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У статті розглядаються процеси реструктуризації та реінжинірингу підприємств в сучасних умовах господарювання. Розгля-
нуто види та форми реінжинірингу, на основі доведених фактів визначено переваги використання реінжинірингу бізнес-процесів 
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В статье рассматриваются процессы реструктуризации и реинжиниринга предприятий в современных условиях хозяйство-
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Постановка проблеми. В сучасних умовах гос-
подарювання, на тлі минулих кризових явищ та в 
очікуванні нових, питання про підвищення ефектив-
ності управління на вітчизняних підприємствах є од-
ним з найбільш важливих та актуальних. Ситуація 
ускладнюється проведенням масової приватизації 
об’єктів державної форми власності. Так, за наступні 
декілька років планується обмежити кількість під-
приємств у державній власності на рівні 10–15% від 
ВВП. Таким чином, більшість українських підпри-
ємств залишаться без державної підтримки подо-
лання труднощів фінансово-економічного характеру. 
Серед проблем, які гостро відчувають більшість під-
приємств в Україні сьогодні, є також низький рівень 
платоспроможності і постійно зростаючих простроче-
них зобов’язань перед державним бюджетом та по-
забюджетними фондами, банківськими установами 
та постачальниками, а також відсутність дієвого ме-
ханізму регулювання дебіторської заборгованості. 
Тобто постає питання адаптації вітчизняних підпри-
ємств до умов оточуючого середовища та проведення 
відповідних змін в їх організаційних, фінансових, 
соціально-економічних системах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тичним і практичним питанням реструктуризації 
підприємств в економічній літературі приділяєть-
ся достатня увага. Зокрема, цю тему в своїх працях 
піднімали такі вітчизняні вчені, як М.С. Антипі-

на, Л.І. Біловол, Т.А. Говорушко, В.М. Заболотний, 
І.А. Маркіна, Д.М. Потьомкін, О.О. Терещенко, 
В.М. Фєдосов, С.Ф. Покропівний та інші. Серед за-
рубіжних вчених дану проблематику розглядали 
І. Голберг, Р. Крам, М.Ю. Маісурадзе, Г. Сандер, 
О.М. Королькова, Г.П. Іванов, В.Г. Крижановський, 
Л.О. Лігоненко і т.д. Проте в працях зазначених 
вище вчених розкривається сутність та механізм ре-
алізації фінансової реструктуризації та переважно 
реорганізації підприємств у формі злиття, поглинан-
ня, приєднання, виділення, перетворення чи поділу. 
Проте на сьогодні існує обмежена кількість праць, 
які б розкривали економічну ефективність такої аль-
тернативи реструктуризації, як реінжиніринг та до-
цільність його використання на вітчизняних підпри-
ємствах.

Мета і завдання дослідження. Метою досліджен-
ня є розгляд особливостей розвитку вітчизняних під-
приємств на сучасному етапі та визначення можли-
вості застосування в їх діяльності реінжинірингу як 
альтернативи реструктуризації. 

Виклад основного матеріалу. В інтересах вижи-
вання і гнучкого реагування на динамічно мінливі 
ринкові умови, підвищення стійкості та адаптацій-
ної здатності в задоволенні споживчого попиту, подо-
лання відстані в науково-технічному розвитку, у за-
безпеченні високої якості продукції, робіт та послуг 
вітчизняні підприємства мають постійно вдаватися 



119ауковий вісник Херсонського державного університетуН
до організаційних змін. Завдяки таким змінам дола-
ється інертність та незмінність у структурах управ-
ління, у сформованій системі зв’язків і відносин 
суб’єктів господарювання з оточуючим середовищем.

Залежно від конкретних обставин зазначені змі-
ни можуть бути частковими, що стосуються окре-
мих служб і організацій, певних видів діяльності, чи 
радикальними, коли під впливом бурхливого і на-
віть стрибкоподібного розвитку конкуренції потрібна 
глибока і багатобічна реструктуризація.

