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Постановка проблеми. На сьогодні, в умовах гло-
бальних трансформаційних процесів, вітчизняні під-
приємства досить часто у своїй діяльності постають 
перед альтернативним вибором: адаптація до сучас-
них систем, принципів і умов господарювання або 
поступова втрата конкурентних позицій на ринку і 
шлях до банкрутства [9].

Для того щоб пристосуватися до сучасних ринко-
вих умов функціонування, зміцнювати конкурентні 
позиції на ринку, зважаючи на стрімкий розвиток 
соціально-економічних процесів, керівникам необ-
хідно удосконалювати менеджмент підприємств, за-
стосовуючи конкретні напрями розвитку, які сприя-
тимуть у досягненні поставлених цілей.

У теорії і практиці управління найбільш пошире-
ними формами таких напрямів розвитку є реструкту-
ризація, реінжиніринг, реорганізація та реконструк-

ція. Серед таких методів підвищення ефективності 
функціонування на сучасних підприємствах все біль-
шої популярності набуває реінжиніринг, який по-
кликаний здійснити кардинальну перебудову бізнес-
процесів підприємства.

Отже, постає питання у розробці теоретичних та по-
рівняльних аспектів напрямів розвитку підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
джуючи теоретичні аспекти реінжинірингу та інших 
напрямів розвитку підприємств у сучасних умовах, 
бачимо, що над цією проблематикою працюють як 
вітчизняні, так і зарубіжні науковці. У контексті 
даного питання опубліковані роботи можна поділи-
ти на декілька груп. До першої групи доцільно від-
нести праці, у яких висвітлюється інструментарій 
реінжинірингу, важливість та ефективність його 
застосування. Теоретичні аспекти реінжинірингу біз-
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нес-процесів зустрічаються у працях таких науковців:  
М. Хаммер, Дж. Чампі, М. Робсон, О. Виноградова, 
М. Черненко, Т. Пуліна та інші До другої групи мож-
на віднести роботи, присвячені тематиці реструкту-
ризації. Вагомий вклад у розвиток реструктуризації 
внесли Л. Кальніченко та О. Мендрул, О. Паровий, 
Л. Водачек, Дж. Монтгомері. Різноманіття у сприй-
нятті суті реструктуризації різними авторами дає 
підставу для висновку про їх неоднозначність трак-
тування та розмитість поняття. До третьої групи по-
трібно віднести роботи, присвячені порівнянню по-
нять реінжинірингу, реструктуризації, реорганізації, 
реконструкції як напрямів розвитку підприємства. 
Такій тематиці приділяли увагу О. Гронь, І. Рахма-
на, А. Варзунов, О. Цуканова. Проте у цих працях 
недостатньо проаналізовано та виділено спільні і від-
мінні риси цих термінів.

Виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. Досліджуючи тематику реінжинірингу та 
інших напрямів розвитку підприємства, бачимо, що 
поза увагою вчених залишається порівняльна харак-
теристика реінжинірингу, реструктуризації, рекон-
струкції та реорганізації. Оскільки у фаховій літерату-
рі зустрічаються ототожнення понять «реінжиніринг» 
та «реструктуризація», доцільно визначити спільні та 
відмінні риси цих економічних категорій.

Постановка цілі. Метою даної статті є:
• розкрити важливість та актуальність застосуван-

ня нових напрямів розвитку підприємства: реінжині-
рингу, реконструкції, реструктуризації, реорганізації;

• зробити порівняльну характеристику цих термі-
нів, а також виявити спільні риси та наявні розбіжнос-
ті у поняттях «реінжиніринг» та «реструктуризація»;

• визначити умови та критерії доцільності засто-
сування кожного із перелічених напрямів розвитку 
підприємства.

Виклад основного матеріалу. Розвиток підприєм-
ства є складним багатогранним поняттям, яке слід 
розглядати з позицій законів діалектики – як пере-
хід підприємства через накопичення змін у його ді-
яльності до нового, більш якісного стану, через що у 
підприємства як системи утворюються нові власти-
вості, відкриваються якісно нові можливості та ви-
никають нові способи їх використання, завдяки чому 
підприємство стає спроможним виконувати нові 
функції або розширити виконання існуючих функ-
цій, вирішувати нові, більш складні завдання.

