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Анотація 
У статті розкрито методичні рекомендації застосування технологічного аудиту як обов’язкової частини 
обґрунтування напрямів та доцільності проведення реінжинірингових інноваційних перетворень на під-
приємстві. Запропоновано підхід до розуміння сутності та різновидів технологічного аудиту та їх взає-
мозв’язку з процесом реінжинірингу організації. Обґрунтовано функції технологічного аудиту в контексті 
інноваційно перетворюваного підприємства, з акцентом на плануванні, організації та контролі. Окреслено 
загальний контекст використання результатів технологічного аудиту для організації та керівництва 
процесом інноваційних перетворень виробничо-технологічної бази підприємства. Встановлено, що план 
технологічного аудиту як елемент заходів з проведення радикальних змін у діяльності підприємства є 
ключовим інструментом стратегічного управління, який дозволяє оцінити загальні обсяги і характер 
роботи, пов’язаної з інноваційним перетворенням виробництва, порівняти основні прогнозовані показники 
з реально одержуваними. Запропоновано основні процедури технологічного аудиту виробничої бази 
підприємства, серед яких виділено: аналіз фізичного та морального зносу основних виробничих фондів; 
розробка загального проєкту проведення технологічного реінжинірингу; формування портфелю проєктів 
для технологічного реінжинірингу підприємства та вибір організаційно-функціональних підходів до 
реалізації загального проєкту. Розкрито етапи проєкту технологічної санації виробництва та підходи до 
них. Розглянуті моделі розподілу ресурсів при розробці загального проєкту проведення технологічної санації 
виробництва. Встановлено, що в процесі розгортання програми реінжинірингу заходи його здійснення 
можна поділити на два види, що покращують бізнес, та заходи, що становлять елементи реінжинірингу 
та докорінно змінюють ефективність бізнесу та всієї виробничої діяльності. 
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Abstract 
Methodological recommendations for the use of technological audit as a mandatory part of substantiating directions 
and expediency of carrying out reengineering innovative transformations at the enterprise are developed in the 
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and types of technological audit and their relationship with the reengineering process of the organization is 
proposed. The functions of a technological audit in the context of an innovatively transformed enterprise are 
substantiated, with an emphasis on planning, organization and control. The general context of using the results of 
the technological audit for the organization and management of innovative process transformations of the 
production and technological base at the enterprise is outlined. It is established that the technological audit plan is 
a key strategic management tool that allows assessing the overall scope and nature of work related to the innovative 
transformation of production, to compare the main forecasted indicators with the actual ones. The main procedures 
of the technological audit of the enterprise production base are proposed, among which the following are 
highlighted: analysis of physical and moral wear and tear of the main production assets; development of a general 
project for technological reengineering; formation of a portfolio of projects for technological reengineering of the 
enterprise and the selection of organizational and functional approaches to the implementation of the overall 
project. The project stages of the technological rehabilitation of production and approaches to them are disclosed. 
Considered models of resource distribution in the development of a general project for the technological 
rehabilitation of production. It was established that in the process of deploying the reengineering program, its 
implementation measures can be divided into two types that improve business, and measures that are elements of 
reengineering and fundamentally change the efficiency of business and all production activities. 

Keywords: innovations, technological audit, technological rehabilitation, reengineering, projects, models, stages of 
technological audit. 

JEL classification: O32 

Вступ 

Інноваціи ні перетворення на основі концепції  технологічного реінжинірингу – 
це особливии  вид інноваціи них перетворень. Незважаючи на наявність робіт, що 
описують сутність та особливості застосування концепції  реінжинірингу в сучасніи  
економіці [1, 2, 4, 5, 9-14], питанням щодо технології  та технологічної  основи вироб-
ництва недостатньо приділено уваги. У тои  же час головним пріоритетом відродження 
економіки повинна стати структурна перебудова наукомісткого ядра машинобу-
дування, насамперед виробництво машин та обладнання для добувної  промисловості, 
машинобудування для оборонно-промислового, атомно-енергетичного, ракетно-
космічного, авіабудівного комплексів, де продовжують генеруватися інноваціи ні 
цикли та створюється висококонкурентна продукція. Імпульс розвитку слід очікувати 
від інтеграціи ної  конверсії  шляхом організації  національних інноваціи но-фінансових 
корпоративних об'єднань у вигляді кластерів [1]. Основне завдання таких об'єднань – 
здіи снення диверсифікованого розвитку як на базі подвіи них технологіи  цивільного 
застосування для випуску конкурентоспроможних товарів для населення, так і за 
рахунок розширення експорту вітчизняних висококонкурентних товарів, що дозволя-
ють отримати додаткові притоки фінансових ресурсів. Останні слід спрямовувати на 
підтримку та розвиток наукового та технологічного потенціалу промисловості, у тому 
числі накопиченого в атомно-енергетичному, ракетно-космічному та авіабудівному 
комплексах. Концепція технологічного реінжинірингу полягає у тому, щоб верстато-
будування розвивалося не саме собою, а багатоступінчасто вписувалося у мегапроєкти. 
Верстатобудування необхідно відроджувати, відштовхуючись від вимог світового 
ринку та від потреб внутрішнього ринку. Це можуть бути транспортні, аерокосмічні та 
інші проєкти. Важливо досягти того, щоб вітчизняному верстатобудуванню пішли 
замовлення на обладнання від тих галузеи  та держкомпаніи , у які держава інвестувала 
та продовжує інвестувати суттєві кошти. Це енергетика, авіа- та суднобудування, 
автопром, космічна галузь, приладобудування, сільгоспмашинобудування, 
вагонобудування. Верстатобудування має бути основним гарантом реалізації  ї х потреб. 
Потрібно уникати практики придбання верстатів тільки за кордоном та вольовим 
зусиллям держави створювати свіи  внутрішніи  ринок [1]. Тому інноваціи ні 
перетворення технологічної  основи вітчизняних підприємств представляються 
важливою та актуальною задачею. 

