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ВИКОРИСТАННя ІНСТРУМЕНТАРІЮ  
ПРОЕКТНОгО АНАлІЗУ ТА МОдЕлЮВАННя БІЗНЕС-ПРОцЕСІВ 
для УПРАВлІННя ПРОЕКТАМИ НА ПІдПРИЄМСТВАХ

Стаття присвячена актуальній проблемі управління проектами на підставі використання 
інструментарію проектного аналізу та технології моделювання бізнес-процесами. Наведена проце-
дура застосування методології функціонального моделювання і графічного описання процесів нота-
ції IDEF0 (англ. Integration Definition for Function Modeling) для управління проектом екологічного 
спрямування в умовах промислового підприємства. Наведено діаграму SADT (Structured Analysis and 
Design Teqnique) та її декомпозицію за основними елементами та етапами впровадження інвести-
ційного проекту. У статті описано та зображено процедуру впровадження інвестиційного проекту 
з урахуванням екологічного чинника на основі ключових положень проектного аналізу та моделю-
вання в нотації моделювання робіт IDEF0. Акцентується увага на специфіці нотації інструмента-
рію інформаційних технологій моделювання робіт, що застосовуються під час моделювання еколо-
гічно спрямованих процесів здійснення інвестиційного проекту.
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Постановка проблеми. В умовах обмежених ресур-
сів перед підприємствами гостро стоять питання додат-
кового залучення коштів, їх грамотного розподілу, ефек-
тивної організації процесів інвестування, формування 
зрозумілої для усіх учасників та відповідальних осіб про-
цедури впровадження проектів різної спрямованості та 
оцінювання їх результатів та наявних ризиків. В умовах 
великої кількості бізнес-операцій на сучасних підпри-
ємствах для управління складними зв’язками між ними 
використовують засоби інформаційних систем, які здатні 
знизити негативний людський фактор і робота яких засно-
вана на процесному підході управління. Необхідність 
застосування процесного підходу на підприємстві зумов-
лена необхідністю узгодження між операціями.

Ринок ІТ-технологій для узгодження бізнес-про-
цесів, їх моделювання, планування та управління 

пропонує велику кількість програмних засобів, засто-
сування яких вимагає наявності у персоналу певного 
рівня підготовки і відповідних навичок використання 
сучасного інструментарію проектного аналізу і моде-
лювання бізнес-процесів з їхніми різними нотаціями, 
мовами моделювання і термінологією. Зараз підпри-
ємства стикаються з проблемою використання адекват-
них методів та інструментів моделювання бізнес-про-
цесів для процесів управління й організації операцій, 
зокрема під час упровадження інвестиційних проектів. 
Тому дослідження можливостей застосування сучас-
них інформаційних технологій моделювання бізнес-
процесів підприємства та інструментарію проектного 
аналізу для вибору найкращого варіанту інвестування 
під час упровадження проектів є актуальним завдан-
ням, що і зумовило вибір теми і мету дослідження. 
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Метою побудови моделі процесу інвестування (пред-
метної області) є специфікація операцій і дій, які вико-
нуються в процесі впровадження інвестиційного про-
екту, і взаємозв’язків між ними, що забезпечує повне 
уявлення про функціонування досліджуваного процесу 
і про всі потоки ресурсів, що є в ньому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням дослідження можливостей застосування 
сучасних технологій розроблення та моделювання біз-
нес-процесів присвячено значну кількість публікацій 
вітчизняних науковців і зарубіжних авторів, серед яких 
необхідно відзначити роботи О.О. Андрейчікова [1], 
О.М. Гуца [1], О.Г. Українець[1], О.А. Клепікова [2; 3], 
В.В. Репіна, М. Хаммера, Д. Чампи та ін. [4-7]. 
Розглянувши праці закордонних та вітчизняних уче-
них, слід відмітити, що мало уваги приділено розро-
бленню та моделюванню бізнес-процесів інвестування 
і впровадження проектів екологічної спрямованості, 
зокрема в сучасних складних умовах господарювання 
вітчизняних підприємств, адже сьогодні ці процеси та 
проекти є невід’ємною складовою частиною забезпе-
чення їхнього сталого розвитку.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є розро-
блення алгоритму моделювання бізнес-процесів з метою 
удосконалення процесів інвестування на підприємствах 
відповідно до основних положень проектного аналізу.