Слід зазначити, що посткризовий період (2010-
2011 роки) характеризувався стрімким підйомом 
та зростанням фінансових показників діяльності ві-
тчизняних підприємств. Проте не усім суб’єктам гос-
подарювання вдалося відновити втрачені позиції за 
час фінансово-економічної кризи 2008-2009 років. 
Крім того, показники ефективності діяльності таких 
підприємств щороку погіршуються, спричиняючи 
кризові явища в економіці країни. Так, починаючи 
з кінця 2011 року і по червень 2013 року спостері-
гається тенденція до збиткової діяльності вітчизня-
них підприємств та зростання частки таких суб’єктів 
господарювання у загальній кількості підприємств 
України (рис. 1).
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* Складено автором за даними [1]

Підтвердженням погіршення фінансового стану 
вітчизняних підприємств є дані відносно кризової 
ситуації на підприємствах гірничо-металургійного 
комплексу. Для України металургійна галузь дуже 
важлива, тому що це одна з основних бюджетоут-
ворюючих галузей, а також є головною експортною 
галуззю, яка забезпечує надходження іноземної ва-
люти в Україну. Основними причинами кризи на 
підприємствах даної галузі є світове перевиробни-
цтво і падіння цін, насамперед, через сталевий бум у 
Китаї та катастрофічний дефіцит металобрухту. Не-
стача цієї сировини проявилася на найбільших під-
приємствах галузі в різній мірі. Спад випуску сталі і 
прокату промисловим гігантом ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг», зупинка діяльності Донецького елек-
трометалургійного заводу [2] – лише початок тих 
проблем, які чекають українські підприємства в най-
ближчому майбутньому.

Наведені дані ще раз підтверджують наявність 
прихованої кризи на вітчизняних підприємствах, по-
долання якої потребує негайних дієвих заходів. Такі 
зміни мають відповідати структурі ринкового попи-
ту, забезпечувати раціональне використання ресур-
сів, та сприяти максимізації вартості капіталу під-
приємства.

Одним із засобів фінансового оздоровлення під-
приємств є реструктуризація, яка передбачає розроб-
ку комплексної програми змін, спрямованих на по-
кращення життєздатності та результатів діяльності 
компанії в конкурентному середовищі [3].

Необхідно виділити основні причини, які в сучас-
них умовах ринкової економіки вимагають проведен-
ня реструктуризації вітчизняних підприємств: 

– відсутність культури корпоративного управ-
ління; 

– незацікавленість керівників у прибутковому 
функціонуванні підприємств;

– неефективність фінансового управління на під-
приємствах; 

– погіршення умов виробничого процесу; 
– відсутність системи врахування ринкових змін 

під час розробки і просування продукції підприєм-
ства тощо [4; 5]. 

Реструктуризація підприємства покликана 
розв’язати два основних завдання: забезпечити ви-
живання підприємства та відновити його конкурен-
тоспроможність на ринку.

В Україні реструктуризація підприємств відбу-
вається переважно шляхом реорганізації (в основно-
му злиття та поглинання), які є горизонтальними. 
Слід зазначати, що у більшості випадків мотив та-
кої реорганізації пов’язаний не з ефективністю, а з 
посиленням позицій на ринку. Зазвичай українські 
підприємства купують стратегічні інвестори, якими 
є іноземні фірми. Для таких фірм придбання най-
частіше є способом розширення ринків збуту, іноді 
– асортименту. Тобто, як бачимо, основна мета та-
кої реструктуризації зовсім не стосується покращен-
ня фінансового стану вітчизняних підприємств. Крім 
того, якщо домінуючою фірмою в процесі реорганіза-
ції є іноземна компанія, то існує висока ймовірність 
відтоку капіталу закордон. 

Одним із шляхів вирішення проблеми кризового 
фінансового стану підприємств України поряд із ре-
структуризацією є реінжиніринг бізнес-процесів.

Навколо поняття реінжинірингу в економічній 
літературі існує дискусія, особливо в частині його 
відношення до поняття реструктуризації. Згідно тра-
диційного визначення реінжиніринг являє собою 
фундаментальне переосмислення і радикальну ре-
конструкцію бізнес-процесів підприємства для досяг-
нення покращення основних показників діяльності 
підприємства: термінах, витратах, обслуговуванні 
[6]. Іншими словами, реінжиніринг передбачає замі-
ну старих методів управління новими більш сучасни-
ми і на цій основі – покращення основних показни-
ків діяльності підприємств.

Реінжиніринг у відношенні до реструктуризації 
розглядається за трьома підходами (рис. 2).
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І. Реінжиніринг – поняття, тотожне реструктуризації 
підприємства

ІІ. Реінжиніринг являє собою одну з важливих частин 
процесу реструктуризації підприємства

ІІІ. Реінжиніринг – це філософія бізнесу, яка 
покладена в основу реструктуризації підприємства

Рис. 2. Співвідношення понять «реінжиніринг» та 
«реструктуризація» підприємства*

*Складено автором за [7]
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Реінжиніринг, на відміну від реструктуризації, 
зорієнтований не на організаційні зміни, а на кор-
поративні процеси. Корпоративний процес, в свою 
чергу, включає в себе заходи, які мають вирішаль-
не значення для гнучкої політики збуту продукції, 
робіт та послуг і одночасно сприяють підвищенню 
якості та зниженню витрат [8].

