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Процесний підхід у теорії та практиці управлін-
ня розглядає організацію як динамічне утво-
рення, що базується на наявності повторюва-

них серій взаємопов’язаних дій і взаємовпливів окре-
мих елементів системи, з метою досягнення цілей ор-
ганізації. Підприємство як економічна система може 
бути ефективним лише тоді, коли буде спроєктовано 
та оптимізовано всі його бізнес-процеси, налагодже-
но внутрішні потоки робіт і сформовано відповідну 
структуру управління процесами, яка забезпечить по-
ступальний економічний розвиток системи та ство-
рить необхідні умови для використання нею позитив-
них ефектів від внутрішніх і зовнішніх взаємодій.

У наш час комплексна автоматизація бізнес-про-
цесів підприємства є однією з найвагоміших передумов 
оптимізації його діяльності. Проєктування та вдоско-
налення внутрішніх і зовнішніх бізнес-процесів стає за-
порукою створення єдиного інформаційного простору 
для відображення фінансово-господарської діяльності 
організації, оперативного оцінювання ефективності 
роботи окремих структурних одиниць і наочного відо-
браження результатів функціонування економічного 
суб’єкта. Отже, постає проблема у визначенні та аналізі 
найбільш якісних і практично значущих методик та ін-
струментів для управління автоматизацією бізнес-про-
цесів на вітчизняних підприємствах.

Проблематиці аналізу, оптимізації й автомати-
зації бізнес-процесів присвячено ряд наукових праць 
вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема М. Хам-
мера, Д. Чампі, М. Портера, П. Друкера, Б. Андерсе-
на, М. Робсона, Ф. Уллаха, О. Ареф’євої, І. Мельник,  
Г. Осовської, Л. Денисенко, С. Шацької та інших. 

О. Гончарова [2] обґрунтовує найбільш ефек-
тивні методи вдосконалення бізнес-процесів і до-
сліджує особливості реінжинірингу бізнес-процесів. 
О. Корзаченко [6] акцентує увагу на моделюванні 
бізнес-процесів з використанням спеціалізованого 
програмного забезпечення та нотацій. В. Демиденко 
[4] розглядає основні класифікаційні категорії бізнес-
процесів і виокремлює переваги WorkFlow як методу 
опису бізнес-процесів і технології організації бізнесу 
та корпоративних інформаційних систем. М. Мирош-
ниченко та Д. Останіна [8] аналізують основні підхо-
ди та концепції до управління бізнес-процесами, які 
успішно імплементовані в практику господарювання 
іноземними компаніями.

Таким чином, проблема управління бізнес-про-
цесами підприємств та їх перепроєктування дослі-
джується багатьма сучасними науковцями. Водночас 
недостатньо висвітленими залишаються конкретні 
аспекти автоматизації бізнес-процесів, починаючи з 
визначення об’єктивної необхідності в автоматиза-
ції процесу та закінчуючи оцінюванням позитивних 
ефектів від проведених змін. Додаткового аналізу по-
требують також специфічні методи оптимізації біз-
нес-процесів і визначення найбільш якісних інстру-
ментів процесного моделювання динамічних елемен-
тів організаційних систем.

Мета статті полягає в удосконаленні теоретико- 
методичного інструментарію автоматизації бізнес-
процесів у контексті розробки універсального алго-
ритму оптимізації й автоматизації бізнес-процесів 
підприємства з використанням методики стохастич-
ного моделювання та техніки WorkFlow – EPC.

Зазначена мета зумовлює постановку таких до-
слідницьких завдань: 
 проаналізувати основні теоретичні передумови 

автоматизації бізнес-процесів підприємства;
 дослідити теоретико-методичний інструмен-

тарій моделювання бізнес-процесів;
 запропонувати універсальний алгоритм опти-

мізації й автоматизації бізнес-процесів під-
приємства;

 запропонувати порядок визначення ймовір-
ності успішного завершення автоматизації 
бізнес-процесів;

 сформулювати рекомендації щодо управління 
автоматизацією бізнес-процесів на вітчизня-
ному підприємстві.

