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The technology of reengineering of specialized information systems is
offered, which allows determining the option of reengineering of
automated working places, which will maximize the effect of specialized
information system, namely, completeness and reliability of information
support of business processes, in a limited budget.
The article analyzes the existing approaches to reengineering of
information systems, methods and models used to form a rational version
of design solutions, identifies the features of reengineering of specialized
information systems, formed the technology of reengineering of
specialized information systems. The proposed technology of
reengineering of specialized information systems can be used to improve
the performance of the organization, which depends on the completeness
and reliability of information support of business processes.
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Вступ. Одним із інструментів покращення показників діяльності підприємства є
впровадження спеціалізованих інформаційних систем (СІС) для отримання та обробки даних
під час виконання бізнес-процесів [1].
Під СІС розуміється інформаційна система збору та обробки даних на робочих місцях
персоналу, ступінь автоматизації якої впливає на показники діяльності підприємства. Від
ступеня автоматизації отримання та обробки даних під час виконання бізнес-процесів на
робочих місцях залежить імовірність виникнення помилок, достовірність отриманих даних, а,
відповідно, якість кінцевого результату його виконання, яка виражається в значеннях
показників діяльності підприємства [2]. Таким чином, для керівництва підприємства
доцільним є вкладання витрат та використання ресурсів в максимальне покращення таких
показників. Одним з механізмів покращення показників діяльності підприємства, зниження
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імовірності виникнення помилок введення та обробки даних може стати реінжиніринг
існуючої СІС, а саме:
- модифікація функціоналу СІС з метою виправлення критичних помилок
програмного коду без критичної зміни СІС;
- повне або часткове перетворення внутрішньої структури програного забезпечення
(рефакторинг);
- переробка інтерфейсу користувача без зміни структури СІС (редизайн);
- зміна структури технічного забезпечення, структури бази даних [3-4].
Не існує загальноприйнятої методології реінжинірингу ІС [5]. Більшість підходів до
реінжинірингу ІС концентруються на етапі вибору базового варіанту реінжинірингу ІС, тобто
варіанту реінжинірингу ІС в цілому [6].
На теперішній час визначаються загальноприйняті фази реінжинірингу ІС: оцінювання
характеристик існуючої системи, аналіз рішень з реінжинірингу ІС, реінжиніринг ІС,
впровадження ІС [7]. Визначення таких фаз не описує конкретних кроків оцінювання
характеристик існуючої системи та реінжинірингу ІС з практичної точки зору.
Ще один загальновідомий підхід до реінжинірингу ІС базується на моделі «підкова»,
який зазвичай застосовують для реінжинірингу програмних продуктів [8]. Цей підхід
передбачає визначення архітектури існуючої ІС, аналіз архітектури існуючої системи на
відповідність вимогам, реалізація нової архітектури ІС у відповідності вимогам, розробка ІС у
відповідності до нової архітектури.
Підхід до реінжинірингу ІС на базі моделі «підкова» не розраховано на реінжиніринг ІС
без втручання в програмний код [9]. Зазначені підходи до реінжинірингу ІС не враховують
залежність ефекту реінжинірингу СІС безпосередньо на показники діяльності підприємства, а
саме ефективність реінжинірингу автоматизованих робочих місць (АРМ) на повноту та
достовірність первинних даних бізнес-процесів підприємства.
Матеріали та методи.
Оцінювання ефективності реінжинірингу АРМ СІС з точки зору впливу повноти та
достовірності первинних даних бізнес-процесів на показники діяльності підприємства може
здійснюватись на основі низки моделей, методів та критеріїв, інтеграція яких дозволить
сформувати технологію реінжинірингу СІС. Для даної розробки буде розглянута інтеграція:
- методу оцінювання ефективності модернізації СІС;
- моделі СІС;
- методу формування організаційно-технічної структури СІС;
- моделі інформаційного супроводу бізнес-процесів;
- критерію оцінювання повноти інформаційного супроводу бізнес процесів;
- критерію вибору організаційно-технічної структури та [10-14].
Агрегація часткових показників ефективності СІС з точки зору забезпечення
покращення показників діяльності підприємства буде виконана з використання методів
згортки критеріїв.
Результати дослідження.
На основі розроблених моделі інформаційного супроводу бізнес-процесів, моделі СІС,
методу формування організаційно-технічної структури СІС, методу оцінювання ефективності
модернізації СІС пропонується розробити технологію реінжинірингу СІС, яка деталізує фази
оцінювання характеристик існуючої СІС та реінжиніринг СІС загальноприйнятих підходів до
реінжинірингу (рис.1).
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Рис. 1. Технологія реінжинірингу СІС
Фаза «Оцінювання характеристик існуючої СІС» включає наступні кроки:
Крок 1 – «Аналіз інформаційного забезпечення та функціональної структури існуючої
СІС», застосовуючи метод формування організаційно-технічних структури СІС, модель
інформаційного супроводу бізнес-процесів передбачає:





