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В даній статті досліджується питання доцільності проведення реінжинірингу бізнес-процесів 

промислових підприємств, його вплив на конкурентоспроможність та позицію організації на ринку 

промислової продукції. Без впровадження інновацій жодна організація не зможе гідно конкурувати на 

ринку. В сучасних умовах ведення бізнесу інновації спрямовані на зміни в технології виробництва, зміни в 

маркетингу, зміни в управлінні персоналом, зміни в організаційних структурах. На думку багатьох 

дослідників, пріоритетним напрямком реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств є сфера 
управління організацією. Керівництво підприємств розуміє доцільність реінжинірингових заходів та по-

максимуму використовує для цього адміністративні та організаційні важелі. Питання високого рівня 

конкурентоздатності організації повинно бути на контролі керівництва в процесі впровадження 
внутрішньої трансформації та реінжинірингових процесів. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

Сучасний розвиток промисловості України припадає на період динамічних 

ринкових відносин у всьому світі. Ринок промислових товарів завжди цінував 

продукцію високої якості та помірної цінової політики. Впровадження сучасних 

стандартів якості для промислової продукції вимагає від виробників оновлення 

матеріальної бази, застосування новітніх та передових технологій виробництва, 

використання інновацій у всіх бізнес-процесах організації.  

Реінжиніринг бізнес-процесів (РБП) є одним з найскладніших етапів в процесі 

підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств, її доведення до рівня 

саморегульованої організації в умовах динамічного та конкурентного ринку 

промислових товарів. Реінжиніринг може охоплювати як один, так і декілька 

елементів діяльності підприємства. Однією з проблем вітчизняних промислових 

виробників є формування переліку приорітетних напрямків для здійснення процесу 

реінжинірингу без врахування ключових факторів конкурентоспроможності 

організації. 

Складність бізнес-процесів промислових підприємств та різноманітність методик 

оцінки конкурентоспроможності зумовило актуальність даного дослідження. Варто 

ретельніше дослідити використання результатів бенчмаркінгу як таких, що прямим 

чином впливають на реінженіринг одного або декількох бізнес-процесів промислового 

підприємства. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ 

Метою даної статті є дослідження процесу реінжинірингу бізнес-процесів на 

промислових підприємства та його впливу на загальний рівень 

конкурентоспроможності організації. В рамках мети доцільно буде проаналізувати 

літературу за даною темою дослідження та визначити особливості проведення 

реінжинірингових заходів промислового сектору. 
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ 

На сучасному етапі розвитку світової економіки досить актуальними є наукові 

праці, пов'язані з конкурентоспроможністю промислових підприємств. Це 

пояснюється двома аспектами. По-перше, традиційна роль промислових підприємств 

виражається в забезпеченні ринку якісною продукцією. А по-друге, бізнес 

промислових підприємств досить часто є не лише самостійним, але і забезпечує 

засобами виробництва всі інші сфери економіки країни [1].  

Сучасний етап економічного розвитку промисловості в Україні супроводжується 

такими процесами, як інтеграція, глобалізація, посилення конкуренції, виснаження 

природних ресурсів. До цього переліку можна додати вплив зовнішніх кризових явищ, 

які, переважно, негативно впливають на фінансово-економічні показники 

промислових підприємств. При дослідженні загального рівня 

конкурентоспроможності останніх, першим чином були проаналізовані 

макроекономічні показники, такі як «Індекс промислової продукції за видами 

діяльності» та «Обсяг реалізованої промислової продукції в млн. грн». Графічне 

відображення вищезгаданих показників наведене на рис. 1-2.  

 

 
Рисунок 1 - Індекси промислової продукції за видами діяльності 

 (Промисловість та її складові) [2] 

 

Індекси промислової продукції за вищенаведеним переліком характеризують 

основні типи діяльності, які характерні для підприємств важкої промисловості. Зміна 

значень індексів є подібною та відображає вплив зовнішніх політичних та економічних 

факторів. Критично низькі значенні індексу в галузі машинобудування за 2014-2015 та 

2020 роки можна співставляти з політичною кризою 2014 року, війною на Донбасі та 

пандемією COVID-19. 