Слід відмітити, що на сучасному етапі розвитку 
вітчизняних підприємств реінжиніринг доцільно за-
стосовувати в процесі стратегічної реструктуризації. 

Серед типів реінжинірингу слід виділити транс-
формацію, інтеграцію та раціоналізацію. 

Трансформація являє собою кардинальне пе-
реосмислення місії та стратегії підприємства, і 
взаємопов’язана із зовнішніми умовами і внутріш-
німи проблемами діяльності суб’єкта господарю-
вання.

Інтеграція передбачає розробку нових бачень 
та ідеології підприємства, що призводить до нової 
структури компанії. Основна увага при цьому при-
діляється інтеграції ефектів в методах роботи, поса-
дах, функціях або соціальній системі.

Раціоналізація або редизайн – це так зване «спро-
щення» процесів або складових структури підприєм-
ства, яке має на меті покращення якості управління 
при відсутності радикальних перетворень.

Метою реінжинірингу бізнес-процесів є системна 
реструктуризація матеріальних, фінансових та ін-
формаційних потоків, спрямована на спрощення ор-
ганізаційної структури, перерозподіл і мінімізацію 
використання різних ресурсів, скорочення термінів 
задоволення потреб клієнтів, підвищення якості їх 
обслуговування. 

Для підприємств з високим ступенем диверсифі-
кації бізнесу, різноманіттям партнерських зв’язків 
реінжиніринг бізнес-процесів забезпечує вирішення 
наступних завдань:

визначення оптимальної послідовності виконува-
них функцій, яке призводить до скорочення трива-
лості циклу виготовлення і продажу товарів і послуг, 
обслуговування клієнтів, наслідком чого є підвищен-
ня оборотності капіталу і зростання всіх економіч-
них показників підприємства;

оптимізація використання ресурсів у різних біз-
нес-процесах, в результаті якої мінімізуються витра-
ти і забезпечується оптимальне поєднання різних ви-
дів діяльності;

побудова адаптивних бізнес-процесів, націлених 
на швидку адаптацію до змін потреб кінцевих спо-
живачів продукції, виробничих технологій, поведін-
ки конкурентів на ринку, а, отже, підвищення якос-
ті обслуговування клієнтів в умовах динамічності 
зовнішнього середовища;

визначення раціональних схем взаємодії з парт-
нерами і клієнтами, і, як наслідок, зростання при-
бутку, оптимізація фінансових потоків; 

синхронізація та координація одночасно викону-
ваних процесів.

Реінжиніринг бізнес-процесів, що проводиться 
з певною періодичністю (наприклад, один раз на  
5-7 років), спрямований в подальшому на безпе-
рервний інжиніринг бізнес-процесів, тобто постійну 
адаптацію бізнес-процесів до мінливих зовнішнього 
середовища [9].

Реінжиніринг бізнес-процесів найбільш ефектив-
ний на підприємствах, для яких характерні наступні 
особливості:

диверсифікація товарів і послуг (орієнтація на 
різні сегменти ринку), що викликає різноманіття 
бізнес-процесів;

робота за індивідуальними замовленнями, що ви-
магає високого ступеня адаптації базового бізнес-
процесу до потреб клієнта; 

впровадження нових технологій (інноваційних 
проектів), які охоплюють основні бізнес-процеси під-
приємства;

різноманіття кооперативних зв’язків з партнера-
ми підприємства і постачальниками матеріалів, що 
обумовлюють альтернативність побудови бізнес-про-
цесу;

нераціональність організаційної структури, висо-
кий рівень бюрократії на підприємстві, що викликає 
дублювання операцій бізнес-процесу.

До числа найважливіших економічних проблем 
вітчизняних підприємств, які відображаються на 
можливості використання реінжинірингу бізнес– 
процесів, відноситься проблема старіння та зносу 
основних виробничих засобів суб’єктів господарю-
вання. Так, ступінь зносу основних засобів підпри-
ємств України станом на 2012 рік становила близько 
78% [1]. До цього необхідно додати моральний знос і 
низьку ефективність основного технологічного устат-
кування. Наявність великих незавантажених цехів, 
які мають, до того ж, досить велику кількість незаді-
яного в процесі виробництва обладнання, призводить 
до великих витрат, які відображаються на вартості 
виробів, що випускаються, знижує їх конкуренто-
спроможність і, як наслідок, обсяг збуту і вартість 
підприємства. Із вищезазначеного можна визначити 
гостру необхідність проведення реінжинірингу та фі-
нансового оздоровлення вітчизняних підприємств.

