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ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕС–ПРОЦЕСІВ ТА БІЗНЕС–МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ – ІМПЕРАТИВ  
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Визначено особливості впливу цифрових технології на трансформацію діючих бізнес-процесів та бізнес-

моделей організацій. З огляду цього було проведено: глибинний аналіз основних етапів трансформації бізнесу 

та відображено взаємозв’язок між сферами комп’ютерних наук, інформаційних систем та світом бізнесу; про-

ведено аналіз програмних продуктів з управління бізнес-процесами та обрані найбільш прийнятні до викорис-

тання; здійснено аналіз цифрових технологій в розрізі груп бізнес-процесів підприємства та відображено як 

відповідні технології впливають на трансформацію діючої лінійної бізнес-моделі у цифрову бізнес-модель та 

відображено найбільш суттєві ефекти для бізнесу. Впровадження сучасних технологій у діючі бізнес-процеси 

організації з метою їхньої оптимізації на практиці відображаються у налагодженні сучасних цифрових каналів 

зв'язку з споживачами, партнерами та ін., сприяє омніканальності, розумній аналітиці, що підвищує продуктив-

ність кожного співробітника.  

Ключові слова: цифрові технології, цифрова економіка, бізнес-модель, бізнес-процеси, моделювання біз-

нес-процесів. 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС–ПРОЦЕССОВ И БИЗНЕС–МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ – ИМПЕРАТИВ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
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Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя 

ул. Русская, 56, г. Тернополь, 46001, Украина. Е-mail: ringtons999 @ gmail.com 

Определены особенности влияния цифровых технологии на трансформацию действующих бизнес-

процессов и бизнес-моделей организаций. Учитывая этого было проведено: глубинный анализ основных этапов 

трансформации бизнеса и отражено взаимосвязь между сферами компьютерных наук, информационных систем 

и миром бизнеса; проведен анализ программных продуктов по управлению бизнес-процессами и выбраны наи-

более приемлемые к использованию; осуществлен анализ цифровых технологий в разрезе групп бизнес-

процессов предприятия и отражено как соответствующие технологии влияют на трансформацию действующей 

линейной бизнес-модели в цифровую бизнес-модель и отражено наиболее существенные эффекты для бизнеса. 

Внедрение современных технологий в действующие бизнес-процессы организации с целью их оптимизации на 

практике отражаются в налаживании современных цифровых каналов связи с потребителями, партнерами и др., 

способствует омниканальности, разумной аналитике, что повышает производительность каждого сотрудника. 

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая экономика, бизнес-модель, бизнес-процессы, моделиро-

вание бизнес-процессов. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У цій цифровій епо-

сі темп змін є надзвичайно шаленим і кожна органі-

зація зустрічається із екзистенціальними загрозами 

від нових і існуючих конкурентів. В епоху 4.0 індус-

тріальної революції саме технології надають будь-

якій компанії можливість змінити власну бізнес-

модель так, аби диференціюватися від усього світо-

вого ринку.  

Цифрові технології стали базою для створення 

нових продуктів, цінностей, властивостей та, відпо-

відно, основою отримання конкурентних переваг на 

більшості ринків. На сьогодні відбувається «цифро-

вий перехід» від свого роду «аналогових» систем та 

процесів індустріальної економіки та інформаційно-

го суспільства до «цифрової» економіки та «цифро-

вого» суспільства. Така трансформація приводить до 

появи нових, унікальних систем і процесів, що скла-

дають їх нову ціннісну сутність (наприклад Uber, 

Airbnb, цифровий банкінг і т. д).  

До цифрових трансформацій схильні більшість 

звичних для громадян видів діяльності. Вітчизняним 

бізнес-структурам притаманний величезний потен-

ціал у напрямку цифрової трансформації, компанії 

відкриті до нового, підприємці шукають нові  

бізнесможливості.  

Особливий інтерес представляють підприємства 

малого та середнього бізнесу. Адаптація до викликів 

ринку і побудова конкурентоспроможної моделі 

бізнесу в цих компаніях відбувається значно швид-

ше, ніж у гігантів–визнаних лідерів у галузях, оскі-

льки це є питанням виживання в умовах ринку. 

Саме тому метою статті є виявлення особливос-

тей впливу цифрових технологій на трансформацію 

існуючих бізнес-процесів та бізнес-моделей органі-

зацій. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Конкурентоспроможність бізнес-структур форму-

ється завдяки використанню цифрових технологій, 

застосуванню інформаційної системи управління, 

реінжинірингу та трансформації діючих бізнес-

процесів у нові цифрові бізнес-моделі. 