Об’єктом дослідження є основні, забезпечу-
вальні та управлінські бізнес-процеси вітчизняних 
підприємств будь-яких напрямів діяльності. Пред-
метом дослідження виступають теоретичні та прак-
тичні аспекти автоматизації бізнес-процесів підпри-
ємства з використанням методики стохастичного 
моделювання та техніки WorkFlow – EPC.

У процесі написання статті використано такі тео-
ретичні та емпіричні методи наукового дослідження:
 аналітичний метод – дослідження окремих 

структурних елементів бізнес-процесів під-
приємства;

 системний метод – дослідження загальної 
сукупності бізнес-процесів організації як сис-
теми взаємопов’язаних компонентів;

 індукція – формування алгоритму автомати-
зації бізнес-процесів підприємства на основі 
врахування параметрів окремих потоків робіт;

 дедукція – визначення практичних аспектів 
автоматизації процесів на основі загальних ві-
домостей про визначальні положення концеп-
ції управління бізнес-процесами організації;

 метод систематизації – упорядкування ав-
торських підходів до оптимізації та автомати-
зації бізнес-процесів;

 метод економіко-математичного моделю-
вання – побудова сіткової моделі автомати-
зації бізнес-процесів із застосуванням сис-
теми GERT (Graphical Evaluation and Review 
Technique).

На будь-якому підприємстві можна виділи-
ти чотири базових типи бізнес-процесів, що 
формують повний замкнений цикл операцій-

ної діяльності в процесно-орієнтованій організації [5]:
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 основні – забезпечують отримання основного 
доходу підприємства (орієнтовані на вироб-
ництво продукції, реалізацію товарів або на-
дання послуг);

 забезпечувальні – обслуговують основні бізнес-
процеси (орієнтовані на забезпечення основних 
бізнес-процесів усіма видами ресурсів);

 управлінські – охоплюють весь комплекс 
функцій менеджменту на рівні кожного біз-
нес-процесу та бізнес-системи в цілому;

 бізнес-процеси розвитку – процеси, пов’язані 
з освоєнням нових технологій, впроваджен-
ням інновацій і розширенням напрямків ді-
яльності підприємства.

У рамках проведеного дослідження автори опе-
рують такими дефініціями:
 процес (бізнес-процес, БП) – це періодично 

повторювана або циклічна діяльність елемен-
тів організаційної системи, що відображається 
в їх послідовному взаємовпливі та взаємодії, 
результатом якої є зміна стану елементів сис-
теми у напрямку досягнення цілей організації;

 BPM (Business Process Management) – концепція 
управління бізнес-процесами організації, яка 
розглядає бізнес-процеси як особливі ресурси 
підприємства таі базується на таких осново-
положних принципах, як максимальна про-
стота, зрозумілість і прозорість процесів, що 
досягається завдяки послідовній ідентифікації, 
проєктуванню, документації, впровадженню, 
контролю та вдосконаленню бізнес-процесів;

 автоматизація бізнес-процесів (BPA – Business 
process automation) являє собою застосування 
саморегульованих технічних засобів, еконо-
міко-математичних методів і систем керуван-
ня, що нівелюють роль окремих співробітни-
ків у реалізації бізнес-процесів шляхом ство-
рення програмованих економічних систем, 
які самостійно розподіляють набори завдань, 
ресурсів і взаємовпливів у наперед визначеній 
послідовності та здійснюють контроль за ко-
ректністю їх реалізації;

У контексті даного дослідження розглядається 
можливість автоматизації основних, забезпечуваль-
них та управлінських бізнес-процесів. 

Процесам розвитку притаманні разові або 
слабко структуровані взаємодії, що унемож-
ливлює аналіз зазначених бізнес-процесів з 

точки зору можливостей автоматизації.
За О. Гончаровою, автоматизація бізнес-проце-

сів підприємства має ряд суттєвих переваг, які спри-
яють підвищенню його конкурентоспроможності та 
ефективності в умовах турбулентного зовнішнього 
середовища [2, с. 80]:
 оптимізація часових витрат на постановку за-

вдань і виконання робіт;

 зменшення потреби в залученні людських ре-
сурсів;

 зростання транспарентності виконуваних 
процесів;

 полегшення внутрішньоорганізаційних вза-
ємодій і спрощення процедур обміну інфор-
мацією;

 уніфікація та фіксація вимог до виконання кож-
ного етапу бізнес-процесу (нівелювання бага-
тозначності висунутих вимог та обмежень);

 можливість здійснення інтегрального моніто-
рингу системи (ІМС) на основі аналізу контр-
ольних точок бізнес-процесів;

 зниження ролі людського фактора при реа-
лізації процесів, що зменшує вплив окремо 
взятої людини та її невмотивованого опору на 
процес у цілому.

