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Загальні положення 

Метою вивчення дисципліни «Управління бізнес-процесами» є 
оволодіння змістом головних термінів і теорією процесного підходу 
в управлінні організацією, навичками формулювання, моделювання 
і документованого опису бізнес-процесів, застосування методик їх 
вимірювання, оцінки і регламентування в умовах конкретних 
виробничих ситуацій.  

Предметом дисципліни виступає природа і сутність управління 
підприємством шляхом моделювання системи і документованого 
опису бізнес-процесів.   

Освоєння студентами програми дисципліни сприятиме 
зміцненню наявних знань і навичок з курсу “Основи проектування 
систем автоматизації”,  „Корпоративні системи і мережі”. 

В результаті виконання лабораторних робіт студенти повинні  

вміти:  

� визначати природу трансформаційних дій; 

� ідентифікувати зміст доданої споживчої цінності бізнес-процесу;  
� описувати бізнес-процеси; 

� користуватися програмним продуктами для опису бізнес-
процесів і побудови процесних моделей управління; 

� будувати моделі бізнес-процесів;  
� визначати фактори, що обумовлюють стан бізнес-процесу; 
� ідентифікувати бізнес-процеси, що необхідні для розробки і 
впровадження системного управління підприємством; 

� оцінювати ефективність і результативність бізнес-процесів; 
� формувати документи, що необхідні для функціонування бізнес-
процесів; 

� визначати об’єкт застосування корпоративної системи 

управління базами даних та її структуру; 
� моделювати та формувати базу даних для управління бізнес-
процесами «збут-постачання-торгівля», «фінансовий аналіз та 
бухгалтерський облік», «виробництво та матеріальні потоки», 

«кадри та адміністрування».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

Організація підготовки до виконання і захист звіту з 

лабораторної роботи 

Продуктом процесу підготовки студента до лабораторної 
роботи є знання і розуміння головних термінів, визначень, 
послідовностей, логічних зв’язків та їх документований опис, що у 
подальшому стане частиною звіту про виконання лабораторної 
роботи. Оцінка результатів підготовки студента до лабораторної 
роботи і захист звіту оцінюється у бальних показниках (Таблиця 1). 

         Таблиця 1 

Оцінка підготовки та захисту лабораторних робіт (у балах) 

Змістовий модуль 1 
МКР

1 

Змістовий 

модуль 2 

    

Реф. 

МК
Р 2 

Всь 
ого 

 П1 Л1 П 2 Л 2 

 

П3 Л3 Л4 Л5  

  

Лабораторні роботи   

Підготовка - 1 - 2  2 4 3 
 

Захист л\р - 3 - 3  3 3 5 

Практичні заняття   

Підготовка до 

занять 
3 - 3 - 3 -  - 

 Робота на занятті 1 - 1 - 1    

Домашнє 
завдання 

3 - 3 - 3    

Всього 7 4 7 5 20 7 5 7 8 10 20 100 

Результуючим продуктом виконання лабораторної роботи 

студентом є оформлений звіт про її виконання та його захист із 
демонстрацією знань та навичок у формі усних чи письмових 

відповідей студента на контрольні запитання.  
Оцінювання навчальних досягнень студентів проводиться 

відповідно до «Порядку організації контролю та оцінювання 
навчальних досягнень студентів у ЄКТС».  

Критеріями, що характеризують рівень компетентності студента 
при оцінюванні результатів поточного контролю є: 

• виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені 
робочою програмою навчальної дисципліни; 

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; 
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• вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і 
розвитку; 

• характер відповідей на поставлені питання (чіткість, 
лаконічність, логічність, послідовність тощо); 

• вміння застосовувати теоретичні положення під час 
розв’язання практичних задач; 

• вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
Критерії оцінювання результатів лабораторної  роботи 

проводиться у % від кількості балів, виділених на завдання, із 
заокругленням до цілого числа: 

0%  – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки 

у розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 
тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Рекомендована структура звіту 

