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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Тривала криза, яка охоплює всі галузі еко-

номіки країни, здійснила значний вплив на
діяльність вітчизняних підприємств. Інновацій-
ним інструментом пошуку шляхів виходу вітчиз-
няних підприємств з кризового стану, виступає
докорінне перепроектування операційної систе-
ми підприємства та структури адміністрування
його діяльності — шляхом впровадження реін-
жинірингу. Адже реінжиніринг покликаний
здійснити перепрофілювання стратегічних цілей
підприємства і оновити систему його функціо-
нування і адміністрування. Головною метою
діяльності вітчизняних підприємств в умовах
сьогодення є підвищення рівня конкурентоспро-
можності, насамперед на внутрішньому ринку
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REENGINEERING — AN INNOVATIVE TOOL FOR RESTRUCTURING MANAGEMENT DECISIONS

У статті досліджено реінжиніринг як інноваційний інструмент перебудови управлінських рішень. Встановлено,
що в умовах сьогодення реінжинірингом називають інноваційний підхід, який має на меті реалізацію змін на
підприємстві з метою підвищення ефективності виробництва та швидкості реакції підприємства на зміни ринкової
кон'юнктури. Визначено, що реінжиніринг характеризується здійсненням реструктуризаційних змін за рахунок їх
тісного зв'язку. Проаналізовано взаємодію методики та підходів у процесі інноваційної перебудови управлінських
рішень підприємства, а також визначено ключові аспекти реінжинірингу. В ході дослідження обгрунтовано найбільш
актуальні завдання реінжинірингу. Також визначено, що головною перевагою в застосуванні реінжинірингу на
підприємстві є можливість його самовдосконалення і розвитку, тому що реінжиніринг — це завжди інноваційний
процес, здатний радикально підвищити ефективність управлінських рішень.

The article reviews reengineering as an innovative tool for restructuring management decisions. It has been established
that in today's reengineering, an innovative approach is used, which aims to implement changes in the enterprise in
order to increase the efficiency of production and the speed of the company's reaction to changes in market conditions. It
is determined that reengineering is characterized by the implementation of restructuring changes due to their close
connection. The interaction of methods and approaches in the process of innovative restructuring of management decisions
of the enterprise is analyzed, as well as the key aspects of reengineering are determined. The research substantiates the
most urgent tasks of reengineering. It is also determined that the main advantage in applying reengineering in an enterprise
is the possibility of its self-improvement and development, because reengineering is always an innovative process that
can radically increase the efficiency of management decisions.
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шляхом запровадження новітніх методів управ-
ління. Необхідність подальших досліджень та
розробки загально- методичного та економіч-
но обгрунтованого здійснення реінжинірингу
зумовила проведення цього дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню сутності та особливостей за-
стосування реінжинірингу присвячені наукові
праці великої кількості вітчизняних та зарубі-
жних вчених. Різні аспекти проблематики реа-
лізації реінжинірингу досліджували соціологи,
філософи, менеджери, економісти, та інші
вчені. Фундаментальні основи теорії реінжині-
рингу були закладені роботами Хаммера М. та
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Дж. Чампі, їх послідовниками стали Сімон А.K.,
Рєпін В.В., Koзaчeнкo А.В., Ларіна Р.Р., Ді-
дух В.В., Бабак О.А.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідити інноваційні інструменти перебу-

дови управлінських рішень, виокремити ключові
методики їх застосування, обгрунтувати ефек-
тивність процесу здійснення реінжинірингу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За умов здійснення докорінної перебудови

економіки країни виникає нагальна потреба в
інноваційних інструментах та методичних реко-
мендаціях, котрі здатні допомогти підприєм-
ствам підвищувати конкурентоспроможність.
Як закордонні, так і вітчизняні підприємства
часто зустрічаються з такими проблемами, по-
долання котрих шляхом використання тради-
ційних методик менеджменту унеможливлюєть-
ся. Враховуючи вищенаведене, більшість
підприємств здійснюють пошук інноваційних
інструментів досягнення конкурентних переваг.
Рівень ефективності господарювання підприєм-
ства, певною мірою залежить від ефективного
управління бізнес-процесами. Вважаємо необ-
хідним дослідити погляди науковців стосовно
визначення сутності поняття бізнес-процес. В
першу чергу дослідимо сутність бізнес-процесу
відповідно до Державного стандарту ISO, який
характеризує бізнес-процес як стійку, цілеспря-
мовану сукупність взаємопов'язаних видів
діяльності, що за визначеною технологією пе-

ретворює входи у виходи, які
в перспективі матимуть цін-
ність для споживача.