Цифровізація – це використання цифрових тех-

нологій для зміни бізнес-моделі та забезпечення 

нових можливостей доходу та створення цінності; 

це процес переходу до цифрового бізнесу [1–7]. 

Цифрова трансформація та інновації є зрозумілим 

та дієвим інструментом вирішення стратегічних 

завдань для бізнесів усіх рівнів, і саме тому дані 

процеси виступають драйверами змін у інновацій-

ному розвитку (рис. 1). 

https://medium.com/@untone/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%89%D0%BE-%D1%86%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%96-f323e11927fe
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Рисунок 1 – Етапи розвитку цифрового бізнесу (інтерпретовано автором на основі Gartner [1]) 

 

Проблемі розвитку цифрової економіки та тран-

сформаційним процесам, що відбуваються в суспі-

льстві під впливом цифровівізації, значну увагу 

приділено в роботах зарубіжних авторів [1–2, 10–12] 

та українські науковці [3, 5–6], ін.  

Незважаючи на численні наукові дослідження 

щодо розвитку інформаційно-комунікаційних тех-

нологій та цифрової економіки, вважаємо, що недо-

статньо дослідженим є питання особливостей впли-

ву цифрових технології на трансформацію діючих 

бізнес-моделей організації.  

З одного боку на ринку інформаційних техноло-

гій та послуг уже сьогодні існує безліч програмних 

продуктів (світових та вітчизняних), які в значною  

мірою здатні заповнити прогалини в інформаційних 

технологіях компаній. Вітчизняний бізнес знахо-

диться у пошуку відповідних технологій автомати-

зації бізнесу, знайомиться із кращою європейською 

та світовою практикою цифрової трансформації.  

Розробка інформаційних технологій (систем) 

управління для конкретного бізнесу - це проект 

розробки дорожньої карти цифрової трансформації 

бізнесу. Це дуже важливий проект, який потребує 

значного фінансового забезпечення, високої підго-

товки фахівців і наукомісткої техніки, знань із бага-

тьох областей, а саме: проектного управління, 

управління цифровим розвитком та інші (рис. 2) 

. 

 

Рисунок 2 – Взаємозв’язок комп’ютерних наук, інформаційних систем та світу бізнесу 
 

Перед тим як приймати рішення про застосуван-

ня будь-якої інформаційної технології в бізнесі, 

необхідно проаналізувати діючу бізнес-модель  

(рис. 3) та бізнес-процеси організації, зрозуміти 

проблеми з якими зустрічаються відповідні стейк-

холдери, і тільки тоді інтегруватися в цифрову тран-

сформацію.  

Загалом сучасний бізнес для забезпечення кон-

курентних позицій вирішує триєдине стратегічне 

завдання:  

 по-перше, необхідно встановлювати більш 

тісні відносини з постачальниками й клієнтами (сек-

тор роботи з клієнтами, підвищення продажів);  

 по-друге, підвищувати рівень власної опе-

раційної ефективності (сектор ефективної операцій-

ної діяльності організації);  

 по-третє, підвищувати конкурентоспромож-

ність продукції, яка випускається (консолідація 

певних секторів бізнес-моделі) бізнесу.  
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Рисунок 3 – Елементи (блоки) бізнес-моделі Сanvas [8]  

 

Виконання усіх цих завдань неможливе без інте-

грації інформаційних систем і технологій у сферу 

бізнесу. 

Пропонуємо розглянути досягнення цих трьох 

 завдань через призму бізнес-процесів організації із 

використанням певних інформаційних технологій 

(цифрових інструментів) (табл. 1). 

 

 

Таблиця 1 – Групи бізнес-процесів організації та цифрові технології їх трансформації   

№ за/п Групи бізнес-процесів організації 
Цифрові інструменти (системи, продукти,  

програмні рішення) 

Завдання № 1. Встановлення більш тісних відносин з постачальниками й замовниками 

1 
Взаємодія із постачальниками Системи SСM (Supply Chain Management) 

2 Взаємодія із замовниками (споживачами) Системи CRM (Customer Relationships Management) 

Завдання № 2. Підвищувати рівень власної операційної ефективності 

3 Управління ресурсами ERP (Enterprise Resources Planning) 

4 Управління бізнес-процесами BPM-системи (Business process management) 

5 Управління аналітичною складовою (аналіз 

даних) 

Технології Big Data, Data mining, OLAP-cube, хмарні 

обчислення, Google Analytics, ін. 

