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Основне питання, до якого раз-у-раз 

повертаються науковці та практики в царині 
економіки, є динаміка реформаційних процесів в 
Україні. Саме тих процесів, які, за загальним 
баченням, мають стати поштовхом до 
народногосподарських зрушень, до виведення 
економіки України на траєкторію поступального 
розвитку. 

Що довше перебуває економіка України в 
судомах господарчої безпорадності, то очевиднішою 
є думка про те, що управління ще й досі стоїть на 
порозі свого реформування. 

Спостережувані нині явища свідчать про дедалі 
глибше нерозуміння економічними партнерами 
запитів та інтересів один одного. Роз’єднання, таким 
чином, сторін того самого трансформаційного про-
цесу призводить до феномену "неспрацьовування" 
реформаційних заходів. 

Перед тим, як замислитися, яким способом 
можна подолати окреслені негативні тенденції, слід 
чітко визначити первинні причини передколапсних 
характеристик економіки на макро- та мікрорівні.  

За нашою гіпотезою [1], центральною й 
усепроникною передумовою загострення 
різнорівневих кризових явищ є криза парадигми 
управління.  

Визнання цього факту видається особливо 
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важливим у детермінованому аналізі. Помилковим уважати 
загальносистемну кризу одним з наслідків кризи управління. 
Огрунтованішим засновком подальших міркувань буде таке: 
загальносистемна криза становить собою достатню передумову кризи 
управління, наслідком якої є криза систем узагалі. Тобто мова йде про кризу 
системної методології в управлінні. 

Доволі наочно даний висновок можна продемонструвати логічною 
схемою Є. М. Хохлова [2]: 

Нехай система 1 – промислова система, 
Нехай система 2 – фінансова система, 
Нехай система 3 – банківська система, 
Нехай система і – економічна система. 

Тоді, якщо: 
Криза Т1 – криза промислової системи, 
Криза Т2 – криза фінансової системи, 
Криза Т3 – криза банківської системи, 
Криза Ті – криза економічної системи, 

то: Т1+Т2+Т3+Ті = (ε) ЗТС, тобто криза загальної теорії систем. 
 
Таким чином, виявляється насамперед криза теорії, а отже, методології 

управління. Позаяк донині системний підхід є визначальним, центральним у 
теорії управління, то криза парадигми управління полягає саме у практичній 
вичерпаності системної орієнтації, її нездатності надалі якісно розв’язувати 
суперечності, що кількісно зростають. 

Досьогодні вітчизняна теорія постулює всезагальність системного 
підходу. Майже кожна наукова робота визнає системний підхід своїм 
основним і визначальним методом.  

Інакша ситуація у практиків. Керівники або ті, хто відповідає за 
прийняття рішень, у ліпшому разі декларують використання системного 
підходу. З одного боку, це спричинено бажанням надати своїм рішенням 
більшої обґрунтованості, науковості, а з іншого – нерозуміння суті самого 
системного підходу. Часто-густо за системний метод (системність) видається 
комплексність у прийнятті рішень, що є лише окремим принципом 
системного підходу. 

Таким чином, спостерігається відособлення теоретичних вислідів од 
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практичних прийомів і методів управління. 
Вочевидь, ідеться не про тимчасове розходження теорії й практики 

управління. Корені цієї невідповідності лежать глибше. 
Розвиток науки як глобального феномену (під чим можна розуміти 

науково-технічну та соціально-економічну компоненти суспільства) призвів 
до того, що системного підходу виявляється недостатньо. І не лише для 
продовження наукових пошуків, але й прийняття оперативних рішень у сфері 
економіки й управління. 

Ключовим елементом управління є методологія, котрої воно 
дотримується. Саме методологія визначає характер управління та його 
ефективність, а відтак, і життєздатність об’єкта управління. 

Тому йдеться про сьогоднішню потребу в заміні системної методології в 
управлінні адекватнішими підходами. 

Для вирішення цієї проблеми слід перейти на сходинку вище – ок-
реслити нові світоглядні засади. Власне, для нашого дослідження доцільно 
використовувати тут послідовно індуктивний і дедуктивний способи логіки. 
Від кризи методології переходимо до перегляду світоглядних засад, а від 
оновленого світогляду – до нової методології. Таким чином, досягається 
фундаментальна обґрунтованість зміни методологічної бази прийняття 
управлінських рішень. 

Філософія визнає такі паритетні феномени, як матерія та рух. Історично 
пізніше на їхній базі як вторинні сформувалися поняття системи та процесу. 
Логічним центром категорій системи та процесу є, відповідно, монізм і 
діалектика. 

