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Постановка проблеми При впровадженні на підприємствах
процесного менеджменту ключовим завданням є опис системи
бізнес-процесів. Не зробивши її коректного опису, безглуздо пе-
реходити до наступних стадій вдосконалення діяльності підпри-
ємства, зокрема, до вдосконалення організаційної і фінансової
структури, впровадження ефективної автоматизованої інформа-
ційної системи. Що таке «коректний» опис? Це, перш за все, ви-
бір концептуальної моделі синтезу системи процесного управ-
ління підприємством. Прагматичним результатом цього вибору
має бути відповідь на питання: як реалізовуватимуться стратегіч-
ні цілі розвитку бізнесу підприємства в процесі його операційної
діяльності, як створюватиметься ланцюжок управлінської і спо-
живчої (клієнтською) цінності підприємства. Наступною необ-
хідною умовою коректного опису системи бізнес-процесів під-
приємства є методично правильний вибір трактувань понять
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«процес» і «бізнес-процес» при існуючому їх різноманітті і неод-
нозначності. При визначенні поняття «Бізнес-процес» початко-
вим є факт, що система управління будь-яким підприємством
(організацією) є ієрархічною і тому в контексті парадигми прове-
сно-орієнтованого управління поняття «Бізнес-процес» повинне
об’єднувати дві суті: об’єкт і суб’єкт управління і, отже, система
процесного менеджменту повинна розглядатися як система ієра-
рхічно зв’язаних управлінських і технологічних бізнес-процесів.
Третім «китом» по причинно-наслідковому ланцюгу коректного
опису системи бізнес-процесів підприємства є нотація графічного
опису (візуального представлення) бізнес-процесів, яка повинна
забезпечити:

• максимальне візуальне сприйняття і розуміння суті (логісти-
ки) бізнес-процесів від рядового працівника (безпосереднього
виконавця в тому або іншому технологічному процесі) до першо-
го керівника підприємства (власника управлінського бізнес-
процесу самого верхнього рівня менеджменту);

• максимальну інформативність про компоненти бізнес-про-
цесу (функціях посадових осіб, матеріальних і інформаційних ре-
сурсах, документообігу, входах і виходах і т. д.).

Аналіз публікацій. У даний час існує значна кількість CASE-
систем (Computer Aided Software Engineering), які дозволяють
створювати описи бізнес-процесів підприємств у тій або тій фор-
мі графічного представлення. Очевидно, що вибір конкретної
CASE-системи значною мірою визначить якість опису бізнес-
процесів і, отже, в цілому, успіх проекту по впровадженню про-
цесного менеджменту на підприємстві. У основі кожної CASE-
системи лежить використання певного стандарту нотації графіч-
ного опису бізнес-процесів. Найвідомішими нотаціями графічно-
го опису бізнес-процесів є IDEF (IDEF0, IDEF3) і ARIS. Можли-
востям використання цих нотацій присвячено багато публікацій,
зокрема [1—5]. Проведений аналіз існуючих публікацій резуль-
татів опису бізнес-процесів із використанням нотацій IDEF0 і
ARIS показує, що методичні помилки, що виникають при вико-
ристанні даних нотацій для опису і подальшої регламентації біз-
нес-процесів підприємств, у загальному контексті можуть бути
згруповані так:

• у моделі описується лише частина дій (функцій), складових
технологічного (операційного) процесу, і ця частина не потрап-
ляє під дії з управління. Причина: відсутність комплексного по-
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гляду на бізнес-процес у вигляді зв’язаної пари: технологічний
процес (об’єкт управління) і процес управління. У результаті ви-
ходить фрагментарний опис технологічного (операційного) про-
цесу і розімкнений контур управління з витікаючими з цього
труднощами по його аналізу і управлінню;

• опис якого-небудь виду діяльності підприємства видається
як опис окремого бізнес-процесу (наприклад, виділяється бізнес-
процес «Планування на підприємстві»). Причина: некоректне ви-
значення об’єкту процесного опису. В результаті порушується
цілісність опису системи бізнес-процесів як об’єктів для управ-
ління (кордони відповідальності за процеси визначити практично
неможливо);