6 Забезпечення сучасними технологіями спів-

робітників компанії, щоб ефективно викону-

вати щоденну роботу 

Office 365, Google doc, використання CRM системи, 

дaшборди для оцінки ключових показників 

Завдання № 3. Підвищувати конкурентоспроможність продукції 

7 
Управління продукцією (контроль, зберіган-

ня та надання необхідної інформації) 

Системи PLM (Product Lifecycle Management) і PDM 

(Product Data Management), цифрові датчики, GIS-

технології та ін. 

8 
Маркетингова діяльність, в т.ч.: 

Нові способи залучення клієнтів; 

Пошук ефективних каналів продажів конк-

ретному споживачу; 

Зміна товару або послуги з використанням 

технологій. 

Цифрові інструменти інтернет-маркетингу Google 

Analytics, Google AdWords; SEO та SMM; 

Використання чат-ботів для спілкування з покупцями; 

Формування воронки продаж; 

Підключення віртуальної або доповненої реальності 

для походу по магазину, збір даних про потреби 

клієнтів. 

 

Один з можливих варіантів ефективної та дієвої 

організаційної системи інформаційного забезпе-

чення підприємства, є система, яка інтегрована з 

технологією оперативного управління бізнес-

процесами.  

Необхідно використовувати інформаційні проду-

кти, які дають змогу змоделювати бізнес-процеси 

бізнесу, так звана модель «Аs Is» (модель бізнес-

процесів «Як Є»), яка дозволить побачити «вузькі 

місця» в бізнесі, побудувати нову бізнес-модель 

протікання бізнес-процесів, тобто модель «Tо Bе». 

Дані інформаційні продукти дозволять структурува-

ти та автоматизувати бізнес-процеси (здійснити 

реінжиніринг бізнес-процесів) підприємства.  

На ринку ІТ-технологій існує диференційований 

набір BPM-систем. Саме тому, нами було взято за 

основу дослідження «Gartner magic quadrant bpm 

tools, 2018» [13]  та інші дослідження [11, 14] й сис-

тематизовано усю інформацію у табл. 2 де відобра-

жено ТОП 10 BPM-систем та наведено їх характери-

стики.  
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Таблиця 2 –ТОР 10 BPM-систем та їх характеристики  

BPM 

Systems 

Vendor 

Details 
Easy to use 

Standard

s support 
License and cost 

Integration 

with other 

corporate 

applications 

Ability to 

dynamicall

y change 

the 

business 

process 

ELMA 

BPM 

Founded 2007 

Luxembourg 

Cloud, SaaS, Web 

Installed - Mac 

Installed - Windows 

Mobile - Android 

Native, Mobile - 

iOS Native 

BPMN 

Paid, 

Free Demo and 

free version for 

five jobs 

Ability to 

integrate with 

"1 C: 

Enterprise" 

Yes 

Bizagi 

BPM 

Founded 1989 

United 

Kingdom 

Cloud, SaaS, Web 

Installed - Windows 

Mobile - Android 

Native, Mobile - 

iOS Native 

BPMN, 

XPDL 

Paid, 

Free Demo and 

free version 

Wide 

possibilities of 

integration 

with CRM and 

ERP systems 

Yes 

Bitrix24 
Founded 1998 

United States 

Cloud, SaaS, Web 

Installed - Mac 

Installed - Windows 

Mobile - Android 

Native 

Mobile - iOS 

Native 

IDEF, 

BPMN 

Paid (Starting 

Price 

$39.00/month), 

Over 10,000 

intranets created 

already! Up to 12 

users free! 

Wide 

possibilities of 

integration 

with CRM and 

ERP systems 

Yes 

Oracle 

BPM 

Founded 1977 

United States 

Convenient and 

simple, realization 

of violin tasks 

BPMN, 

BPEL 

Paid, 

Free Demo 

Wide 

integration 

possibilities 

Yes 

Erwin 

Business 

Process 

Founded 1988 

United States 

Deployment Cloud, 

SaaS, Web 

Installed - 

Windows 

IDEF0, 

IDEF3, 

DFD 

Paid, 

Free Demo, free 

version 

Wide 

integration 

possibilities 

Yes 

Appian 
Founded 2004 

United States 

Convenient and 

simple, realization 

of violin tasks 

BPMN 

Paid (Starting 

Price 

$75.00/month), 

Free Demo 

Для збере-

ження моде-

лей ARIS 

використову-

ється 

об’єктна 

СУБД 

No 

IBM  

Blueworks 

Live 

IBM 

Cloud-based BPM 

platform. Simple 

and straightforward 

BPMN 
Paid, 

Free Demo 

Wide 

integration 

possibilities 

Yes 

Bpm’onlin

e 

Founded 2011 

Ukraine, 

United States 

Is ideal for middle-

sized companies 

and enterprises 

BPMN 
Paid, 

Free Demo 

Wide 

integration 

possibilities 

Yes 

Bonita 

BPM 

Founded 2001 

France 

Convenient and 

simple, realization 

of violin tasks 

BPMN 
Bonita open 

solution 

Wide 

integration 

possibilities 

Yes 

Pegasyste

ms 

Founded 1983 

United States 

Convenient and 

simple, developed 

on Java and OOP 

concepts 

BPMN 

Paid, 

Free Demo and  

free version 

Wide 

integration 

possibilities 

Yes 

(Source: Author’s interpretation based on: Gartner magic quadrant bpm tools, 2018) 

