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INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES AS AN INNOVATION IN THE 

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT SYSTEM 
 
У статті проаналізовано дослідження вітчизняних та зарубіжних фахівців з проблематики 
використання інформаційних систем і технологій як інноваційного інструменту у системі 
управління бізнес-процесами підприємств. Розкрито такі поняття, як “ бізнес-процес”, 
“ інформаційна система”, “ інформаційні технології”, “Business Process Management”. 
Встановлено перелік характерних рис бізнес-процесу, виходячи з підходів до його 
тлумачення. 
Визначено, що для забезпечення ефективності сучасних підприємств в умовах використання 
новітніх методів та інструментів управління необхідне використання інноваційних 
технологій управління бізнесом. 
Досліджено зв’язки між складовими системи управління підприємством з врахуванням 
використання інформаційних технологій та зазначено, що система управління бізнес-
процесами підприємства охоплює усі рівні роботи підприємства. 
З’ясовано, що на ринку ІТ існує велика кількість нотацій для розробки бізнес-процесів та 
охарактеризовано найпопулярніші з них. 
Означено, що функціональність інформаційної системи управління бізнес-процесами 
підприємства визначається в першу чергу її призначенням і метою створення системи 
подібного рівня на підприємстві. 
На підставі проведеного аналізу щодо виявлення основних інформаційних потреб для 
забезпечення прийняття управлінських рішень  охарактеризовано функції підсистем 
інформаційної системи управління бізнес-процесами підприємства. 
На основі проведеного дослідження охарактеризовано вимоги до інформаційної системи 
управління бізнес-процесами підприємства. 
Означено, що для впровадження інноваційних технологій на підприємствах необхідний 
регулярний і безперервний процес та визначено його етапи. 
 
The article analyzes the research of domestic and foreign specialists on the problems of using 
information systems and technologies as an innovative tool in the system of business processes 
management of enterprises. We discovered such concepts as “business process”, “information 
system”, “information technology”, “Business Process Management”. 
The list of the business process features is established, proceeding from the approaches to its 



interpretation. 
It has been determined that in order to ensure the efficiency of modern enterprises in the use of the 
newest methods and tools of management, it is necessary to use innovative business management 
technologies. 
The relations between components of the enterprise management system taking into account the use 
of information technologies are investigated and it is indicated that the business process 
management system of the enterprise covers all levels of the enterprise. 
It is revealed that in the IT market there is a large number of notations for the development of 
business processes and characterized the most popular of them. 
It is noted that the functionality of the information management system of business processes of the 
enterprise is determined primarily by its purpose and the purpose of creating a system of similar 
level in the enterprise. 
Basing on the analysis of the identification of the basic information needs for providing 
management decisions, the functions of subsystems of the information management system of 
business processes of the enterprise are described. 
On the basis of the conducted research the requirements for the information management system of 
business processes of the enterprise are described. 
It is indicated that the introduction of innovative technologies at enterprises requires a regular and 
continuous process and its stages are determined. 
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Постановка проблеми. Зростання ефективності діяльності підприємств зумовлює необхідність 

оптимізації системи управління бізнес-процесами підприємства. Це завдання неможливо сьогодні вирішити без 
використання інформаційних систем і технологій, адже зростання інформаційних потреб і розвиток 
інформаційних послуг передбачає нові пріоритети і вимагає використання нових методів управління. 

Для України конче необхідно перейти на інноваційну модель розвитку підприємств з використанням 
новітніх технологій виробництва для реалізації потенціалу та ефективного управління ним. На українських 
підприємствах відбуваються значні перетворення, зокрема, вони відбуваються у суспільно економічній системі 
останніми роками і спричинюють істотні зміни у визначенні пріоритетів розвитку. Особливо це відчувається в 
ІТ сфері, яка постійно розвивається, використовуються новітні інформаційні технології, впроваджується нова 
техніка для управління підприємством. У зв'язку з сьогоднішнім курсом нашої держави на вступ до ЄС та 
світовою глобалізацією виникає потреба дотримуватись Європейських норм та стандартів. Більшість 
підприємств розуміють необхідність впровадження інновацій у стратегії, однак малому кому вдається 
впровадити цей напрямок і довести його до логічного завершення, звертаючи значну увагу на внутрішні бізнес 
процеси підприємства та їх оптимізацію [1].  