 

75,0

95,0

115,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Індекси промислової продукції за видами 
діяльності

Промисловість

Переробна промисловість

Машинобудування

Виробництво електричного устатковання

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

Ремонт і монтаж машин і устатковання

Металургійне виробництво



176                                                                               Вісник СумДУ. Серія «Економіка», № 2’ 2020 

 
 

Рисунок 2 – Обсяг реалізованої промислової продукції за 2013-2019 роки [3] 

 

Беручи до уваги обсяг реалізованою промислової продукції за основними 

напрямами, то можна стверджувати про загальну зростаючу тенденцію. Лише у 2019 

році відмічається незначне зниження показника по всім напрямам, окрім 

машинобудування. Однак варто зазначити, що таке зростання показника обсягу 

реалізованої промислової продукції можливе, частково, за рахунок збільшення обсягів 

експорту подібної продукції та зниження курсу гривні відносно інших валют.  

В рамках жорсткої конкуренції та прагненні промислових виробників вийти на 

міжнародні ринки, до українських підприємств галузі промисловості висуваються 

додаткові вимоги щодо якості продукції та конкурентоспроможності виробників. Для 

цтого пропонується провести процедури реінжинірингу бізнес процесів всередині 

таких промислових підприємств.  

Сутність процесного підходу до реінжинірингу полягає в розгляді його як 

сукупності взаємопов'язаних дій, яка перетворює входи на виходи, причому кожен 

вихід попереднього етапу реінжинірингу є входом для подальшого етапу з 

розмежуванням його чітких меж [4]. Саме такий підхід дозволяє здійснити його 

реалізацію найбільш ефективно і результативно, особливо в умовах гострої 

конкуренції як на вітчизняному, так і на світовому ринках для промислових 

підприємств  та виробників машинобудівної галузі [5].  
Процесний підхід, при якому промислове підприємство розглядається як 

економічна структура, і всю його діяльність можна розділити не тільки на технологічні 

процеси, але також і на економічні. Серед реінжинірингових принципів підвищення 

конкурентоспроможності підприємств промисловості важливе місце займають 

наступні: спрямованість на поліпшення якості кінцевого продукту і задоволення 

клієнта, взаємна відповідальність за результат і залученість всіх учасників, 

результативна система мотивація роботи персоналу та інші [6].  

Саме поняття «реінжиніринг бізнес-процесів» було вперше сформовано в працях 

дослідників М. Хаммера та Т. Девенпорта [7-8]. Підгрунтя для даного поняття виникло 

ще у 80х роках 20-го століття. Саме тоді виникла система «тотальної якості». Поняття 

«реінжиніринг» сформував Майкл Хаммер у 1993 році: «…це фундаментальне 

переосмислення і радикальне перепроектування бізнес-процесів з метою досягнення 

істотного поліпшення якості функціонування» [7]. В свою чергу, визначення поняття 

«реінжиніринг бізнес-процесів» було описано великою кількістю науковців, наводимо 

одне з них: «…це сукупність методів і засобів, призначених для кардинального 

поліпшення основних показників діяльності підприємства шляхом моделювання, 
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аналізу і перепроектування існуючих бізнес-процесів» [9]. Реінжиніринг бізнес-

процесів використовується для впровадження необхідних радикальних змін у всі (або 

деякі) бізнес процеси, які відбуваються  на підприємстві з метою зміни вектору 

розвитку організації та/або зростання її прибутковості. 

З метою найбільш якісного виявлення бізнес-процесів промислових підприємств, 

проводиться їх ранжування за ступенем важливості. Таке ранжування відбувається за 

допомогою визначення ключових показників діяльності підприємства та індикаторів 

його конкурентоспроможності [10]. 

Найбільш доцільним, з точки зору особливості діяльності промислових 

підприємств, пропонується виділити ранжування бізнес-процесів на загальному рівні 

- за характером діяльності і стосовно створюваного продукту (виробничих процесів) 

[11], оскільки саме дані процеси є ключовими для більшості проектів реінжинірингу 

промислових підприємств. У відповідності до цієї класифікацією процеси можуть бути 

розділені на чотири основні типи:  

- основні бізнес-процеси (виробничі); 

- допоміжні бізнес-процеси; 

- бізнес-процеси управління; 

- бізнес-процеси розвитку.  

