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Автори статті мають намір зібрати та проаналізувати результати попередніх досліджень, присвячених
вивченню питання реорганізації системи ведення бізнесу в галузі обробної промисловості для
досягнення конкурентної переваги. Шляхом використання методу IDEF0 надано загальний огляд
співвідношення між змінними модернізації бізнес-процесів, конкурентоспроможності, організаційної
самовіддачі, управління змінами в організації та інформаційно-комунікаційних технологій.
Використано вторинні джерела даних з раніше опублікованих досліджень, а також змінні реорганізації
системи ведення бізнесу, конкурентних переваг, організаційних зобов'язань, управління змінами в
організації, інформаційно-комунікаційних технологій, що підтримуються методом IDEF0.
Стаття обмежується вивченням предмета дослідження, який міститься в онлайн-засобах масової
інформації, а її конкретною метою є аналіз результативності реорганізації бізнес-процесів, яка
здебільшого базується на організації, інформаційних технологіях та інжинірингу. У попередніх
дослідженнях було зроблено висновок про наявність параметрів, що впливають на процеси
реорганізації системи ведення бізнесу, що безпосередньо стосується конкурентних переваг.
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Авторы статьи намерены собрать и проанализировать результаты предыдущих исследований,
посвященных изучению вопроса реорганизации системы ведения бизнеса в обрабатывающей
промышленности для достижения конкурентного преимущества. Путем использования метода IDEF0
представлен общий обзор соотношения между переменными модернизации бизнес-процессов,
конкурентоспособности, организационной самоотдачи, управления изменениями в организации и
информационно-коммуникационных технологий.
Использованы вторичные источники данных из ранее опубликованных исследований, а также
переменные реорганизации системы ведения бизнеса, конкурентных преимуществ, организационных
обязательств, управления изменениями в организации и информационно-коммуникационных
технологий, которые поддерживаются методом IDEF0.
Статья ограничивается изучением предмета исследования, который содержится в онлайн-средствах
массовой информации, а ее конкретной целью является анализ результативности реорганизации
бизнес-процессов, которая преимущественно основывается на организации, информационных
технологиях и инжиниринге. В предыдущих исследованиях был сделан вывод относительно наличия
параметров, влияющих на процессы реорганизации системы ведения бизнеса, что непосредственно
касается конкурентных преимуществ.
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