• опис «чужого» процесу усередині свого. Причина: нечітке
визначення кордонів бізнес-процесу. В результаті при описі біз-
нес-процесу в якості однієї або кількох його частин включають
дії (функції), що знаходяться в зонах відповідальності інших влас-
ників бізнес-процесів;

• невідповідність рівнів організаційної структури підприємс-
тва і рівнів його піраміди процесного менеджменту [6], тобто
процесний підхід до управління є декларацією, а реальне управ-
ління підприємством і далі залишається структурно-функці-
ональним. Причина: при реструктуризації системи управління з
метою її оптимізації завдання впровадження процесного мене-
джменту, як правило, вирішується фрагментарно і тому вихід-
ною моделлю її рішення є організаційно-штатна структура під-
приємства, що склалася (первинність структури — вторинність
процесів);

• спроба використовувати модель IDEF0 статичну по суті для
опису потоку робіт у динаміці. Причина: нерозуміння призначен-
ня нотації IDEF0 і властивій нею статичності опису. Тут у наяв-
ності діалектичне протиріччя: те, що необхідне практиці модель
IDEF0 дати в принципі не може. У контексті цієї причини слід
вказати на відсутність в IDEF0 можливості відображувати точки
галуження процесу (у азбуці IDEF0 немає логічних елементів).

Виникнення даних методичних помилок опису бізнес-проце-
сів, у першу чергу, вказує на відсутність до цих пір науково об-
ґрунтованої методології процесного бізнес-моделювання, не див-
лячись на наявність багаточисельних публікацій по темі процес-
ного підходу до управління і тривалої кампанії по впровадженню
відповідного міжнародного стандарту ISO 9001.
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Постановка завдання. Завдання дослідження полягає в тому,
що в умовах явного різноголосся думок фахівців відносно поня-
тійної бази і пропозицій різних методичних інструментів реаліза-
ції процесного підходу до управління необхідно розробити мо-
дель мови процесного бізнес-моделювання. Заповнюючи вказану
вище принципову теоретичну прогалину, пропонується в основу
розробки моделі мови (метода) процесного бізнес-моделювання
покласти наступне визначення.

Визначення 1. Методологія процесного бізнес-моделюван-
ня — це комплекс знань за рішенням певного класу завдань
розробки БАЗИ ЗНАНЬ про процесно-орієнтоване управління
підприємствами (організаціями) і візуальних нотацій цих БАЗ
ЗНАНЬ з метою перетворення бізнес-інновацій підприємств у
їх фінансово-економічний результат (бізнес-цінність) у сис-
темі чотирьох ланцюжків створення цінності підприємства
[7]:

• ланцюжок створення управлінської цінності підприєм-
ства;

• ланцюжок створення цінності для клієнта;
• ланцюжок створення цінності первинних облікових даних;
• ланцюжок створення управлінської інформаційної цінності

для керівників підприємства (центрів ухвалення управлінських
рішень).

З визначення 1 витікає, що варіативними елементами розвитку
методології процесного бізнес-моделювання є методи синтезу
БАЗ ЗНАНЬ провесно-орієнтованого менеджменту і їх візуаль-
них нотацій.

У основу рішення задачі синтезу авторської мови процесного
бізнес-моделювання TML (Tupkalo Modeling Language) належить
твердження [8]: «Мова моделювання, як правило, включає в себе:
елементи моделі — фундаментальні концепції моделювання і їх
семантику; нотацію-візуальне представлення елементів моделю-
вання; принципи використання — правила вживання елементів у
рамках побудови тих або інших типів моделей…».

З урахуванням вищесказаного сформулюємо наступне твер-
дження.

Твердження 1. Мова процесного бізнес-моделювання — це
метод виділення, композиції і описового відображення системи
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процесного менеджменту об’єктів з врахуванням їх показника
(системи показників) оцінки ефективності.