Технології , що застосовуються в процесах реінжинірингу [1-8] базуються на широ-

кому спектрі ідеи , що дозволяють формувати різні моделі реінжинірингу змінної  
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структури та спрямованості. В зазначених роботах виділяють концептуальні, симуля-
ціи ні, цільові, системні, мережеві та орієнтовані на знання моделі реінжинірингу [5]. 
Якщо розглянути приклади проведення реінжинірингу, які приводять Хаммер і Чам-
пі [9], то в них були досягнуті наступні результати з покращення. Реінжиніринг бізнес-
процесів в компанії  «IBM Credit» привів до зростання продуктивності праці в 100 разів і 
зменшення часу процесів в 10 разів. При проведенні реінжинірингу в компанії  «Ford» 
кількість відділу оплати рахунків постачальників скоротилася з 500 осіб до 125, тобто 
продуктивність підвищилася в 4 рази. У третьому прикладі проведення реінжинірингу 
бізнес-процесу проєктування нової  фотокамери в компанії  «Kodak» були досягнуті 
результати зі скорочення часу процесу в два рази. Тому можна прочитати, що межами 
реінжинірингу є наступні величини покращень – 2, 4, 10 і більше разів або 50%, 75%, 90% 
і більше відсотків, відраховані від початку процесу реінжинірингу. У разі постіи ного 
вдосконалення поліпшення показників становить 5-20% [5]. Усі перелічені результати 
стосуються бізнес-процесів. 

Формулювання цілей статті 

Метою статті є розробка методичних рекомендаціи  щодо застосування 
технологічного аудиту як обов’язкової  частини обґрунтування напрямів та доцільності 
проведення реінжинірингових інноваціи них перетворень. 

Виклад основного матеріалу 

У вітчизняніи  та зарубіжніи  практиці під реінжинірингом розуміється радикальне 
переосмислення та перепроєктування ділових процесів для досягнення різких, 
стрибкоподібних покращень головних показників діяльності компанії , таких як 
вартість, якість, сервіс та темпи. Термін «реінжиніринг бізнес-процесів» запровадив 
М. Хаммер [5]. В тои  же час корінних перетворень можуть потребувати не тільки бізнес-
процеси, але всі елементи виробничої  системи. Саме такого підходу до реінжинірингу 
потребують сьогодні украї нські підприємства. Реінжиніринг – складнии  процес. Перед 
и ого проведенням необхідно скласти прогноз щодо можливих наслідків та прии няти 
рішення щодо можливості и ого застосування в конкретніи  організації . 

Технологічнии  аудит визначається як цільовии  аналіз та обробка даних 
функціональної , міжфункціональної  та виробничо-технічної  сукупності інформації . 
Технологічнии  аудит можна розділити на дві основні частини: стратегічнии  і тактичнии  
технологічнии  аудит. Технологічнии  аудит являє собою за своєю суттю постіи нии  і 
різнобічнии  процес збору та аналізу інформації , спрямованої  на пошук концептуальних 
підходів для проведення інноваціи них перетворень виробничо-технологічної  бази 
підприємства. Стратегічнии  технологічнии  аудит забезпечує формування умов для 
пошуку нових, у тому числі и  нестандартних рішень (відхід від неперспективних 
технологіи , перехід на нові технології  з використанням реінжинірингових підходів, 
зміна пріоритетності використання вже наявних перспективних технологіи  та ін.). 

Тактичнии  технологічнии  аудит є формою аналізу виробничо-технологічної  бази 
на основі наявних у розпорядженні підприємства інформаціи них інструментів 
(номенклатура продукції , ціни, собівартість продукції , робіт та послуг, технології  ї х 
виконання, організація робіт, управління процесами та ін.) для подальшого проведення 
окремих цільових процедур бреи нстормінгу, таких як функціонально-вартіснии  аналіз 
продукції , що випускається, оцінка ефективності деяких локальних пропозиціи  та ін. 

