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До розвитку техніко-технологічної бази відносять: 
 модернізацію; 
 технічне переозброєння; 
 реконструкцію; 
 розширення; 
 нове будівництво та ін. 
За умов сучасних революційних перетворень у технічному базисі 

виробництва ступінь його технічної досконалості та рівень економічного 
потенціалу в цілому визначаються прогресивністю використовуваних 
технологій – способів одержання й перетворювання матеріалів, енергії, 
інформації, виготовлення продукції. Технологія стає завершальною 
ланкою і формою матеріалізації фундаментальних досліджень, засобом 
безпосереднього впливу науки на сферу виробництва. Якщо раніше 
її вважали забезпечуючою підсистемою виробництва, то зараз вона 
набула самостійного значення, перетворившись на авангардний 
напрям НТП. 

Сучасним технологіям властиві певні тенденції розвитку й 
застосування. Головними є: по-перше, перехід до малостадійних 
процесів через поєднання в одному технологічному агрегаті кількох 
операцій, що раніше виконувались окремо; по-друге, забезпечення в 
нових технологічних системах мало- або безвідходного виробництва; 
по-третє, підвищення рівня комплексності механічних ліній; 
по-четверте, використання в нових технологічних процесах засобів 
мікроелектроніки, що дозволяє одночасно з підвищенням ступеня 
автоматизації процесів досягти більш динамічної гнучкості виробництва. 

Більш того, НТП у галузі знарядь праці довів, що технічний рівень 
та якість сучасних машин (устаткування) безпосередньо залежить від 
прогресивності характеристик застосовуваних для їхнього виробництва 
конструкційних та інших допоміжних матеріалів. Звідси випливає 
величезна роль створення й широкого використання нових матеріалів, 
що характеризує один із важливих напрямків науково-технічного 
прогресу. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 5 

«ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА БАЗА ТА ВИРОБНИЧА 
ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА» 

 
Питання для обговорення: 

1. Розкрийте значення техніко-технологічна бази підприємства 
у виробничій сфери. 

2. У чому визначається зміст програм технічного розвитку 
підприємства? 

3. У чому полягає типовий зміст програми технічного розвитку? 
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г) фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування 
ділових процесів для досягнення різких покращень у вирішальних, 
сучасних показниках діяльності. 

 
5. На які 2 види поділяють реінжиніринг? 
а) фундаментальний, радикальний; 
б) різкий, кризовий; 
в) кризовий, розвитку; 
г) немає правильної відповіді. 
 
6. Показники результативності бізнес процесу? 
а) якості, помірний, результативності; 
б) результативності, часу, вартості; 
в) групувальний, перетворення, вартості; 
г) часу, фрагментації, ізоморфізм. 
 
7. Що являє собою метод групової роботи? 
а) група методів об’єднала різні технології роботи в команді: 

метод мозкового штурму, метод групового рішення; 
б) метод, який заснований на застосуванні успішного досвіду і 

формалізованих принципів для побудови ефективних бізнес-процесів; 
в) постійне визначення кращого в практиці конкурентів; 
г) усі відповіді вірні. 
 
8. Показник часу бізнес-процесу визначає: 
а) ефективність конкурентоспроможності підприємства; 
б) обсяг виробництва продукції; 
в) конкурентоспроможність підприємства; 
г) організаційну складність бізнес-процесу. 
 
9. Бізнес-модель – це: 
а) структури і механізми координації формуються і функціонують 

як самовиникаючі і стихійно підтримувані підсистеми; 
б) сполучення ряду параметрів, що описують принципову схему 

побудови бізнес-підприємства; 
в) приватний випадок людської спільності; 
г) своєрідна міні-держава з усіма її атрибутами. 
 
10. До кола зацікавлених осіб в оптимізації бізнес моделі компанії 

входять: 
а) консультант по управлінню, головний бухгалтер, відділ 

стратегічного планування; 
б) відділ організаційного відділу, відділ стратегічного планування, 

відділ кадрів; 



Горлачук В. В., Яненкова І. Г. 

