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Прохорова В. В., Чобіток В. І. Організаційно-управлінське забезпечення реінжинірингу бізнес-процесів  
на підприємстві в умовах цифровізації

Метою статті є  аналіз організаційно-управлінського забезпечення реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві в умовах цифровізації. За 
результатами проведеного дослідження виявлено, що в турбулентних умовах господарювання для покращення фінансово-економічного стану 
бізнес-процесів на вітчизняних підприємствах виникає потреба у використанні інноваційно-прогресивних технологій, однією з яких є технологія 
реінжинірингу. Головною метою реінжинірингу бізнес-процесів є якісне вдосконалення конкретних сфер діяльності підприємств. Сутність фор-
мування  бізнес-процесів підприємства полягає в розробці та адаптації системи управління підприємством відповідно до сучасних викликів в 
умовах цифровізації. Для кожного бізнес-процесу формується сукупність вхідних ресурсів, правила роботи та очікувані результати. Технології 
цифровізації забезпечення реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві дозволяють організувати найбільш персоналізовану взаємодію, якій 
віддає перевагу більшість клієнтів. Цифрові канали зв’язку, штучний інтелект, роботизація – все це повинно впроваджувати підприємство для 
досягнення успіху. Цифрова трансформація бізнес-процесів на підприємстві покликана забезпечити умови для прийняття  ефективних управлін-
ських рішень, щоб швидко адаптувати роботу до вимог сучасності та відповідати потребам споживачів. Процес забезпечення реінжинірингу 
бізнес-процесів на підприємстві на засадах цифровізації відкриває можливості до інноваційних шляхів їх розвитку, що стало ефективним завдяки 
великій кількості застосовуваних інструментів.
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Prokhorova V. V., Chobitok V. I. The Organizational and Managerial Provision of Business Processes Reengineering at Enterprise  
in the Conditions of Digitalization

The article is aimed at analyzing the organizational and managerial provision of the reengineering of business processes at enterprise in the conditions of digi-
talization. According to the results of the research, it is identified that in turbulent economy conditions to improve the financial and economic state of business 
processes at domestic enterprises, there is a need to use innovative and progressive technologies, one of which is the reengineering technology. The main goal 
of business process reengineering is qualitative improvement of specific spheres of activity of enterprises. The essence of the formation of business processes of 
enterprise is the development and adaptation of the enterprise management system in accordance with modern challenges in the conditions of digitalization. 
For each business process, an aggregate of input resources, rules of work and expected results are formed. The digitalization technologies to provide the reen-
gineering of business processes at enterprise allow to organize the most personalized interaction, which is preferred by most customers. Digital communication 
channels, artificial intelligence, robotics – all this should be implemented by the enterprise to achieve success. The digital transformation of business processes 
at enterprise is designed to provide conditions for making effective managerial decisions in order to quickly adapt the work to the requirements of our time and 
meet the needs of consumers. The process of providing the reengineering of business processes at enterprise on the basis of digitalization opens up opportuni-
ties for innovative ways of their development, which has become effective due to the large number of the instruments used.
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У турбулентних умовах господарювання, для по-
кращення фінансово-економічного стану біз-
нес-процесів, на вітчизняних підприємствах 

виникає потреба у використанні інноваційно-про-
гресивних технологій, однією з яких є технологія ре-
інжинірингу. Головною метою реінжинірингу бізнес-
процесів є якісне вдосконалення конкретних сфер 
діяльності підприємств. Сутність формування бізнес-
процесів підприємства полягає в розробці й адаптації 
системи управління підприємством відповідно до су-
часних викликів в умовах цифровізації. Для кожного 
бізнес-процесу формується сукупність вхідних ресур-
сів, правила роботи та очікувані результати. 

На ефективну діяльність підприємства, яке 
потребує проведення кардинальних змін, великий 
вплив мають виробничі та кадрові потенційні ресур-
си. Вектор розвитку виробничих ресурсів направ-
лений на формування стратегічних господарських 
питань, організацію ефективного виробничого про-
цесу, фірмової культури, застосовування прогресив-
ної техніки тощо. Вектор розвитку кадрових ресурсів 
направлений на максимальне урахування важливих 
психологічних здібностей до сприйняття змін, осо-
бистих амбіцій, можливості професійного розвитку, 
готовність до впровадження процесу цифровізації. 