Оскільки технологічнии  аудит це процес або функція всередині інноваціи но 
перетворюваного підприємства, то, як і будь-якии  процес, він вимагає управління на 
основі поділу наи важливіших функціи . У цьому контексті загальнии  процес 
технологічного аудиту можна розділити на декілька функціи  у відповідності з 
основними елементами управлінського циклу. 

Планування – це установка цілеи  і розробка планових завдань з метою ї х 
досягнення в задании  час. При цьому цілі повинні бути реалістичні, обґрунтовані и  чітко 
розподілені між групами виконавців, а завдання абсолютно конкретні. Наприклад: 
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з’ясувати, які процеси та процедури відбуваються або мають місце на об’єкті завдання 
(цех, ділянка, служба, підрозділ); проаналізувати, як вони регулюються и  управляються; 
вивчити, від яких факторів і впливів залежить результат; визначити, яка повинна бути 
реакція управлінців, думка безпосередніх виконавців та ін. 

Організація – це підбір и  угрупування виконавців завдань відповідної  кваліфікації  
та забезпечення необхідних умов для досягнення цілеи . Персонал виконавців 
попередньо повинен бути забезпечении  детальними інструкціями щодо виконання 
окремих видів аналітичних оцінок, пов’язаних з подальшим проведенням технологічної  
санації  підприємства. 

Керівництво процесом технологічного аудиту – вплив на дії  виконавців у напрямі 
досягнення цілеи  аналізу та отримання достовірних даних. 

Контроль – перевірка діяльності персоналу груп у рамках встановленого 
алгоритму діи  і виконання інструкціи  для вжиття заходів щодо зменшення відхилень 
від них. 

Корекція (регулювання) – за необхідності (при появі нездоланних труднощів у 
реалізації  алгоритму діи  виконавців) зміни цілеи  або умов ї х досягнення. 

У загальному контексті використання результатів технологічного аудиту для 
організації  та керівництва процесом інноваціи них перетворень виробничо-
технологічної  бази підприємства полягає: 

- у визначенні цілей, концептуальних рішень перетворення виробництва, 
основних завдань і способів проведення технологічної санації; 

- у формуванні на цій основі плану проведення найбільш важливих робіт, 
обсягів, та строків їх виконання; 

- у прийнятті рішень, які дозволяють виконувати роботи відповідно до 
загального плану проведення технологічної санації в задані терміни, не виходячи за 
рамки визначеного для цих цілей бюджету. 

Формування на основі матеріалів технологічного аудиту самого плану 
технологічної  санації , як правило, є стратегічним завданням і виділяється як окремии  
захід, що перебуває під постіи ним контролем топ-менеджменту підприємства. 
Виконання конкретних планових завдань та ї х корекцію на основі контролю зазвичаи  
відносять до оперативного управління в режимі «on-line», основні операції  якого мають 
універсальнии  характер.  

Очевидно, що план технологічного аудиту як складова частина заходів загального 
процесу проведення радикальних змін у діяльності підприємства є основним 
інструментом стратегічного управління, якии  дозволяє оцінити загальні обсяги і 
характер роботи, пов’язаної  з інноваціи ним перетворенням виробництва, порівняти 
основні прогнозовані показники з реально одержуваними. Усі ці функції  і заходи з 
технологічного аудиту знаходяться виключно в компетенції  керівника підприємства і 
топ-управлінців, які здіи снюють проведення технологічної  санації . У полі ї х особливої  
уваги має бути аналіз причин розбіжності очікуваних і реальних результатів проведених 
інноваціи них перетворень. Основним інструментом у цьому питанні є проведення 
факторного аналізу причин, що викликали необхідність оперативного втручання в 
процес технологічної  санації , а точніше визначення джерела причин и  оцінка 
адекватності вжитих заходів. Різного роду відхилення в рамках конкретного підрозділу 
дають уявлення про ефективність и ого діяльності для визначення основного напряму 
інноваціи них перетворень. У процесі технологічного аудиту щодо розробки загального 
проєкту технологічної  санації  підприємства необхідна увага повинна бути приділена 
також видам та питоміи  вазі витрат, які не пов’язані з основною виробничою діяльністю, 
тобто з невиробничими витратами: перевитратам сировини, матеріалів, комплекту-
ючих та ін. у процесі виробництва, зберігання, транспортування; перевитратам енергії  
та паливних ресурсів на виробничі и  невиробничі потреби; перевитратам фінансів при 
придбанні сировини, матеріалів, комплектуючих, енергії . 
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Ці відомості, у процесі проведення технологічного аудиту, можуть бути отримані 
на основі аналізу даних за результатами роботи підприємства у поточному та 
попередньому звітних періодах. 