А. Ладанюк, І. Ельперін та Т. Мостенська зазна-
чають, що послідовна оптимізація й автоматизація 
бізнес-процесів супроводжується такою закономір-
ністю: при зменшенні тривалості процесу в 4 рази 
витрати на реалізацію процесу зменшуються на 20%, 
а продуктивність виконуваних робіт зростає майже 
вдвічі [7, с. 3].

М. Мирошниченко робить висновок, що в ході 
реалізації BPA можуть проявлятися деякі «вузькі 
місця», пов’язані із взаємодією окремих елементів 
бізнес-процесу. Цикл оптимізації та автоматизації 
процесів здійснюється систематично або впродовж 
кількох послідовних ітерацій, оскільки вимоги (про-
позиції) до перепроєктування бізнес-процесів зміню-
ються при зміні вимог (пропозицій) до вдосконален-
ня засобів автоматизації (і навпаки) [8, с. 75].

На основі розглянутих вище положень і тео-
ретико-методичних тезисів пропонується 
комплексний алгоритм автоматизації бізнес-

процесів підприємства, сформований за принципами 
раціональності, наочності та робастності (рис. 1).

Наріжним каменем автоматизації бізнес-про-
цесів є їх системне моделювання за допомогою уні-
фікованої мови програмування (Unified Modeling 
Language) – комплексу графічних інструментів для 
візуалізації, специфікації, конструювання та до-
кументування систем. Основою UML є об’єктно-
орієнтований підхід, що забезпечує гнучкість архітек-
тури, дає змогу відособлено вносити зміни в окремі 
частини системи й оптимізує внутрішню взаємодію 
підсистем організації [3, с. 5].

Як основний метод опису бізнес-процесів про-
понується використовувати метод WorkFlow (потоку 
робіт), що являє собою особливий спосіб організації 
потоків робіт, організовуваних відповідно до вста-
новлених внутрішніх норм, вимог та обмежень. При 
цьому модель потоку робіт відображає окремих ви-
конавців, усі діяльнісні та комунікаційні взаємодії 
між ними, використовуване обладнання та програмні 
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ІІI

ІІ

 

IV 

V 

IX  

 

 
   

Оптимізація БП шляхом формування альтернативних варіантів усунення 
«вузьких місць» та їх багатокритеріального аналізу (БКА) з використанням

методів SAW, TOPSIS або COPRAS   

Практична реалізація оптимізованого БП у ручному неавтоматизованому режимі 
(щонайменше 10 ітерацій). За потреби – внесення коригувань в структуру БП 

та їх апробація
 

 

Написання автоматизованого БП у програмному забезпеченні BPM
(ERP, CRM, B24 SaaS тощо)

  
  

Тестування автоматизованого БП: установлення коректності заданого алгоритму 
робіт, часових обмежень на виконання завдань і налагодження варіативності 

доступів (за потреби – внесення коригувань)

 
 

  

Розробка та затвердження регламенту виконання БП (з детальною інструкцією 
по виконанню та встановленими обмеженнями)  

Фіксація контрольних точок БП та їх жорстка прив’язка до системи 
економічного стимулювання виконавців  

Винесення функцій систематичного моніторингу БП до позасистемних 
(блок ІМС, аудитор) або надсистемних організаційних утворень 

(асортиментний, господарський, контрольний та експертний комітети)

Ідентифікація та системний аналіз БП, визначення необхідності в його автоматизації. 
Прогнозування ефектів від автоматизації БП

Моделювання архітектури БП з використанням техніки Work Flow – EPC
Умова: 

суттєві 
коригування 

моделі *

Умова: 
суттєві 

коригування 
моделі *

VIII

VII

VI

Примітка: * – повернення на попередні етапи, у зв’язку з виявленням потреби в суттєвих 
коригуваннях моделі (3 і більше принципових невідповідностей, що суперечать досягненню 
цілей BPA).