274 
 

8. Що таке бізнес-модель підприємства? 
9. У чому полягає значення бізнес-моделі підприємства? 
10. Наведіть приклади змішаних показників якості функціонування 

бізнес-процесів підприємства? 
 

Тести 21 
1. Що таке бізнес-процес? 
а) один із інструментів та прийомів інтенсивного шляху розвитку 

підприємства; 
б) сполучення ряду параметрів, що описують принципову схему 

побудови бізнесу підприємства; 
в) потік роботи, що має свої межі і відкривається первинними 

постачальниками процесу; 
г) здатність організації адаптуватися до зовнішніх і внутрішніх 

змін, а також здатність керівництва діяти поза жорстокими рамками, 
прав і норм. 

 
2. На які 3 групи поділяються методи оптимізації бізнес-процесів? 
а) формалізовані універсально-принципові методи, метод бенч-

маркингу, метод групової роботи; 
б) прямолінійний метод, метод прискореного зменшення залишку, 

метод бенчмаркингу; 
в) формалізовані універсально-принципові методи, метод групової 

роботи, метод нормування; 
г) формалізовані універсально-принципові методи, метод бенч-

маркингу, прямолінійний метод. 
 
3. Які клієнти входять до четвертого типу вимог клієнтів? 
а) дистриб’ютори, агенти, роздрібні працівники; 
б) клієнти, які отримують первинний вихід, споживачі, агенти; 
в) роздрібні працівники, агенти, споживачі; 
г) продавці, ріелтери, дистриб’ютори. 
 
4. За визначенням Хаммера, реінжиніринг – це: 
а) теорія, і методи комплексного оздоровлення корпорацій, 

управлінського відродження з реконструкцією усіх без винятку 
елементів, включаючи систему людських мотивацій і стимулів; 

б) перебудова на сучасній інформаційній і технологічній основі 
організації виробництва і управління з ясно поставленими цілями і 
визначеними засобами; 

в)  один із найскладніших етапів у підвищенні конкурентно-
спроможності компанії, доведенні її до рівню саморегульованої 
організації в умовах динамічного ринку; 
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4. Що є головним недоліком чинного нині в Україні порядку 
розробки програми технічного розвитку підприємства? 

5. Визначте вплив НТП на технічний розвиток підприємства. 
6. Зазначте, що охоплює технічний розвиток, як об’єкт органі-

заційно-економічного управлінн? 
7. У чому полягає зміст плану технічного розвитку підприємства? 
8. За допомогою яких показників визначається рівень механізації 

та автоматизації виробництва? 
9. Які показники характеризують галузеві особливості підприємства? 
10.  Охарактеризуйте технологічну складову ТТБ. 
 

Тести 5 
1. Техніко-технологічна база підприємства виробничої сфери – це: 
а) основні виробничі фонди підприємства; 
б) складова потенціалу підприємства, здатна приносити економічну 

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

в) системна сукупність найбільш активних елементів виробництва, 
що визначає технологічний спосіб одержання продукції (надання послуг), 
здійснюваний за допомогою машинної техніки та інших засобів; 

г) виробнича потужність підприємства. 
 
2. Механоозброєність праці – це: 
а) відношення середньорічної вартості машин та устаткування 

до кількості виробників у найбільшій зміні; 
б) кількість застосовуваних пристроїв, оснастки та інструментів 

у розрахунку на одну оригінальну деталь кінцевого виробу; 
в) відносний показник ефективності роботи підприємства; 
г) абсолютна величина перевищення кількості машин до кількості 

виробників продукції. 
 
3. Технологічна складова ТТБ підприємства характеризується: 
а) виробничими машинами та устаткуванням; 
б) сукупністю установок та мереж для забезпечення виробництва 

всіма видами енергії; 
в) інформаційно-обчислювальною технікою і засобами зв’язку; 
г) сукупністю способів і прийомів переробки ресурсів та 

одержання готової продукції. 
 
4. Технічна складова ТТБ підприємства включає: 
а) енергетичну базу підприємства; 
б) технічну базу інформаційних процесів; 
в) виробничі машини, устаткування; 
г) усе перелічене вище; 
д) жодну зі складових. 
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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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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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