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усіх запасів питної води, а також роблять 35 % усіх викидів вуглекислого газу 
і майже 50 % усіх твердих побутових відходів [9]. У зв’язку з цим, на 
світовому рівні з’явилося поняття «зелене» будівництво або по-іншому 
екологічне, яке спрямоване на зниження рівня споживання енергетичних і 
матеріальних ресурсів, а так само на скорочення згубної дії будівельної 
діяльності на здоров’я людини і довкілля [10]. Для того, щоб більш детально 
дослідити поняття зеленого будівництва для початку проаналізуємо основні 
підходи його визначення, а саме: зелене будівництво – це практика 
будівництва та експлуатації будівель, метою якої є зниження рівня споживання 
енергетичних і матеріальних ресурсів при одночасному збереженні або 
підвищенні якості будівель і комфорту їх внутрішнього середовища  

Наразі вченими досліджується та надається декілька термінів, які є 
тотожними, а саме: «зелене будівництво», «екологічне будівництво», «стійке 
будівництво», «екодевелопмент». Проте останніми роками більшого 
поширення отримав термін «зелене будівництво». 
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Перед сучасними підприємствами все актуальнішою постає проблема 
зростання ефективності управління.  

Сьогоднi використання сучасних та бiльш ефективних методiв 
управлiння промисловими пiдприємствами є адекватною реакцiєю на зовнiшнi  
змiни. Передумовами впровадження реiнжинiрингу на таких пiдприємствах 
можна вважати: низький технiчний рiвень виробництва, низький рiвень 
iнновацiйного розвитку, традицiйне функцiональне управлiння, низька якiсть 
продукцiї, незадовiльний фiнансовий стан суб’єктiв господарювання, а також 
позитивний досвiд використання органiзацiйно-економiчного iнструментарiю 
реiнжинiрингу в зарубiжних країнах. 

Вся суть реінжинірингу побудована на системі суттєвих перетворень в 
організації підприємства.  Його властивостями є: 

 відмова від застарілих правил та підходів та початок ділового процесу; 
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 нехтування діючими системами, структурами та процедурами 
підприємства і суттєва зміна способів господарської діяльності; 

 приведення до значних змін показників діяльності. 
Часто реінжиніринг плутають із такими поняттями, як  інжинірингу або 

вдосконалення бізнесу.  
Реінжиніринг базується на використанні сучасних інформаційних 

технологій для досягнення нових ділових цілей компанії. Цифрова 
трансформацiя бiзнес-процесiв зачiпає велику кiлькiсть legacy-систем, вiд яких 
неможливо позбутися одномоментно.  Спроби iнтегрувати старi системи в новi 
процеси загрожують тривалими проектами з туманними термiнами окупностi 
iнвестицiй. Важливiсть впровадження реiнжинiрингових технологiй викликана 
необхiднiстю адаптацiї до динамiчного бiзнес-середовища. Безперервнi i досить 
iстотнi змiни в технологiях, ринках збуту i потребах клiєнтiв стали звичайним 
явищем. Компанiї, прагнучи зберегти свою конкурентоспроможнiсть, вимушенi 
безперервно перебудовувати корпоративну стратегiю i тактику. Змiна бiзнес-
процесiв перетворюється на практику повсякденного життя компанiй, а 
iнерцiйнiсть iєрархiчних структур стає гальмом на шляху до їх виживання. Роль 
та значення реiнжинiрингових технологiй постiйне зростає. 
До основних властивостей реiнжинiрингу науковцi вiдносять: 

 вiдмову вiд застарiлих правил i пiдходiв ведення бiзнесу;  
 радикальну перебудову способiв господарської дiяльностi; 
 впровадження сучасних iнформацiйних технологiй в управлiннi 

пiдприємством; 
 приведення до значного покращення показникiв його дiяльностi. 

В сучасних умовах динамiчного бiзнес-середовища важливим завданням 
менеджерiв стає швидке та ефективне реагування на змiни задля утримання 
конкурентних позицiй на ринку. Реінжиніринг є одним iз високоефективних 
методів перепроектування бiзнесу, який досить широко використовується 
фiрмами та пiдприємствами у розвинутих країнах. Проте для українських 
пiдприємств такий метод розвитку є новим та не досконало дослідженим. Тому 
актуальним стає дослiдження перспектив, що може принести реінжиніринг 
бiзнес-процесiв та загроз невдалого його проведення. 

Світова практика доводять, що українські компанії будуть все активніше 
залучені в процеси реінжинірингу. Виділення бізнес-процесів, їх аналіз та 
подальше покращення і вдосконалення – колосальний резерв для підвищення 
конкурентоспроможності компанії та ефективності діяльності. 

 