Зростання інформаційних обсягів, інформаційної невизначеності, складності інформації управління 
бізнес-процесами підприємства зумовлює використання новітніх інформаційних технологій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження питання управління на 
основі інформаційних систем і технологій зробили такі вітчизняні і зарубіжні вчені, як І. Вовчак, В. Глушков, 
В. Гужва, Т. Писаревська, В. Ситник, Г. Титоренко, С. Уваров, В. Уткін, Д. Уотермен та ін. Питанню 
автоматизації бізнес-процесів великих компаній та бізнес-організацій праці присвячені С. Гудзовського, 
В. Лукова, Т. Дрідзе, А. Пригожина, П. Завліна та інших. IT компанії приділяють значну увагу універсальним 
способам та інструментам автоматизації бізнес-процесів 

Визначаючи безсумнівну значущість наукових досліджень названих авторів, все ж зауважимо, що 
використання інформаційних систем і технологій у практиці виробництва, як інструменту реалізації процесів 
управління залишається у дослідженнях вивченим недостатньо, що і визначає актуальність зазначеної проблеми. 

Постановка завдання. Метою статті є вивчення проблеми використання інформаційних систем і 
технологій як інноваційного інструменту у системі управління бізнес-процесами підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Бізнес-потенціал будь-якого підприємства формується як результат 
взаємодії технологічно-активних бізнес-процесів, що використовують фінансові, матеріальні, людські, 
інформаційні, управлінські ресурси і механізми їх організаційного, ресурсного і правового забезпечення. 



Єдиного підходу до дефініції “бізнес-процеси” у літературі немає, тому розглянемо існуючі 
визначення. 

Поєднання номінальних визначень понять “бізнес” і “процеси” формує первинне означення сутності 
категорії “бізнес-процесів” як сукупності послідовних дій економічного, комерційного, біржового або 
підприємницького характеру, які зорієнтовані на отримання прибутку. Прикладами бізнес-процесів можуть 
виступати збут і постачання, зовнішньоекономічна діяльність, проведення рекламних кампаній тощо. Лозунг 
багатьох нафтових компаній “від родовища до заправки” – це сукупність бізнес-процесів, які формують 
технологічний цикл компанії [2]. 

Проте, у сучасних умовах ведення бізнесу та для цілей наукового дослідження таке визначення не може 
бути застосованим, оскільки містить поверхневу характеристику категорії без тлумачення взаємовпливу бізнес-
процесів, їх значення у стратегічному аспекті функціонування підприємства [3]. 

На думку Бортніка А.М., бізнес-процес – це стійка, цілеспрямована сукупність взаємопов’язаних дій, 
що за допомогою певних технологій та за оптимальний термін перетворює входи (ресурси) у виходи 
(результати), що мають цінність для внутрішніх і зовнішніх споживачів (клієнтів) і в кінцевому підсумку 
сприяють зростанню вартості підприємства [4]. 

Довба І.В і Сойма С.Ю. визначають бізнес-процес як сукупність різних видів діяльності, в межах якої 
на вході використовується один або декілька ресурсів, а в результаті цієї діяльності на виході створюється 
продукт, що має цінність для споживача, який є результатом діяльності, визначеної технологією чи 
інструкціями [5]. 