При розробці проекту реінжинірингу бізнес-про-
цесів виникають труднощі моделювання бізнес-про-
цесів, оскільки американські підходи до моделюван-
ня бізнес-процесів виявляються малоефективними в 
українських реаліях, а готова технологія на вітчиз-
няному ринку відсутня.

Основними складовими процесу реінжинірингу 
бізнес-процесів є оцінка готовності до них підприєм-
ства і розробка плану їх впровадження. 

Необхідною умовою здійснення реінжинірингу 
бізнес-процесів є використання сучасних інформа-
ційних технологій. Це є ще однією перешкодою у ви-
користанні в діяльності вітчизняних підприємств ре-
інжинірингу як альтернативи реструктуризації. Так, 
згідно офіційних даних [10] в середньому по Україні 
лише кожне четверте підприємство в своїй діяльнос-
ті використовує сучасні технології.

Висновки з проведеного дослідження. В умовах 
мінливого середовища та загроз нових економічних 
та фінансових криз проблема забезпечення ефек-
тивності функціонування підприємств і, відповід-
но, економіки в цілому, виходить на перший план. 
Одним з напрямів зміцнення їх конкурентних пози-
цій та підвищення результативності функціонуван-
ня є реструктуризація. В процесі реструктуризації 
не тільки забезпечується розвиток підприємств, а і 
створюється вартість підприємств, яка забезпечує 
підвищення рівня їх капіталізації. 

Одним із дієвих заходів відновлення становища 
вітчизняних підприємств поряд із реструктуризацією 
є реінжиніринг. Виходячи із проведеного досліджен-
ня, можна сказати, що реінжиніринг – це складова 
реструктуризації, процес ініціалізації та реалізації 
змін в системі управління та функціонування під-
приємства в цілому або окремих його підрозділів.

Реінжиніринг і реструктуризаціє не є взаємно 
несумісними методами. На підприємстві ці процеси 
можуть відбуватися паралельно або навіть бути вза-
ємозамінними. 
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На думку автора, на сучасних вітчизняних під-

приємствах доцільно впровадження реінжинірингу, 
що ґрунтується на методології «чистого аркуша» (аб-
солютне перепроектування існуючих бізнес-процесів, 
тобто відмова від звичних для підприємства методів 
управління та заміна їх на кардинально нові), оскіль-
ки це дозволить по-новому оцінити можливості біз-
нес-процесів та адаптувати їх до існуючих ринкових 
умов, сформувати абсолютно нову ідеологію ведення 
діяльності, в основу якої покладено креативні пара-
метри функціонування.
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Постановка проблеми. Постіндустріальний період 
розвитку суспільства, що характеризується високим 
інноваційним рівнем продуктивних сил, ставить висо-
кі вимоги до якості робочої сили, яка виступає осно-
вним джерелом формування національного доходу. 

Взаємозв’язок між ефективністю розвитку сус-
пільного виробництва і розвитком людини пояснює 
теорія людського капіталу, яка успішно реалізуєть-
ся у світовій практиці на усіх економічних рівнях. 
При цьому людський капітал підприємства вбирає в 
себе сукупність знань, досвіду, навичок і здібностей 
фізичних осіб, що беруть участь в діяльності підпри-
ємства задля отримання економічних і соціальних 
вигод. Відзначені характеристики людського капіта-
лу підприємства формуються і розвиваються шляхом 
відповідних інвестицій. 

Не дивлячись на постійне збільшення заробітної 
плати, додаткові витрати вітчизняних підприємств 
на робочу силу залишаються вкрай низькими, що в 
сукупності обумовлює відставання України за показ-
ником сукупних витрат на робочу силу від країн ЄС 
більш ніж у 10 разів. 

Наслідком дешевизни робочої сили – результату 
недостатнього інвестування у людський капітал – є 
відтік висококваліфікованих кадрів закордон, низь-
ка продуктивність праці, уповільнене оновлення 
техніки, економічна незацікавленість в результатах 
праці і в кінцевому підсумку – низька конкуренто-
спроможність більшості видів вітчизняної продукції 
та національної економіки загалом. 

Сучасні власники вітчизняних підприємств та 
уповноважені ними органи протягом довгого часу 