Лабораторна робота оформляється виконавцем на аркушах 
паперу формату А4, містить титульну сторінку, на якій обов’язково 
зазначено тему лабораторної роботи та прізвище, приналежність до 
складу навчальної групи її виконавця. У структурі звіту про 

виконання лабораторної роботи доцільно виділити розділи: 

1. Мета і задачі лабораторної роботи. 
2. Головні визначення, зміст складових ТОР-моделі процесу 

(обґрунтування назви процесу, вибору головних споживачів, зміст 

продуктів процесу та критерії їх оцінки, зміст вхідних потоків та 

їх постачальників, перелік та вимоги щодо відповідності ресурсів 

процесу, головні регламентні вимоги щодо протікання процесу). 

3. ТОР і сontext- модель процесу, що виконані у нотації IDEF0. 

4. Визначення змісту головних продуктів під процесів. 
5. Критерії, порядок відбору та форми документування даних 

про стан протікання під процесів,  їх продуктів. 

6. Висновки, що включають судження виконавця лабораторної 
роботи щодо особливостей управління бізнес-процесом. 
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Лабораторна робота № 1 

Тема: «Застосування нотації IDEF0 для опису та моделювання 
бізнес-процесів» 

Мета: вивчити можливості застосування моделі IDEF0  для 
побудови візуальної моделі управління системою як сукупністю 

бізнес-процесів (на прикладі ситуативної задачі «ВИВЧИТИ КУРС 

УБП». 

Задачі:  

• Вивчити операційні можливості програмного продукту 
Processs Modeler r7, порядок роботи із ним у нотації IDEF0  для 
опису та моделювання бізнес-процесів  

• Розробити ТОР та сontext- модель процесу, назвати і описати 

зміст, вимоги до елементів бізнес-процесів (продукти, регламенти, 

ресурси), а також критерії, порядок відбору і форми 

документування даних про стан протікання під процесів та їх 
продуктів. 

1.1. Теоретичні положення за темою лабораторної роботи 
Моделювання бізнес-процесів – це відображення  суб’єктивного 

бачення реально існуючих в організації процесів при допомозі 
графічних, табличних і текстових способів представлення. 
Для рішення завдань моделювання складних систем існують 

перевірені методології і стандарти. До таких стандартів відносяться 
методології сімейства IDEF. 

IDEF0 - методологія функціонального моделювання. За 
допомогою наочної графічної мови IDEF0, досліджувана система 
з'являється перед розроблювачами й аналітиками у вигляді набору 
взаємозалежних функцій (функціональних блоків - у термінах 
IDEF0). В основі методології лежать чотири основних поняття: 
• функціональний блок (Activity Box)  

• інтерфейсні дуги (Arrow) 

• декомпозиція (Decomposition) 

• глосарій (Glossary). 

Функціональний блок графічно зображується у вигляді 
прямокутника (див. Рис.1.1.) і персоніфікує собою деяку конкретну 
функцію в рамках розглянутої системи. Згідно вимог стандарту 
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назва кожного функціонального блоку повинна бути сформульована 
у формі дієслова. 

Кожна із чотирьох сторін функціонального блоку (процесу) має 
своє певне значення (роль, елемент процесу) і визначається у 
своєму змісті у послідовності (1-2-3-4-4), рис. 1.1. 

Інтерфейсні дуги часто називають потоками або стрілками. 

Інтерфейсна дуга відображає елемент системи, що трансформується 
функціональним блоком або робить інший вплив на функцію, 

відображену даним функціональним блоком.  

Графічним відображенням інтерфейсної дуги є односпрямована 
стрілка, а найменування (Arrow Label) сформульовано у формі 
іменника.  

 

 
Рис. 1.1. Візуальна модель та порядок опису бізнес-процесу 

За допомогою інтерфейсних дуг відображають різні об'єкти, у тій 

або іншій мірі визначальні процеси, що відбуваються в системі. 
Такими об'єктами можуть бути елементи реального світу (деталі, 
вагони, співробітники й т.д.) або потоки даних та інформації 
(документи, дані, інструкції і т.д.).  