Перелік основних процесів на основі життєвого циклу виробів промислового 

підприємства та життєвого циклу організації відповідно до ISO 9001:2015 [12] можуть 

бути відсутніми або бути об'єднані з іншими етапами життєвого циклу 

організації/товару в залежності від типу виробництва і галузі промисловості. Як 

правило, число основних процесів не повинно перевищувати десяти. Для підприємств 

машинобудівної галузі найбільш значущими з основних процесів є виробничі процеси, 

які безпосередньо пов'язані з перетворенням потреб споживача в готовий продукт. 

Що стосується конкурентоспроможності підприємства, то реінжиніринг бізнес-

процесів має на меті змінити наступні індикатори: 

- рентабельність виробництва; 

- коефіцієнт фінансової стійкості [13]; 

- темпи приросту активів; 

- знос основних засобів; 

- коефіцієн оборотності активів [14].  
Вищенаведені фінансові показники прямим чином відображають рівень 

прибутковості підприємства та його конкурентоспроможність. Реінжинірингові 

заходи покликані досягти зростання всіх індикаторів, окрім показника зносу основних 

засобів, який повинен знижуватись і становити не більше, ніж 0,6 [15]. 

В процесі майбутнього реінжинірингу бізнес-процесів на промислових 

підприємствах враховано особливості усіх чотирьох типів процесів. Відповідно до 

цього в процесі були розроблені наступні заходи для підвищення рівня 

конкурентоспроможності підприємства: 

1. Перепроектування бізнес-процесів, які виконувалися за певною методикою, 

орієнтованою, перш за все, на оптимізацію комунікацій, симпліфікація виробництва, 

впорядкування виробничих взаємодій і ліквідацію зайвих контактів і додаткових робіт.  

2. Удосконалення організаційної структури підприємств. Реінжиніринг пропонує 

виділення не підрозділів, а об'єднаних груп співробітників, що виконують спільно 

закінчену частину роботи. 

3. Трансформування змісту робіт. Бізнес-реінжиніринг передбачає значні зміни не 

тільки в структурі виробничих зв'язків між фахівцями промислового підприємства, але 

в змісті їх комунікацій і діяльності [16].  
4. Зміна системи управління. Реінжиніринг бізнес-процесів може вплинути на 

ієрархію прийняття управлінських рішень. У менеджерів з'являться нові основні 

обов'язки, які передбачають не безпосередню участь в діяльності робочої групи, а 

допомогу у виконанні спільної справи. 
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5. Зміна системи оцінок. Після реінжинірингу і розбиття працівників на команди, 

що відповідають за конкретний процес, керівництво підприємства буде оцінювати і 

оплачувати роботу виходячи з отриманих результатів праці [17].  
 

ВИСНОВКИ 

Реінжиніринг передбачає не тільки тотальне перепроектування бізнес-процесів, а й 

кардинальне переосмислення і реорганізацію основних напрямків функціонування 

промислового підприємства. В майбутньому це повинно відобразитись на підвищенні 

продуктивності праці працівників, зниження собівартості продукції, що випускається, 

підвищенні її якості, збільшенні рівня фінансової стабільності та підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. 

Реінжиніринг повинен включати в себе багатонаправленість, здійснювати зміни у 

різнородних процесах промислового підприємства та бути дотичним до всіх сфер 

діяльності організації. Саме такий комплексний підхід може дати позитивний 

результат та вилитись в підвищення конкурентоспроможності підприємтва та його 

продукції на світовому ринку.  
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SUMMARY 
Kotenko S., Shvindina H. Reengineering of business processes as a direction of increasing the 

competitiveness of industrial enterprises 

This article examines the feasibility of reengineering business processes of industrial enterprises, its impact on 
competitiveness and the position of the organization in the market of industrial products. Without the introduction 

of innovations, no organization will be able to compete with dignity in the market. In modern business conditions, 

innovations are aimed at changes in production technology, changes in marketing, changes in personnel 
management, changes in organizational structures. According to many researchers, the priority of business process 

reengineering of industrial enterprises is the field of organization management. The management of enterprises 

understands the expediency of reengineering measures and makes maximum use of administrative and 
organizational levers. The issue of a high level of competitiveness of the organization should be under the control 

of management in the process of implementing internal transformation and reengineering processes. 

Keywords: innovations, business process reengineering, competitiveness, industrial enterprises. 
 

 


