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Рибалко-Рак Л. А., Білан Л. П., Держій Р. В., Кужель Н. Л. Процедура прийняття рішення щодо вибору сучасних 
інформаційних технологій у концепції процесного підходу до управління підприємством

Бізнес-середовище суб’єктів господарювання є складним, динамічним і мінливим, тому суб’єкти управління повинні швидко реагувати на такі 
зміни, зокрема через упровадження процесного підходу до управління, який дозволяє підприємствам зберігати конкурентоспроможність. До-
слідження розглянутої проблематики свідчить про необхідність упровадження новітніх технологій оптимізації й управління процесами підпри-
ємства через застосування інформаційних технологій. Мета статті полягає в розробці алгоритму процедури прийняття рішення щодо вибору 
сучасних інформаційних технологій у концепції процесного підходу до управління підприємством. У статті доведено актуальність процесного 
підходу до управління підприємством на сучасному етапі розвитку суспільства; проведено аналітичний огляд сучасних платформ програмних 
засобів, використання яких значно підвищує ефективність процесного підходу до управління підприємством; обґрунтовано комплексний під-
хід до встановлення послідовних етапів вибору інструментів підтримки інформаційних технологій у процесному управлінні підприємством для 
кожного конкретного випадку. Мету дослідження було досягнуто за допомогою застосованої методики, яка включала загальнонаукові прийоми 
та методи дослідження, зокрема аналізу та синтезу, індукції та дедукції (з метою з’ясування сутності та особливостей об’єкта та предмета 
дослідження); наукової абстракції, логічного аналізу (з метою встановлення причин, факторів впливу, наслідків для об’єкта та предмета дослі-
дження); комплексного та системного підходу (з метою побудови алгоритму процедури прийняття рішення щодо вибору сучасних інформацій-
них технологій у концепції процесного підходу до управління підприємством). Подальші наукові розвідки із запропонованої проблематики будуть 
зумовлені тим, що швидкий розвиток сучасних технологій, в умовах прогресуючої інформатизації суспільства, вимагає перегляду основних прин-
ципів управління процесами на підприємстві.
Ключові слова: процес, процесний підхід, інформаційні технології, програмне забезпечення, управління.
Рис.: 1. Бібл.: 8.
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Rybalko-Rak L. A., Bilan L. P., Derzhii R. V., Kuzhel N. L. The Decision-Making Procedure Regarding the Choice of Modern Information Technologies  
in the Conception of the Process Approach to Enterprise Management

The business environment of economic entities is complex, dynamic and changeable, so management entities must respond quickly to such changes, in par-
ticular through the introduction of the process approach to management, allowing the enterprises to remain competitive. The study of the considered issues 
indicates the need to introduce the latest technologies for optimizing and managing the enterprise processes through the use of information technologies. The 
purpose of the article is to develop an algorithm for making a decision on the choice of modern information technologies in the conception of the process ap-
proach to enterprise management. The article proves the relevance of the process approach to enterprise management at the present stage of development 
of society; an analytical review of modern software platforms was carried out, the use of which significantly increases the efficiency of the process approach to 
enterprise management; an integrated approach to the establishment of successive stages of the choice of tools for supporting information technologies in the 
process management of an enterprise for each specific case is substantiated. The aim of the study was achieved with the help of the applied methodology, which 
included general scientific techniques and research methods, in particular analysis and synthesis, induction and deduction (in order to clarify the essence and 
characteristics of the object and subject of study); scientific abstraction, logical analysis (in order to establish the causes, factors of influence, consequences for 
the object and subject of study); both the integrated and the system approaches (in order to build an algorithm for deciding on the choice of modern informa-
tion technologies in the conception of the process approach to enterprise management). Further scientific research on the proposed issues will be determined 
by the consideration that the rapid development of modern technologies, in the conditions of progressive informatization of society, requires a revision of the 
basic principles of process management at the enterprise.
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Одним із перспективних напрямів формуван-
ня ефективної системи управління підприєм-
ством є застосування концепції процесного 