 Особливо яскраво суперечність між ними проявилася в несумісності 
ідеалістичної системи Г.Гегеля та його діалектичного методу [3]. 

Справедливим, у зв’язку з цим, є таке зауваження Л.М.Семашка: "Діалек-
тичний метод і мислення у ХХ ст. не стали більш приступними й 
поширеними, аніж у ХІХ ст., саме через несумісність монізму й діалектики. 
Наше століття, як і попереднє, – це епоха панування моністичних систем… 
Стосовно до існування суспільних систем, то діалектика ця кудись відходить, 
"забувається"…" [4]. 

Таким чином, світоглядній засаді "світ як система" протистоїть 
орієнтація "світ як процес", яка випливає з діалектичних принципів. Тому ми 
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можемо говорити про системне та процесне світосприйняття, які вузько й 
полярно протилежні один одному. 

Система стверджує лінійність розвитку (безвідносно до напрямку, хоча 
здебільшого системам притаманна цілеспрямованість), процес – 
діалектичність розвитку. Цебто слід говорити про діалектичну наповненість 
процесного світогляду. 

Коротко треба зупинитися на онтології процесного світогляду. 
Властиво, найокресленіше концепцію "світ як процес" дав Г.Гегель [5]. 

Його діалектичний метод дав імпульс до орієнтації досліджень на процеси. 
Інша справа, що він мало ким був підхоплений. Найпомітнішою 
постгегелянською філософською школою була процесуальна філософія 
Алфреда Вайтхеда. "Те, що "всі речі змінюються (flow)" становить собою 
перше непевне узагальнення, котре було зроблене несистематичною й іще 
далекою від аналітичності людською інтуїцією», – такими словами починає 
розділ "Процеси" своєї головної праці "Процес і реальність" Ал. Вайтхед. 
Одначе, навіть і обравши центральною категорією процеси, філософ не 
далеко пішов у її розумінні. 

Отже, загальний аналітичний апарат процесів належить діалектиці 
Г.Гегеля. А оскільки діалектика найадекватніше відображає й пояснює явища 
дійсності, то вочевидь процесний підхід більш придатний до подолання 
кризи управління. 

На наш погляд, зміна управлінської парадигми має відбуватися в 
площині зміни системної методології на процесну. 

Аналіз сучасних алгоритмів прийняття рішень дозволяє визначити 
основні підходи, які лежать в основі опрацьовуваних рішень. Нині можна 
виділити чотири базових підходи в управлінні: 

1) інтуїтивний метод проб і помилок; 
2) метод жорстких схем та алгоритмів; 
3) системний підхід; 
4) процесний підхід. 
Наведені підходи проранжовані за критерієм еволюційності. 

Найпоширеніші перші два методи. Властиво, вони використовуються 
більшістю управлінців. Бажання науково обґрунтувати рішення, що 
приймаються, спонукає перейти керівників до системного підходу. Однак 
його обмеженість з часом призводить до управлінських прорахунків, що 
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вимушує повернутися до попередніх методів управління. 
Отже, потрібен якісний перехід до нової методології, а саме, – до 

процесного підходу в управлінні.  
Мало відомо, що у 1964-70 роках почав розроблятися на науково-

дослідницькому полігоні на автоматизованих комплексах процесний 
(процесуальний) підхід з урахуванням повного охоплення дій цієї категорії в 
теорії та практиці науки ХХ століття. Як результат концепція загальної теорії 
процесів була вперше запропонована Є.М.Хохловим як узагальнений 
теоретичний підхід і антитеза загальної теорії систем фон Берталанфі. 

Процесний аналіз і загальна теорія процесів упродовж понад 35 років 
опрацьовувалися вітчизняними вченими, тоді як зарубіжні порадники для 
керівників процесного напрямку й загальної теорії процесів не містили. Через 
те правомірно говорити про ілюзію відставання вітчизняних розробок. 

Основна мета процесного аналізу в галузі управління – допомогти 
вирішувати й аналізувати не прості задачі, а задачі на "неможливість" – 
проблеми позамежного ризику та максимальної невизначеності [2]. За умов 
кризових явищ таких задач звичайно виникає дедалі більше. 

Загальна теорія процесів у науці управління уможливлює усунення 
теоретичних і практичних помилок в аналізі процесів, коли виходять із 
невдалих, односторонніх, хибних засновків або йдуть хибними, кривими, 
вельми ненадійними та малоефективними шляхами чи методами. 

