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6.1. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ 
ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
Виробничий процес – це сукупність взаємопов’язаних дій людей, 

засобів праці та природи, потрібних для виготовлення продукції. 
Основними елементами виробничого процесу є процес праці як 
свідома діяльність людини, предмети та засоби праці (рис. 8). 
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Рис. 8. Схема елементів виробничого процесу 

 
Головною складовою виробничого процесу є технологічний процес – 

сукупність дій щодо зміни та значення стану предмета праці. 
За призначенням виробничі процеси поділяються на основні, 

допоміжні та обслуговуючі. Основні процеси – це процеси без-
посереднього виготовлення основної продукції підприємства, яка 
визначає його виробничий профіль і поступає на ринок як товар для 
продажу. Основні процеси у ряді виробництв поділяються на стадії: 
заготівельну, обробну, випускну (складальну). Разом вони – основне 
виробництво. До допоміжних належать процеси виготовлення продукції, 
що використовується на самому підприємстві для забезпечення 
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важливими в бізнес-моделі є не стільки параметри самі по собі, 
скільки їх взаємне поєднання. 

При опрацюванні альтернатив необхідно відповісти на цілий ряд 
питань: 

 Як влаштована галузь: типологія компаній в Україні і за 
кордоном, ключові навички й уміння кожного типу підприємства, за 
рахунок чого конкурують, логіка розвитку кожного типу компаній. 

 Як влаштовані компанії (докладне вивчення компаній кожного 
типу): структура і система управління, організація маркетингу і збуту, 
інноваційна структура (як влаштовані розробка і впровадження 
нових продуктів), виробнича структура, система взаємодії з ринком, 
логіка побудови саме такої бізнес-моделі. 

 Аналіз поточної бізнес-моделі підприємства і логіки її появи, 
ключові навички й уміння на підприємстві; протиріччя існуючої 
бізнес-моделі для розвитку підприємства. 

 Визначення перспективної бізнес-моделі компанії (чи 
альтернативних варіантів). Опис логіки переходу до перспективної 
бізнес-моделі: розробка програми переходу. 

Гармонійна бізнес-модель підприємства дозволяє підвищити 
ефективність діяльності і його стійкість на ринку: 

1. Підвищується конкурентноспроможність підприємства. 
2. Підвищується гнучкість організації: швидка й адекватна 

реакція на можливі зміни зовнішнього середовища. 
3. Ефективна взаємодія з зовнішнім середовищем. 
4. Ефективна організація взаємодії підрозділів компанії. 
5. Мінімізація витрат і оптимізація інвестицій. 
 

21.5. РЕІНЖИНІРИНГ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ 
БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 
У сучасних економічних умовах все більшу роль відіграє розробка 

нових методів управління підприємством. Одним із таких методів є 
реінжиніринг бізнес-процесів. Механізм його дії заснований на 
застосуванні останніх досягнень науки і техніки, постійному оновленні 
бізнесу, інноваціях, що так актуально для розвитку нашої країни. 

Визначення реінжинірингу виникло у 1990 році у статтях, 
опублікованих Хаммером і Давенпортом та Шортом, які визначали 
реінжиніринг як фундаментальне переосмислення і радикальне 
перепроектування ділових процесів для досягнення поліпшень 
показників діяльності підприємств, таких як вартість, якість, сервіс 
і темпи. 

Реінжиніринг застосовується в трьох основних випадках: 
 в умовах, коли підприємство знаходиться у стані глибокої 

кризи (високий рівень витрат, низький попит на продукцію фірми 
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тощо). В Україні така ситуація характерна для підприємств 
традиційних галузей – машинобудування, текстильної, аграрної. 

 в умовах, коли поточний стан підприємства визначається 
задовільним, проте прогнози його діяльності є несприятливими. 
Підприємство стикається з несприятливими для себе тенденціями у 
сфері конкурентоспроможності, доходності, рівня попиту та ін. 

 реалізацією можливостей реінжинірингу займаються успішні 
й агресивні організації. Застосування реінжинірингу в цій ситуації є 
найліпшим варіантом ведення бізнесу. 

Реінжиніринг застосовується майже у всіх сферах бізнесу. Його 
соціальна значимість визначається багатостороннім використанням 
людського фактору, масштабним застосуванням новітніх технологій і 
розробок, вирішенням складних комплексних проблем. У ході 
реінжинірингу відбувається не тільки «горизонтальне», але і 
«вертикальне» стиснення процесів (там, де раніше виконавець для 
прийняття рішення звертався до керівництва, тепер приймає рішення 
самостійно). 

У реінжинірингу виділяють два види діяльності, що істотно 
відрізняються: 

 кризовий реінжиніринг – передбачає рішення суттєвих 
проблем підприємства, коли справи пішли дуже погано і потрібний 
комплекс заходів, що дозволить ліквідувати «джерела захворювання»; 

 реінжиніринг розвитку – застосовується, коли справи в 
організації в цілому йдуть непогано, але погіршилась динаміка 
розвитку, почали випереджати конкуренти. 

Для більшості українських підприємств нині властивий кризовий 
реінжиніринг, оскільки перед ними стоїть проблема «життя» і «смерті». 

Існує три основні риси, характерні для процесу реінжинірингу: 
1. Орієнтація на процеси. Всі досягнення отримуються в результаті 

аналізу процесу в цілому з переліком організаційних меж на 
підприємстві. 

2. Злам старих правил. Підприємства йдуть на повну відмову від 
старих традицій. Відкидаються традиційні спеціалізації, послідовності 
дій, часові норми. 

3. Творче використання інформаційних технологій, яке дозволяє 
здійснювати злом старих правил і створення нових процесів. 

