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Мета роботи полягає у дослідженні специфіки використання принципів реінжинірингу як інноваційної форми
управлінської діяльності на підприємствах аграрної сфери. У статті визначено ключові аспекти реалізації принципів
реінжинірингу на агропідприємствах.

У ході дослідження встановлено, що однією з форм інноваційного управління на підприємствах аграрної галузі є
реінжиніринг як елемент інноваційного бізнесBпроцесу. Вказано, що впровадження методики реінжинірингу вклюB
чає в себе використання спеціальних інструментів управління, спрямованих на оптимізацію внутрішніх бізнесBпроB
цесів, мінімізацію витрат, підвищення якості, результативності та ефективності діяльності комерційної організації.

Визначено, що за допомогою використання реінжинірингових процесів підприємство має змогу скоротити проB
цесний шлях і невиробничі витрати для досягнення стратегічних і тактичних (операційних) цілей та підвищити поB
казники діяльності підприємства. Проведено емпіричний аналіз діяльності Агрофірми "Ліга" (Черкаська область,
Уманський район, с. Антонівка). Підприємству запропоновано проводити реінжинірингову діяльність на основі виB
користання методики (CSFs).

У підсумку зазначено, що використання принципів реінжинірингу в управлінні підприємством дає змогу: визнаB
чити значущість, роль і місце підприємницької структури в системі управління підприємством; допомагає встановиB
ти набір взаємопов'язаних функцій, повноважень і сферу відповідальності підрозділів/відділів та окремих працівB
ників, що унеможливлює дублювання функцій; націлює безпосередньо на виконання спільних завдань функціонуB
вання підприємства; забезпечує ефективність реалізації бізнесBпроцесів.

The basis of the successful activity of the enterprise is properly built management system. Management of the
enterprise should be aimed at preventing circumstances and eliminating risks that could lead the company to the financial
bankruptcy. Stable period of market development in which participants are engaged in its development and struggle
among themselves for competitive advantages on it does not sufficiently stimulate managers to use the tools of antiB
crisis management.

One of the forms of innovative crisis management, particularly in agricultural enterprises, is reBengineering as an
element of innovative business process. Therefore the study of theoretical and practical issues regarding the definition
and use of innovative forms of business management in the current economic environment, particularly in the field of
agricultural business is an actual problem of today, which has led to the choice of the research topic.

The purpose of the study is to investigate the specificity of using the principles of reengineering as an innovative
form of management activity in agricultural enterprises. The article identifies key aspects of implementing the principles
of reengineering at agribusinesses.

During the study was found that one of the forms of innovative antiBcrisis management at agricultural enterprises is
reBengineering as an element of innovative business process. It is stated that the implementation of the reengineering
methodology involves the use of special management tools aimed at optimizing internal business processes, minimizing
costs, improving the quality, efficiency and effectiveness of the business organization.

It is determined that due to the use of reengineering processes the enterprise is able to reduce the process path and
nonBproduction costs while achieving strategical and tactical (operational) goals and increase the performance of the
enterprise. The empirical analysis of the activity of the agronomic firm "Liga" (Cherkasy region, Uman district, Antonivka)
is conducted. The company is invited to conduct engineering activities based on the use of methodology (CSFs).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основою успішної діяльності підприємства

є його правильно вибудувана система управ�
ління. Управління підприємством повинно бути
спрямоване на попередження таких обставин і
виключення тих ризиків, які можуть призвести
підприємство до фінансового банкрутства.
Стабільний період розвитку ринку, за якого
учасники займаються його розвитком і бороть�
бою між собою за отримання конкурентних пе�
реваг на ньому, в недостатній мірі стимулює ке�
рівників до застосування інструментів антикри�
зового управління.

Однією з форм інноваційного антикризово�
го управління, зокрема на підприємствах аграр�
ної галузі, є реінжиніринг як елемент іннова�
ційного бізнес�процесу. Тому дослідження тео�
ретичних і практичних питань щодо визначен�
ня та використання інноваційних форм бізнес�
управління за сучасних умов господарювання,
зокрема у сфері аграрного бізнесу, є актуаль�
ною проблемою сьогодення, що і стало причи�
ною вибору теми дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Вивчення питання щодо обгpунтування
теоpетичних заcад інноваційного упpавління
підпpиємcтвом відображається у працях за�
хідних вчених, зокpема: Asikhia U.O. [8], Awolu�
si D.O. [8], Oprean V.B. [9], Adeyemi S. [10],
Aremu M.A. [10], Dahalin Z. [11], Yusof S.F. [11]
та ін.