Будь-який функціональний блок згідно вимог стандарту повинен 

мати принаймні одну керуючу (регламентну) інтерфейсну дугу і 
одну вихідну. Це зрозуміло, так як кожен процес повинен 

відбуватися за якимись правилами (відображуваним регламентною 

Вихід (2) Вхід (3) 

Управління 
(норматив) (4) 

Механізм 

(ресурс) (4) 

 

Функці-

ональний 

блок (1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8

дугою) і повинен видавати певний результат (вихідна дуга), інакше 
його розгляд не має ніякого змісту.  
Обов'язкова наявність регламентних інтерфейсних дуг є однією з 

головних відмінностей стандарту IDEF0 від інших методологій 

класу DFD (Data Flow Diagram) і WFD (Work Flow Diagram).  

Декомпозиція дозволяє поступово і структуровано представляти 

модель системи у вигляді ієрархічної структури окремих моделей, 

що робить її менш перевантаженої і легко засвоюваною.  

Принцип декомпозиції застосовується при розбивці складного 
процесу на складові його блоки.  

Модель IDEF0 завжди починається з подання системи як єдиного 
цілого - одного функціонального блоку з інтерфейсними дугами, що 
простираються за межі розглянутої області. Така діаграма з одним 

функціональним блоком називається ТОР-діаграмою, і 
позначається ідентифікатором “А-0”.  

Визначення і формалізація мети розробки IDEF0-моделі є вкрай 

важливим моментом. Фактично ціль визначає відповідні області в 
досліджуваній системі, на яких необхідно фокусуватися 
насамперед.  

Точка зору визначає основний напрямок розвитку моделі та 
рівень необхідної деталізації. Чітке фіксування точки зору дозволяє 
розвантажити модель, відмовившись від деталізації і дослідження 
окремих елементів, що не є необхідними, виходячи з обраної точки 

зору на систему. Правильний вибір точки зору істотно скорочує 
тимчасові витрати на побудову кінцевої моделі.  
У процесі декомпозиції, функціональний блок, що у ТОР-

діаграмі відображає систему як єдине ціле, піддається деталізації на 
іншій діаграмі. Діаграма другого рівня містить функціональні 
блоки, що відображають головні підфункції функціонального блоку 
ТОР-діаграми називається дочірньою (Child diagram) і кожний з 
функціональних блоків, що належать дочірній діаграмі відповідно 
називається дочірнім блоком (Child Box).  

Важливо відзначити, що в кожному випадку декомпозиції 
функціонального блоку всі інтерфейсні дуги, що входять у даний 

блок, або вихідні з нього фіксуються на дочірній діаграмі. Цим 

досягається структурна цілісність IDEF0-моделі.  
Позначення “тунелю” (Arrow Tunnel) у вигляді двох круглих 

дужок навколо початку інтерфейсної дуги означає, що ця дуга не 
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була успадкована від функціонального батьківського блоку і 
з'явилася з “тунелю” (тільки на цій діаграмі). У свою чергу, таке ж 

позначення навколо кінця стрілки інтерфейсної дуги в 
безпосередньої близості від блоку-приймача означає, що в дочірній 

стосовно цього блоку діаграмі ця дуга відображатися і розглядатися 
не буде.  
Останнім з понять IDEF0 є глосарій (Glossary). Для кожного з 

елементів IDEF0: діаграм, функціональних блоків, інтерфейсних дуг 
існуючий стандарт має на увазі створення та підтримка набору 
відповідних визначень, ключових слів, оповідальних викладів і т.д., 

які характеризують об'єкт, відображений даним елементом. Цей 

набір називається глосарієм та є описом сутності даного елемента.  
При застосуванні процесного підходу, як методу забезпечення 

життєдіяльності системи управління, важливо передбачати: 

а) розуміння і виконання вимог споживача; 

b) необхідність розгляду процесів з точки зору додавання 

споживчої цінності; 

с) досягнення результативності  і ефективності в робочих 

характеристиках процесів; 

d) постійне покращення процесів, що опирається на 

об’єктивність  їх вимірювання; 

Процеси системи менеджменту включають в себе не лише 
процеси створення продукції, але і процеси управління, 
моніторингу та вимірювання, управління ресурсами, 

поінформування, внутрішнього аудиту, аналізу зі сторони 

керівництва та інші процеси, що забезпечують системність 
управлінського впливу на функціонування організації.  

