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ресурсів, що направляються на проведення оцінки тощо. Потрібно
провести інтеграцію оцінки видаткових програм у бюджетний про-
цес, що враховує недоліки попередніх періодів. У міністерствах і ві-
домствах на служби внутрішнього аудиту має бути покладена стра-
тегічна оцінка діяльності, до якої входить оцінка видаткових
програм. Таким чином, зовнішня оцінка видаткових програм допо-
внюється внутрішнім механізмом контролю.

Крім того, на парадигму бюджетної ємності впливає забезпе-
чення збалансованості бюджетної системи в довгостроковому
періоді як головне завдання бюджетної політики. Законодавче
встановлення обмежень (умов) для затвердження бюджетів з де-
фіцитом є одним із ключових і загальновизнаних у міжнародній
практиці принципів відповідального управління державними фі-
нансами. Відсутність таких жорстких обмежень (умов) знижує
стійкість бюджетної системи, довіру до здійснюваної бюджетної
політики та її передбачуваності. Тому метою бюджетної політики
є бюджетна дисципліна та ефективність. Бюджетна дисципліна
досягається за допомогою підтримки бюджетних правил, які
сприяють обмеженню розмірів бюджетного сектора, створюють
умови для бюджетної консолідації. Таким чином, підвищення
бюджетної ефективності можливе за наступних умов: бюджетно-
го планування «знизу»; середньострокового бюджетного плану-
вання, орієнтованого на результат; наявності регулярної оцінки
результативності бюджетних видатків; бюджетної прозорості.
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Необхідність управління реорганізаційними процесами на
підприємствах, розробки способів і засобів їх менеджменту ви-
значається суттєвою активізацією зміни організаційно-правової
форми підприємницьких структур в Україні. На жаль, такі зміни
на збільшення продуктивності виробництва цих підприємств сут-
тєво не впливають, але вони утворюють певну дестабілізацію у
роботі апарату управління, часткову втрату керованості підпри-
ємства, збільшення його фінансових витрат. Саме наявність сут-
тєвих грошових, матеріальних і трудових втрат на підприємствах
у ході їхньої реорганізації визначає значущість розробок стосов-
но менеджменту процесів реорганізації на підприємствах і на цій
основі підвищення ефективності управління цими процесами

Найчастіше реорганізаційні процеси на підприємстві розумі-
ють як сукупність дій на підприємстві та поза його межами, що
пов’язано із зміною його організаційно-правової форми [1—4].
Однак, глибоке дослідження реорганізаційних робіт дозволило
встановити наявність аналогічних дій на рівні структурних під-
розділів підприємства. Тобто, реорганізаційні процеси відбува-
ються не лише на рівні підприємства в цілому, а й на рівні його
структурних підрозділів і процесів діяльності.

Аналіз понятійного апарату реорганізаційної теорії дозволив
встановити, що поняття «реорганізація» є похідним від поняття
«організація» у контексті характеристики зміни певної сукупнос-
ті елементів або атрибутів. При цьому значною частиною науко-
вців явище «організація» представляється як сукупність власти-
востей, процесів і системи, хоча, на нашу думку, воно має
предметну, функціональну і атрибутивну ознаки. Також поняття
«реорганізація» має відтворювальне (відновлювальне) спряму-
вання, яке вказує на дії із відновлення стану упорядкованості або
структури і взаємозв’язків між членами (індивідуумами) певної
спільноти. Така багатоаспектність і утворює проблему відсутнос-
ті єдиного підходу у розумінні терміну «реорганізація»

Саме тому і запропоновано уведення у науковий і прикладний
обіг уточнених понять. Так, під реорганізацією слід розуміти —
процес зміни раніш встановленого способу та характеру поєд-
нання частин цілого, що були упорядковані для досягнення пев-
ної мети. А під «реорганізацією підприємства» слід розуміти ці-
леспрямований процес зміни способу, характеру та форм
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поєднання структурних підрозділів підприємства і його в цілому
для удосконалення порядку функціонування та найефективнішо-
го досягнення поставлених цілей діяльності.

Виявлення особливостей протікання реорганізаційних процесів,
які стосуються не лише зміни організаційно-правової форми всього
підприємства, а і його організаційної структури, структур його внут-
рішніх підрозділів, процесів діяльності або бізнес-процесів, дозволи-
ло констатувати, що реорганізаційні процеси протікають на значно
нижчих рівнях системи підприємства і пов’язані з діяльністю праців-
ників навіть на робочих місцях, а не лише на узагальненому рівні
всього підприємства, як це вважало широке коло науковців.

На основі польового дослідження реорганізаційних процесів
на підприємствах встановлено, що при «реформуванні підприєм-
ства» — тобто зміні певної його форми, може відбуватись не ли-
ше зміна організаційно-правової форми підприємства, а і зміни у
формах його структурних підрозділів при їхньому об’єднанні або
поділі чи ліквідації. При «реструктуризації» або зміні структури
може відбуватись не лише зміна організаційної структури під-
приємства, а і структури обладнання, персоналу, фінансів, транс-
портних та інформаційних потоків тощо. А при «реінжинірин-
гу» — тобто перепроектуванні, можуть змінюватись не лише
бізнес-процеси, а і техніка, і сама продукція підприємства, і на-
віть відбуватись будівельно-архітектурне перепроектування при
реконструкції чи модернізації підприємства.

У зв’язку з цим введені нові уточнюючі поняття організацій-
ного спрямування — організаційне реформування підприємства,
організаційна реструктуризація і реінжиніринг (перепроектуван-
ня) процесів діяльності. Таким чином, під організаційним рефор-
муванням підприємства слід розуміти виконання дій із зміни
процесів та ієрархії складових підприємства, які впливають на
стан упорядкованості його функціонування і пов’язані з атрибу-
тивною (організаційно-правовою) формою, формою власності
або власника даного суб’єкта господарювання для забезпечення
його ефективної діяльності. Організаційна реструктуризація під-
приємства — це трансформація процесів діяльності підприємни-
цької структури на основі зміни порядку взаємовідносин, ієрархії
і ланцюжків її складових (підрозділів) з метою підвищення ефек-
тивності функціонування цієї структури. А організаційний реін-
жиніринг діяльності (бізнес-процесів) підприємства — поліп-
шення змісту і порядку виконання технологій, процедур або
процесів його діяльності для підвищення ефективності господа-
рювання. Таким чином, у випадку удосконалення організації ви-
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конання бізнес-процесів ми маємо справу з процесами реінжині-
рингу цих бізнес-процесів, за випадку удосконалення органі-
заційної структури має місце організаційна реструктуризація, а за
зміни вже організаційно-правової форми підприємства має місце
організаційне реформування цього підприємства.
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