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чумак Л. Ф. Актуальні проблеми реінжинірингу виробничих підприємств

Метою статті є дослідження проблем реінжинірингу промислових підприємств і визначення ефективних шляхів їх вирішення. Досліджено сут-
ність процесу реінжинірингу, умови та доцільність проведення реінжинірингу. Визначено елементи системи принципів реінжинірингу, його ета-
пи, проблеми реалізації та типові помилки, які виникають при проведенні реінжинірингу. Встановлено, що проведення реінжинірингу має тісно 
пов’язуватися зі стратегіями промислового підприємства з метою досягнення максимальної ефективності діяльності підприємства та запо-
бігання додатковим витратам. Реінжиніринг промислового підприємства повинен підкріплюватися відповідною організаційною структурою, 
належною інформаційної технологією та сучасними стратегічними міркуваннями. 
Ключові слова: інновація, інноваційна активність, реінжиніринг, виробничі процеси, управлінські процеси.
Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 12. 
Чумак Лариса Федорівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та організації діяльності суб'єктів господарювання, 
Українська інженерно-педагогічна академія (вул. Університетська, 16, Харків, 61003, Україна)
E-mail: Larisa_Chumak@ukr.net

УДК 330.341
Чумак Л. Ф. Актуальные проблемы реинжиниринга 
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Целью статьи является исследование проблем реинжиниринга про-
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системы принципов реинжиниринга, его этапы, проблемы реализации 
и типичные ошибки, возникающие при проведении реинжиниринга. 
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предотвращения дополнительных расходов. Реинжиниринг промыш-
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гией и современными стратегическими соображениями. 
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enterprises and determining the efficient ways of their solution. The essence 
of process of reengineering, conditions and expediency of carrying out reengi-
neering were researched. Elements of the system of principles of reengineer-
ing, its stages, problems of implementation, and typical errors arising during 
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Найбільш актуальним питанням для промис-
лових підприємств сьогодні є питання реор-
ганізації на інноваційних засадах, оскільки 

зменшується кількість інноваційно активних підпри-
ємств, гальмується розвиток високотехнологічних 
галузей промисловості. Це призводить до зниження 
рівня конкурентоспроможності національної еконо-
міки [4]. Проблема реорганізації дуже складна, осо-
бливо враховуючи жорсткі умови ринкової конкурен-
ції та вплив інших зовнішніх і внутрішніх факторів. 
Вирішення її пов’язано з низкою процесів: розроб-
кою інноваційної стратегії реінжинірингу; створен-
ням ефективної системи управління реінжинірин-
гом; формуванням системи постреінжинірингового 
управління з метою отримання сталого економічного 
розвитку підприємства. Крім того, функціонування 
сучасних виробничих підприємств в умовах домі-
нування складних технічних систем вимагає вико-

ристання нелінійного синергетичного підходу, який 
дозволяє когерентно поєднати перепроектування 
технологічних процесів, інноваційно-технічну модер-
нізацію активної частини основних фондів, рекон-
струкцію пасивної частини основних фондів, реорга-
нізацію бізнес-процесів і перевести систему на нову, 
якісну технологічну платформу.

Дослідженням науково-теоретичних і практич-
них основ реінжинірингу підприємств присвячені 
праці багатьох вчених: Абдікєєва Н. [1], Андерсена Б. 
[2], Охріменко О. [5], Робсона М. [6], Ситник О. [7], 
Таранюка Л. [9], Череп А. [12] та ін.

Слід зауважити, що швидкі зміни середовища 
вимагають постійних досліджень у напрямку підви-
щення ефективності та конкурентоспроможності 
діяльності промислових підприємств. Тому акту-
альним остається пошук дієвих процесів, методів та 
інструментів, що сприятиме утриманню виробничих 
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підприємств як бази національної економіки та їх 
сталому розвитку.

Метою статті є дослідження проблем реінжині-
рингу промислових підприємств і визначення ефек-
тивних шляхів їх вирішення. 

Більшість учених під реінжинірингом розуміють 
фундаментальне переосмислення і радикальне 
перепроектування ділових процесів для досяг-

нення різких, стрибкоподібних поліпшень сучасних 
показників діяльності компаній, таких як вартість, 
якість, сервіс і темпи.

За своєю сутністю реінжиніринг базується на 
впровадженні інновацій у всі сфери та процеси під-
приємства. Ситуація з упровадженням інновацій в ді-
яльність промислових підприємств України наведено 
в табл. 1 [8]. 