Рис. 1. Комплексний алгоритм автоматизації бізнес-процесів підприємства
Джерело: розроблено на основі [3, с. 10; 4; 6, с. 65–66].

засоби й формує уніфікований алгоритм реалізації 
конкретного бізнес-процесу [9, с. 23].

У рамках методу WorkFlow пропонується вико-
ристання нотації EPC (Event-Driven Process Chain) – 
подієвого ланцюга процесів, ключовими елементами 
якого є події та функції (конкретні завдання), що ре-
алізуються в рамках заданого потоку робіт. Викорис-
тання даної нотації дає змогу максимально детально 
описати виконання бізнес-процесу, а також наочно 
відобразити всіх виконавців та всі використовувані 
інструменти й засоби на відповідній діаграмі [9, с. 27].

Пропонований алгоритм можна деталізувати 
шляхом визначення переліку окремих робіт, 
що реалізуються в рамках автоматизації біз-

нес-процесів підприємства, та розрахунку ймовір-
ності вдалого завершення наведеної послідовності 
робіт (упровадження організаційного проєкту без 
суттєвих доопрацювань). Для цього скористаємося 
методичним інструментарієм сіткового моделювання 
стохастичних GERT-сіток.

За В. Баланом і Д. Черваньовим, стохастична 
сітка являє собою сіткову модель, що може бути ви-
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конаною лише при здійсненні деякої підмножини дуг 
(операцій). При цьому час виконання кожної дуги ви-
значається відповідно до певного ймовірнісного роз-
поділу. У стохастичних сітках для виконання вузла не 
обов’язкове виконання всіх дуг, що входять до нього. 
Тому в таких моделях припускається існування ци-
клів і петель [1, с. 117].

Сітки, що містять лише два типи вузлів – з тре-
тім типом вхідної функції та детермінованою вихід-
ною функцією і третім типом вхідної функції та ймо-
вірнісною вихідною функцією – називаються GERT-
сітками (Graphical Evaluation and Review Technique). 
Основна ціль застосування системи GERT у стохас-
тичному сітковому аналізі полягає в обчисленні ма-
тематичного сподівання, дисперсії часу виконання 
сітки та ймовірності виконання кожного її кінцевого 
вузла [1, с. 124].

Розглянемо застосування стохастичних моделей 
для побудови сіткового графа, який описує ал-
горитм автоматизації бізнес-процесів підпри-

ємства. Експертним шляхом необхідно визначити 
послідовність виконання конкретних робіт проєкту, 
встановити ймовірність їх настання, час виконан-
ня, імовірнісний розподіл та відповідну W-функцію 
(табл. 1).

На основі визначеної послідовності проєктних 
робіт будується замкнута стохастична сітка авто-
матизації бізнес-процесу із застосуванням системи 
GERT (рис. 2). 

Складається топологічне рівняння Мейсона 
для кожного з вузлів закінчення (А та В) і, підставля-
ючи до нього вирази W-функцій кожної роботи, об-
числюється значення допоміжних функцій ( )A

EW s  і 

( )B
EW s   [1, с. 124]:

1 ( (1)) ( (2)) ...

( 1) ( ( ) 0,

i j
i j

m
p

p

W L W L

W L m

− + + +

+ − =

∑ ∑

∑

          

(1)

1 1( ) , ( ) ,
( ) ( )

A B
E E

A B
W s W s

W s W s
= =

          

(2)

де     ( ( ))iiW L k∑  – сума W-функцій усіх петель k-го 
порядку в замкнутому графі;

( )A
EW s  і ( )B

EW s  – додаткові дуги W-функції, 
що з’єднують початковий вузол графа з кінцевим.

Для обчислення ймовірності виконання кінце-
вих вузлів графа, а також визначення математично-
го сподівання та середньоквадратичного відхилення 
тривалості кожного з виділених шляхів доцільно ско-
ристатися програмним пакетом «Mathematica» [10].

За результатами обчислення:

(0) 0,85, (0) 0,15.A B
E EW W= =

Виконується рівність
 

(0) (0) 1,A B
E EW W+ =

 
що 

свідчить про правильність проведених математичних 
розрахунків.