1.2. Ситуативна задача для побудови візуальної моделі 

управління у нотації IDEF0  за допомогою програмного продукту 

Processs Modeler r7 

Ви студент ІV курсу факультету ПМ і КІС. Згідно навчального 
плану підготовки бакалаврів Вам необхідно протягом семестру 
вивчити матеріал навчальної дисципліни «Управління бізнес-
процесами».  Знання і навички, отримані за програмою даної 
навчальної дисципліни дозволять Вам формулювати загальне 
бачення системи управління виробничою або адміністративною 

складовою організації у форматі ланцюжка бізнес-процесів, 
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здійснювати візуальну демонстрацію майбутньої системи 

управління,  передбачати і здійснювати відбір необхідних даних про 
стан системи управління та приймати рішення щодо коригування 
об’єкта управління чи його окремих складових.  

Користуючись знаннями і навичками, що Ви отримали при 

виконанні практичного завдання першого практикуму і вивченні 
теоретичного матеріалу за темою №1 та №2 Вам необхідно 
розробити у форматі IDEF0 ТОР- модель бізнес-процесу, який 

відображатиме зміст головного продукту, що буде створений 

внаслідок освоєння Вами  курсу «Управління бізнес-процесами», 

його споживачів, постачальників, перелік та зміст вхідних потоків, 
регламентів і ресурсів процесу, а також розробити модель 
ланцюжка бізнес-процесів, що деталізуватиме зміст ТОР-моделі і 
відображатиме перелік головних процесів (функціональних блоків), 
реалізація яких  у відповідності із Вами сформульованими 

вимогами забезпечить створення бажаної доданої споживчої 
цінності. 
Для керованості процесом вивчення дисципліни сформулюйте 

порядок відбору і зміст оціночних критеріїв, згідно яких Ви 

зможете провести поточну та кінцеву оцінку продукту бізнес-
процесу «Вивчити курс УБП». 

Питання для контролю та самоконтролю  

1. Прокоментуйте зміст основних понять графічної мови IDEF0. 

2. Прокоментуйте зміст поняття декомпозиція бізнес-процесу. 

3. Прокоментуйте доцільність  (необхідність) визначення і 

формалізації мети розробки IDEF0-моделі системи управління.  

4. Прокоментуйте послідовність дій для зображення та опису 
бізнес-процесу у нотації IDEF0. 

5. Прокоментуте зміст елементів ланцюжка бізнес-процесів 

згідно моделі М.Портера. 

6. Прокоментуйте зміст головних елементів моделі управління 

процесом вивченя курсу «Управління бізнес-процесами» 
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Лабораторна робота №2 

Тема: «Моделювання і управління бізнес-процесами 

виробничої системи» 

Мета: розробити модель управління виробничою системою як 
сукупністю бізнес-процесів та описати процедуру відбору, обліку та 
обробки даних про стан елементів виробничої системи та 
управління нею. 

Задачі: 
1. Сформувати ціль розробки процесної моделі управління 

виробничою компанією «Олісма». 

2. За допомогою програмного продукту Processs Modeler r7 

серії BPWin спроектувати ТОР та сontext- модель управління 
діяльністю фірми «Олісма».  

3. Дати визначення і описати зміст, вимоги до елементів 
бізнес-процесів (продукти, вимоги споживачів, вимоги до 
постачальників, вхідні потоки, регламенти, ресурси).  

4. Описати оціночні критерії, порядок відбору, 
документування, обліку та обробки даних про стан елементів 
системи управління (стан БП, стан продуктів, стан задоволеності 
споживача, стан виконання управлінських рішень). 