Якщо розвиток підприємства розглядати як пе-
рехід до якісно нового стану, то виникає питання 
напряму, за допомогою якого такий перехід є мож-
ливим та доцільним. Вибір напряму розвитку підпри-
ємства має враховувати ключовий фактор переходу 
підприємства до якісно нового стану – зміни, що на-
копичуються. Будь-яка діяльність підприємства по-
требує змін. Саме зміни є рушійною силою прогресу, 
так як вони вимагають від менеджерів підприємств 
пошуку нових засобів, способів, методів, підходів та 
інструментаріїв щодо їх виявлення та вимірювання з 
подальшим усуненням, локалізацією та перетворен-
ням. Такими засобами виступають: реструктуриза-
ція, реорганізація, реконструкція, реінжиніринг.

У 90-х рр. ХХ століття в якості інструменту, що 
дозволяє забезпечити швидку реакцію підприємства 
на зміни зовнішнього середовища, почав використо-
вуватися реінжиніринг, засновниками якого вважа-
ються Дж. Чампі та М. Хаммер. Основоположники 
нового напряму розвитку підприємства визначають 
«реінжиніринг» як фундаментальне переосмислення 
і радикальне перепроектування бізнес-процесів з ме-
тою досягнення істотного поліпшення якості функці-

онування підприємства [10]. Реінжиніринг є одним 
із напрямів покращення всіх або окремих якісних 
та кількісних параметрів бізнес-процесів. Загальна 
ціль реінжинірингу полягає в кардинальному покра-
щенні показників діяльності підприємства за допо-
могою моделювання та перепроектування існуючих 
бізнес-процесів. Це перш за все передбачає перебу-
дову стандартів якості, підвищення рівня обслугову-
вання, зниження собівартості продукції, та оптиміза-
ції витрат виробництва тощо [9, с. 183].

До основних умов проведення реінжинірингу 
окрім процесної орієнтації належать амбіційні цілі 
(не лише вийти з кризового стану, але й стати в 
майбутньому лідером галузі), відмова від усталених 
правил ведення бізнесу (що досить складно дається 
вітчизняним компаніям) і, нарешті, удосконалення 
бізнес-процесів за рахунок використання сучасних 
інформаційних технологій.

Реінжиніринг базується на необхідності здійснення 
революційних змін у внутрішній структурі управління 
і подолання на цій основі системних протиріч в орга-
нізації праці. Таким чином, завдання реінжинірингу 
не в тому, щоб створити модель, адекватну вимогам 
конкретного ринку, а щоб створити архітектуру бізне-
су, здатного еволюційно взаємодіяти з властивостями 
ринку в цілому, які динамічно змінюються.

Наступним напрямом розвитку підприємства, 
різноманітним у сприйнятті своє суті, є реструкту-
ризація. Л. Кальніченко та О. Мендрул вважають, 
що саме реструктуризація виступає для підпри-
ємств, що функціонують в умовах ринкової еко-
номіки, способом їхньої внутрішньої перебудови, 
який надає їм можливість підвищити ефективність 
діяльності відповідно до мінливих вимог ринку та 
науково-технічного прогресу. Це перебудова під-
приємства, націлена на підвищення його конку-
рентоспроможності, здійснюється шляхом змін ви-
користання ресурсів і напрямків діяльності задля 
досягнення цілей підприємства [5].

У науковій літературі існують і інші погляди щодо 
поняття «реструктуризація підприємства». Деякі 
вчені трактують поняття реструктуризації у найза-
гальнішому вигляді як будь-які зміни стратегічного 
характеру на підприємстві. Подібну оцінку вислов-
лює Л. Водачек: «Реструктуризація – це комплексні 
та взаємопов’язані зміни структур, що забезпечують 
функціонування підприємства в цілому» [1].