Тому нині в науці управління потрібно мати не одне, а два наукових 
напрями – системне (в умовах зняття) і процесне (в умовах домінанти). 

На симптоми методологічної кризи західні аналітики відгукнулися 
створенням низки процесоорієнтованих методів управління. 

В Японії, США та інших країнах у різних галузях був популярним підхід, 
названий "Трансформація і безперервне вдосконалення бізнес-процесів"(CPI 
– Continious Process Improvement). Його зачинателем, а відтак проповідником 
вважається Едвардс Демінг. 

Демінг почав вводити свій підхід у практику промислового виробництва 
у 40–50-х роках. По декількох роках праці в Японії консультантом його 
почали вважати одним з батьків "японського дива" – TQM (загальне 
управління якістю), яке називають варіантом СРІ. 

Згодом стало очевидним, що розроблені Е.Демінгом "14 принципів 
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управління" придатні для реорганізації бізнес-процесів у будь-якому 
виробництві, включаючи сферу послуг і навчання. 

Наприкінці 70-х років японською компанією Тойота була розроблена 
концепція "своєчасного виробництва" (Just-IN-Time Manufacturing), яка 
заміняла функціональний тейлоризм ідеями синхронізації виробництва з 
потребами клієнта. 

У 80-х роках у багатьох організаціях була впроваджена TQM. Методи 
TQM примушують по-новому подивитися на роботу, яку ми робимо, і на цілі, 
задля яких ми її робимо. Понад десять років використовувалися методи: 
аналізу процесів, внурішньофірмової оцінки діяльності, аналізу сприйняття 
процесів, управління якістю процесів. 

За цих умов виник реінжиніринг бізнес-процесів. Реінжиніринг – це 
протилежність індустріальній парадигмі Адама Сміта з її поділом праці, 
ієрархічним контролем, економії на витратах за рахунок зростання масштабу 
виробництва. 

 Початком його тріумфальної ходи вважається стаття М.Гамера 
"Реінжиніринг традиційних методів роботи: не автоматизуйте їх, а 
відкидайте", надрукована у 1990 році. А системно викладена концепція 
реінжинірингу бізнес-процесів була у 1993 році в бестселері М.Гамера і Дж. 
Чампі "Реінжиніринг корпорацій: Маніфест революції в бізнесі"[6]. Замість 
старого СРІ М.Гамер запропонував радикальніший спосіб реконструкції 
управління діяльністю. Адже мета реінжинірингу – досягнути більш гнучкої 
реакції організацій на зміни вимог клієнтів або на прогноз таких змін при 
зниженні затрат усіх видів. 

В Україні існує серйозне теоретичне підґрунтя для опрацювання власної 
процесної концепції управління, з урахуванням зарубіжних розробок. 

 Реінжиніринг нині є вінцем процесоорієнтованих засобів. Тоді як інші 
програми змін спрямовані на еволюційне зростання, реінжиніринг пропонує 
"революційну", якісну перебудову функціонування організацій.  

Формальним визначенням реінжинірингу є фундаментальне 
переосмислення й радикальне перепроектування бізнес-процесів для 
досягнення докорінних поліпшень у таких ключових показниках 
результативності, як затрати, якість, рівень обслуговування та оперативність. 

Отже, головними моментами реінжинірингу є переорієнтація управління 
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на процеси та управління процесами. 
Найскладнішим видається власне переорієнтація управління на процеси. 

Оскільки в такому разі є сенс говорити про потребу в зміні світогляду 
працівників (і, звичайно ж, керівництва). Це пов’язано з тим, що традиційне 
управління, зокрема вітчизняне орієнтується на функціональну побудову 
підприємства. Тобто підприємство звичайно уявляється як система 
виконуваних функцій (виробнича, маркетингова, фінанансова, кадрова тощо), 
які вертикально поділяють будь-яку компанію. Процеси ж є 
горизонтальними, міжфункціональними потоками робіт, а отже, не можуть 
бути керованими за традиційного функціонального підходу, позаяк функції 
фрагментують процеси, часто на елементарні операції. 

Треба сказати, що процеси як явище існують (протікають) завжди, проте 
на відміну від функцій досі майже не привертають до себе уваги, а тому не 
належать до об’єктів управління. 