Для прикладу розглянемо узагальнено основні процедури технологічного аудиту 
виробничої  бази підприємства. Очевидно, що першим кроком у вирішенні цього 
завдання повинен бути аналіз фізичного та морального зносу основних виробничих 
фондів, тобто виділення груп технічного обладнання до 5 років, до 10 років, до 15 років 
і більше. Далі, з цих груп виділяється обладнання для випуску продукції  підприємства 
(включаючи номенклатуру перспективних виробів, що готуються до випуску), що 
забезпечує 80-90% и ого (підприємства) збутової  діяльності. 

Уже на цьому етапі технологічного аудиту досвідченим експертам достатньо 
аналітичних даних для оцінки загальної  картини стану технічного парку виробничо-
технологічної  бази підприємства. Якщо до цих даних додати аналіз основних часових 
складових структури виробничого циклу цієї  номенклатури продукції , оцінку рівня 
механізації , автоматизації , використання інформаціи них технологіи  і порівняти все це з 
сучасним рівнем конкурентоспроможних підприємств, а також трендом очікуваних або 
можливих тенденціи  зміни ринкової  кон’юнктури, то необхідність проведення 
радикальних технологічних змін на основі реінжинірингового підходу стає очевидною. 
Очевидним також є и  те, що основним важелем інноваціи них перетворень може бути 
тільки інтелектуальнии  інструментаріи , що спирається на сучасні технологічні 
досягнення та вже апробовані зарубіжні и  вітчизняні методи та досвід досягнення 
конкурентоспроможності підприємства. Одним з показників ефективності виробничого 
механізму є оцінка в рамках технологічного аудиту системи управління якістю як 
підтвердження спроможності підприємства забезпечити високі кондиції  продукції , що 
випускається. Процедура такої  оцінки є багатокомпонентною, оскільки передбачає не 
тільки технологічнии  аудит, але и  аналіз різних видів управлінської , виробничої  та 
збутової  діяльності. Так, наприклад, основними компонентами аудиту якості системи 
управління є аудит підсистеми розвитку підприємства, аудит якості умов праці, аудит 
якості підсистеми управління персоналом, аудит підсистеми підготовки та підвищення 
кваліфікації  кадрів, аудит підсистеми планування та обліку, аудит інформаціи ної  
системи в цілому. І це далеко не всі матеріали, необхідні для проведення процедури 
бреи нстормінгу ї ї  учасниками. Важливе значення для очікуваних результатів мають і 
такі дані, як оцінка якості інженерної  технічної  документації , аудит якості НДДКР 
підприємства, аудит підсистеми тестування розробок на етапі НДДКР та ін. Поряд з 
технологічним аудитом важливу роль на етапі бреи нстормінгу можуть мати дані аудиту 
підсистеми підготовки виробництва та якості виробничих процесів, які, крім аудиту 
якості виробничої  документації , включають матеріали аудиту якості виробничого та 
екологічного середовища, якості діючих на підприємстві технологічних процесів, 
тестового обладнання, якості використовуваних матеріалів, аудит системи 
превентивних діи  контролю якості та ін. 

Етап 2. Розробка загального проєкту проведення технологічного реінжинірингу 
виробництва. Розробка загального проєкту технологічного реінжинірингу виробництва 
проблемного підприємства з урахуванням даних попереднього прогнозу – це 
проведення комплексу взаємопов’язаних робіт, для виконання яких виділяються 
відповідні ресурси і встановлюються певні терміни. Особлива увага при розробці такого 
проєкту має приділятись питанню ефективного керівництва и ого створенням, оскільки 
на всіх етапах проєктних робіт необхідна участь цілого колективу фахівців у різних 
областях техніки і технологіи . Робота такого колективу повинна плануватися з 
урахуванням діяльності інших колективів, підрядників та ін. 

Проєкт, у широкому розумінні цього терміну, зазвичаи  починається у вигляді 
«туманної » ідеї  як спонтанної  реакції  на негативну інформацію про результати фінансо-
во-економічної  діяльності підприємства. Реальні обриси він може набути и  оформитись 
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у вигляді проєкту комплексу різного роду заходів на основі даних технологічного аудиту 
з урахуванням фінансових, економічних, організаціи них та інших факторів зусиллями 
спеціально створеного колективу, завданням якого має бути розробка первинних 
(ескізних варіантів) загального проєкту інноваціи них перетворень підприємства. 

На практиці перші етапи розробки проєкту технологічної  санації  виробництва 
пов’язані з оцінкою сформованих ідеи  і стосуються раціональної  оцінки корисності ідеи  
щодо встановлених цільових критерії в.  