Хаммер М. та Чампі Дж.
бізнес-процесами називають
взаємодію різних видів діяль-
ності, в рамках якої на вході
використовується один або
декілька ресурсів, а результа-
том такої дяльності діяль-
ності на виході створюється
продукт, що має цінність для
споживача [1, c. 29].

Сімоном А.К. охарактери-
зовано бізнес-процеси як су-
купність взаємопов'язаних
завдань, які необхідно вико-
нувати для досягнення бізнес-
цілей; він організовується з
метою створення доданої вар-
тості для клієнтів; може пере-
тинати функціональні та
організаційні межі [2, с. 38].

Рєпін В.В. описує бізнес-процеси у вигляді
структурованої послідовності дій із виконання
відповідного виду діяльності на всіх етапах жит-
тєвого циклу предмета його діяльності [3, c. 36].

Хоча існує велика кількість наукових по-
глядів відносно бізнес-процесів та їх іннова-
ційної перебудови, вчені виокремлюють такі
ключові підходи в вдосконаленні бізнес-про-
цесів, як покроковий і кардинальний (прорив-
ний). За таких умов шляхи докорінної перебу-
дови бізнес-процесів, ще поділяють на дві гру-
пи залежно від строку проведення на довго-
строкові і короткострокові [4, с. 95].

Перший підхід переважно направлений на
вдосконалення фрагментарних процесів в ме-
жах функціонально-спеціалізованих структур
управління для їх уніфікації і стандартизації.
Другий підхід призначений для впровадження
грандіозних змін в існуючі та планування но-
вих бізнес-процесів, які відповідатимуть змінам
мінливого зовнішнього середовища. Взаємо-
зв'язок таких підходів наведений на рисунку 1.

В умовах сьогодення реінжинірингом назива-
ють інноваційний підхід, котрий має на меті реа-
лізацію змін на підприємстві з метою підвищення
ефективності виробництва та швидкості реакції
підприємства на зміни ринкової кон'юнктури.
Синонімом реінжинірингу у фаховій літературі є
наступні терміни: бізнес-реінжиніринг (BR), пе-
репроектування бізнес-процесів (BPR), бізнес-
процесів поліпшення (BRI). В наукових колах
широко використовується термін "реінжиніринг
бізнес-процесів", який трактується як концепту-

Рис. 1. Взаємодія методики та підходів у процесі інноваційної
перебудови управлінських рішень підприємства

Джерело: сформовано авторами на основі [9].
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альний підхід М. Хаммера і Дж. Чампі до підви-
щення ефективності виробництва та швидкості
реакції підприємства на ринкові зміни [1].

Ключові аспекти реінжинірингу наведені на
рисунку 2.

Реалізація процесу реінжинірингу забезпе-
чується завдяки змін коротко- і довгостроко-
вої поведінки підприємства у ринковому сере-
довищі, а також шляхом зміни взаємодії у
підсистемі "підприємство-зовнішнє середови-
ще". Оптимізація логістичного процесу перед-
бачає застосування підходу системної інтег-
рації, який найбільш доцільно реалізувати шля-
хом використання реінжинірингу, адже це доз-
волить одночасно удосконалити такі підсисте-
ми, як постачання, виробництво, збут, складу-
вання та транспортування [5, с. 19].

Здійснення реінжинірингу — трудомісткий
та багатоступеневий процес, він потребує по-
вної віддачі та розуміння того, що відбуваєть-
ся від його ініціаторів і виконавців. У випадку
його успішного здійснення, підприємство отри-
мує велику кількість конкурентних переваг,
зміцнює свої ринкові позиції, збільшує рівень
економічної ефективності.

Тлумачний словник економіста трактує реін-
жиніринг як дієве рішення, реалізація якого дасть
найбільшу віддачу з великої варіації виробничих,
фінансових, операційних, інвестиційних чи марке-
тингових завдань. Враховуючи вищенаведене заз-
начимо, що реінжиніринг є фундаментальним пе-
реглядом і радикальною перебудовою господарсь-
ких процесів для їх значного покращення [6, с. 228].