Піcля запpовадження pинкових заcад гоc�
подаpювання на поcтpадянcькому економічно�
му пpоcтоpі пpоблематиці pозвитку теорії ме�
неджменту та інноваційного упpавління пpи�
cвятили свої пpаці такі вітчизняні та pоcійcькі
науковці: Нікітін П.В. [6], Єфремова Л.І. [7],
Курганов А.Н. [7], Гончаpова М.Л. [3], Киc�
лухіна І. [4] та ін. Cеpед дослідницьких праць,
у яких зоcеpеджено увагу cаме на пpоблемах
інноваційного бізнес�управління на підприєм�

As a result, it is stated that the use of principles of reengineering in the enterprise management makes it possible to:
determine the importance, role and place of the entrepreneurial structure in the enterprise management system; helps to
establish a set of interrelated functions, powers and areas of responsibility of divisions/departments and individual
employees, which prevents duplication of functions; directs directly to the fulfillment of common tasks of the enterprise
functioning; ensures the efficiency of business processes implementation.

Ключові слова: управління, інновації, бізнес;процес, реінжиніринг, аграрне підприємство.
Key words: management, innovation, business;process, reengineering, agrarian enterprise.

ствах аграрної сфери, можна відзначити робо�
ти: Бpодcького Б.Е. [1], Жаpковcької О.П. [1],
Волоcовина А.Е. [2], Ткаченко I.C. [2], Кpутика
А.Б. [5] та ін.

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Концепції, принципи, положення, висновки

і рекомендації, висвітлені у працях вказаних
науковців, створили міцний теоретичний та
методологічний базис у вирішенні питань по�
в'язаних з пошуком інноваційних рішень у
сфері управління. Однак питання щодо розроб�
ки та впровадження реінжинірингових про�
цесів як інноваційної форми управління в агро�
бізнесі, на даний час, залишаються малодослі�
дженими та потребують подальших теоретико�
методологічних розвідок. Тому це питання,
наразі особливої актуалізації, відтак обумов�
лює тему і мету дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у дослідженні специ�

фіки використання принципів реінжинірингу як
інноваційної форми управлінської діяльності
підприємствами аграрної сфери.

Зважаючи на мету, основне завдання до�
слідження полягає у визначенні ключових
аспектів реалізації принципів реінжинірингу на
агропідприємствах.

Теоретичною та методологічною основою
дослідження слугували положення і розробки
вітчизняних вчених та зарубіжний досвід з пи�
тань вивчення управлінських процесів на
підприємствах, а також особисті оцінки авто�
ра. Було використано аналітичний, моногра�
фічний, абстрактно�логічний методи досліджень,
зокрема, використання комплексно�аналітич�
ного підходу до визначення напрямів упровад�
ження реінжинірингових форм управлінської
діяльності дало змогу визначити шляхи ефек�
тивного використання ресурсного потенціалу
агропідприємства та сформувати його більш
конкурентоспроможну економічну структуру.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У період виникнення економічної кризи,
зважаючи на необхідність розробки антикри�
зових заходів і створення антикризових умов,
великого значення набуває пошук варіантів
ефективних антикризових інноваційних інстру�
ментів управління підприємством.

Поняття "реінжиніринг" і застосування
його на практиці стало популярним в останнє
десятиліття. Це пов'язано, передусім з розроб�
кою комплексної програми реінжинірингу, яка
включає в себе якісне вдосконалення бізнес�
процесів з одночасним упровадженням нових
інформаційних технологій, модернізацією
всього технологічного процесу і підвищенням
ефективності бізнесової діяльності [1, с. 57].

Реінжиніринг підприємств є різновидом
спеціальних інструментів управління, спрямо�
ваних на оптимізацію внутрішніх бізнес�про�
цесів, мінімізацію витрат, підвищення якості,
результативності та ефективності діяльності
комерційної організації [2, с. 64]. За допомо�
гою використання реінжинірингових процесів
підприємство має змогу скоротити процесний
шлях і невиробничі витрати при досягненні
стратегічних і тактичних (операційних) цілей та
підвищити показники діяльності підприємства
[3, с. 29].