Коли йдеться про переваги реінжинірингу, слід сказати, що немало 
випадків проведення бізнес-реінжинірингу завершується поразками. 
Це трапляється тоді, коли здійснюються спроби видати за бізнес-
реінжиніринг дещо інше, але при цьому очікується результат 
масштабу, який передбачається в бізнес-реінжинірингу (табл. 21). 
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в) капітальний ремонт устаткування; 
г) жодна з відповідей невірна. 
 
11. До загального напрямку НТП відносять: 
а) застосування прогресивних базових технологій; 
б) створення нових і вдосконалення застосовуваних технологій, 

засобів праці, матеріалів тощо; 
в) застосування системи машин на підприємстві; 
г) використання гнучких автоматизованих систем. 
 
12. Використовувані технології це: 
а) промислові зразки продукції підприємства; 
б) раціоналізаторська пропозиція; 
в) складова потенціалу підприємства, здатна приносити економічну 

користь протягом тривалого часу, для якої характерні відсутність 
матеріальної основи отримання доходів; 

г) способи одержання й перетворювання матеріалів, енергії, 
інформації, виготовлення продукції. 

 
13. Підготовчий етап процесу економічного управління технічним 

розвитком підприємства включає: 
а) визначення, ранжирування, виокремлення пріоритетів; 
б) аналіз виробничих умов; 
в) розробка, вибір критерію та оцінка ефективності можливих 

варіантів; 
г) узгодження вибраних і прийнятих рішень. 
 
14. Які тенденції властиві сучасним технологіям: 
а) перехід до мало стадійних процесів через поєднання в одному 

технологічному агрегаті кількох операцій, що раніше виконувались 
окремо; 

б) забезпечення в нових технологічних системах мало- або 
безвідходності виробництва; 

в) підвищення рівня комплексності механічних ліній; 
г) усі відповіді є вірними. 
 
15. Що з перерахованого належить до науково-дослідних і проектно-

конструкторських робіт: 
а) мети дослідження (розробки); 
б) головного виконавця і співвиконавців; 
в) місця впровадження результатів; 
г) усі варіанти є вірними. 
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5. До основних показників технічного рівня належать: 
а) показники рентабельності активів; 
б) показник економічної ефективності технічних нововведень; 
в) фондоозброєність; 
г) вартісна оцінка об’єкта промислової вартості. 
 
6. Для визначення ступеня технічної оснащеності праці розра-

ховують: 
а) енергоозброєність; 
б) надійність, довговічність; 
в) середній строк експлуатації; 
г) коефіцієнт фізичного спрацювання. 
 
7. На етапі створення, освоєння нових видів продукції заправа-

джуються такі заходи: 
а) розробка нових стандартів (технічних умов), складання карт 

технічного рівня; 
б) розробка та застосування нових технологій; 
в) розраховується приріст виробничої потужності підприємства; 
г) зняття з виробництва застарілих видів продукції; 
д) правильні відповіді а) та б). 
 
8. Головним недоліком чинного порядку розробки програми (планів) 

технічного розвитку підприємства є: 
а) брак коштів на підприємстві; 
б) недосконала законодавча база; 
в) механічне «підсумовування» різних пропорцій, брак їх реальної 

інтеграції в єдиний цілеспрямований комплекс заходів; 
г) необхідність попереднього опрацювання плану в режимі групової 

роботи. 
 
9. Науково-технічний прогрес (НТП) – це: 
а) постійний процес створення нових і вдосконалення застосовуваних 

технологій, засобів виробництва і кінцевої продукції з використанням 
досягнень науки; 

б) процес нагромадження та практичної реалізації нових наукових 
та технічних знань; 

в) цілісна технічна система «наука-техніка-виробництво»; 
г) все перелічене вище. 
 
10. Безпосередній розвиток техніко-технологічної бази підприємства 

включає в себе: 
а) модернізацію підприємства; 
б) технічне доозброєння підприємства; 
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Таблиця 21 
Відмінності між реінжинірингом та оптимізацією 

бізнес-процесів 

Параметри Оптимізація Реінжиніринг 

Рівень змін Нарощуваний Радикальний 

Початкова точка Існуючий процес «Чистий лист» 

Частота змін Безперервно/одноразово Одноразово 

Необхідний час Короткий Довгий 

Напрям Знизу вгору Зверху вниз 

Охоплення Вузьке, на рівні функцій Широке, міжфункціональне 

Ризик Помірний Високий 

Основне середовище Статистичне управління Інформаційні технології 

Тип змін Культурний Культурний/Структурний 

 

В Україні поява і становлення бізнес-реінжинірингу пов’язується з 
бажанням суттєво поліпшити ринкову діяльність, влити в нього нову 
кров, ліквідувати кризові явища. Стосовно до специфіки української 
економіки, стратегічною задачею підприємства є шляхом здійснення 
комплексної програми реінжинірингу, що включає якісне вдос-
коналення основних бізнес-процесів з одночасним застосуванням 
нових інформаційних технологій, досягти модернізації та суттєвого 
підвищення ефективності бізнесу для забезпечення стійкого 
економічного розвитку країни. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 21 

«ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА» 
 

Питання для обговорення: 
1. Що є основною метою бізнес-процесу підприємства? 
2. Охарактеризуйте основні методи оптимізації бізнес-процесів 

підприємства? 
3. Як співвідносяться такі показники якості функціонування 

бізнес-процесу підприємства як точність та повнота? 
4. У чому полягає відмінність між реінжинірингом та 

оптимізацією бізнес-процесів підприємства? 
5. У чому полягають переваги оптимізації бізнес-процесів 

підприємства? 
6. Який вид реінжинірингу передбачає вирішення суттєвих 

проблем підприємства? 
7. Назвати характерні риси реінжинірингу? 
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