5. Сформулювати висновки. 

2.1. Теоретичні положення за темою лабораторної роботи 

Застосування в організації системи управління, що передбачає 
ідентифікацію (визначення)  процесів, їх взаємодії, а також 

управління ними називається „процесним підходом” (ISO-

9004:2000).  

Процесний підхід передбачає отримання бажаного результату 

шляхом управління діяльністю та відповідними ресурсами як 
процесами. 

Принцип «процесного підходу» пропонується як методика для 
розробки, впровадження та покращення результативності і 
ефективності системи менеджменту. 
Згідно п.4.1. стандарту ISO 9001:2009  організація зобов’язана 

визначити процеси, які необхідні для системи менеджменту якості і 
забезпечити їх застосування у всій організації. Після ідентифікації 
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переліку ключових процесів організація повинна встановити їх 

послідовність (п.4.1. ст. ISO 9001). 

Послідовність і взаємозв’язок процесів регламентовані ціллю 

створення системи, яка регулювала б зміст процесів створення 
продукції та її цінність для зовнішнього споживача. 
Послідовність процесів регулюється оцінкою продукту 

попереднього процесу внутрішнім споживачем, який має потребу у 

продукті його здійснення для забезпечення створення власного 
продукту, що призначений для потенційного споживача. 
При моделюванні бізнес-процесів важливо ухвалити рішення 

щодо структури об'єктів моделювання, а також про те, з яких 
сукупностей однорідних робіт повинен складатися бізнес-процес. 
Будь-який досить складний бізнес-процес може містити в собі п'ять 
основних сукупностей робіт, які повинні бути відображені при 

формуванні моделей: планування і здійснення діяльності, 

реєстрація фактичної інформації, контроль та аналіз, прийняття 

рішень. 

Важливо, що відсутність хоча б одного із зазначених елементів у 

бізнес-процесі приводить до того, що система стає погано керованою 

(некерованою) і неефективною.  

2.2. Опис діяльності та управління компанією «Олісма» 

Підприємство «Олісма» - лідер рівненського ринку серед 

виробників корпусних меблів для дому, офісу, банку… Їх ДОСВІД, 

ДИЗАЙН, ЯКІСТЬ підтверджуються 20-ти річною практикою 

меблевого виробництва, індивідуальним підходом у проектуванні та 
дизайні, сучасним технічним рівнем забезпечення виробництва. Їх 

головний принцип - творчий підхід, нестандартні рішення, висока 
якість.  

Звідси у підприємства - своє, оригінальне бачення, фірмова 
стилістика. Неповторності свого стилю підприємство завдячує 
колективу дизайнерського бюро. Саме там народжуються нові 
меблеві витвори - результат поєднання знань, уяви та професійної 
майстерності. 

Процедура виготовлення меблів насамперед передбачає 
вивчення попиту на меблі у регіоні, шляхом аналізу попереднього 
досвіду та аналізу роботи конкурентів. На основі цього 
підприємство здійснює рекламну діяльність та інші дії з просування 
товарної продукції на ринку. Клієнт звертається у торговий салон 
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фірми на основі отриманої з різних джерел інформації про фірму. 
Торговий консультант, в обов’язки якого входить консультування 
клієнта щодо ціни, кольорової гами, сучасних тенденцій, якості 
комплектуючих, і т.д., спілкується із клієнтом презентуючи йому 
фотоальбом зразків меблів  із вказаними телефонами покупців. В 

результаті уточнення всіх нюансів продавець-консультат оформляє 
бланк-замовлення, де зазначається прізвище майбутнього клієнта, 
його контактна інформація, вид меблів, які він бажає придбати 

(спальня, кухня і т.д.). Після цього консультант проводить клієнта 
до дизайнера і передає йому бланк-замовлення. Дизайнер 
домовляється стосовно дати зустрічі з клієнтом на місці 
майбутнього встановлення меблів. 