Досліджуючи наукові здобутки з проблематики управління бізнес-процесами, встановлено, що існує 
два підходи до їх визначення. Згідно першого підходу, бізнес-процеси зорієнтовані на опис послідовності 
операцій та виступають у формі закритого процесу (А. Бьорн, Г.-Е. Еріксон, М. Пенкер, В. Репін, М. Хамер, Д. 
Чампі). Представники другого підходу стверджують, що бізнес-процеси в організації формують ланцюжок 
цінностей (М. Портер, В. Міллер). 

Базуючись на загальноприйнятих підходах до тлумачення бізнес-процесу, встановлено наступний 
перелік його характерних рис: 

1) визначність (має бути чітко визначені межі, вхід і вихід); 
2) послідовність (бізнес-процес повинен складатися із підпроцесів (заходів), які упорядковані 

відповідно до його стану у просторі та часі); 
3) споживча спрямованість (повинен бути одержувач результату процесу); 
4) забезпечення висхідного результату та додаткової вартості (перетворення, що відбуваються у 

бізнес-процесі повинні нести додаткову вартість (цінність) для споживача); 
5) інтегрованість (бізнес-процес не може існувати сам по собі, він повинен бути вбудованим в 

організаційну структуру підприємства); 
6) крос-функціональність (бізнес-процес може регулярно, але не примусово, охоплювати декілька 

функцій) [6]. 
Для забезпечення ефективності сучасних підприємств в умовах використання новітніх методів та 

інструментів управління необхідне використання інноваційних технологій управління бізнесом. Ефективний 
розвиток різних систем залежить від процесів, що відбуваються в інноваційній діяльності, які стосуються галузі 
науки і техніко-технологічної сфери. 

Інструментом управління, що призначений для поліпшення координації і контролю над ходом бізнес-
процесів при досягненні цілей в сучасних умовах є інформаційні технології (ІТ).  

Інформаційна система управління покликана вирішувати завдання стратегічного і тактичного 
планування, оперативного управління, обліку і контролю. Більшість облікових завдань не вимагають 
додаткових витрат вторинної обробки даних оперативного управління. Використання оперативної інформації, 
отриманої за рахунок функціонування автоматизованої інформаційної системи, допомагає керівнику вирішити 
багато проблем, такі як збалансованість матеріальних, фінансових і людських ресурсів підприємства, оцінка 
результатів управлінських рішень, удосконалення системи керування собівартістю товарів і послуг та інших. 

На рис. 1 унаочнено зв’язки між складовими системи управління підприємством. 



 
Рис. 1. Система управління процесами підприємства з врахуванням ІТ 

Джерело: систематизовано автором 
 
Система управління бізнес-процесами підприємства охоплює усі рівні роботи підприємства. 
При управлінні бізнес-процесами підприємств важливою є автоматизація виробничої діяльності, що 

дозволяє забезпечити комплексний підхід до розвитку і вдосконалення бізнесу в цілому, зокрема сприятиме 
зниженню ризикового профілю, інтеграції програмних продуктів, тим самим підвищуючи надійність і 
достовірність інформаційного поля. Безумовно, система автоматизації управління бізнес-процесами 
підприємств є лише інструментом, який забезпечує оперативне отримання управлінської, фінансової та іншої 
інформації, що в кінцевому підсумку дозволяє приймати правильні рішення.  

BPM (Business Process Management) – концепція процесного управління організацією (управління 
бізнес-процесами) не замінює, а доповнює корпоративні системи класу ERP, CRM та ін. Під методологією 
(нотацією) створення моделі (опису) бізнес-процесу розуміється сукупність способів, за допомогою яких 
реальні економічні об'єкти і зв'язки між ними представляються у вигляді моделі. Будь-яка методологія включає 
три основні складові: теоретичну базу; опис кроків, необхідних для отримання заданого результату; 
рекомендації з використання як окремо, так і в складі групи методик. Основне в методології – дати 
користувачеві послідовність кроків, які призводять до заданого результату. Здатність отримувати результат із 
заданими параметрами і характеризує її ефективність [7]. 