Разом з тим процесне управління безпосередньо пов’язане з усуненням 
феномену бюрократії (як сполучної міжфункціональної ланки), уникненням 
непродуктивної роботи, наповненням праці змістом (через ліквідацію вузької 
спеціалізації працівників) тощо. Очевидно, що перехід на процесне 
управління тягне за собою й структурну перебудову. 

Сучасні проблеми ефективності – неминучі наслідки фрагментації 
процесів. Класичний механізм функціонування підприємства, що грунтується 
на спеціалізації роботи та фрагментації процесів, замкнений сам у собі, 
позаяк він душить інновації та творчість в організації. До того ж 
фрагментовані процеси та спеціалізовані структури також нездатні реагувати 
на великі зміни в зовнішньому середовищі. В існуючій моделі процесів 
втілений засновок про зміни, що можливі тільки у вузьких, передбачуваних 
межах.  

Віддаляючи менеджерів від операцій і розбиваючи ці операції на 
частини, виконувані спеціалізованими відділами, організації створюють 
умови, за яких ніхто не зможе виявити істотних змін, а якщо й пощастить – то 
щось удіяти. 

Компанії розбивають природний процес на множину дрібних елементів – 
індивідуальних завдань, які виконують люди з різних відділів. Потім 
компанія вимушена знову збирати фрагментований процес докупи. 

Основні причини проблем організацій пов’язані не з їхніми 
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організаційними структурами, а зі структурами їхніх процесів. Тому боротьба 
з бюрократією є боротьба не з причиною, а з наслідком. Бюрократія є 
неодмінною за даних принципів організації управління: вона є зв’язною 
ланкою поміж фрагментованими процесами. Щоб вона органічно зникла, 
потрібне саме управління, орієнтоване на процес.  

Досі працівники компаній виконують фрагменти процесів, які 
(фрагменти) окремо нічого не варті, якщо не спрацьовує процес у цілому, що 
породжує цілу низку негативних явищ.  

 Після проведення реінжинірингу робота природним чином набуває 
якостей, які їй намагалися прищепити десятиліттями штучні програми. 
Глибший погляд узагалі свідчить про те, що реінжиніринг може стати 
засобом розв’язання більшості політико-економічних проблем.  

Експлуатація робочої сили нині визнана малоефективним і застарілим 
методом управління. Підвищення ефективності роботи фірм, поліпшення 
якості продукції завжди пов’язане не з обмеженнями робочої сили, а з її 
розмежуванням (японський, американський підходи до проблеми якості). 
Основу сучасного виробництва складає експлуатація машин, що й 
рекомендується процесним підходом.  

Іноді під час реінжинірингу процесу усуваються межі між різними 
типами робіт. 

Стаючи багатомірнішою, робота перетворюється на змістовнішу. 
Реінжиніринг усуває не тільки непотрібну роботу, а й ту, що не створює 
доданої вартості. Непродуктивною роботою, яка потрібна через наявність 
внутрішньоорганізаційних меж і фрагментації процесів, є, зокрема, більшість 
дій перевірки, узгодження, очікування, моніторингу, відстежування. 
Усунення її – це надання людям більше часу на виконання реальної роботи. 

Після проведення реінжинірингу робота починає приносити більше 
задоволення, позаяк вона приносить виконавцям повніше відчуття 
завершеності зусиль, близькості до кінцевого результату та досягнення 
конкретних цілей. Фактично працівники виконують повністю окреме 
завдання (у формі процесу або підпроцесу), яке передбачає отримання 
результату, за котрий хтось відповідає. Виконавці процесу орієнтовані на 
клієнтів, виконання запитів котрих є їхньою метою, а не лише прагнення 
сподобатися керівництву чи виконання роботи за допомогою механізму 
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внутрішньої бюрократії. 
До того ж нова робота приносить більше радості, оскільки трудові 

завдання передбачають професійне зростання й навчання. У межах процесної 
команди індивідуальний розвиток працівника означає не дряпання щаблями 
ієрархічної драбини, а збільшення потенціалу окремої людини, цебто 
навчання з метою взяття на себе виконання більшої частини процесу. Отже, 
межі та зміст трудового завдання, виконуваного працівником, розширюються 
в міру зростання його кваліфікації й досвіду. 

Позаяк працівники більше часу витрачатимуть на роботу, що створює 
додану вартість, то, відповідно, й грошова винагорода в 
післяреінжиніринговий період буде значно вищою. 

Таким чином, реінжиніринг обертає назад наслідки принципу 
спеціалізації. Якщо останній дедалі сильніше обмежує людину, перетворює її 
на "гвинтик", то в післяреінжинірингових процесах цінується 
кваліфікованість і творчий потенціал. 