В обумовлену дату дизайнер приїздить на місце монтажу і 
проводить обмір приміщення в трьох рівнях для визначення 
правильності його форми. Тут же, дизайнер виконує ескіз майбутніх 
меблів і уточнює особливі запити і побажання клієнта щодо 
функціональності, форми, колірної гами майбутніх меблів. За 
фактом попереднього погодження ескізів і побажань клієнта,  
дизайнер пропонує йому через 3-4 дні зустрітися для остаточного 
затвердження дизайну і ціни меблів. За цей період дизайнер формує 
з використанням комп’ютерної програми остаточний ескіз меблів в 
3D-вимірі і здійснює обрахунок ціни. При черговій зустрічі 
дизайнера із клієнтом відбувається погодження дизайну і ціни 

шляхом підпису клієнта на ескізі із фіксацією планових часових 
термінів встановлення меблів у клієнта. Клієнт вносить в касу 
фірми аванс в розмірі 50% від загальної ціни замовлення. 

Дизайнер передає дизайн і текстові коментарі конструктору, 
який готує техніко-конструкторську документацію (складальні 
креслення, робочі креслення деталей, загальний вигляд виробів у 
форматі 3D, тощо) і оформляє замовлення на доставку плитних 

матеріалів і фурнітури, яке передає у відділ постачання. 
Виготовлена техніко-конструкторська документація 

передається у виробничий відділ, який здійснює роботи щодо 
порізки плитних матеріалів згідно розмірів, їх поклейки, механічної 
обробки, сверління отворів, тощо. Також виробничим відділом 

проводиться пробний монтаж окремих, складної конфігурації, 
елементів меблів. 
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В обумовлений з клієнтом термін бригада столярів приїздить 
на об’єкт і монтує меблі. Факт завершення монтажу оформлюють 
актом передачі меблів клієнту у двох примірниках: один примірник 
залишається у клієнта, а інший передається у комерційний відділ.  

Якщо монтаж з першого разу не завершився, то бригадир 
столярів інформує диспетчера виробництва і клієнта про плановий 

термін завершення робіт і забезпечує це завершення. 
Клієнт сплачує повну вартість замовлення в касу і через 3-4 

тижні має місце телефонний контакт між продавцем-консультантом 

і клієнтом з метою узгодження термінів можливої їх зустрічі на 
місці монтажу меблів. 

За фактом погодження продавець-консультант приїздить до 
клієнта, вручає йому сувенірну продукцію фірми, здійснює  огляд 

меблів, фотографує їх та збирає інформацію про відгуки знайомих 
власника стосовно його меблів (вивчаються можливості залучення 
нових клієнтів). 

Дані про перебіг всіх етапів виготовлення меблів фіксуються у 
бланку-замовлення, який рухається з передачею робіт від продавця 
до комерційного відділу і обліковуються у табличному форматі 
Excel. На основі обробки даних приймаються попереджуючі і 
коригуючі рішення щодо покращення організації роботи служб, 

персоналу, роботи обладнання, які є вказівкою для відповідних 
служб щодо покращення результатів діяльності. 

Періодично керівництво фірми планує проведення аудиту 
(відповідностей) того, що робиться на місцях.  Результат протікання 
окремих процесів передаються вищому керівництву для прийняття 
рішень. 

На досягнутому «Олісма» не зупиняється. Керівництво і 
працівники підприємства перебувають у постійному пошуку нових 

форм меблів, нових методів роботи з клієнтами, намагаються 
постійно рухатися вперед. Саме тому, напевно, й логотип у них 
відповідний - білочка, що невтомно рухається, і символізує 
невпинне прагнення досконалості діяльності колективу фірми. 

Сукупність робіт, що передбачають процес продажу та 
виготовлення меблів можна подати у наступному примірному 

переліку: 
1. Продати меблі та супровідний сервіс клієнту. 
2. Виготовити дизайн – проект та розрахувати ціну. 
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3. Створити комерційну пропозицію. 

4. Погодити із замовником комерційний пакет. 
5. Оформити прийом платежу та фінансово-розрахункові 

документи.  