На ринку ІТ існує велика кількість нотацій для розробки бізнес-процесів, найпопулярнішими з яких є: 
1) SADT (Structured Analysis and Design Technique) – методологія структурного аналізу та 

проектування, що передбачає функціональне моделювання логістичних систем на базі структурного їх аналізу, 
декомпозиції на підсистеми, з яких можна виділити підфункції та завдання. SADT передбачає використання 
різних інструментів, найбільш поширеною серед яких є IDEF-методологія (різновиди: IDEF0 – опис процесу у 
вигляді ієрархічної системи взаємопов'язаних функцій; IDEF2 – моделювання інформаційних потоків всередині 
системи, IDEF3 – документування технологічних процесів, що виникають в системі). Найважливішим 
недоліком нотації є неможливість її використання для моделювання наскрізних процесів. 

2) Нотація EPC (Extended event driven process chain) використовується для опису процесів нижнього 
рівня та являє собою впорядковану послідовність процесів та функцій (нотація класу workflow). Для кожної 
функції можуть бути визначені початкові та кінцеві події, учасники, виконавці, матеріальні та документальні 
потоки, що її супроводжують. 

3) Опис бізнес-процесів в UML-нотації (Unified Modeling Language) базується на побудові діаграм, що 
становлять статичну структуру процесів, а також діаграм, що характеризують фізичні аспекти функціонування 
системи (діаграми реалізації). 

4) BPMN-нотація містить опис умовних позначень для відображення бізнес-процесів та орієнтована як 
на технічних спеціалістів, так і на бізнес-користувачів. Мова використовує базовий набір інтуїтивно зрозумілих 
елементів, що дозволяють зрозуміти складні семантичні конструкції [8-10]. 

Функціональність інформаційної системи управління бізнес-процесами підприємства (ІСУБП) 
визначається в першу чергу її призначенням і метою створення системи подібного рівня на підприємстві. 

Метою моделі ІСУБП є не автоматизація як така, а автоматизоване управління, спрямоване на підвищення 
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оперативності прийняття управлінських рішень з одночасним зростанням їх якості. Відхід від виключно технічної 
автоматизації існуючих бізнес-процесів, яка використовується в практиці управління до теперішнього часу, і перехід до 
запропонованої системи автоматизації, орієнтованої безпосередньо на управління бізнес-процесами, дозволяє 
автоматизувати не тільки самі бізнес-процеси, а й функції управління ними. Подібний підхід до автоматизації дозволяє 
охопити і інтегрувати інформаційні процеси на всіх рівнях управління, забезпечуючи їх наскрізне проходження з 
нижніх рівнів на верхні, дозволяючи контролювати виконання бізнес-процесів. 

На підставі проведеного аналізу щодо виявлення основних інформаційних потреб для забезпечення 
прийняття управлінських рішень на рівні різних підрозділів і компанії в цілому, структура ІСУБП може бути 
представлена у вигляді сукупності функціональних модулів, що дозволяють забезпечити автоматизовану 
обробку і контроль інформації на різних рівнях управління [11]. 

Кожна з функціональних підсистем виконує певні функції обробки управлінської інформації (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Функції підсистем інформаційної системи управління бізнес-процесами підприємства 

Джерело: систематизовано автором за [11] 

Інформаційна система управління бізнес-процесами підприємства 

Система підтримки прийняття рішень: 
– порівняння і зіставлення за заданими критеріями оперативних і архівних масивів 
даних за різні періоди часу з інформаційними моделями станів, процесів і умов;  
– розрахунок і порівняння фактичних показників господарської діяльності з 
прогнозованими (плановими); 
–  надання зведеної інформації користувача в формі зручній для аналізу 
результатів функціонування підприємства. 