Реінжиніринг характеризується здійсненням
реструктуризаційних змін за рахунок їх тісно-

го зв'язку. Важливо знати те,
що реінжиніринг може здійс-
нюватися не лише як перепро-
ектування окремих бізнес-
процесів, а й як докорінна
перебудова організаційної
структури підприємства.

До характерних ознак
реінжинірингу відносять:

1) орієнтацію на процеси;
2) цілеспрямованість при

розробці бізнес-проекту;
3) відмову від застарілих

схем та правил;
4) творче використання

інформаційних технологій і
нових методів під час прове-
дення змін.

Серед найбільш актуаль-
них завдань реінжинірингу
доцільно виокремити такі:

створення мережі зв'язків, використовуваної
при надзвичайних обставинах (розвиває гори-
зонтальні управлінські зв'язки); створення
організаційних передумов з метою централізації
інформаційних потоків (сприяє отриманню
інформації, класифікованої по конкретних про-
цесів); поділ функцій вищої управлінської лан-
ки компанії і створення мережі оперативних
груп (дозволяє застосувати для цих цілей тех-
нологію роботи процесних команд); створення
мотивації для творчого мислення, аналізу ситу-
ації та колективної роботи (ці принципи зміню-
ють характер роботи і дії працівників при реал-
ізації реінжинірингу); успішна координація
стратегії з центру і децентралізованого виконан-
ня рішень (реінжиніринг спирається на змішані
процеси і матричні структури управління); ство-
рення організаційних умов для реструктуризації
компанії [7, с. 57].

Оптимізація процесу надання послуг перед-
бачає застосування підходу системної інтеграції,
який найбільш доцільно реалізувати шляхом ви-
користання реінжинірингу, адже це дозволить
одночасно удосконалити такі підсистеми, як по-
стачання, збут, транспортування та складування.
У свою чергу, це створює умови для підвищення
якості надання послуг підприємством в цілому
завдяки більш надійного функціонування окре-
мих бізнес-процесів, забезпечуючи досягнення
синергетичного ефекту [8, с. 77]. Проте головною
перевагою в застосуванні реінжинірингу на
підприємстві є можливість його самовдоскона-
лення і розвитку, тому що реінжиніринг — це зав-
жди інноваційний процес, здатний радикально
підвищити ефективність управлінських рішень.

Ключові аспекти реінжинірингу 

1-й. Технологічний 

- більш ефективне використання наявних на підприємстві 

матеріально-речових ресурсів; 

- можливість застосування більш досконалих засобів 

виробництва 

2-й. Організаційний 

- революційні зміни у виробничих силах 

3-й. Економічний 

- в результаті застосування реінжинірингу з’являються 

ефективні підприємства, що мають конкурентні переваги не в 

силу ефектів від масштабу і різноманітності діяльності. 

Рис. 1. Ключові аспекти реінжинірингу
Джерело: сформовано авторами на основі [7].
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ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Підсумовуючи вищенаведене, зауважимо, що
специфіка функціонування сучасної економіки
зумовлена важким конкурентним середовищем,
котре вимагає від підприємств постійно запровад-
жувати нововведення і, як наслідок, здійснювати
докорінне інноваційне переосмислення своєї
діяльності і перепрофілювання управлінських
рішень. У сучасних реаліях, відмінна репутація,
дієвий фінансовий контроль та відсутність боргів
не є гарантією успіху підприємства: адже для цьо-
го вже потрібні топові менеджери, акцентування
уваги на потребах клієнтів, дієва модель прийнят-
тя управлінських рішень та їх правильна реаліза-
ція. Реінжиніринг — інноваційний інструмент пе-
ребудови управлінських рішень, який мають вико-
ристовувати підприємства. Керівники і топ менед-
жери підприємств обов'язково мають змінити ме-
тодику своєї роботи, а підприємства — замінити
старі прийоми на докорінно нові. В кінцевому ре-
зультаті, після здійснення реінжинірингу позитив-
ний результат можливий лише для підприємств,
все організували навколо процесів. Велика
кількість ділових процедур, які виконуються в про-
цесі здійснення реінжинірингу утворюють бізнес-
процес, який в результаті застосування нових
функцій та оптимізації старих моделей, сприяє
оновленню бізнес-системи, покликаної підвищи-
ти конкурентоспроможність підприємства.
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