підходу до організації діяльності через виокремлен-
ня основних, забезпечувальних процесів та процесів 
управління та розвитку, а також побудова системи 
управління, орієнтованої на результативне управлін-
ня ними. Така процесна організація діяльності під-
приємства є важливим напрямом забезпечення його 
конкурентоспроможності, тому що принцип безпе-
рервного вдосконалення процесів, що є домінуючим 
у цій концепції, дозволяє підвищити ефективність 
суб’єкта господарювання через мінімізацію витрат та 
орієнтацію на споживачів. Варто зауважити, що ме-

тодологія міжнародних стандартів ISO також ґрунту-
ється на процесному підході до побудови інтегрова-
ної системи управління.

Науковцями та практиками концепції процес-
ного підходу, зокрема в дослідженнях А. Файоля,  
Ф. Тейлора, М. Вебера, Г. Хопра, П. Друкера, Е. Демін-
га, М. Хаммера, Д. Чампі, Д. Харрінгтона, було дове-
дено, що саме управління процесами, а не проєктами, 
продукцією, послугами, структурними підрозділами, 
функціями є основою сталого розвитку суб’єктів 
господарювання. Вперше елементи концепції про-
цесного підходу до управління були започатковані у 
працях Ф. Тейлора, який сформував ідеї стандартиза-
ції окремих процедур; М. Вебера, який розробив спе-
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ціальні правила та процедури поведінки працівників;  
П. Друкера, де йшлося про системи взаємодії проце-
сів; Е. Демінга, де було обґрунтовано трансформацію 
та безперервне вдосконалення процесів; Г. Хопра, 
який доводив необхідність забезпечення адміні-
стративної групи стандартами. Їх вчення отримали 
подальший розвиток у дослідженнях сучасних на-
уковців – О. Виноградової, В. Власенка, Д. Козенко, 
Т. Лепейко, Б. Мізюка, М. Рогози, Л. Шимановської-
Діанич та багатьох інших.

Процесний підхід до управління, на думку су-
часних науковців [1; 2; 4] – це один із інстру-
ментів постійного вдосконалення систем 

управління підприємством та інформаційних систем 
їх підтримки, практичної реалізації якого вимагає 
складне і динамічне ринкове середовище функціону-
вання підприємства. В умовах сьогодення цей підхід 
до управління неможливо застосувати та впровадити 
в практичну діяльність підприємства без викорис-
тання інформаційних систем і технологій, тому що 
зростання інформаційних запитів і розвиток інфор-
маційних послуг зумовлює появу нових пріоритетів в 
управлінні та вимагає прикладного застосування но-
вих технологій, методів та інструментів. Це особливо 
важливо в умовах глобалізації взаємодії та переходу 
світового співтовариства до інформаційного суспіль-
ства. Тому актуальними залишаються питання дослі-
дження процесно-орієнтованого підходу та проблеми 
вибору інформаційних систем їх підтримки.

Мета даного дослідження полягає в розробці 
алгоритму процедури прийняття рішення щодо ви-
бору сучасних інформаційних технологій у концепції 
процесного підходу до управління підприємством.

Мету дослідження було досягнуто через реалі-
зацію таких завдань у статті: 
 довести актуальність процесного підходу до 

управління підприємством на сучасному ета-
пі розвитку суспільства; 

 провести аналітичний огляд сучасних плат-
форм програмних засобів, використання яких 
значно підвищує ефективність процесного 
підходу до управління підприємством; 

 обґрунтувати комплексний підхід до вста-
новлення послідовних етапів вибору інстру-
ментів підтримки інформаційних технологій 
у процесному управлінні підприємством для 
кожного конкретного випадку.

Мету дослідження було досягнуто за допомо-
гою застосованої методики, яка включала загально-
наукові прийоми та методи дослідження, зокрема:
 аналізу та синтезу, індукції та дедукції (з ме-

тою з’ясування сутності й особливостей 
об’єк та та предмета дослідження); 

 наукової абстракції, логічного аналізу (з метою 
встановлення причин, факторів впливу, на-
слідків для об’єкта та предмета дослідження); 

 комплексного та системного підходу (з метою 
побудови алгоритму процедури прийняття рі-
шення щодо вибору сучасних інформаційних 
технологій у концепції процесного підходу до 
управління підприємством).