Згідно із твердженням 1 і з урахуванням аналізу недоліків
апарату синтезу відомих CASE-технологій завдання синтезу мо-
ви процесного бізнес-моделювання TML пропонується сформу-
лювати як розробка теоретично обґрунтованого методичного апа-
рату синтезу моделей М процесно-орієнтованих систем управ-
ління підприємствами, кожна з яких у рамках вибраної EVA-
стратегії розвитку бізнесу підприємства S повинна забезпечити
можливість рішення управлінської задачі максимізації економіч-
ної ефективності бізнесу E по показнику економічної доданої вар-
тості (EVA) згідно зі встановленим збалансованим набором (де-
ревом) ключових показників V відносно дерева цілей L шляхом
виділення по всіх стратегічно значимих бізнес-метрикам управ-
ління bj є BM і метрикам dr з підмножини забезпечуючих метрик
управління DM піраміди процесного менеджменту Р з допусти-
мими нормами керованості ni є W на основі комплексування
управлінських Abp і технологічних Тbp бізнес-процесів по кожній
бізнес-метриці управління підприємством:

[ ]
[ ] ⎭

⎬
⎫

⎩
⎨
⎧=

DCBA

bpbpirMjM

E RRRRR
TAnWdDbBPLVSEM

III

I

)((
,),(,)()([);,,(max , (1)

=MM DB I ø,

R = ø,

де RA, RB, RC, RD — базові правила композиції системи чотирьох
указаних вище ланцюжків створення цінності підприємства, син-
тезовані за умови дотримання в процесно-орієнтованої системи
управління підприємством чотирьох базових системоутворюючих
принципів: «ієрархічність», «детермінованість», «синергетич-
ність», «повнота і несуперечність» [9].

Виклад основного матеріалу дослідження. Концепцію рі-
шення задачі (1) як комплексна бізнес-модель синтезу процесно-
орієнтованого підприємства представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Бізнес-модель синтезу системи управління
процесно-орієнтованого підприємства

Результатами рішення задачі синтезу мови (методу) процесно-
го бізнес — моделювання TML є системне об’єднанням наступ-
них методик (рис. 2):

• методика виділення системи бізнес-процесів на основі ком-
позиції BSC-графа і ланцюжка створення управлінської інформа-
ційної цінності по піраміді процесного менеджменту [6];

• методика композиції управлінських бізнес-процесів згідно
системи PDCA-діаграм піраміди процесного менеджменту [6];

• методика композиції технологічних (операційних) процесів
на основі виділення ланцюжків створення цінності для внутріш-
ніх споживачів підприємства і зовнішніх клієнтів [1].
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Визначення 2. Візуальна нотація процесного бізнес-моделю-
вання — це система графічних представлень, використовуваних у
БАЗІ ЗНАНЬ про процесно-орієнтоване управління підприєм-
ства.

Рис. 2. Комплекс методик мови процесного
бізнес-моделювання TML

Визначення 3. Нотація мови процесного бізнес-моделювання
TML є базова множина видів графічних об’єктів опису системи
бізнес-процесів:

♦ BSC-граф [6];
♦ піраміда процесного менеджменту [6];
♦ PDCA-діаграма [6];
♦ TML-діаграма процесу [10];
♦ базова множина (нотація) графічних елементів ТML-

діаграм (базові функціональні елементи, елементи зв’язків (туне-
лювання), базові логічні елементи (перехрестя) і правил компо-
зиції (складання) цих графічних об’єктів [10].
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Висновки з проведеного дослідження. Наукова новизна
отриманих результатів полягає в тому, що запропонований підхід
до розробки комплексу базових системоутворюючих правил по-
будови процесно-орієнтованих систем управління підприємства-
ми на основі розробленої концепції створення цінності бізнесу
підприємства не в одній, як по відомій ідеї М. Портера, а в сис-
темній зв’язці з чотирьох ланцюжків цінності, що охоплюють
стратегічний, операційний і технологічний рівень управління
підприємством. Основою вказаного підходу є розроблена ком-
плексна бізнес-модель синтезу системи управління процесно-
орієнтованого підприємства. Вперше в умовах явного різного-
лосся думок фахівців відносно понятійної бази і пропозицій різ-
них методичних інструментів реалізації процесного підходу до
управління сформульовано поняття і розроблена модель мови
процесного бізнес-моделювання.
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