Виклад основного матеріалу. Для отримання мож-
ливості подальшого планування процесів інвестування 
і вибору найкращого варіанту впровадження інвестицій-
ного проекту з усіх наявних пропонується побудувати 
структурно-функціональну модель впровадження про-
екту на підприємстві. Інструментом моделювання бізнес-

процесів інвестування в умовах промислового підприєм-
ства вибрана методологія функціонального моделювання 
і графічного описання процесів нотації IDEF0 (англ. 
Integration Definition for Function Modeling – техніка моде-
лювання робіт) діаграми SADT (Structured Analysis and 
Design Teqnique) програмного забезпечення Ramus.

Ramus – сучасний безкоштовний інструмент біз-
нес-аналітиків у створенні та оновленні систем управ-
ління підприємств, який дозволяє створювати графічні 
моделі бізнес-процесів у редакторі діаграм IDEF0 (англ. 
Integration Definition for Function Modeling – техніка моде-
лювання робіт) і DFD (англ. Data Flow Diagram – модель 
проектування, графічне представлення «потоків» даних 
в інформаційній системі), що дає змогу створювати сис-
тему класифікації та кодування всіх об’єктів, які фігуру-
ють у бізнес-процесах підприємства, і погоджувати цю 
систему з графічними моделями бізнес-процесів» [6]. 
Це бізнес-моделювання на практиці проводилося в умо-
вах ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» за 
кілька етапів. На першому етапі будується основний 
блок SADT-моделі, тобто будується контекстна діаграма 
(рівня A-0) основного процесу – функціональної задачі 
(рис. 1). На «вході» цієї моделі – завдання щодо необхід-
ності оцінювання доцільності впровадження екологічно 
орієнтованого інвестиційного проекту (ЕОІП) і ресурси 
підприємства. У моделі використовуються такі інстру-
менти управління, як: нормативно-правова база; нор-
мативи; стандарти якості та екологічності (ISO 9000, 
ISO 14000), методика оцінювання інвестиційних проек-
тів та інші вказівки. Механізмами забезпечення є пер-
сонал (у т. ч. управлінський), інфраструктура, технічне 
програмне та інформаційне забезпечення (рис. 1).

Рис. 1. Контекстна діаграма SADT-моделі (рівня A-0)
Джерело: авторська розробка



187

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Після перетворення «входу» під час дії «управ-
ління» за допомогою наявних «механізмів» отриму-
ємо «результат» – висновок про можливості, резуль-
тативність та ефективність ЕОІП (рис. 1). Другим 
етапом (рис. 2) є декомпозиція контекстної діаграми, 
що полягає в уточненні загальної функції, сутності 
процесу, розбиваючи основну функцію на декілька 
підпорядкованих їй функцій. При цьому інтерфейсні 
дуги переходять із контекстної діаграми на декомпо-
зуючу з урахуванням закладеного змісту. Блоки між 
собою пов’язані послідовними діями, що дозволяє 
наглядно проілюструвати рух інформаційних потоків. 
Представлена модель IDEF0 рівня A0 (рис. 2) включає 
в себе такі процеси: встановлення об’єктів капітало-
вкладень (ділянка, цех, виробництво та ін.); комплек-
сне оцінювання варіантів інвестування та аналіз їхньої 
доцільності; прийняття рішення та оформлення доку-
ментації про екологічно орієнтований проект (ЕОІП); 
формування процедури реалізації ЕОІП; контроль за 
процесом проекту та ризиками.