 

https://www.capterra.com/external_click/category-upgraded-product-name/1/2109337/166963/eaixbpm/aHR0cDovL2dvLmVyd2luLmNvbS9yZXF1ZXN0LWEtZGVtby1lcndpbi1CUD91dG1fc291cmNlPWNhcHRlcnJhJnV0bV9tZWRpdW09Y3BjJnV0bV9jYW1wYWlnbj1icC1kZW1v
https://www.capterra.com/external_click/category-upgraded-product-name/1/2109337/166963/eaixbpm/aHR0cDovL2dvLmVyd2luLmNvbS9yZXF1ZXN0LWEtZGVtby1lcndpbi1CUD91dG1fc291cmNlPWNhcHRlcnJhJnV0bV9tZWRpdW09Y3BjJnV0bV9jYW1wYWlnbj1icC1kZW1v
https://www.capterra.com/external_click/category-upgraded-product-name/1/2109337/166963/eaixbpm/aHR0cDovL2dvLmVyd2luLmNvbS9yZXF1ZXN0LWEtZGVtby1lcndpbi1CUD91dG1fc291cmNlPWNhcHRlcnJhJnV0bV9tZWRpdW09Y3BjJnV0bV9jYW1wYWlnbj1icC1kZW1v
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Кожна із вище наведених систем заслуговує на 

увагу. Проте, пропонуємо на практичних прикладах 

більш детальніше розглянути найбільш прийнятні 

програмні продукту із точки зору: можливостей 

даної системи, ціни та зручності використання 

(Erwin Business Process, Bitrix24, Bizagi BPM, 

ELMA BPM, Pegasystems, Bonita BPM). 

Після практичного використання цих шести BPM 

систем, нами було обрано дві системи які є економі-

чно вигідні, найбільш прості та зрозумілі у викорис-

танні.   

Переваги BPM cистеми Erwin Business Process:  

1. Чіткі, стандартні, зрозумілі представлення 

елементів. Для забезпечення єдності уявлення еле-

ментів моделей даних в ERwin використовуються 

стандартизовані уявлення імен об'єктів, стандарти-

зовані типи даних і стандартні зразки моделей (ре-

ферентні моделі). Візуальне уявлення великих маси-

вів даних. За рахунок потужної графічної системи і 

системи навігації (IDEF0, IDEF3, DFD);  

2. Можливість взаємодії користувачів. ERwin 

надає різні можливості з обміну інформацією між 

усіма учасниками всередині організації. Спільна 

робота користувачів з депозитарієм. Для ефективної 

спільної роботи над моделями ERwin забезпечує 

автоматичний контроль версій, управління досту-

пом, управління конфліктами і зміною моделей. За 

рахунок web порталу бізнес аналітики, технічні 

фахівці та інші можуть отримувати доступ до моде-

лей даних у зрозумілих для них конфігураціях;  

3. Застосування відкритої архітектури. ERwin 

забезпечує широкі можливості по інтеграції з інши-

ми інструментами моделювання процесів і розробки 

інформаційних систем (понад 120 різних інструмен-

тів).  

 

 

 
 

Рисунок 4 – BPM для Агро холдингу «Мрія» (IDEF0, IDEF3) 

 

Система BPM ELMA має складний, проте зрозу-

мілий інтерфейс. Поширюється в трьох версіях, 

призначених для організацій з різними потребами і 

чисельністю співробітників. Крім цього, існує без-

коштовна версія на п'ять робочих місць, що дає 

можливість використовувати її повноцінно у діяль-

ності малих підприємств (рис. 5).   