Управління процесами підприємства розви-
вається, керуючись новими технологіями та 
потребами бізнесу. Відповідно традиційне 

програмне забезпечення також розвивається, отри-
муючи інтелектуальні можливості, такі як штучний 
інтелект, щоб працювати незалежно від участі люди-
ни. Інструменти управління процесами підприємства 
швидко розвиваються, оскільки їх розробники дода-
ють інтелектуальні засоби автоматизації, розширю-
ють набір можливих функцій.

Виявлення критичних точок практичного ви-
користання є важливою частиною оптимізації ін-
струментів управління процесами, тому огляд про-
грамного забезпечення дає змогу проаналізувати та 
визначити напрями оптимізації ключових проблем. 
Доцільно систематично контролювати процеси під-
приємства, щоб зрозуміти та дійти висновку, чи мож-
ливо додатково оптимізувати процеси за допомогою 
змін у продукті та розширенні бізнесу. Вибір відповід-
ної платформи для управління бізнесом є складним 
завданням, тому детальний огляд допоможе у виборі 
найкращого програмного забезпечення для управлін-
ня процесами підприємства в певній сфері бізнесу.

Процесний підхід вимагає застосування спеці-
альних засобів для встановлення процесів, що фор-
мують систему підприємства, та встановлення між 
ними взаємозв’язків. Графічними засобами опису 
процесів є дерево цілей процесів, алгоритмізація 
процесів, організаційна структура виконавців про-
цесів, графічне накладення процесів, матриця відпо-
відальності [3]; спеціальними засобами, що викорис-
товуються для моделювання процесів і ґрунтуються 
на комп’ютерній підтримці своїх функцій, є методо-
логія SADT (Структурний аналіз і технічне проєк-
тування), ARIS (Архітектура інтегрованих інформа-
ційних систем), візуальний конструктор динамічних 
бізнес-процесів BizTalk Orchestration Designer, мова 
графічного моделювання ЯТМ, створена професо-
ром В. М. Тупкалом, сітьова модель бізнес-процесів, 
структурне моделювання бізнес-системи за допомо-
гою класів і примірників прецедентів, внутрішня мо-
дель компанії, сіті Петрі, стандарт IDEF, UML (Unified 
Modeling Language), OOCL (Object Oriented Change 
and Learning), діаграми потоків данних DFD (Data 
Flow Diagrams), діаграми переходу станів STD (State 
Transition Diagrams), діаграми функціональних де-
композицій FDD (Funktional Dekomposition Diagrams) 
[3]. За допомогою названих методів можливо будува-
ти логічні моделі управління, що ґрунтуються на про-
цесному підході до управління.
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Проведемо огляд сучасного інформаційного 
забезпечення для ефективного та результа-
тивного управління системою процесів на 

підприємстві, яке є найбільш популярним на сьогодні 
та користується попитом споживачів у всьому світі. 
Огляд було проведено за результатами аналізу остан-
ніх публікацій експертів у сфері інформаційних тех-
нологій ]5–8].

Програмне забезпечення Savvion Business Ma-
nage генерує і створює альтернативні варіанти сце-
нарію процесу, запускаючи оптимальний напрям 
обробки даних для певних ситуацій. Це дає змогу 
орієнтуватися на розвиток і постійне вдосконалення 
бізнес-процесів. Вбудований моніторинг продуктив-
ності дозволяє постійно оптимізувати й аналізувати 
взаємодію з клієнтами на рівні деталізації, яка є необ-
хідною для постійного вдосконалення та операцій-
них змін із метою досягнення встановлених цілей.