Третім етапом моделювання процесу впровадження 
екологічно орієнтованого інвестиційного проекту 
(ЕОІП) є декомпозиція функціонального блоку А4 
на рис. 2 «Формування процедури реалізації еколо-
гічно орієнтованого інвестиційного проекту (ЕОІП)», 
оскільки саме цей процес потребує подальшої дета-
лізації (рис. 3) згідно із засадами проектного аналізу 
за основними фазами проектів класифікації UNIDO: 
1) передінвестиційної – передбачає дослідження щодо 
визначення інвестиційних можливостей проекту, 
аналіз альтернативних варіантів і попередній вибір, 
а також підготовку проекту – попереднє обґрунту-

вання й детальну розробку, висновки щодо проекту та 
рішення про його інвестування; 2) інвестиційної фази 
впровадження проекту – передбачає широкий спектр 
консультаційних і проектних робіт, насамперед у сфері 
управління проектом; 3) експлуатаційної фази – перед-
бачає роботи з виробництва і продажу продукції [6].

Четвертим етапом моделювання процесу впро-
вадження проекту (ЕОІП) є декомпозиція функці-
онального блоку «Передінвестиційна фаза», яка 
(рис. 3) включає такі етапи: 1) передідентифікація: ста-
дія визначення інвестиційних можливостей; 2) іденти-
фікація: проводиться вибір цілей проекту, визначення 
його завдань, які забезпечують виконання найваж-
ливіших планів, складається перелік усіх можливих 
ідей, здатних забезпечити виконання цілей економіч-
ного розвитку, відбір проектів здійснюється шляхом 
зіставлення можливих результатів від реалізації різних 
проектів; 3) підготовка: ранжування і відбір існуючих 
варіантів проекту, які потрібно передати для деталь-
ної розробки, та його становлення; 4) розроблення та 
експертиза: готується вся інформація, необхідна для 
прийняття рішення про інвестування; визначаються 
можливості здійснення або обґрунтованість проекту 
загалом та за його окремими параметрами: технічна 
здійснюваність, вплив на довкілля, ринкова ефектив-
ність, інституційна прийнятність, соціальні аспекти, 
фінансова та економічна цінність; 5) детальне проекту-
вання: проводиться розроблення функціональної схеми 
і плану промислового підприємства, які необхідні для 
випуску конкретної продукції, а також визначаються 
обсяги відповідних інвестиційних витрат, а також 
витрат, що виникають на етапі експлуатації [7].

Рис. 2. декомпозиція контекстної діаграми в стандарті IDEF0 рівня A-0
Примітка: декомпозиція блоку А4 проведена відповідно до базових положень проектного аналізу [7]
Джерело: авторська розробка
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Рис. 3. декомпозиція функціонального блоку «Формування процедури реалізації екологічно 
орієнтованого інвестиційного проекту (ЕОІП)» за фазами проектів класифікації UNIDO

Джерело: авторська розробка

 
Рис. 4. декомпозиція функціонального блоку «Передінвестиційна фаза»

Джерело: авторська розробка

П’ятим етапом моделювання процесу впрова-
дження екологічно орієнтованого інвестиційного про-
екту (ЕОІП) є декомпозиція функціонального блоку 
А42 «Інвестиційна фаза» на рис. 4, яка згідно з базо-
вими положеннями проектного аналізу [6] перед-
бачає широкий спектр консультаційних і проектних 

робіт, насамперед у сфері управління проектом. 
Декомпозиція функціонального блоку «Інвестиційна 
фаза», яка наведена на рис. 5, згідно із засадами проек-
тного аналізу [6] включає такі етапи: підготовка і про-
ведення тендерів; інженерно-технічне проектування; 
будівництво; виробничий маркетинг; навчання персо-
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налу; здача в експлуатацію і пуск проекту (перед екс-
плуатаційні перевірки; пробні пуски; експлуатаційні 
випробування; прийняття) [7].

Шостим етапом моделювання процесу можливості 
та доцільності впровадження екологічно орієнтованого 
інвестиційного проекту (ЕОІП) є декомпозиція функ-
ціонального блоку «Експлуатаційна фаза», яка наведе-
ена на рис. 6, включає згідно з базовими положеннями 

проектного аналізу [6] такі етапи: виробнича експлуа-
тація; заміна та оновлення; розширення та інновації; 
заключна оцінка проекту (проводиться після реалізації 
проекту і фактично є ретроспективним аналізом усіх 
виконаних за проектом робіт).