Виділяють два види реінжинірингу: реінжи�
ніринг розвитку і кризовий реінжиніринг [4, с.
37]. Перший різновид передбачає використан�
ня інструментів реінжинірингу при еволюцій�
ному становленні і розвитку підприємства для
налагодження внутрішніх процесів і збережен�
ня позитивної динаміки розвитку. Інший по�
трібен у тому випадку, коли підприємство на
етапі свого існування вже кризовій ситуації [5,
с. 99]. Якщо підприємство своєчасно не вико�
ристовує принципи реінжинірингу для свого
розвитку, то, в кінцевому результаті, йому до�
ведеться застосувати кризовий реінжиніринг
як інструмент виходу зі складної економічної
ситуації [6, с. 141].

Будь�яке підприємство має право побуду�
вати схему своїх бізнес�процесів, що відпові�
дають схемі структури підприємства. Єдність
процесів реінжинірингу бізнесу і удосконален�
ня організаційної структури підприємства дає
комплексний ефект діяльності підприємства [7,
с. 3]. Як показує практика, комплексне вико�
ристання у процесі перепроектування структу�
ри підприємства (наприклад, створення або
організація відділу збуту або відділу зі збері�
гання/переробки продукції, наслідком якого є
розмежування функцій на підприємстві) та оп�

тимізації бізнес�процесів (наприклад, техноло�
гічного процесу) дало змогу б працювати
підприємству більш ефективно.

Ефективність функціонування організацій�
ної структури, вимагає розробки та реалізації
методологічних основ реінжинірингу, спрямо�
ваних на перепрофілювання бізнес�процесів,
які б забезпечували поєднання функціонально�
го і процесного підходів до управління підприє�
мством [8, с. 12].

Правильне використання інструментів сис�
темного реінжинірингу дає змогу підприємству
зробити свою економічну діяльність більш
гнучкою до змін зовнішнього середовища і
більш стійкою в жорсткій конкурентній бо�
ротьбі [9, с. 816].

Наприклад, у ході проведення досліджен�
ня пошуку інноваційних процесів управління на
підприємствах аграрної сфери, нами було за�
пропоновано одному з аграрних підприємств
Черкаської області — Агрофірма "Ліга" (Чер�
каська область, Уманський район, с. Антонів�
ка) проведення реінжинірингу організаційної
структури управління шляхом створення само�
стійних стратегічних господарських підроз�
ділів (ССГП) або бізнес�одиниць. Ці підрозді�
ли являють собою об'єднання або групу об'єд�
нань наукової, фінансової, економічної та ви�
робничо�господарської діяльності з чітко ви�
раженою спеціалізацією. Кожен самостійний
підрозділ має свою власну мету, незалежну від
інших.

ССГП працюють взаємопов'язано, в інтере�
сах підприємства, але водночас зберігається їх
самостійність і взаємна зацікавленість у спів�
праці, яка вибудовується на основі "розподілу
прибутку".

На основі реінжинірингу організаційної
структури управління, для підвищення ефек�
тивності управління формується "осередок
прибутку", який конкретизує і розподіляє
одержуваний прибуток, по кожному ССГП і в
цілому по агропідприємству. Розділені не
тільки функції, що визначають трудові права і
обов'язки кожного працюючого, а й витрати
між учасниками агропідприємства.

Проводити реінжинірингову діяльність, з
метою виявлення ключових бізнес�процесів у
роботі агропідприємства, нами пропонується
на основі використання методики (CSFs).

CSF (Critical Success Factors) — система ана�
лізу критичних чинників успіху підприємства,
дає змогу створювати і підтримувати конку�
рентні переваги, що виражаються у:

— пропозиції реального прибутку (додат�
кової вартості) споживачеві;
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— створенні істотних
труднощів при імітації кон�
курентних переваг іншими
підприємствами вже самим
фактом свого існування;

— доступі до диферен�
ційованих ринків [10, с.
117].

Загальна кількість по�
казників CSF, допомагає
визначити рівень реінжи�
нірингового процесу.

Оцінка бізнес�процесів,
за методикою аналізу кри�
тичних чинників успіху
підприємства, є найкращим
способом виявлення важ�
ливості бізнес�процесів, її
слід використовувати під
час вибору процесів, що ви�
магають реінжинірингу [11,
с. 1805].