- декомпозицію бізнес процесів підприємства Diji = diji k ij ;
i
- визначення функціональної структури СІС F = f m  ;
is
- визначення вузьких дій бізнес процесів: Dij   Dij ;

i



- визначення наборів даних

i

DS = dsij k h
i iji ijikij

i








інформаційного забезпечення

бізнес-процесів підприємства з відповідними коефіцієнтами важливості
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де Dij – множина дій для кожного lij елементу pi бізнес-процесу; d ij k – k -та дія lij
i iji
i
i
i
елементу pi процесу, елемент множини Dij ; k – порядковий номер дії lij елементу pi процесу,
i
i
k = 1,Kij ; Fis – множина функцій CІС; f m – функція CІС, що забезпечує певну дію або групу дій

i

елементів процесу; m – індекс порядкового номеру функції, m = 1,M ; Dij  – множина дій

i

елементів процесів які за узагальненими висновками експертизи є вузькими, критичними і
пов’язані з високим ступенем ризику; DS - множина усіх даних, отриманих при інформаційному
супроводі бізнес-процесів підприємства; dsij k h
– h - ті дані, що отримані при виконанні

i iji ijikij
i
дії d ij k елементу lij , процесу pi , h = 1, H ;  – множина коефіцієнтів важливості даних;
i iji
i
dsij k h
– коефіцієнт важливості для даних dsij k h
.
i iji ijikij
i iji ijikij
i
i

Даний крок дає можливість проводити аналіз поточної повноти інформаційного
забезпечення бізнес-процесів та аналіз відповідності інформаційного забезпечення бізнеспроцесів нормативним вимогам та регламентам.
Крок 2 – «Аналіз впливу наявності та достовірності даних при поточному
інформаційному забезпеченні на цільові показники діяльності підприємства», застосовуючи
модель СІС, передбачає визначення достовірності отримання даних в залежності від ступеня
автоматизації бізнес-процесів, а відповідно функціональну повноту інформаційного супроводу
процесів підприємства с точки зору впливу наявності та достовірності даних при відповідному
ступеню автоматизації інформаційних бізнес-процесів на покращення цільових показників
діяльності:


I Ji K iji Hiji k iji
S =     
ij k h
 ij k h

i iji iji k ij
i iji iji k ij
i
i ,
=1 i =1 ji =1k ij =1h ij k =1
i
i iji
impij k h
i iji iji k ij
i
де S

–

функціональна

повнота

інформаційного

супроводу

процесів

підприємства;

ij k h
– нормований коефіцієнт важливості даних dsij k h
; ij k h
–
i iji iji k ij
i iji iji k ij
i iji ijikij
i
i
i
коефіцієнт достовірності отримання даних dsij k h
i ij ij k

i

впливу даних dsij k h
i ij ij k

i

i iji

; imp ij k h
i iji iji k ij

– бінарна оцінка

i

на  -тий показник діяльності підприємства;  – порядковий

i iji

номер показника діяльності підприємства  = 1,  .
Крок 3 – «Аналіз поточного ефекту функціонування кожного АРМу СІС», застосовуючи
метод оцінювання ефективності модернізації СІС, передбачає визначення інтегрованого
показника рівня достовірності отриманих даних на кожному робочому місці:


Fl =    wp ,

=1
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де  wp – інтегрований показник рівня достовірності отриманих даних на кожному робочому

місці  wp ;  wp – інтегрований коефіцієнт вагомості робочого місця wp .


Фаза «Оцінювання варіантів реінжинірингу СІС» включає наступні кроки:
Крок 1 – «Формування множини альтернативних варіантів проектних рішень СІС».
Крок 2 – «Експертне оцінювання повноти інформаційного супроводу бізнес-процесів
для визначених варіантів СІС» за критерієм оцінювання повноти інформаційного супроводу
бізнес-процесів KR = f (S) → max .
Крок 3 – «Розрахунок значень ефекту функціонування СІС у цілому для кожного
варіанту модернізації сукупності АРМ з урахуванням коефіцієнтів вагомості АРМ».
Крок 4 – «Співвідношення значень ефекту функціонування з витратами на технічні
засоби та програмне забезпечення для кожного з варіантів, перевірка на відповідність заданим
витратним обмеженням».
Крок 5 – «Експертне оцінювання організаційно-технічної структури визначених
варіантів
СІС»
за
критерієм
вибору
організаційно-технічної
структури
  wp  wp

 ,
K = max 
=1 c wp
де K – критерій вибору організаційно-технічної структури СІС;  wp – інтегрований

коефіцієнт вагомості робочого місця wp ;  wp – нормований покажчик відповідності



можливостей СІС вимогам збору/видачі інформації на робочому місці wp , який може
змінюватися у діапазоні від 0 до 1; c wp – сукупні витрати на реалізацію організаційно-


технічної структури СІС на робочому місці wp .

Крок 6 – «Експертне оцінювання ефективності реінжинірингу кожного варіанту СІС» за

критерієм Fl =    wp → max .

=1
Крок 7 – «Визначення раціонального варіанту реінжинірингу робочих місць СІС при
заданих витратних обмеженнях».
Обговорення результатів. Апробація зазначених методів та моделей, інтегрованих в
технологію реінжинірингу, застосовано для пошуку раціонального варіанта проектного
рішення реінжинірингу робочих місць СІС бізнес процесів Комунального некомерційного
підприємства Харківської обласної ради «Обласний центр служби крові». Технологія
реінжинірингу СІС визначає ступінь автоматизації кожного АРМу СІС, при якому буде
забезпечено максимальне покращення показників діяльності підприємства в межах виділеного
фінансування на реінжиніринг СІС.
Висновки. Застосування запропонованої технології реінжинірингу СІС дозволяє
оцінювати варіанти реінжинірингу АРМ СІС з точки зору забезпечення максимальної повноти
та достовірності інформаційного забезпечення бізнес-процесів; визначати раціональний варіант
організаційно-технічної структури АРМів СІС, який дозволяє максимально підвищити
показники діяльності підприємства.
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