Висновки і пропозиції. Враховуючи все вищео-
писане, на підставі побудованих функціональних діа-
грам бізнес-процесів проекту з’являється можливість 

Рис. 6. декомпозиція функціонального блоку «Експлуатаційна фаза» 
Джерело: авторська розробка

Рис. 5. декомпозиція функціонального блоку «Інвестиційна фаза»
Джерело: авторська розробка
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регламентувати усі етапи програм розвитку, у т. ч. щодо 
зменшення негативної антропогенної дії на навколишнє 
природне середовище, зниження екодеструктивного 
впливу процесів виробництва, раціонального викорис-

тання природних ресурсів тощо, а також прогнозувати 
та планувати процеси інвестування у майбутньому, 
формувати стратегію поліпшення інвестиційної прива-
бливості та інвестиційного іміджу підприємства.
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ИСПОльЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТАРИя ПРОЕКТНОгО АНАлИЗА  
И МОдЕлИРОВАНИя БИЗНЕС-ПРОцЕССОВ  
для УПРАВлЕНИя ПРОЕКТАМИ НА ПРЕдПРИяТИяХ

Статья посвящена актуальной проблеме управления проектами на основе использования инструментария 
проектного анализа и технологии моделирования бизнес-процессов. Представлена процедура применения мето-
дологии функционального моделирования и графического описания процессов нотации IDEF0 (англ. Integration 
Definition for Function Modeling) для управления проектом экологической направленности в условиях промыш-
ленного предприятия. Приведена диаграмма SADT (Structured Analysis and Design Teqnique) и представлена ее 
декомпозиция по основным элементам и этапам внедрения инвестиционного проекта. В статье описана про-
цедура внедрения инвестиционного проекта с учетом экологического фактора на основе ключевых положений 
проектного анализа и моделирования в нотации моделирования работ IDEF0. В статье акцентируется внима-
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Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

ние на специфике нотации инструментария информационных технологий моделирования работ, которые при-
меняются при моделировании экологически направленных процессов осуществления инвестиционного проекта.

Ключевые слова: инвестирование, проект, проектный анализ, управление проектами, процесний подход, биз-
нес-процессы, моделирование бизнес-процессов, инструментарий моделирования работ, IDEF0 (англ. Integration 
Definition for Function Modeling).

USE OF PROJECT ANALYSIS TOOL AND MODELING OF BUSINESS PROCESSES  
FOR MANAGEMENT OF PROJECTS IN ENTERPRISES

The article is sanctified to the issue of the day of management of projects on the basis of the use of tool of project 
analysis and technology of design business processes. As of at realizable managements investment processes must be 
carried out permanent control after their introduction and realization, the basic stages over and mechanisms of provid-
ing of this procedure are brought. It of is presented procedure of application of methodology of functional design and 
graphic description of processes of notation of IDEF0 (Integration Definition for of Function Modeling) for the project 
management of ecological aspiration in the conditions of industrial enterprise. An diagram over of SADT (Structured 
Analysis and of Design Teqnique) of is brought and it is presented decoupling basic elements and stages of introduction 
of investment project. In of the article it is described and represented procedure of introduction of investment project 
taking into account an ecological factor on the basis of key positions of project analysis and design in notation of design 
of works of IDEF0(Integration Definition for of Function Modeling). The aim of construction of model of process of 
investing is a specification of operations and actions. In of the article attention is accented on the specific of notation of 
tool of information technologies of design of works that are used at the design of the ecologically directed processes of 
realization of investment project. Possibility of to forecast and plan the processes of investing in the future appears on 
the basis of the got results of the built diagrams of business processes, to form plans and programs of diminishing of the 
negative anthropogenic operating on a natural environment (decline of negative influence of processes of production, 
rational use of natural resources), improvement of investment attractiveness and investment image of enterprise. In the 
article possibilities of application of modern information technologies of design of business processes of enterprise and 
tool of project analysis are presented for electing of the best variant of investing at introduction of projects is an actual 
task, that stipulated the choice of theme and research aim. The aim of construction of model of process of investing is a 
specification of operations and actions.

Key words: investing, project, project analysis, management projects, процесний approach, business processes, 
designs of business processes, tool of design of works, IDEF0 (Integration Definition for of Function Modeling).