Платформа Nintex K2 Automation надає мож-
ливості автоматизації процесів для підключення спів-
робітників, даних і систем, які визначають, як, коли 
та де виконуватиметься процес. Хмарні інструменти 
моніторингу продуктивності аналізують інформацію 
про продуктивність, щоб сприяти постійному вдо-
сконаленню процесів. За допомогою рішення Nintex 
для управління робочими процесами менеджери мо-
жуть перевіряти працездатність процесів. Це поліп-
шує нагляд за критичними робочими процесами. Па-
кет аналітики та звітності дозволяє вимірювати ефек-
тивність процесів, а також оцінювати вплив змін під 
час їх оптимізації. Ці показники можна налаштувати 
та встановити в межах бізнес-параметрів конкретно-
го підприємства відповідно до його власних політик і 
правил бізнес-аналітики. 

Платформа Blueworks Live iBPMS – це хмарна 
колекція продуктів для автоматизації робочого проце-
су та постійного вдосконалення. Цей продукт включає 
відображення бізнес-процесів та моніторинг продук-
тивності. Blueworks Live також підтримує три унікаль-
ні перегляди для обробки даних через свої продукти –  
Discovery Map, Process Diagram і Documentation. Функ-
ції продукту створюють можливості для визначення й 
аналізу робочих процесів (за допомогою інтелектуаль-
ного аналізу процесів), підтримки операційної продук-
тивності, моделювання процесів. Blueworks, для при-
скорення моделювання процесів, пропонує 200 шабло-
нів карт процесів, які персонал чи робоча група може 
прийняти або адаптувати.

Програмний продукт SAP Signavio передбачає 
інтелектуальний аналіз процесів, щоб надавати звіти 
про ключові показники ефективності підприємства, 
порівняльний аналіз і поведінку користувачів, а та-
кож аналіз досвіду клієнтів. Інструменти на платфор-
мі продукту є хмарними та локальними, що створює 
гнучке середовище для прийняття рішень.

Kintone – це платформа для управління бізнес-
процесами, яка включає централізоване управління 

даними, завданнями та робочими процесами зв’язку. 
Робочі процеси створюються, використовуються й 
оптимізуються; процеси та повторювані завдання, 
які мають місце на конкретному підприємстві, мож-
на автоматизувати в загальні робочі процеси. До них 
належить нагадування, схвалення, передача завдань, 
тригери подій та багато іншого.

Studio Creatio Enterprise має готові робочі про-
цеси, розроблені для понад 20 галузей, що створює 
можливості для швидкої розробки мережі процесів, 
а також налаштування автоматизованої частини про-
цесів. Функції програмного продукту передбачають 
використання всіх доступних програм, шаблонів, 
щоб створювати та змінювати моделі даних, робочі 
процеси. Інтерфейси також можна швидко проєкту-
вати та створювати за допомогою попередньо визна-
ченої бібліотеки віджетів і шаблонів. Потужні можли-
вості штучного інтелекту допоможуть оптимізувати 
процес прийняття рішень, автоматизувати процеси 
та підвищити їх ефективність.

Хмарна платформа iGrafx, Process360 Live за-
безпечує гнучке моделювання процесів із широкими 
можливостями, що дозволяє підприємствам оптимі-
зувати нові проєкти процесів і створювати автомати-
зовані програми для поліпшення або трансформації 
своїх бізнес-операцій. Process360 Live полегшує збір 
критично важливих бізнес-дій для визначення про-
цесів, аналізу автоматизації робочого процесу, біз-
нес-моделювання, інтелектуального аналізу процесів 
і операційної оптимізації. Використовуючи можли-
вості моделювання iGrafx для безперервного вдо-
сконалення процесів, з’являється змога тестувати 
різні робочі сценарії для різних варіантів поліпшен-
ня. Функція моделювання також може досліджувати 
ролі, які виконують співробітники в оновленому про-
цесі, та допомогти у визначенні оптимального поєд-
нання кваліфікації та персоналу.

Корпоративний продукт Tibco BPM – це хмарна 
цифрова платформа автоматизації процесів. Інтелек-
туальний аналіз процесів із можливостями моделю-
вання допомагає оптимізувати роботу. Інформація, 
зібрана в будь-якому з бізнес-підрозділів підприєм-
ства, автоматично спрямовується до певного бізнес-
процесу, який було запрограмовано або налаштовано 
суб’єктом управління, і обробляється залежно від 
параметрів і подій, які були обрані для процесу. Це 
дозволяє використовувати різноманітні рішення для 
автоматизації, щоб зробити процеси конкретного 
підприємства швидшими та ефективнішими.