Отримані значення (0)A
EW  і (0)B

EW   можна ін-
терпретувати як імовірність виконання вузлів А та В. 
Отже, імовірність того, що послідовна реалізація на-
веденої послідовності робіт з автоматизації бізнес-
процесів приведе до затвердження організаційного 
проєкту та його невідкладної реалізації становить 
85%, а ймовірність постання потреби в доопрацюван-
ні проєкту складає лише 15%. Можна стверджувати, 
що наведена послідовність робіт дає змогу ефектив-
но реалізувати всі фази автоматизації бізнес-процесів  
і завершити проведення організаційних змін у найко-
ротші терміни.

ВИСНОВКИ
Отже, на основі аналізу авторських підходів до 

визначення теоретико-методичних засад автомати-
зації бізнес-процесів підприємства встановлено до-
цільність практичного використання методики сто-
хастичного моделювання та техніки WorkFlow – EPC 
для оптимізації бізнес-процесів; надано практичні 
рекомендації щодо управління автоматизацією біз-
нес-процесів на вітчизняному підприємстві з вико-
ристання методики стохастичного моделювання та 
доведено, що застосування пропонованого алгорит-
му автоматизації бізнес-процесів дає змогу суттєво 
підвищити ймовірність її невідкладної та безпере-
шкодної реалізації.

На наш погляд, недостатньо розкритими за-
лишаються питання оцінювання ефективності біз-
нес-процесів підприємства, зокрема застосування 
методу контрольних точок для формування системи 
внутрішньоорганізаційного аудиту базових бізнес-
процесів. Додаткового дослідження та аналізу також 
потребують специфічні нотації моделювання бізнес-
процесів у контексті їх застосування в реаліях вітчиз-
няного ведення бізнесу. Це і становитиме напрямки 
подальших досліджень.                   
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Таблиця 1

Послідовність робіт з автоматизації основного бізнес-процесу

Робота Опис Розподіл Імовірність Час (тижнів) W-функція

(1; 2)
Ідентифікація та системний аналіз 
БП, визначення необхідності в його 
автоматизації

N 1 m = 3  
σ = 2  

23 2
1

s sW e +=

(2; 3) Моделювання архітектури БП E 1 6 1
2 (1 6 )W s −= −

(3; 4) Оптимізація БП з використанням 
методів БКА Виродж. 1 8 8

3
sW e=

(4; 5)
Практична реалізація оптимізо-
ваного БП в неавтоматизованому 
режимі

N 1 m = 10  
σ = 3

210 4,5
4

s sW e +=

(5; 2) Внесення коригувань в структуру 
та цільову функцію бізнес-процесу N 0,3 m = 2  

σ = 1
210 4,5

4
s sW e +=

(5; 6) Написання автоматизованого БП  
у програмному забезпеченні BPM E 0,7 5 1

6 0,7(1 5 )W s −= −

(6; 7) Тестування автоматизованого БП Виродж. 1 4 4
7

sW e=

(7; 4)
Внесення коригувань в алгоритм 
виконання робіт, процесні вимоги, 
часові обмеження та рівні доступів

Виродж. 0,2 3 3
8 0,2 sW e=

(7; 8) Розробка та затвердження регла-
менту виконання БП Е 0,8 2 1

9 0,8(1 2 )W s −= −

(8; 9)
Фіксація контрольних точок БП та 
їх прив’язка до системи економіч-
ного стимулювання виконавців 

N 1 m = 4  
σ = 1

24 0,5
10

s sW e +=  

(9; 10)

Винесення функцій систематичного 
моніторингу БП до позасистемних 
або надсистемних організаційних 
утворень

N 1 m = 4 σ = 2
 

24 2
11

s sW e +=

(10; А) Розрахунок позитивного ефекту 
від автоматизації БП N 0,9 1 12 0,9 sW e=

(10; В) Відправлення проєкту на доопра-
цювання E 0,1 1 1

13 0,1(1 )W s −= −

Джерело: авторська розробка.
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Рис. 2. Замкнута стохастична сітка автоматизації основного бізнес-процесу
Джерело: авторська розробка.
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