У сучасній науковій вітчизняній і зарубіжній 
літературі питанням оцінки формування організацій-
но-управлінського забезпечення реінжинірингу біз-
нес-процесів приділяється значна увага таких вітчиз-
няних і зарубіжних учених-економістів, як: Виногра-
дова О. [1], Когут Ю. [2], Кривов’язюк І. та Кулик Ю. [4], 
Прохорова В. [7], Робсон М. і Уллах Ф. [8], Хаммер М.  
і Чампі Дж. [10] та ін.

Питаннями цифровізації бізнес-процесів на під-
приємствах займалися такі науковці, як: Коляденко С.  
[3], Мехович С. і Розпутько Ю. [5], Овчиннікова В.  
і Торопова В. [6], Токмакова І., Чередниченко О., Вой-
тов І. і Паламарчук Я. [9] та ін.

У більшості праць недостатня увага приділяєть-
ся питанням формування організаційно-управлін-
ського забезпечення реінжинірингу бізнес-процесів 
на підприємстві в умовах цифровізації, що потребує 
подальших наукових досліджень. 

Мета статті – формування організаційно-
управлінського забезпечення реінжинірингу бізнес-
процесів на підприємстві в умовах цифровізації.

Кожен бізнес-процес на підприємстві розгляда-
ється як сукупність операцій, які перетворюють ма-
теріальні або інформаційні ресурси у відповідні пото-
ки з метою підвищення рівня розвитку підприємства 
в умовах цифровізації. Закон раціонального функ-
ціонування бізнес-процесів на підприємстві можна 
сприймати як організаційно-логічний зв’язок між ви-
рішенням проблем і пов’язаними з ними завданнями. 
Відповідно, бізнес-процеси мають внутрішні зв’язки 
між бізнес-завданнями. 

Бізнес-процес – це сукупність взаємозалежних 
видів діяльності (вирішуваних завдань, виконуваних 
робіт), які протікають у часі та за певною технологією 
формують вхідні та вихідні параметри.

Бізнес-процеси на підприємстві обов’язково 
мають враховувати такі векторні напрями, які наве-
дено на рис. 1.

Підготовка виробництва бізнес-процесів на 
підприємстві забезпечує розвиток виробничих про-
цесів, підвищення якості продукції, що випускаєть-
ся, впровадження інноваційних технологій і методів 
організації виробництва. Результатом підготовки 
виробництва є налагоджене виробництво на основі 
конструкторської та технологічної документації й ін-
новаційно-технологічних технологічних ліній тощо.

Основне виробництво бізнес-процесів на під-
приємстві забезпечує випуск продукції, кіль-
кісні та якісні характеристики якої визна-

чають фінансові результати діяльності підприємств. 
При виробництві складної продукції можна виокре-
мити основні процеси виробництва або його складо-
ві. В іншому випадку можна виділити типові планово- 
аналітичні, організаційні, технологічні та обліково-
управлінські завдання виробництва. Розміщення 
виробництва за сегментами здійснюється на основі 
середньострокових планів за обсягом і структурою 
виробництва.

Допоміжне виробництво бізнес-процесів на під-
приємстві може містити безліч процесів. Це можуть 
бути процеси, пов’язані із забезпеченням основного 
виробництва або процеси, пов’язані з виробництвом 
товарної (не основної) продукції підприємства.

Матеріально-технічне забезпечення бізнес-про-
цесів на підприємстві забезпечує різними видами ма-
теріально-технічних і сировинних ресурсів.

Маркетинг бізнес-процесів на підприємстві 
адаптує діяльність підприємства до ринкових умов. 
Тому основні процеси пов’язані із сегментуванням і 
аналізом ринку, просуванням продукції на ринку та 
розробкою інноваційної продукції.

Збут і сервісне обслуговування бізнес-процесів 
на підприємстві може бути інтегровані в бізнес-про-
цес «Маркетинг» як його складова. Багато завдань, 
пов’язані з ринком споживачів, можна розглядати як 
завдання маркетингу. Однак без порушення принци-
пів виділення бізнес-процесів і їх завдань можна виді-
лити збут і завдання, пов’язані із сервісним обслуго-
вуванням в окремий бізнес-процес на підприємстві.