Для Агрофірми "Ліга"
(Черкаська область, Уман�
ський район, с. Антонівка)
нами визначено такі кри�
тичні чинники успіху (CSF):
CSF1: високий рівень задо�
волення споживачів; CSF2:
висока якість продукції;
CSF3: кваліфіковані співро�
бітники; CSF4: можливості
для веденні інноваційних форм бізнесу; CSF5:
постійні клієнти.

У ході реалізації реінжинірингової діяль�
ності розглядається кожен бізнес�процес,
окремо визначається показник CSF (табл. 1).

Потім підприємством обраховується кіль�
кість CSF, на які впливає кожен бізнес�процес,
це число заноситься до останньої колонки таб�
лиці 1. Остання колонка таблиці 1 відображає

оцінку роботи кожного бізнес�процесу за шка�
лою від І до V, де V — відмінна робота, ІV —
гарна робота, ІІІ — посередня робота, ІІ — за�
довільна робота, І — погана робота.

З метою визначення бізнес�процесів, які по�
требують реінжинірингу, нами побудовано
матрицю ранжування бізнес�процесів (РБП)
(рис. 1). У матриці бізнес�процеси (БП) роз�
ділені на три зони: зона 1 — найгірша реаліза�

№ 
з/п 

 
Бізнес-процес CSF1 CSF2 CSF3 CSF4 CSF5 

Кількість 
чинників 
успіху 

Оцінка 

1 БП1 – реклама послуг та 
продукції  

+  + + + 4 ІV 

2 БП2 – підвищення 
кваліфікації  працівників 

 +  + + 3 ІІІ 

3 БП3 – визначення 
характеристики нових 
продуктів та послуг 

+ + + + + 5 V 

4 БП4 – розробка нових 
продуктів 

+  + +  3 ІІІ 

5 БП5 – визначення 
цільової аудиторії 

+ +  + + 4 ІV 

6 БП6 – дослідження 
ринку 

+ + + + + 5 V 

7 БП7 – визначення рівня 
конкурентоспроможності

+ + + + + 5 V 

8 БП8 – удосконалення 
якості продуктів та 
послуг 

+  +  + 3 ІІІ 

9 БП9 – цільовий 
маркетинг  

  +  + 2 ІІ 

10 БП10 –  складання 
планів  

 + +  + 3 ІІІ 

11 БП11 – формування 
бюджету 

+  + + + 4 ІV 

12 БП12 – оснащення 
спеціальним сучасним 
обладнанням 

 + +  + 3 ІІІ 

13 БП13 – побудова 
виробничих структур 

+  + + + 4 ІV 

14 БП14 – використання 
інноваційних технологій 

+  +  + 3 ІІІ 

15 БП15 – удосконалення 
технологічного процесу 

+ +  + + 4 ІV 

Таблиця 1. Оцінка бізнес*процесів Агрофірми "Ліга"
відповідно до методики CSF

Джерело: побудовано автором на основі проведеного дослідження.

5 БП3, БП6,  
БП7 

Найкраща

4  БП1, БП5, 
БП11, БП13,  

БП15 

   

 
 
 
Число 
CSF 

3   БП2, БП4, 
БП8, БП10,  
БП12, БП14 

  

 
 
 

Середня 

2    БП9  

1     – 

Найгірша  
Оцінка 

 V ІV ІІІ ІІ І  

Рис. 1. Матриця ранжування бізнес*процесів Агрофірми "Ліга" відповідно методики CSF
Джерело: побудовано автором на основі проведеного дослідження.
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ція БП, 2 зона — середня, зона
3 — найкраща. У зоні І—ІІ (зо�
на 1) знаходиться БП9 — цільо�
вий маркетинг, який необхідно
"лікувати" за допомогою. Це
стратегічно важливий процес,
оскільки, на даний час, його ро�
бота є незадовільною.

Процеси БП1, БП2, БП4,
БП5, БП8, БП10, БП11, БП12,
БП13, БП14, БП15, що входять
до колонок ІІІ — ІV (зона 2),
дають менше можливостей
вплинути на роботу агро�
підприємства.

За умови звільнення після
процесу реінжинірингу зони 1, відбудеться пол�
іпшення процесів в цій зоні, що значно допо�
може досягненню поставленої мети. У колонці
V (зона 3) знаходяться процеси БП3, БП6, БП7,
які незначно впливають на роботу підприєм�
ства, тому що вже наразі добре працюють. За
цими процесами достатньо лише спостерігати,
для того щоб вони так й надалі продовжували
працювати.