Оскільки оцінка генерованих ідеи  має евристичнии  і якіснии  характер, то 
визначення наи більш оптимальної  з них на основі класичного дослідження зазвичаи  
неможливе через відсутність узагальненого критерію ї х ефективності. У тои  же час вибір 
загального проєкту технологічної  санації  та розподіл наявних чи потенціи но можливих 
ресурсів включає визначення того, які з відповідних ідеи  слід прии няти за основу 
проєкту. Процес вибору зазвичаи  тісно пов’язании  з плануванням робіт над проєктом, 
тобто календарним плануванням виконання завдань. Саме в цьому полягає основнии  
зміст системного аналізу над висунутими та прии нятими за основу ідеями. 

Планування робіт над загальним проєктом має передбачати також детальне 
визначення організаціи них взаємовідносин проєктантів і виробничників. Керівництво 
створенням проєкту з боку топ-менеджменту підприємства в процесі и ого здіи снення 
полягає головним чином у зіставленні поточних витрат і стану проєкту із запланова-
ними витратами і загальним станом робіт, а також у коригуванні концептуальної  основи 
проєкту в разі великих відхилень, у разі необхідності – до вибору нового варіанту. 

Управління процесом створення загального проєкту технологічної  санації  тісно 
пов’язане з плануванням витрат і термінів виконання етапів робіт, включаючи розподіл 
ресурсів, а в необхідних випадках і перерозподілом ї х між окремими інноваціи ними 
проєктами відповідно до співвідношення стану виконання проєкту та витрат, а також 
зміною цього стану в часі. Взагалі, сам процес створення такого значного для 
підприємства проєкту є в усіх відношеннях процесом творчим. Етапи проєкту повинні 
деталізуватися до рівня окремих завдань із встановленням реперних точок, тобто 
тимчасових координат, відповідних термінів завершення окремих видів робіт. Така 
деталізація необхідна для обґрунтування оцінки часу и  ресурсів, необхідних для 
виконання загального проєкту технологічної  санації  виробництва. 

Творчии  елемент процесу створення проєкту пов’язании  не тільки із загальним 
формулюванням проблеми підприємства, а швидше за все з поданням загальної  
сукупності окремих, приватних підпроблем, паралельне або послідовне вирішення яких 
дозволяє охоплювати широку та складну діяльність виробничої  організації  в цілому. 
Процес логічного поділу загальної  проблеми на окремі елементи призводить до 
отримання субоптимального рішення. Відхилення від оптимуму буде мінімальним, 
якщо проблему розділити на непересічні підпроблеми. 

Загальнии  підхід до розробки такого великомасштабного для підприємства 
проєкту, як проєкт технологічної  санації  виробництва, полягає в наступному: 

1. Розгляд центрального завдання розв’язуваної проблеми. 
2. Визначення вхідних і вихідних даних для його вирішення. 
3. Визначення джерел необхідної інформації. 
4. Визначення та вибір необхідних методів вирішення центрального завдання. 

Після отримання відповідей на ці питання проводиться поступова деталізація 
загального завдання, у тому числі факторів, що впливають на її вирішення, і перш за все 
– це обсяг виділених або необхідних коштів та строки виконання. 

Наступним етапом є визначення змінних, які можуть змінюватись керівництвом 
підприємства. При цьому слід, по можливості, точно визначити ці змінні, щоб розділити 
всі параметри на задані и  такі, які керівництво може розглядати в якості керованих. 
Визначення керованих змінних, на першии  погляд, може видатись простим завданням, 
хоча в реальних умовах це далеко не так. Неправильне вирішення цього питання може 
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істотно погіршити загальнии  проєкт технологічної  санації . Справа в тому, що в процесі 
розробки проєкту виділяються і некеровані змінні, тобто такі параметри, які не можуть 
бути змінені керівництвом підприємства, але можуть мати істотнии  вплив на рішення, 
що прии маються, з інноваціи ного перетворення виробничої  основи підприємства. 

І нарешті, визначення технологічних параметрів перетворення. Будь-яка 
технологія описується сукупністю констант і параметрів, які визначають граничні 
значення змінних і співвідношення між ними. Особливо це важливо при моделюванні 
складних технологічних процесів. Втім, багато технологічних процесів можна описати 
досить простими способами. 

Будь-яке прии няте при розробці загального проєкту технологічної  санації  
виробництва рішення має бути ефективним. Показники ефективності служать основою 
для оцінки конкретних рішень, розглянутих питань і завдань. У більшості випадків 
використовується кілька показників ефективності. Наи більш важливі з них 
визначаються на початкових стадіях проєктування. 

Етап закінчення робіт над загальним проєктом інноваціи них перетворень 
пов’язании  безпосередньо з формуванням портфеля конкретних технологічних 
проєктів і можливим перерозподілом ресурсів, що виділяються для и ого реалізації . Етап 
безпосереднього впровадження технології  має в основному організаціи нии  характер, а 
оперативне управління ходом робіт повинно відбуватися в режимі «on-line». 

Науковии  аспект розробки загального проєкту технологічної  санації  виробничої  
основи підприємства полягає у використанні (у необхідних випадках) методів дослід-
ження операціи  у сфері управління і, зокрема, для вирішення проблем вибору проєкту, 
планування робіт над проєктом та ефективного керівництва процесом реалізації . 