Реструктуризація передбачає: удосконалення 
структури і функцій управління, удосконалення фі-
нансово-економічної політики і досягнення на цій 
основі зростання ефективності виробництва, підви-
щення конкурентоспроможності продукції і послуг, 
зростання продуктивності праці, зниження витрат 
виробництва, поліпшення фінансово-економічних 
результатів діяльності підприємства. Реструктури-
зація здійснюється на основі бізнес-плану або інвес-
тиційного проекту. Цікаво відзначити, що саме цей 
напрям розвитку підприємства передусім є реакцією 
на зовнішній вплив середовища і, як наслідок, ви-
кликаний подоланням внутрішніх проблем господа-
рюючого суб’єкта.

Реструктуризація – це корінні зміни, суттєві змі-
ни у структурі підприємства чи його системі управ-
ління, що проводяться за відносно короткий термін. 
Якщо реструктуризація – це зміна діяльності під-
приємства в цілому, то реорганізація, реконструк-
ція, реінжиніринг – це зміна конкретної складової 
(процесу виробництва, структурні зрушення техніко-
технологічної бази виробництва, кардинальне пере-
проектування бізнес-процесів тощ).
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Реконструкція – це перебудова (перетворення) 
основних засобів, техніки і технології на підприєм-
стві з метою підвищення рівня та якості продукції, 
що випускається, освоєння випуску нових товарів 
[7, с. 192]. Також реконструкція розглядається як 
перетворення існуючих об’єктів основного, підсобно-
го та обслуговуючого призначення, як правило без 
розширення споруд основного призначення. Рекон-
струкція пов’язана з вдосконаленням виробництва, 
підвищенням виробничої потужності, покращенням 
техніко-економічного рівня і умов праці, розширен-
ням номенклатурного ряду та асортименту продукції.

Реорганізація – це перетворення, перебудова ор-
ганізаційної структури управління підприємством, 
фірмою, компанією при збереженні основних засобів, 
виробничого потенціалу підприємства з метою присто-
сування до внутрішніх і зовнішніх умов [7, с. 199]. 
Згідно з Г.О. Колосніковим [4, с. 215], реорганіза-
ція – це процес кардинальних змін основних проце-
дур ведення бізнесу з метою більш ефективного вико-
ристання людей, техніки та інформаційних ресурсів 
підприємства. При цьому автори виділяють форму ре-
алізації процесів реорганізації підприємства як злит-
тя й приєднання, поділу, виділення і перетворення.

Усі форми реорганізації проводяться за рішенням 
учасників бо уповноваженого установчими докумен-
тами органу юридичної особи (у добровільному по-
рядку) або за рішенням суду чи відповідних органів 
державної влади.

У процесі реорганізації розробляється нова стра-
тегія функціонування, змінюється структура та 
принципи функціонування. В основі реорганізації 
лежить переорієнтація підприємства на нові методи 
та прийоми управління, зняття з виробництва без-
перспективних товарів, орієнтація на ринок та на 
повне задоволення потреб споживачів. У процесі ре-
організації досить часто виникає потреба у заміні іс-
нуючої організаційної структури, ліквідації одних 
підрозділів і створенні інших.

Серед основних причин реорганізації здебіль-
шого виокремлюють такі: суттєве розширення ді-
яльності підприємства, його розмірів; згортання 
діяльності; необхідність фінансової санації; необ-

хідність зміни повноти відповідальності власників 
за зобов’язаннями підприємства; диверсифікація ді-
яльності; податкові мотиви; необхідність збільшення 
власного капіталу.

Порівняльну характеристику розглянутих напря-
мів розвитку підприємства наведено у таблиці 1.

Охарактеризувавши за виокремленими елемен-
тами кожен із напрямів розвитку підприємства, ба-
чимо, що різні інструментарії спрямовані на підви-
щення ефективності діяльності підприємства, але 
створені вирішувати абсолютно різні завдання та до-
сягати різних цілей.

Проте теоретики та практики часто ототожнюють 
поняття реінжинірингу та реструктуризації. Авторів 
наукових статей і публікацій, що висвітлюють тему 
реструктуризації і реінжинірингу, можна умовно 
розділити на дві групи. Представники першої гру-
пи вважають реінжиніринг складовою або однією із 
форм реструктуризації [6]. Представники (прихиль-
ники) другої, навпаки, практикують реінжиніринг 
як незалежну і цілісну систему організації бізнесу 
компанії [11].

