнес-процес як ведення бухгалтерського обліку.
Також за результатами досліджень варто було б створити спільний центр підбору
персоналу для всіх дочірніх підприємств ПАТ «Концерн-Електрон», а охоронну
діяльність доцільно було б передати на аутсорсинг.
Пропонуємо для ПАТ «Концерн-Електрон» створити Спільний центр
обслуговування (СЦО) і перевести бухгалтерію усіх підприємств концерну на
обслуговування даному центру. Крім того, вона забезпечить перепроектування
бухгалтерського обліку на засадах централізації і створення СЦО, що, у свою чергу, має
такі переваги [6]: забезпечення керованості процесу; відсутність ризику втрати доступу
до реалізації облікових функцій або контролю за ними; мінімізація ризику
розголошення конфіденційної інформації; можливість упровадження єдиних стандартів
реалізації облікових функцій; можливість оптимізації процесу реалізації облікових
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функцій як на рівні СЦО, так і на рівні підприємств; мінімізація організаційного опору у
процесі впровадження; можливість довгострокового планування; полегшення інтеграції
нових компаній; одержання облікових послуг за собівартістю.
Висновки. Отже, на основі узагальнення теоретичних досліджень та власних
авторських підходів запропоновано алгоритм централізації управління бізнес-процесів
промислового підприємства, який передбачає: ідентифікацію допоміжних бізнеспроцесів, що дублюються; вибір допоміжних бізнес-процесів для реінжинірингу на
засадах централізації з використанням теорії нечітких множин. Розроблено механізм
прийняття управлінських рішень щодо реінжинірингу допоміжних бізнес-процесів
ПАТ «Концерн-Електрон». Ці надбання можуть бути покладені в основу подальших
наукових досліджень, а саме: варто акцентувати увагу на розробленні механізму
альтернативного вибору бізнес-процесів для централізації, передачі на аутсорсинг тощо,
а також упровадженні в діяльність сучасних промислових підприємств.
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Реинжиниринг бизнес-процессов в централизации управления промышленным
предприятием
В статье обобщены основные подходы к реинжинирингу бизнес-процессов на основе
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Розділ 4 Проблеми управління інноваційним розвитком

централизации, осуществлено характеристику преимуществ его применения на промышленных
предприятиях, предложены этапы реализации реинжиниринга для украинских промышленных
предприятий.
Рассмотрены роль реинжиниринга бизнес-процессов в повышении эффективности
организации труда на предприятии на примере ПАО «Концерн-Электрон», а именно: обобщены
подход к централизации управления промышленным предприятием, предложен алгоритм
централизации управления бизнес-процессами, включающий идентификацию бизнес-процессов,
которые дублируются, выбор бизнес-процессов для реинжиниринга с использованием теории
нечетких множеств; принятия управленческих решений по реинжинирингу.
Ключевые слова: реинжиниринг, бизнес-процесс, централизация, теория нечетких множеств,
управленческое решение.
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National University (Lviv, Ukraine);
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Business process reengineering in the centralization of the industrial enterprises management
The aim of the article. One of the important strategic directions of the powerful independent state
with a stable economy is the development of the national economy, which requires the use of new
upgraded tools that will enable to redesign and improve the production and management activities of the
enterprise and make it more productive and competitive, while providing the economy of the financial,
labor and other resources. However, this presupposes the use of partial restructuring and in some cases
complete restructuring of the business processes.
The aim of the article is to study business processes reengineering features at domestic enterprises
and the development of business processes centralization algorithm on the example of JSC «ConcernElectron». To achieve this goal, the research identifies the following objectives: to summarize the main
approaches to the business processes reengineering on the basis of centralization; to characterize the
main stages in the reengineering implementation at industrial enterprise; to propose the selection
mechanism of the subsidiary business processes for reengineering; to determine the algorithm of the
business processes management centralization.
The results of the analysis. The paper summarizes main approaches to business process
reengineering based on the centralization; undertakes the characteristic advantages of its use at the
industrial enterprises; proposes the stages of reengineering for Ukrainian industrial enterprises. Business
process reengineering improves the efficiency of work organization at the JSC «Concern- Electron»: a
generalized approach to the centralization of the industrial enterprise management, the algorithm of the
business process management centralization that includes identification of the business processes that are
duplicated; business process selection for the reengineering using the fuzzy set theory; making
managerial decisions on reengineering.
Conclusions and directions for further research. On the basis of the generalization of theoretical
studies it is proposed a centralization algorithm of the business processes management of the industrial
enterprise, which includes: subsidiary business processes identification that are duplicated; selection of
the subsidiary business processes for reengineering based on the centralization using fuzzy set theory and
the mechanism for making managerial decisions on the reengineering of the subsidiary business
processes of JSC «Concern-Electron». Concern is offered by three managerial decisions concerning the
redesign of some subsidiary business processes. The calculations using the theory of fuzzy sets have
shown that the most viable option for business process reengineering of JSC «Concern-Electron» on the
basis of centralization is accounting, security services and recruitment ensuring. In order of priority and
importance we should primarily redesign the subsidiary business process of accounting. As the result of
the research it should be established a joint recruitment centre for all the subsidiaries of JSC «ConcernElectron» and security activities should be outsourced. These achievements can be used as a basis for
further research, namely, we should focus on the development of the alternative mechanism of selecting
the business processes for centralization, transfer to outsourcing, etc.
Keywords: reengineering, business process, centralization, fuzzy set theory, managerial decision.
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