Процес вибору або розробки загального проєкту можна розглядати як процес 
послідовного формування портфеля технологіи , які необхідно покласти в основу 
інноваціи них перетворень. У кінці кожного періоду часу склад портфеля може зазнавати 
певних змін, обумовлених низкою чинників, наприклад, можливістю придбання тієї  чи 
іншої  технології . Портфель інноваціи них проєктів складається з цілого ряду локальних 
проєктів, які в поточнии  момент виконуються, і проєктів, які знаходяться в плані 
розробників. Визначення пріоритетності конкретних інноваціи них проєктів має для 
підприємства виключно важливе значення, оскільки прии няті рішення з ї х реалізації , як 
правило, тягнуть за собою великі організаціи ні зобов’язання, невиконання яких може 
бути пов’язано зі значними фінансовими витратами. У тои  же час оптимізація рішень 
щодо вибору проєктів або визначення пріоритетності ї х реалізації  в реальних умовах 
виключно складна, оскільки для цих рішень часто характернии  поділ відповідальності 
за вибір проєкту та розподіл ресурсів, а також розпливчастість організаціи ної  
відповідальності за безпосередніи  вибір проєктів. 

При поділі відповідальності вибір проєктів і встановлення пріоритетності ї х 
реалізації  проводиться на одному рівні управління підприємством, тоді як ресурси 
виділяються на іншому рівні управління. Теоретично, якщо два організаціи них рівня 
управління можуть мати різну точку зору щодо цілеи  і безлічі обмежень (фінансових, 
організаціи них, технічних), то це природно є перешкодою для досягнення загального 
оптимального рішення. Наприклад, функцію довгострокового планування виконує 
колектив розробників загального проєкту технологічної  санації  виробництва і, 
відповідно, встановлює черговість реалізації  проєктів, що входять у портфель 
інноваціи них перетворень підприємства. Виробничі підрозділи, виходячи зі свої х умов і 
обмежень, пов’язаних з необхідністю паралельного виконання виробничої  програми та 
використання потужностеи  з випуску продукції , можуть обрати іншу черговість 
реалізації  технологічних проєктів. Очевидно, що виходом з такої  ситуації , в першу чергу, 
є врахування зв’язків між бюджетами відділів розробників і бюджетами (ЦФО) 
виробничих підрозділів, а також узгодження організаціи них і технічних питань на рівні 
топ-менеджменту підприємства. 
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У будь-якому разі слід мати на увазі, що бюджет, якии  виділяється на розробку 
загального проєкту технологічної  санації  виробництва, істотно залежить від обмежень 
на верхню межу фінансових можливостеи  підприємства. Крім того, бюджети для 
проєктантів (розробників) встановлюються в основному на весь рік і не можуть 
враховувати нових варіантів окремих рішень, у тому числі и  по виробничим підрозділам, 
які можуть виникнути протягом цього періоду часу. 

Таким чином, окремі рішення про формування портфеля інноваціи них проєктів 
для проведення технологічної  санації  виробництва можуть прии матися на різних рівнях 
управління підприємством. На стратегічному рівні, тобто на рівні планування 
проведення інноваціи них перетворень всієї  виробничо-технологічної  основи 
підприємства, здіи снюється, а точніше, планується вибір можливої  стратегії  проведення 
всього комплексу робіт з технологічної  санації  виробництва. На тактичному рівні 
(рівень виробничого підрозділу) визначаються в основному конкретні терміни та 
способи реалізації  конкретних проєктів, що включаються в портфель інноваціи них 
перетворень виробничої  основи підприємства. 

У кожному разі, на обох цих рівнях у процесі прии няття рішення щодо вибору 
складу и  обсягу робіт в рамках конкретних проєктів по проведенню технологічної  
санації  виробництва бере участь велика кількість людеи . Деякі з них відповідають за 
забезпечення всієї  повноти та достовірності необхідної  інформації , наприклад, про 
потенціи ні можливості збуту оновленої  на основі технологічних перетворень продукції , 
потенціи ні обсяги прибутку від реалізації  конкретного проєкту, інші – відповідальні за 
інформацію про обмеження різного роду ресурсів та ін. Звідси випливає необхідність 
встановлення жорсткої  схеми повноважень і відповідальності виконавців конкретних 
робіт на всіх рівнях управління як по вертикалі, так і по горизонталі, що особливо 
важливо для великих машинобудівних підприємств. 