Платформа управління бізнес-процесами Vte-
next спеціалізується на автоматизації процесів. Вона 
має понад 100 інтеграцій, які забезпечують процеси 
застосунками та програмним забезпеченням за ви-
бором суб’єкта управління в конкретних бізнес-за-
стосунках. Vtenext містить інформацію про клієнтів, 
якою можна ділитися в режимі реального часу, від-
стеження інформації та внутрішніх комунікацій здій-
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снюється автоматично в середовищі платформи, що 
зменшує численні запити електронною поштою та 
дозволяє оперативно реагувати на всі запити.

Хмарна інструментальна платформа Kissflow 
дозволяє підприємствам оптимізувати та спрощувати 
свої процеси, управляти цифровою трансформацією 
всіх бізнес-процесів. За допомогою цього програм-
ного забезпечення легко реалізувати багатофункціо-
нальну співпрацю між відділами чи бізнес-підрозділа-
ми підприємства. Підтримка відбувається протягом 
усього процесу проєктування та розробки процесів, 
дозволяючи власникам процесів, бізнес-користува-
чам і фахівцям із автоматизації спільно ідентифікува-
ти бізнес-процес, а потім використовувати функцію 
моделювання для пошуку критичних точок і оптимі-
зації роботи процесу. Розробник процесів на основі 
логіки Kissflow допомагає планувати, візуалізувати 
та автоматизувати складні процеси, сприяючи опти-
мальному призначенню робочих процесів через авто-
матизацію повторюваних завдань. Навіть робочі про-
цеси вільного стилю можна оптимізувати на смарт-
дошках. Понад 400 попередньо створених шаблонів 
допомагають прискорити робочі процеси за допомо-
гою рішень для багатьох можливих бізнес-сценаріїв.

Replicon – це рішення для управління персона-
лом на базі штучного інтелекту, яке включає управ-
ління бізнес-процесами для ефективного управління 
часом і ресурсами. Штучний інтелект використову-
ється платформою для автоматичного відстеження 
часу та збору контекстних даних про час співробітни-
ків у понад 100 робочих програмах і інструментах для 
співпраці, таких як Slack, Jira, Asana, Zoom тощо. Це 
допомагає візуалізувати ключові показники підпри-
ємства. Програмне забезпечення може надавати про-
гнозні плани та передбачувані показники проєкту, 
використовуючи історичну та поточну інформацію в 
реальному часі, забезпечуючи швидке та точне при-
йняття рішень.

Платформа SaaS Qntrl орієнтована на робо-
чий процес і полегшує автоматизацію та управління 
бізнес-процесами. Звіти та інформаційні панелі про-
грамного забезпечення, які оновлюються в режимі 
реального часу, забезпечують візуальний моніторинг 
процесів і бізнесу в цілому, що полегшує виявлення 
потенційних проблем підприємства та їх вирішення. 
Qntrl має потужні можливості автоматизації проце-
сів, які можуть запобігти дублюванню завдань.

Zoho One є платформою управління бізнес-
процесами, яку також можливо використовувати як 
корпоративну платформу підприємства для переваж-
ної більшості його бізнес-потреб. Zoho One містить 
понад 40 онлайн-застосунків корпоративного рівня 
для різноманітних функцій, які допомагають управ-
ляти й автоматизувати бізнес-процеси підприємства.

Acumatica – це програмне забезпечення, що 
найкраще підходить для малого та середнього біз-
несу. Його особливостями є простота використання 

та швидка інтеграція. Acumatica допоможе підпри-
ємству в упровадженні, плануванні й оптимізації біз-
нес-процесів, забезпечить перегляд у реальному часі 
всього бізнесу в будь-який час, з будь-якого місця та 
з будь-якого пристрою. Можливості управління біз-
нес-процесами платформи дозволяють синхронізу-
вати всі процеси підприємства.