До складу фінансів, що забезпечують бізнес-
процеси на підприємстві, включаються завдання бю-
джетування, складання кошторису доходів і витрат, 
нормування, розрахунку собівартості та процес ціно-
утворення на продукцію, розподіл фінансів за проєк-
тами і статтями витрат, контроль виконання фінан-
сових планів. Як найважливіший процесу до цього 
складу може входити бухгалтерський облік. Такий 
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забезпечення

Будівництво

 Метрологічне забезпечення

Ремонтне забезпечення

Енергетичне забезпечення
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Фінанси

Бухгалтерський облік

Забезпечення трудовими 
ресурсами

Оцінка результатів
діяльності підприємства

Розробка стратегічних планів
розвитку бізнес-процесів

на підприємстві

Упровадження інструментів
реінжинірингу на підприємстві 

Позитивна Негативна

Векторні напрями розвитку бізнес-процесів на підприємстві

Рис. 1. Науково-практичний підхід щодо формування векторних напрямів розвитку бізнес-процесів  
на підприємстві

складний елемент бізнес-процесу, як фінанси, має під 
собою реальну основу, тому що облік є основним ін-
струментом реалізації та контролювання фінансових 
потоків на підприємстві.

Бухгалтерський облік, який забезпечує бізнес-
процеси на підприємстві, формує повну та до-
стовірну інформацію про його діяльність та 

майновий стан, необхідну внутрішнім користувачам 
бухгалтерської звітності: керівникам, засновникам, 
учасникам і власникам майна, а також зовнішнім ко-
ристувачам: інвесторам, кредиторам й іншим.

Забезпечення трудовими ресурсами бізнес-про-
цесів на підприємстві полягає у плануванні трудових 
ресурсів і повинно здійснюватися відповідно до стра-

тегічних і тактичних завдань та виконуваних робіт на 
всіх етапах бізнес-процесів, відповідно до нормативів 
завантаження трудових потенційних ресурсів.

Транспортне забезпечення бізнес-процесів на 
підприємстві включає в себе внутрішні та зовнішні 
транспортні перевезення, технічне обслуговування 
транспортних засобів і багато інших організаційних 
і технологічних завдань.

Енергетичне забезпечення бізнес-процесів на 
підприємстві – важлива складова в діяльності будь-
якого підприємства.

Ремонтне забезпечення і технічне обслугову-
вання технологічного обладнання в діяльності під-
приємства представляє самостійний сегмент діяль-
ності в організації бізнес-процесів.
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Метрологічне забезпечення бізнес-процесів на 
підприємстві представлене вимірювальними засоба-
ми та роботою експертів.

Будівництво, як елемент бізнес-процесу на під-
приємстві, включає процеси, пов’язані з поточним і 
капітальним ремонтом, а також будівництвом.

Соціальне забезпечення бізнес-процесів на під-
приємстві включає діяльність з надання різних видів 
соціальних послуг, створення пільгових умов особам, 
що потрапили у важку життєву ситуацію: зниження 
ступеня незабезпеченості доходу, поліпшення досту-
пу до медичного обслуговування з метою забезпечен-
ня гідних умов праці та життя, скорочення нерівності 
та несправедливості тощо.

Забезпечення основної діяльності бізнес-проце-
сів на підприємстві включає постійне вдосконалення 
методів управління людськими ресурсами на осно-
ві впровадження сучасних автоматизованих систем 
управління, формування колективів, що складають-
ся з висококваліфікованих працівників, які прагнуть 
максимально реалізувати свій потенціал у вирішенні 
проблем і підвищенні рівня розвитку підприємства.

За умови позитивної оцінки діяльності бізнес-
процесів на підприємстві розробляються стратегічні 
плани розвитку бізнес-процесів. За умови негативної 
оцінки діяльності бізнес-процесів на підприємстві 
впроваджуються інструменти реінжинірингу для 
проведення реорганізації та поліпшення діяльності 
підприємства (рис. 2).

Підприємство є складною системою, в рамках 
якої реалізується безліч динамічних бізнес-
процесів. Цілком очевидно, що ефективність 

діяльності підприємства, його прибутковість, конку-
рентоспроможність і вартість значною мірою визна-
чаються ефективністю реалізації бізнес-процесів на 
цьому підприємстві. Виявляється, що навіть на «кра-
щих з кращих» підприємствах багато бізнес-процесів 
реалізовані настільки неефективно, що витрати часу 
та ресурсів можуть бути скорочені в десятки разів без 
шкоди для якості виконання завдання, що реалізуєть-
ся даним бізнес-процесом.