Зрозуміло, існують и  інші шляхи ухвалення рішень щодо вибору конкретних 
проєктів, наприклад, на основі моделювання процесу вибору. В основі наявного досить 
великого числа моделеи  лежать, як правило, оцінки експертів, економічні показники, 
або обсяги розподілу капіталовкладень і фінансових коштів. Існують типи моделеи , що 
використовуються в основному керівниками-практиками для вирішення 
пріоритетності виконання завдань з проведення технологічної  санації  виробництва на 
основі сформованого портфеля. При цьому слід розуміти, що ряд моделеи  мають в 
основному досліднии  характер і використовуються для розв’язання завдання 
оптимального розподілу коштів та ресурсів у процесі розробки всього комплексу 
технологічних проєктів, що включаються в портфель інноваціи них перетворень. 

Звернення до експертних оцінок пов’язано з тим, що інформація, яка 
використовується на стадії  розробки загального проєкту технологічної  санації  
виробництва, має головним чином якісні показники, а керуючі змінні можуть мати 
більшии  ступінь невизначеності. У цьому випадку запропоновані проєкти досить часто 
прии маються або відкидаються на підставі думок, висловлених експертами. 

Як інструмент для використання експертних оцінок на практиці дуже часто 
використовується проста оцінна модель: 

𝑻𝒋 =∑𝑺𝒊𝒋𝑾𝒊

𝒊

 (1) 

де 𝑺𝒊𝒋 – бали i-го критерію для j-го проєкту; 
𝑾𝒊 – ваговии  множник кожного критерію оцінки; 
𝑻𝒋 – сумарна оцінка (в балах) для кожного проєкту. 
Зрозуміло, що попередньо повинна бути розроблена шкала оцінок для основних 

характеристик проєкту на основі даних минулого досвіду або на основі очікуваних в 
маи бутньому характеристик. Для кількісних критерії в наи частіше використовуються 
величини витрат, прибутку та ін. 
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Для встановлення пріоритету проєктів можна використовувати різні економічні 
показники. При розробці технологічних проєктів у розвинених краї нах наи частіше 
використовується показник значущості проєкту (показник Ольсена) [17]. 

ЗПо =
𝑝1⋅𝑝2⋅𝑝3⋅𝑆⋅𝑃⋅𝑛

вартість проекту
, (2) 

де 𝒑𝟏 – імовірність успішного завершення робіт над проєктом; 
𝒑𝟐 – імовірність успішного впровадження проєкту на підприємстві; 
𝒑𝟑 – імовірність успішної  реалізації  результатів впровадження проєкту; 
S – річнии  обсяг продажів виробів нової  продуктової  лініи ки; 
Р – дохід від реалізації  одиниці продукції  (вироби); 
n – життєвии  цикл виробу (в роках). 
Для інвесторів та акціонерів зазвичаи  розраховується показник повернення 

капіталу (показник Харта) [17]. 

ППКХ =
𝑝𝐺∗

𝑅∗+𝐷∗+𝐹∗+𝑊
, (3) 

де р – імовірність успішної  реалізації  результатів впровадження проєкту; 
𝑮∗  – приведена величина валового прибутку; 
𝑹∗ – приведені прямі витрати на дослідницькі та проєктні роботи з проєкту 

технологічної  санації  підприємства; 
𝑫∗ – приведені прямі витрати на впровадження проєкту; 
𝑭∗ – приведені прямі витрати основного капіталу; 
𝑾 – обіговии  капітал. 
Наведені показники доступні для розуміння и  прості у визначенні, що дозволяє 

широко ї х використовувати керівникам, відповідальним за прии няття рішень і, що 
особливо важливо, на ї х основі можна оцінювати проєкти на більше ніж одному рівні 
фінансування. 

Розглянемо модель розподілу капіталовкладень при розробці загального проєкту 
проведення технологічної  санації  виробництва, які дозволяють в неявніи  формі 
встановлювати можливі варіанти інноваціи них перетворень підприємства відповідно 
до розміру коштів, що виділяються на ці цілі. 

У загальному вигляді задача може бути сформульована таким чином: знаи ти 
𝒎𝒂𝒙∑ 𝒗𝒋(𝒙𝒋)𝒋 , при обмеженні∑ 𝒙𝒋 ≤ 𝑩𝒋 , де xj – витрати на проєкт, В – величина загального 
бюджету для всього портфеля інноваціи них проєктів, необхідних для проведення 
технологічної  санації  виробництва (j = 1, 2, ..., n); 𝒗𝒋(𝒙𝒋) – цільова функція, яка може бути 
лініи ною, нелініи ною чи однозначною, що означає постіи не значення величини и  одну 
и  ту саму величину витрат 𝒙𝒋 для кожного j проєкту. 

У цілому ж модель розподілу капіталовкладень стає моделлю економічних 
показників, при яких оцінки витрат стають показниками пріоритету, оскільки вони, як 
правило, виступають головним критерієм оцінки. 

При такіи  інтерпретації  моделі значення очікуваних показників прии має вигляд 
𝒎𝒂𝒙∑ 𝒗𝒋𝒑𝒋(𝒙𝒋)𝒋 , де 𝒑𝒋(𝒙𝒋), - и мовірність отримання оцінки 𝒗𝒋. 