Розвиток інформаційних технологій породжує 
динамічний процес розробки програмного за-
безпечення для управління системою процесів 

підприємства, тому перед суб’єктом управління, який 
приймає управлінське рішення про вибір інструментів 
створення процесної моделі свого підприємства, по-
стає важливе і складне завдання стратегічного харак-
теру. Через це в дослідженні розроблено процедуру 
прийняття рішення щодо вибору програмного забез-
печення для управління системою процесів підприєм-
ства, яку наведено у вигляді алгоритму на рис. 1.

На першому етапі суб’єкту управління необхід-
но дослідити ринок програмного забезпечення, яке 
відповідає його цілям упровадження. Володіючи ана-
літичною інформацією щодо можливостей і функцій 
сучасного програмного забезпечення, доцільно об-
ґрунтувати перелік вимог і критеріїв до програмного 
забезпечення об’єкта впровадження – конкретного 
підприємства. 

 Потім триває динамічний процес, під час якого 
залучені експерти та консультанти інтерв’юють керів-
ників, фахівців та інших компетентних осіб об’єкта 
впровадження стосовно структури й особливостей 
різноманітних процесів підприємства. На основі дію-
чих організаційних документів та результатів опиту-
вань формується перелік альтернативного програм-
ного забезпечення, який поширюється для розгляду, 
погоджень і коментарів у межах підприємства. За ре-
зультатами цієї діяльності обирається й апробується 
найбільш оптимальне програмне забезпечення, що є 
остаточним результатом прийнятого рішення – якщо 
вимоги користувачів будуть задоволені, або проміж-
ним результатом – якщо вибір програмного забезпе-
чення не відповідає очікуванням користувачів.

ВИСНОВКИ
Бізнес-середовище суб’єктів господарювання є 

складним, динамічним і мінливим, тому суб’єкти управ-
ління повинні швидко реагувати на такі зміни, зокрема 
через впровадження процесного підходу до управлін-
ня, який дозволяє підприємствам зберігати конкурен-
тоспроможність. Дослідження розглянутої проблема-
тики свідчить про необхідність упровадження новітніх 
технологій оптимізації й управління процесами під-
приємства через упровадження інформаційних техно-
логій. Моніторинг показників ефективності та резуль-
тативності для кожного складового процесу процесної 
моделі підприємства, оцінка та аналіз напрямів удоско-
налення процесного управління, оптимізація процесів – 
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1. Дослідження ринку програмних засобів,
пропозиції розробників  

2. Установлення переліку вимог і критеріїв
до необхідного програмного забезпечення 

3. Залучення експертів і консультантів 
(зовнішні та внутрішні джерела)  

4. Формування переліку альтернатив 
програмного забезпечення
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Проміжний 
або остаточний 

результат  

6. Використання та тестування програмного 
забезпечення. Підтримка експертів, або етап 5

 

8. Підтримка експертів  

7. Чи є зауваження, 
пропозиції користувачів?

9. Чи є зауваження, 
пропозиції користувачів?

 

так 

ні
 

так

 

ні

5. Вибір і апробація конкретного 
програмного забезпечення  

 

ПОЧАТОК

 

КІНЕЦЬ 

 

10. Упровадження 
програмного забезпечення

 

Рис. 1. Алгоритм процедури прийняття рішення щодо вибору програмного забезпечення для управління 
системою процесів підприємства

Джерело: авторська розробка.

усе це та багато інших можливостей створює сучасне ін-
новаційне програмне забезпечення, а його впроваджен-
ня та практичне використання в діяльності підприєм-
ства сприяє збільшенню прибутку та зниженню витрат,  

є підставою для прийняття своєчасних рішень, забез-
печує конкурентні переваги товарів та послуг і надає 
можливість максимального використання потенціалу 
підприємства.                       
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Подальші наукові розвідки із запропонованої 
проблематики будуть спричинені тим, що швидкий 
розвиток сучасних технологій, в умовах прогресую-
чої інформатизації суспільства, зумовлює перегляд 
основних принципів управління процесами на під-
приємстві.                      
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