Можна виділити три типи підприємств, для 
яких застосування реінжинірингу необхідно та до-
цільно (рис. 3).

Концепція реінжинірингу бізнес-процесів на 
підприємствах заснована на таких положеннях:
 підприємство або бізнес представляють со-

бою систему послідовно-паралельних взаємо-
по  в’язаних бізнес-процесів;

 бізнес-процеси мають вхідний потік потен-
ційних ресурсів;

 кожен бізнес-процес функціонує за своїми 
внутрішніми правилами, алгоритмами, зако-
нами та має свою технологію перетворення;

 кожен бізнес-процес має не менше одного 
зв’язку з іншими бізнес-процесами;

 бізнес-процес протікає в часі, повторюється 
циклічно;

 бізнес-процес складається з безлічі вирішува-
них завдань з організаційно-логічною, тимча-
совою та потоковою схемами взаємозв’язків.

Принципи виділення бізнес-процесів на підпри-
ємстві:
 принцип повноти складу бізнес-процесів на 

підприємстві;
 принцип нормалізованості бізнес-процесів на 

підприємстві (відсутність перетину завдань 
бізнес-процесів);

 принцип детермінованості бізнес-процесів на 
підприємстві (визначеності);

 принцип пов’язаності бізнес-процесів на під-
приємстві (наявність у бізнес-процесу не мен-
ше одного зв’язку з іншими бізнес-процесами);

 принцип автономності бізнес-процесів на 
підприємстві (логічна завершеність бізнес-
процесів);

 принцип ресурсоємності бізнес-процесів на 
підприємстві;

 принцип продуктивності бізнес-процесів на 
підприємстві (наявність вихідного продукту);

 принцип динамічності (змінність вхідних ре-
сурсів, внутрішніх правил, алгоритмів, зако-
нів і вихідних продуктів у часі).

Для ефективного формування організаційно-
управлінського забезпечення реінжинірингу бізнес-
процесів на підприємству необхідно активно адапту-
ватися та трансформуватися до вимог цифровізації.

Процес забезпечення реінжинірингу бізнес-
процесів на підприємстві на засадах цифровізації 
включає впровадження сучасних технологій у бізнес-
процеси та означає не лише встановлення сучасного 
апаратного чи програмного забезпечення, а й прин-
ципові зміни в підході до управління, корпоративної 
культури та зовнішнього спілкування. У результаті 
цього підприємство завойовує репутацію прогресив-
ної та сучасної системи.

Технології цифровізації забезпечення реінжи-
нірингу бізнес-процесів на підприємстві дозволяють 
організувати найбільш персоналізовану взаємодію, 
якій віддає перевагу більша частина клієнтів. Циф-
рові канали зв’язку, штучний інтелект, роботизація –  
все це має впроваджувати підприємство для до-
сягнення успіху. Необхідно діяти швидко та гнучко: 
змінюватися не тоді, коли можна, а коли потрібно. 
Цифрова трансформація бізнес-процесів на підпри-
ємстві покликана забезпечити умови для прийняття 
ефективних управлінських рішень, швидко адапту-
вати свою роботу до вимог сучасності та відповідати 
потребам споживачів.

Хмарні технології дозволяють декільком ко-
мандам одночасно працювати над одним проєктом 
та ефективно використовувати ресурси підприєм-
ства. Готові рішення дозволяють заощадити час на 
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Упровадження основних методів реінжинірингу для проведення реорганізації
та поліпшення діяльності підприємства

Усунення
непотрібних

або довгих потоків

Усунення проблем
у бізнес-процесах

Зменшення кількості
ресурсів, залучених
до бізнес-процесу

У кожному завданні, що створює бізнес-процеси, потрібно
зменшити якомога більше ресурсів, наприклад, комбінуючи
завдання таким чином, щоб працівник виконував їх
найефективніше. Ключовим завданням тут є звільнення
працівників та поєднання різних функцій, у результаті чого
цілі відділи вилучаються з процесу

Ключові частини бізнес-процесу, які раніше виконувалися
на підприємстві, можуть бути передані іншому підприємству,
що може кардинально змінити бізнес-процес