Що стосується показника якості проєкту (показник Ансофа) [17], то наи частіше 
він виступає в якості додаткового і визначається за формулою: 

ПЯП =
𝑝1 ⋅ 𝑝2 ⋅ 𝑝3 ⋅ (𝑇 + 𝐵) ⋅ 𝐸∗

сумарні капіталовкладення
 (4) 

де, Т і В технічні та економічні показники, виражені в балах, при прии нятіи  системі 
ї х оцінки, Е* – приведена величина доходу проєкту. 

Якщо питання стосується завдання розподілу ресурсів при розробці загального 
проєкту проведення технологічної  санації  виробництва, то, по суті, воно зводиться до 
задачі визначення термінів виконання окремих проєктів, що включаються у загальнии  
портфель інноваціи них перетворень. При визначенні термінів можливе або 
вирівнювання потреб у ресурсах при дотриманні обмежень на тривалість виконання 
робіт по кожному проєкту, або мінімізація загальної  вартості ресурсів та штрафних 
санкціи  за затримку виконання проєкту. Якщо мова и де про фінансові ресурси, то 
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частіше за все виникає проблема розподілу між проєктами додаткових фінансових 
коштів. Взагалі, завдання розподілу ресурсів є окремим питанням, що вимагає 
докладного розгляду в рамках інших завдань, пов’язаних з підготовкою до проведення 
технологічної  санації  виробництва. 

Етап 3. Формування портфелю проєктів для технологічного реінжинірингу 
підприємства та вибір організаціи но-функціональних підходів до реалізації  загального 
проєкту. Як було показано вище, дії  топ-менеджменту щодо формування інноваціи ної  
стратегії , яка передбачає технологічну санацію виробничої  основи підприємства, 
повинні орієнтуватись на добре сформульовані стратегічні цілі інноваціи них 
перетворень та існуючі проблеми колективу. Тільки на ціи  основі топ-менеджмент може 
сформувати матеріальне, фінансове, технічне и  організаціи не уявлення про реалізацію 
цих цілеи  і зупинитись на виборі варіантів (альтернатив) ї х досягнення у формі 
інноваціи них проєктів технологічної  санації  виробництва. Останніи  етап і є основою 
процедури формування портфеля інноваціи них проєктів. 

Зрозуміло, процедури та принципи відбору інноваціи них проєктів, зокрема 
проєктів, що включаються в портфель технологічної  санації  підприємства, 
відрізняються від процедур і принципів відбору звичаи них інвестиціи них проєктів, 
оскільки інноваціи ні проєкти є значно складнішими и  дорожчими у фінансовому 
відношенні. Вони вимагають не тільки високої  кваліфікації  персоналу підприємства, але 
и  більш глибокого опрацювання та ретельної  оцінки ризиків. З іншого боку, якщо такі 
проєкти засновані на захищених патентами технологіях, технічних рішеннях, 
програмних продуктах, дизаи ні та брендах, то це дозволяє розраховувати на більшии  
економічнии  виграш, що певною мірою компенсує початкову невизначеність ринкових 
умов. Динамічна ринкова кон’юнктура, жорстка конкуренція призводить до того, що 
процес формування портфеля інноваціи них проєктів для проведення технологічної  
санації , починаючи з процесу ї х вибору, оточении  невизначеностями, зумовленими 
впливом зовнішніх і внутрішніх факторів, що вимагає більшої  управлінської  гнучкості 
та сміливості у прии нятті рішень у порівнянні з будь-якими іншими видами діяльності. 

Взагалі процес прии няття рішення в частині формування портфелю інноваціи  
може ґрунтуватися або на основі порівняльного аналізу інноваціи них проєктів, або на 
основі використання теорії  прии няття рішень. Дослідження операціи  являє собою 
сукупність систематизованих методів, що дозволяють всебічно аналізувати проблеми та 
прии мати рішення в умовах невизначеності. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

До основних умов проведення реінжинірингу крім процесної  орієнтації  відно-
сяться амбітні цілі з використанням сучасних інформаціи них технологіи . Необхідно 
забезпечити належну мотивацію усіх ланок управлення та розуміння необхідності змін, 
що проводяться у колективі. Проведення всього комплексу робіт технологічного 
реінжинірингу потребує спеціального бюджету. Як показує практика, для реалізації  
наміченої  програми оптимізації  інноваціи ної  діяльності підприємства важливо чітко 
визначити та розподілити ролі, обов'язки та відповідальність кожного учасника. В 
процесі реалізації  проєкту з реінжинірингу слід забезпечити постіи нии  моніторинг 
результатів робіт. Під час розгортання програми реінжинірингу слід також розрізняти 
заходи, що покращують бізнес, та заходи, що становлять елементи реінжинірингу та 
докорінно змінюють ефективність бізнесу и  усієї  виробничої  діяльності. 
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