Реінжиніринг спрямований не тільки на внутрішні, але й зовнішні 
процеси, унаслідок чого організація долучає в ролі учасників до 
трансформаційних процесів своїх постачальників та клієнтів. 

Реінжиніринг адміністративних процесів в Україні конче потрібний, хоча 
б з огляду на набір широковідомих ґанджів, з котрими щодня стикається 
більшість громадян. 

Скерованість на функції призводить до того, що виконання прийнятих 
рішень фрагментується між виконавцями. Проходячи чимало рівнів, воно 
мимоволі, але закономірно, «саботується» через відсутність, власне, 
орієнтації на процес. 

У разі реалізації реінжинірингових проектів у громадському секторі, 
складність оцінки результатів видається доцільно вирішувати через 
підвищення довіри громадян. 

Реінжинірингові заходи перспективно погодити й інтегрувати в державні 
програми, інноваційну політику, політику дерегуляції тощо. 

Загалом можна говорити про потребу в упровадженні західних 
процесоорієнтованих методик управління на підприємствах України на 
першому етапі. Оскільки вони за своєю суттю спрямовані на докорінний 
перегляд існуючого управлінського інструментарію та побудову 
ефективніших механізмів господарювання, які уможливлюють швидке 
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подолання руйнівних чинників. 
Утім дані методики будувалися на основі суто емпіричного матеріалу, 

тобто без якоїсь загальнішої концепції. Одначе відсутність такої концепції не-
можливо компенсувати нічим, навіть найширшою статистичною базою. Тому 
західні розробки не спромоглися вийти за межі системного підходу, через що 
вони нагромаджують внутрішні суперечності, а отже, матимуть короткий 
життєвий цикл. 

Щоби зняти вказану проблематику, потрібно визнати дуальність сучасної 
методології управління. Мова йде про розробку процесної методології, яка, з 
одного боку, є протилежною системній, а з іншого – доповнює її. Тобто 
процесний та системний підходи до управління перебувають у діалектичній 
єдності. 

Розвиток нового типу економічних відносин в Україні потребує оновле-
ного погляду на місце та роль у них особистісного потенціалу.  

За нашою гіпотезою, нині створюються умови реалізації нової 
управлінської парадигми, у рамках якої радикальної зміни набуде характер 
підготовки й використання людського чиннику. Управління ним буде 
переведено на адекватну методологічну базу, основу котрої має складати 
процесний підхід. 

Процесний підхід, на відміну від системного, усуває таке тупикове для 
розвитку явище, як експлуатація людини, головним негативним наслідком 
якої є духовне виснаження. Таким чином, процесний підхід несе із собою гу-
манізацію економічних взаємодій. Це досягається насамперед через відмову 
від розгляду людини як виробничого ресурсу. 

Процесний образ економічної організації прикметний тим, що він не об-
межений жорсткими системними рамками, а отже, розглядає розвиток окре-
мої людини цілісно, нефрагментовано. Це дозволяє повною мірою виявляти й 
реалізовувати особистісний потенціал. 

Одним з головних інструментів реалізації процесного підходу на етапі 
підготовки майбутнього фахівця слід убачати соціонічний апарат моделюван-
ня особистості. Соціоніка уможливлює побудову динамічної моделі людини, 
що спрямована на ефективне використання особистісного потенціалу праців-
ника. Таким чином, ми говоримо про прикладну соціоніку, як про механізм, 
що знімає суперечність між самовизначенням особистості та вимогами функ-
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ціонування економічних організацій. 
Втілення процесного погляду на реалізацію особистісного потенціалу 

дозволяє досягнути діалектичної єдності в розвиткові людини й економіки. 
З розробкою процесної методології гостро постає питання щодо 

визначення категорії процесу. Адже головним об’єктом управління замість 
систем виступають процеси. Це потребує навіть перебудови світогляду, 
центральне місце в якому має посідати спрямованість на пізнання 
динамічних характеристик явищ, що відбуваються. 

Процесна методологія здатна увібрати в себе сучасні емпіричні схеми й 
алгоритми в економіці, які складно формалізуються системним підходом. Це 
дозволить перебудувати роботу економічних об’єктів шляхом найменших 
втрат. 

За прогнозами при першому наближенні, опрацювання процесної мето-
дології в управлінні убезпечить від помилкових кроків, які можливі не лише 
при жорсткій системній орієнтації, а й використанні західних 
процесоорієнтованих методик. 
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