Проблема суперечностей криється не тільки в ан-
тагонізмі проповідуваних цінностей, а й у різному 
сприйнятті та тлумаченні самих понять.

Оскільки поняття «реінжиніринг» та «реструкту-
ризація» не є ні рівнозначними, ні такими, що домі-
нують одне над іншим, то вони потребують подаль-
шого аналізування.

Реінжиніринг – це не «вирівнювання організацій-
ної структури», не реструктуризація, оскільки його 
об’єктом виступають перш за все процеси, а не ор-
ганізаційні відділи, які є лише засобом ефективно-
го ведення цих бізнес-процесів до кінцевої мети. Ре-
інжиніринг – це не поліпшення якості, не тотальне 
управління якістю (TQM), оскільки TQM орієнтова-
ний на досягнення поступового поліпшення, у той 
час як реінжиніринг – це одномоментний радикаль-
ний підхід до поліпшення діяльності. Глобальне ав-
томатизування діяльності підприємства також не є 
реінжинірингом, оскільки це є однією з необхідних 
умов для його успішного проведення [3]. Реінжині-
ринг – це напрям менеджменту, який не існував ра-

Таблиця 1
Порівняльна характеристика реінжинірингу, реконструкції, реструктуризації,  

реорганізації (власна розробка авторів)

Елементи 
Напрями розвитку підприємств

реінжиніринг реконструкція реструктуризація реорганізація

Об’єкт Бізнес-процеси підпри-
ємства

Основні засоби, техніка і 
технологія; об’єкти осно-
вного, підсобного та обслу-
говуючого призначення

Організаційна струк-
тура управління під-
приємством

Процедура ведення біз-
несу, методи, способи та 
технологія управління 
підприємством

Ціль

Стрибкоподібне зрос-
тання (50-80%) таких 
ключових показників 
діяльності підприємства 
як час обслуговування, 
якість та собівартість 
продукції 

Освоєння випуску нових 
товарів; вдосконалення 
процесу виробництва, під-
вищення його техніко-еко-
номічного рівня, зростан-
ня рівня якості продукції, 
що випускається

Ліквідація непро-
дуктивних ланок 
управління, переорі-
єнтація на процесоо-
рієнтований підхід до 
управління.

Пристосування до вну-
трішніх і зовнішніх 
умов функціонування; 
зміна форми власності, 
удосконалення менедж-
менту підприємства

Завдання
Здійснити кардинальну 
перебудову бізнес-проце-
сів підприємства

Оновити чи покращити 
техніко-технологічну базу 
підприємства

Побудова оптимальної 
та ефективної орга-
нізаційної структури 
управління

Розроблення нової стра-
тегії функціонування

Етап життєвого 
циклу

Етап сталого розвитку, 
спаду

Етап сталого розвитку, 
спаду Етап сталого розвитку Етап зростання

Масштаб змін Повна, абсолютна замі-
на існуючих процесів

Заміна окремих підсистем 
та елементів

Зміна як всієї систе-
ми, так і окремих її 
елементів

Зміна організаційної 
структури

Час проведення Довгостроковий Середньостроковий Довгостроковий Короткостроковий

Ступінь ризику Високий Помірний Середній Середній
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ніше, який неможливо порівняти з усіма відомими 
нам підходами до поліпшення діяльності організації, 
це процес фундаментального переосмислення і ради-
кальне перепроектування бізнесу, що втілює у собі 
нові способи виконання робіт.

Реінжиніринг в його «класичному» визначенні орі-
єнтований на повну, абсолютну заміну існуючих проце-
сів («з чистого аркуша» або з урахуванням колишньо-
го досвіду). Реструктуризація має на увазі структурні 
перетворення як усієї системи (в масштабах реінжині-
рингу), так і окремих її підсистем і елементів. У цьому 
і полягає парадокс «обмеженості революційного про-
риву» реінжинірингу: він покликаний вирішувати іде-
ологічні проблеми, але не вирішує (і не повинен вирі-
шувати) технічні, оперативні завдання.