У цілому інноваційну активність промислових 
підприємств можна охарактеризувати як низьку. 
Найчастіше до ефективних шляхів підвищення ін-
новаційної активності відносять: вдосконалення ін-
струментів державної підтримки інноваційної діяль-
ності підприємств, вдосконалення системи надання 
пільгових кредитів, страхування ризиків, створення 
діючої інформаційної системи щодо інновацій на дер-
жавному рівні та ін. [3; 11].

Підприємство, що прагне вижити або поліп-
шити своє положення на ринку, повинне постійно 
вдосконалювати технології виробництва, способи 
організації ділових процесів та процесів управління. 
Якщо на підприємстві виникає потреба суттєвої ре-
організації діяльності, то використовується реінжи-
ніринг – усі перетворення починаються ніби з «чи-
стого аркуша». Саме цим реінжиніринг відрізняється 
від вдосконалення або реструктуризації. На відміну, 
наприклад, від автоматизації сутність реінжинірингу 
полягає в новаторстві, в залученні новітніх техно-
логічних можливостей для досягнення абсолютно 
нових цілей. Це один з найскладніших елементів ре-
інжинірингу – вміння знайти нові, незнайомі можли-
вості технології.

Виділяють три типи підприємств, для яких реін-
жиніринг є потрібним і доцільним: 
 підприємства, що знаходяться на межі краху 

у зв’язку з тим, що ціни на товари помітно 
вище і/чи їх якість (сервіс) помітно нижче, 
ніж у конкурентів. Якщо ці підприємства 
не зроблять рішучих кроків, вони неминуче 
розоряться;

 підприємства, що не мають у нинішній мо-
мент ускладнень, але передбачають немину-
чість виникнення важковирішуваних про-

таблиця 1

Кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації

Рік

питома вага 
підприємств, 

що впро-
ваджували 
інновації, %

Впровад-
жено нових 

технологічних 
процесів, од.

У т. ч. 
маловідходні, 

ресурсо-
зберігаючі

Впроваджено 
виробництво 
інноваційних 

видів 
продукції,  

найменувань

З них нові 
види техніки

питома вага 
реалізованої 
інноваційної 

продукції 
в обсязі 

промислової, %

2000 14,8 1403 430 15323 631 9,4

2001 14,3 1421 469 19484 610 6,8

2002 14,6 1142 430 22847 520 7,0

2003 11,5 1482 606 7416 710 5,6

2004 10,0 1727 645 3978 769 5,8

2005 8,2 1808 690 3152 657 6,5

2006 10,0 1145 424 2408 786 6,7

2007 11,5 1419 634 2526 881 6,7

2008 10,8 1647 680 2446 758 5,9

2009 10,7 1893 753 2685 641 4,8

2010 11,5 2043 479 2408 663 3,8

2011 12,8 2510 517 3238 897 3,8

2012 13,6 2188 554 3403 942 3,3

2013 13,6 1576 502 3138 809 3,3

2014 12,1 1743 447 3661 1314 2,5

2015 15,2 1217 458 3136 966 1,4

2016 16,6 3489 748 4139 1305 ...
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блем, пов’язаних, наприклад, з появою нових 
конкурентів, зміною вимог клієнтів, зміною 
економічного оточення та ін.; 

 підприємства, що не мають проблем зараз, не 
прогнозують їх у близькому майбутньому. Це 
підприємства-лідери, що проводять агресивну 
маркетингову політику, не задовольняються 
хорошим поточним станом і бажають за допо-
могою реінжинірингу добитися кращого.

Найбільш ефективними результатами проведен-
ня реінжинірингу можна вважати стрімкість 
перетворень, налаштованість персоналу на 

швидку зміну характеру робіт, формування в кожного 
виробника однакового розуміння майбутнього підпри-
ємства та свого персонального вкладу в досягнення 
результату, отримання середовища для професійного, 
творчого та кар’єрного зростання працівників. 

Систему принципів реінжинірингу відображено 
на рис. 1.

При зменшенні кількості узгоджень йдеться 
про стирання граней між функціональними підрозді-
лами і про перехід до управління «змішаними» під-
розділами.