 

Коли підприємство налагодить потрібну конфі-

гурацію усіх бізнес-процесів та узгодить її з органі-

заційною системою, то саме на цьому етапі можна 

приймати рішення щодо застосування певних циф-

рових технологій у розрізі різних груп бізнес-

процесів. Саме імплементація певних інформацій-

них систем управління у діючу модель бізнесу приз-

веде до трансформації даних та появи нової цифро-

вої бізнес-моделі (рис. 6).  
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Рисунок 5 – BPM «Отримання замовлення від клієнта»  (Агро холдинг «Мрія» (система BPM ELMA, BPMN ) 

 

 
 

Рисунок 6 – Цифрові зони фокусування - драйвери трансформації діючих бізнес-моделей 

Довідка: структуровано авторами на основі проведеного глибинного аналізу  
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За допомогою застосування сучасних інформа-

ційних технологій бізнес трансформується у нову 

бізнес-модель та отримує значні ефекти: 

- вихід на нові ринки; 

- додана вартість продукту за допомогою тех-

нологій 

- інтенсифікація та автоматизація існуючих бі-

знес-процесів; 

- консолідація ключових ресурсів (6), ключо-

вих активностей (5), взаємозв’язків з клієнтами (4) 

та каналів продаж (3) в інтегровані цифрові бізнес-

процеси на основі певних цифрових систем (плат-

форм); 

- зміна культури бізнесу;  

- формування єдиної екосистеми;  

- розумна аналітика та прогнозування; 

- ефективна співпраця з клієнтами, замовника-

ми та партнерами; 

- оптимізація системного управління (включа-

ючи скорочення коштів); 

- ефективне використання і вивільнення виро-

бничих і складських потужностей в результаті ско-

рочення   

ВИСНОВКИ. Визначено, що поява цифрової 

економіки відкрила нові можливості для розвитку 

бізнес-структур. 

Цифрові бізнес-моделі почали пронизувати ве-

ликі і малі компанії в різних секторах. Саме тому у 

статті досліджено особливості застосування сучас-

них інформаційних технологій у розрізі груп бізнес-

процесів та складових бізнес-моделей організації. 

Проведено аналіз та апробацію інформаційних тех-

нологій реінжинірингу бізнес-процесів, а також 

візуалізовано цифрові зони фокусування певних 

технологій в бізнес-моделі  організації, що сприяє 

ефективній роботі підприємства в епоху цифровіза-

ції.  

У майбутньому плануємо розглянути діючі мо-

делі та методології розрахунку індексу цифрової 

трансформації країн ЄС та світу. Проаналізуємо 

загальну структуру  індикаторів, особливу увагу 

приділимо аналізу індикаторів індексу цифрової 

трансформації бізнес-структур та на основі цього 

будемо працювати у напрямку адаптації та розробки 

власних методів та методологій цифрової трансфо-

рмації для вітчизняної економіки та бізнес-структур.  
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TRANSFORMATION OF BUSINESS PROCESSES AND BUSINESS MODELS OF  

THE ORGANIZATTION IS THE IMPERATIVE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT 

Iryna Strutynska  

Ternopil Ivan Puluj National Technical University  

st. R. Kupchinsky, 9, Ternopil, 46023, Ukraine. Е-mail: ringtons999@g,mail.com  

Purpose. Identifying features of the impact of digital technology on the transformation of existing business process-

es and business models of organizations. Methodology. Depth Data Analysis, Business Process Modeling Notation 

(BPMN). Findings and originality. The implementation of modern technologies in the existing business processes of 

the organization in order to optimize them in practice are reflected in the establishment of modern digital channels of 

communication with consumers, partners, etc., promotes omnicancy, intelligent analytics, which increases the produc-

tivity of each employee. Practical value. The article identifies the features of the impact of digital technology on the 

transformation of existing business processes and business models of organizations. With this in mind, the following 

was carried out: an in-depth analysis of the main stages of  business transformation and  the interconnection between 

computer science, information systems and the business world; the analysis of business process management software 

products was carried out and  the most acceptable ones were selected; the analysis of digital technologies in the context 

of groups of business processes of the enterprise and reflects how the relevant technologies influence the transformation 

of the existing linear business model into a digital business model and shows the most significant effects for business, 

such us: entering new markets; added value of the product; intensification and automation of existing business process-

es; consolidation of key resources; changing business culture; effective cooperation with clients, customers and part-

ners, etc. Conclusions. In a highly competitive information economy, business structures need constant implementation 

of innovations, efficient information technologies to ensure sustainable long-term market benefits, as well as their ra-

tional functioning. It is the implementation of the digital business model that is one of the promising areas, which makes 

it possible to realize the activity of enterprises even more productively. The digital business model enables businesses to 

respond more sensitively to the needs of potential customers and customers, and helps to adapt and optimize their busi-

ness processes. References 12, tables 2, figures 6. 

Keywords: digital technologies, digital economy, business model, business processes, business process modeling. 
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