Крім цього, якщо реінжиніринг базується на ра-
дикальних змінах у критичних ситуаціях, то дано-
му процесу на підприємстві властивий безпосередньо 
високий рівень ризику, реструктуризації – середній 
ступінь, так як у даному процесі зміни будуються з 
урахуванням вже досягнутих результатів.

Завдання реструктуризації (реформування) ви-
робництва – це узгодження ринку (зовнішньої скла-
дової) і структури бізнесу компанії (внутрішньої 
складової).

Завдання реінжинірингу – це створення універ-
сально адаптованої до змінюваного ринку моделі біз-
несу компанії [2].

Спільним у поняттях «реструктуризація» і «реін-
жинірингу» є заміна діючої структури бізнесу компа-
нії на нову. Відмінною є постановка цілей, завдань і 
методів реалізації прийнятих рішень. Таким чином, 
обидва поняття у сучасній інтерпретації набули по-
двійного змістовного навантаження, щодо питань: 
«Що робити?» і «Як робити?»

Основною відмінністю понять реінжинірингу і ре-
структуризації є методи проведення перетворень. Зо-
крема, реструктуризація передбачає поетапну зміну 
структури бізнесу компанії, ґрунтується на модифі-
кації і поліпшенні діючих процесів. При цьому нова 
модель бізнесу може одночасно мати ознаки як функ-
ціональної, так і командно-процесної орієнтації. Ре-
інжиніринг – це завжди зміни, завдяки яким компа-
нія здобуває процесно-орієнтовану структуру бізнесу. 
У першому випадку розроблювач вивчає проблеми, у 
другому – можливості. У першому випадку дії спря-
мовані на усунення проблем, у другому – на реаліза-
цію можливостей [8, с. 25].

Таким чином, реінжиніринг і реструктуризація – 
це окремі, але взаємопов’язані процеси. При цьому 
поняття реструктуризації значно ширше, і в деяких 
випадках стратегічна реструктуризація може при-
ймати форму реінжинірингу бізнес-процесів.

Не дивлячись на те, що реінжиніринг, реструкту-
ризація, реконструкція та реорганізація як напрями 
розвитку підприємства відрізняються об’єктом змін 
та впроваджуються на різних етапах життєвого ци-
клу, всі вони мають спільну мету, яка полягає у під-
вищенні ефективності діяльності підприємства, зміц-
ненні конкурентних позицій на ринку, оптимізації 

витрат виробництва та істотному поліпшенні якості 
функціонування підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. Сучасні мін-
ливі умови ринкового середовища ставлять особливий 
наголос на підвищенні адаптаційних можливостей 
суб’єктів господарювання до змін зовнішніх факторів. 
Вирішальним у пристосуванні та підвищенні гнуч-
кості господарюючих систем, на нашу думку, є пра-
вильний вибір напряму розвитку підприємства, який 
сприятиме в досягненню поставлених цілей. Саме з 
таких міркувань у статті зроблено порівняльну харак-
теристику таких напрямів, як реінжиніринг, реструк-
туризація, реконструкція, реорганізація.

Отже, систематизувавши науково-методичні ро-
боти провідних вітчизняних і зарубіжних вчених 
стосовно даної тематики, маємо право стверджува-
ти, що поняття «реорганізація», «реінжиніринг», 
«реструктуризація» та «реконструкція» ні в якому 
разі не можна поставити в один синонімічний ряд. 
Вони є абсолютно окремими та самостійними еконо-
мічними категоріями, які покликані вирішувати різ-
ні завдання, проте мають спільну мету: покращення 
фінансово-економічних результатів діяльності під-
приємства, створення конкурентоспроможного про-
дукту, зміцнення фінансової стійкості, забезпечення 
ефективності господарської діяльності підприємства 
у довгостроковій перспективі та здатності адекватно 
реагувати на динамічні зміни зовнішнього середови-
ща в ринковій економіці.
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