Однією з характерних ознак є спрямованість 
pеінжиніpингу на процеси, а не на функції. Серед усіх 
концепцій менеджменту, які походять від процесів, 
pеінжиніpинг є найбільш ефективним. Сучасний стан 
інформаційних технологій зумовив його революцій-
ність. Pеінжиніpинг – це новаторський метод реорга-
нізації бізнесу. Головною метою pеінжиніpингу є різ-
ке прискорення реакції підприємства на зміни вимог 
споживачів (або на прогноз таких змін) при багато-
разовому зниженні витрат всіх видів.

Процес реінжинірингу починається з розробки 
«образу» підприємства – які стратегічні цілі слід до-
сягти та як слід розвиватися підприємству за для цьо-
го. Для сучасних промислових підприємств України, 
що існують у складному внутрішньому середовищі та 
знаходяться під впливом вимог зовнішнього середо-
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Об’єднання робочих процедур 

Прийняття самостійних рішень виконавцями 

Можливість паралельного виконання робіт 

Можливість різних варіантів виконання процесів 

Можливість вибору місця виконання робочих процедур 

Зменшення кількості узгоджень 

Зменшення кількості перевірок і управляючих дій 

Рис. 1. принципи реінжинірингу

Об’єднання робочих процедур (горизонтальне 
стискування процесу) проводиться з метою запобі-
гання помилкам і затримання процесу.

Прийняття самостійних рішень приводить до 
вертикального стискування, що підвищує віддачу від 
кожного працівника.

Паралельне виконання робіт дозволяє відсто-
ронити зайву інтеграцію.

Використання різних варіантів виконання про-
цесів дозволяє однаково виконувати виробництво 
масової продукції.

Можливість вибору місця виконання робочих 
процедур сприяє якості та строкам виконання робіт.

Перевірки і керівні дії безпосередньо не ство-
рюють матеріальних цінностей, тому завдання реін-
жинірингу – скоротити їх до економічно доцільного 
рівня. Традиційні процеси насичені подібними крока-
ми, єдине призначення яких – контроль дотримання 
виконавцями прийнятих правил.

вища, цей етап реінжинірингу не є простим – треба, 
з одного боку, враховувати реалії стану основних за-
собів, трудового фактора, фінансових ресурсів, а, з ін-
шого боку, – жорсткі конкурентні умови щодо якості 
та ціни продукції. 

Наступним кроком реінжинірингу є аналіз су-
часної діяльності підприємства. Для аналізу викорис-
товуються методи SWOT-аналізу, традиційні методи 
діагностики економічного становища підприємства, 
статистичні методи та інші, які може дозволити під-
приємство в існуючих умовах.

Після отримання та аналізу результатів перехо-
дять до розробки нового бізнесу. У межах цьо-
го процесу створюються нові або змінюються 

існуючі процеси виробництва, інформаційна система, 
що пов’язана з виробничими процесами, проводить-
ся тестування нових виробничих процесів. Реаліза-
ція реінжинірингу супроводжується інформаційним, 
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правовим, ресурсним, методологічним, соціальним, 
PR-забезпеченням [9]. У разі задовільних результатів 
попереднього етапу, впроваджується новий бізнес. 

Протягом всього процесу реалізації реінжині-
рингу проводиться моніторинг змін та адаптації ін-
новацій та контроль ризиків.

У вітчизняній промисловості необхідність пере-
ходу до гнучкого виробництва, орієнтованого 
на клієнта, так само, як і в більш розвинутих 

країнах світу, обумовлена суттєвими змінами в тех-
нологіях, ринках збуту і потребах клієнтів. Прагнучи 
вижити в конкурентному середовищі, українські під-
приємства змушені прикладати все більше зусиль для 
управління змінами, та у намаганні відповідати вимо-
гам ринку їм доводиться змінювати базові принципи 
власної організації: здійснювати перехід від орієнтації 
на функціональні складові до орієнтації на процеси.

Проведення реінжинірингу на вітчизняних 
підприємствах має специфічні особливості, які 
пов’язані з тривалим використанням командно-адмі-
ністративної системи управління, неоптимальною 
системою контролю, негнучкістю виробничих та 
управлінських процесів, дублюванням функцій різ-
ними підрозділами та ін. [10].

Промисловим підприємствам потрібні значні 
капітальні вкладення для подолання технологічного 
відставання і створення гнучкого сучасного вироб-
ництва – в автоматизацію технічної, технологічної, 
організаційної підсистем підприємств, у інформацій-
ні системи, у перепідготовку персоналу.