Отже, реінжиніринг бізнес�процесів — це
перебудова (перепроектування) ділових про�
цесів для досягнення підвищення ефективності
діяльності підприємства.

За допомого використання процесів реінжи�
нірингу Агрофірма "Ліга" (Уманський район,
с. Антонівка) має можливість:

— відмовитися від застарілих правил і норм
ведення бізнесу, що дає змогу подолати нега�
тивний вплив усталеної практики проваджен�
ня господарської діяльності;

— адекватно реагувати на ситуацію, яка
склалася у зв'язку із структурними і процедур�
ними змінами підприємства, радикально їх
змінювати, провадити інноваційну діяльність;

— покращувати економічні, фінансові та
інші показники своєї діяльності.

Упровадження реінжинірингу бізнес�про�
цесів на Агрофірмі "Ліга" (Уманський район,
с. Антонівка) дало змогу домогтися підви�
щення ефективності діяльності за рахунок
зростання продажів, збільшення прибутку
(табл. 2).

Таким чином, перепроектування організа�
ційної структури управління Агрофірми
"Ліга" (Черкаська область, Уманський район,
с. Антонівка) та аналіз бізнес�процесів в рам�
ках реінжинірингу дав змогу підприємству
вийти на новий рівень ефективності діяль�
ності в ринковому середовищі за рахунок:
нової схеми організаційної структури під�

приємства на основі реінжинірингу шляхом
створення самостійних стратегічних госпо�
дарських підрозділів (ССГП) та "осередку
прибутку".

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Надзвичайна мінливіcть pинкового cеpедо�
вища активізує деcтpуктивний вплив як екзо�
генних, так і ендогенних чинників, що cуттєво
уcкладнює умови ведення бізнеcу в Укpаїні, а
нездатніcть вітчизняних аграрних підпpиємcтв
cвоєчаcно діагноcтувати вплив вищезазначених
негативних чинників на їх діяльність обумов�
люють зростання потpеби в ефективному
управлінні.

Зважаючи на проведене дослідження слід
сказати, що використання принципів реінжи�
нірингу в управлінні підприємством дає змогу:
визначити значущість, роль і місце підприєм�
ницької структури в системі управління під�
приємством; допомагає встановити набір взає�
мопов'язаних функцій, повноважень і сферу
відповідальності підрозділів/відділів та окре�
мих працівників, що унеможливлює дублюван�
ня функцій; націлює безпосередньо на виконан�
ня спільних завдань функціонування підприє�
мства; забезпечує ефективність реалізації
бізнес�процесів.

Аналіз результатів дослідження показує,
що зміни в структурі управління аграрних
підприємств, зокрема, створення відділу про�
дажів і контроль за бізнес�процесами дадуть
змогу мобілізувати трудові ресурси, що пози�
тивно вплине на отримання кінцевого резуль�
тату. У перспективі указане дасть можливість
досягти стабільних результатів: підвищення
продуктивності праці і збільшення рентабель�
ності продажів при прогнозованих умовах ро�
боти агропідприємства.

Таблиця 2. Розрахунок показників ефективності роботи
Агрофірми "Ліга" на основі використання процесу

реінжинірингу

Джерело: розраховано автором на основі проведеного дослідження.

Період, рік 
фактичні 
дані 

очікувані 
дані прогнозовані дані Показник 

2017 2018 2019 2020 
I. Вихідні дані 

Дохід від реалізованої 
продукції, тис. грн 

87288,0  
 

118144,2 155147,1 1561171,2 

Собівартість, тис. грн 72401,4 88852,4 118673,6 118457,5 
Чисельність, ос. 412,0 412,0 412,0 412,0 

II. Розрахункові показники 
Прибуток, тис. грн 62870,9  10487,6 13374,6 14056,1 
Продуктивність праці,  
тис. грн/ос. 

402,7 469,4 501,3 550,8 

Рентабельність продажів,% 6,7 9,1 10,3 10,5 
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ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Зважаючи на результати проведеного до
слідження, вважаємо за потрібне подальші
наукові розвідки спрямовувати в руслі вив�
чення інноваційних ефективних форм реа�
лізації управлінської політики у системі
розвитку підприємств аграрної галузі, зад�
ля покращення економічного становища
України.
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