Створюється кілька
версій складних

процесів

Традиційні бізнес-процеси, як правило, виключають багато
різних ситуацій. Процеси на підприємстві повинні мати безліч
варіантів, тобто вони мають бути різноманітними. Є можливість
створити багатовимірний процес, оскільки кожен варіант
призначений лише для певних типів ситуацій. Необхідний
варіант процесу визначається шляхом попереднього сортування
на основі заздалегідь визначених процедур

Поєднання кількох
розробок в одну

Основною особливістю перероблених бізнес-процесів
є інтеграція багатьох різних або робочих завдань.
У цьому випадку різні розробки можна об’єднати в одну

Спрощення роботи

Традиційно на підприємстві працівники мають мало навичок
і недостатньо часу чи можливостей для навчання. Тому їх завдання
спрощуються. Однак для цього потрібні складні бізнес-процеси,
щоб зв’язати робочі завдання. Підприємствам доводиться
відчувати незручності, неефективність і значну вартість складних
процесів, щоб скористатися такими спрощеними завданнями

Реінжиніринг виключає непотрібну роботу. Більшість заходів
з перевірки, узгодження, очікування та відстеження
є непродуктивною роботою, яка виникає внаслідок фрагментації
бізнес-процесів і повинна бути ліквідована в результаті
переробки

Реінжиніринг дозволяє усунути проблеми в бізнес-
процесах, які досить часто трапляються на підприємствах
зі стихійною організацією діяльності

Виконання бізнес-
процесів замовником
або постачальником

Рис. 2. Упровадження основних методів реінжинірингу для проведення реорганізації  
та поліпшення діяльності підприємства

вирішення проблем. Різні програми та розширення 
оптимізують роботу підприємства та потребують 
мінімальної кількості часу на їх впровадження та 
адаптацію.

ВИСНОВКИ
Отже, за результатами проведеного дослідження 

виявлено, що в турбулентних умовах господарювання 
на вітчизняних підприємствах, для покращення фі-
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Знаходяться на межі краху у зв’язку з несприятливими
ситуаціями у сфері цін, вимог до якості, попиту. У цих
підприємств немає вибору: якщо вони не зроблять
рішучих кроків, то неминуче розоряться. У подібному
становищі час від часу знаходиться чимало підприємств

У поточний момент хоча і не знаходяться
в кризовому становищі, але керівники передбачають
неминучість виникнення складних проблем, пов’язаних
з появою нових конкурентів, зміною вимог клієнтів,
поведінкою галузевих конкурентів, зміною поставок
ресурсів, стану макросередовища

Проводять агресивну інноваційну політику. Вони не мають
проблем ні зараз, не матимуть їх у найближчому, доступному
для огляду, майбутньому. Однак ці підприємства
не задовольняються поточним хорошим станом і за допомогою
реінжинірингу хочуть домогтися кращого. Реінжиніринг
як інноваційний процес передбачає створення плану заходів
переведення економічного суб’єкта з поточного стану
в заданий стан

У ході виконання процесу переведення економічного суб’єкта з використанням
реінжинірингу доцільно вирішення таких завдань

дослідження потреби системи в реінжинірингу

виділення процесів, які потребують перетворення

побудова нових процесів

відстеження функціонування нових процесів і внесення необхідних коректив

Типи підприємств, для яких необхідно та доцільно застосування реінжинірингу

Підприємства,
що знаходяться

в кризовому стані

Підприємства,
що розробляють

інноваційні
стратегії розвитку

Підприємства-
лідери

Рис. 3. Типи підприємств, для яких необхідно та доцільно застосування реінжинірингу

нансово-економічного стану бізнес-процесів, виникає 
потреба у використанні інноваційно-прогресивних 
технологій, однією з яких є технологія реінжинірин-
гу. Головною метою реінжинірингу бізнес-процесів 
є якісне вдосконалення конкретних сфер діяльності 
підприємств. Сутність формування бізнес-процесів 
підприємства полягає в розробці та адаптації систе-
ми управління підприємством відповідно до сучасних 
викликів в умовах цифровізації. Для кожного бізнес-
процесу формується сукупність вхідних ресурсів, 
правила роботи та очікувані результати. 

Процес забезпечення реінжинірингу бізнес-про  - 
цесів на підприємстві на засадах цифровізації відкри-

ває можливості до інноваційних шляхів їх розвитку, 
що є ефективним завдяки великій кількості інстру-
ментів.                     
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