Реінжиніринг промислового підприємства – 
складний і затратний процес. Деякі керівники під-
приємств вважають, що в теперішніх умовах (великі 
основні фонди, низка інвестиційна активність, зна-
чні ризики, нестійке зовнішнє середовище та ін.) до-
цільніше створити нове виробництво, ніж змінювати 
існуюче, під яке вже сформовані система управління 
та організація виробничого процесу. У зв’язку з цим 
виникає потреба забезпечення належної мотивації 
керівництва, оскільки без його впевненості в необхід-
ності перебудови підприємства неможливо домогти-
ся запланованого кінцевого результату реінжинірин-
гу. У цілому, для забезпечення бажаного результату 
ефективним є використання проектного управління зі 
всіма його принципами, вимогами, функціями та ме-
тодами, що вимагає додаткових витрат і підготовки. 

Реалізація всіх процесів реінжинірингу пови-
нна супроводжуватися значною інформаційною під-
тримкою: чітко організований збір, обробка та аналіз 
даних щодо ходу виконання планових показників та 
їх відповідність встановленій стратегічній меті, крім 
того, широко висвітлюватися в засобах внутрішньої 
інформації підприємства, що забезпечує розуміння 
всіма того, що робиться. У межах проектного управ-
ління (а для інжинірингу це особливо важливо) необ-

хідно чітко визначати та розподіляти ролі, обов’язки 
та відповідальність кожного учасника для забезпе-
чення результату та висвітлювати окремо досягнен-
ня, які супроводжують реінжиніринг та підвищують 
ефективність бізнесу. 

Однією з головних причин невдалого реінжині-
рингу стає проблема нерозуміння суті й мети ведення 
даного процесу. Призвести до цього може:
 необґрунтовані терміни реалізації реінжині-

рингу;
 нечітке розуміння персоналом організації 

змін;
 неефективне використання методів та інстру-

ментів моделювання нових бізнес-процесів;
 відстороненість вищого керівництва підпри-

ємства від впровадження реінжинірингу;
 неякісне формування системи цілей.

Остання з наведених проблем, як показує прак-
тика, є найбільш небезпечною, тягне появу 
інших на різних етапах проведення реінжині-

рингу та може призвести до незадовільного результа-
ту. Для запобігання цьому слід враховувати можливі 
типові помилки проведення реінжинірингу:
 слід проектувати новий процес, а не нама-

гатися модернізувати існуючий. Фахівці по-
чинають застосовувати різні нераціональні 
методики, коли усвідомлюють, що не дося-
гли бажаних результатів. Не можна прагнути 
часткових поліпшень замість реалізації одні-
єї радикальної перебудови процесів – це не 
дає синергетичного ефекту;

 невірна оцінка корпоративної культури ком-
панії. Старі принципи перешкоджають по-
вноцінному реінжинірингу;

 непослідовність освоєння новації – несвоє-
часність завершення реінжинірингу. Відмова 
від реінжинірингу при перших труднощах; 

 нераціональне розподіл завдань з освоєння ін-
новації: співробітники нижчих рівнів не мають 
достатньо широкого бачення, яке необхідно 
для реінжинірингу; бізнес-процеси завжди 
перетинають організаційні межі підприємства 
і поширюються на кілька підрозділів; 

 недостатнє ресурсне забезпечення. Реінжи-
ніринг повинен здійснюватися самостійно,  
а не як елемент інших заходів.

ВИСНОВКИ
Сучасне зовнішнє економічне середовище ха-

рактеризується високою динамічністю: постійні змі-
ни потреб споживачів, зміни на ринках збуту, вироб-
ничих технологій, технологій управління та ін., що 
викликає потребу в підвищенні конкурентоспромож-
ності промислових підприємств, перегляду стратегій 
і тактик. Усе це приводить до необхідності проведен-
ня реінжинірингу, що повинно тісно пов’язуватися зі 
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стратегіями промислового підприємства з метою до-
сягнення максимальної ефективності його діяльності 
та запобігання додатковим витратам.

Реінжиніринг промислового підприємства має 
підкріплюватися відповідною, необхідною для цього 
організаційною структурою, належною інформацій-
ною технологією і сучасними стратегічними мірку-
ваннями. Реінжиніринг неможливо здійснювати ав-
тономно.

Підготовка та проведення реінжинірингу по-
требує вивчення існуючого світового досвіду та 
його адаптації до потреб конкретного промислово-
го підприємства, урахування можливих типових по-
милок з метою досягнення бажаного стратегічного 
результату.                   
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