Інформаційне сховище даних: 
– збір та агрегація даних про бізнес-об'єкт і бізнес-процес в узгодженій, єдиній і 
зручній формі для використання в управлінському аналізі; 
– узгоджене (інтегроване) зберігання даних в єдиному корпоративному сховищі 
(архівна база даних з низькою частотою оновлення); 
– періодичне архівування даних, доступність архівних даних тільки для читання; 
– підтримка хронології та відповідної структури даних за тривалий період; 
надання зведеної інформації про бізнес-об'єктах та бізнес-процесах в детальному і 
агрегованому вигляді. 

Системи управління діловими процесами: 
– контроль можливості виконання бізнес-процесів;  
– контроль необхідності виконання бізнес-процесів;  
– розподіл і перерозподіл даних за видами і групам бізнес-об'єктів і бізнес-процесів 
в результаті виконання останніх;  
– надання інформації про стан бізнес-об'єктів і завершеність бізнес-процесів. 

Інтегровані системи оперативного обліку, що працюють  
у режимі он-лайн: 

– збір і накопичення первинних оперативних даних про бізнес-об'єкти, бізнес-
процеси; 
– формування єдиної оперативної бази даних з високою частотою оновлення; 
– деталізація і сортування даних за видами і групам бізнес-об'єктів і бізнес-процесів 
для подальшого їх подання в системі; 
– надання інформації з обліку бізнес-процесів і реєстрації бізнес-об'єктів. 



 
Для забезпечення організації збирання, пошуку, оброблення, передачі і зберігання інформації, даних, 

захисту її від несанкціонованого доступу інформаційна система управління бізнес-процесами підприємства 
повинна відповідати вимогам (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Вимоги до інформаційної системи управління бізнес-процесами підприємства 

Джерело: узагальнено автором за [11] 
 
Використання IT-технологій в якості інноваційного інструменту в управлінні бізнес-процесами з 

використанням процесного підходу, системи збалансованих показників, ITIL дозволять вирішити ряд 
стратегічних завдань і підвищити ефективність діяльності підприємства на регулярній основі. 

В ході дослідження інноваційних технологій з позицій процесно-орієнтованого підходу до управління 
виникає необхідність побудови на підприємстві процесу пошуку, освоєння і поширення інновацій. У зв'язку з 
цим доречно чітке визначення цілей управління інноваціями, виділення відповідальних (власник процесу); 
створення регулярної і регламентованої роботи зі створення нової продукції / послуг; оптимізація бізнес-
процесів діяльності (ресурси процесу). Практика інноваційних проектів показує, що найчастіше на 
підприємствах процес управління інноваціями відсутній або працює неефективно, внаслідок чого 
спостерігається зниження конкурентоспроможності. 

Отже, для впровадження інноваційних технологій на підприємствах необхідний регулярний і 
безперервний процес, що включає наступні етапи: 

– пошук нових ідей, технологій, рішень; 
– апробація технологій в діяльності підприємства на невеликій ділянці; 
– застосування технології в масштабах всього підприємства; 
– оцінка окупності від застосування інноваційної технології (на основі методу дисконтування). 
Застосування інноваційних технологій має бути синхронізоване зі стратегічним плануванням і 

системою бюджетування підприємства на основі розробки ефективного механізму управління бізнес-процесами 
з урахуванням ресурсних можливостей і обмежень, що дозволить підприємству перейти на новий якісний 
рівень [12]. 

Висновки з проведеного дослідження. Розвиток інформаційних систем і технологій та перехід на 
процесно-орієнтоване управління зумовить активізацію внутрішніх можливостей підприємства, що у свою 
чергу дозволить розвивати потенціал співробітників підприємства, удосконалити бізнес-процеси, підвищити 
ефективність внутрішніх процесів на підприємстві і розвивати його інноваційну діяльність. 

Реалізація інноваційних технологій повинна спиратися не тільки на потреби самого підприємства, а на 
потреби ринку та споживачів. 

Розробка і впровадження інноваційних інформаційних систем, які забезпечують автоматизацію 
управління бізнес-процесів сприятиме ефективному функціонуванню інформаційного простору підприємства, 
що є визначальним чинником розвитку сучасних підприємств. 
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