6. Замовити плитні матеріали та комплектуючі. 
7. Створити робочий проект на виготовлення меблів та 

передати його диспетчеру відділу комерції. 
8. Підтвердити поставку матеріалів і комплектуючих в 

асортименті замовлення і за термінами. 

9. Виготовити копії оригінал-пакету та передати їх диспетчеру 
виробництва. 

10. Виготовити карти розкрою та передати  доукомплектовану 
копію оригінал-пакету в цех для виготовлення меблів. 

11. Виготовити і відвантажити меблі замовнику  (в склад) 

12. Змонтувати меблі у замовника та передати звітну 

інформацію про виконання робіт диспетчеру виробництва. 
13. Підготувати зведений звіт про тривалість окремих операцій 

та тривалість обслуговування споживача. 
14. Підготувати зведений звіт диспетчера відділу УТМ про 

тривалість виробничого процесу. 
Контрольні питання 

1. Сформулюйте ціль побудови процесної моделі управління 
виробничою компанією «Олісма». 

2. За допомогою програмного продукту Processs Modeler r7 

серії BPWin спроектувати модель управління діяльністю фірми 

«Олісма».  

3. Сформулюйте зміст, вимоги до елементів бізнес-процесів 

(продукти, вимоги споживачів, вимоги до постачальників, вхідні 

потоки, регламенти, ресурси).  

4. Сформулюйте оціночні критерії, порядок відбору, обліку та 
обробки даних про стан елементів системи управління (стан 

бізнес-процесів, стан продуктів, стан задоволеності споживача, 

стан виконання управлінських рішень). 

5. Сформулюйте контрольний лист обліку часу виготовлення і 

здачі продукту. 
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    Лабораторна робота № 3 

Тема: «Моделювання і управління  бізнес-процесами торгово-

комерційної фірми» 

Мета: розробити модель управління торгово-комерційною 

системою як сукупністю бізнес-процесів та сформулювати 

процедуру відбору даних про стан елементів системи управління. 

Задачі: 

1. Сформувати ціль розробки процесної моделі управління 
торгово-комерційною організацією. 

2. За допомогою програмного продукту Processs Modeler r7 серії 
BPWin розробити ТОР та сontext-модель управління торгово-

комерційною фірмою. 

3. Дати визначення і описати зміст, вимоги до елементів бізнес-
процесів (продукти, вимоги споживачів, вимоги до постачальників, 
вхідні потоки, регламенти, ресурси).  

4. Описати оціночні критерії, порядок відбору, документування, 
обліку та обробки даних про стан елементів системи управління 
(стан БП, стан продуктів, стан задоволеності споживача, стан 

виконання управлінських рішень). 
5. Сформулювати висновки. 

3.1. Теоретичні положення за темою лабораторної роботи 

Ситуація: 

Компанія «ОВК» займається розробкою бортових комп’ютерів 
та програмного забезпечення для автомобілів.  
Компанія «ОВК» є офіційним генеральним підряником торгової 

марки Volvo. Виробник автомобілів марки Volvo для підвищення 
конкурентоздатності вимагає від генерального підрядника 
інноваційних рішень щодо програмного забезпечення, швидкості та 
надійності у виконанні замовлення. 
Генеральний підрядник для забезпечення вимог замовника 

прагне залучити найкращий інтелект, що є на ринку програмування. 
Для цього він здійснює постійний моніторинг ринку розробників 
програмного забезпечення і залучає їх на договірних умовах до 

виконання окремих пакетів робіт у структурі проектів, що 
погоджені із замовником. 
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Процедура відбору передбачає розсилку пропозицій щодо 
співпраці та оцінки можливостей місцевих представників виконати 

замовлення. 
За фактом відбору відбувається погодження умов співпраці в 

термінах – технічне завдання на проект, термін виконання, ціна. 
Місцевий розробник програмного забезпечення інформує 

компанію «ОВК» про хід виконання робіт та результати передає 
замовнику, що офіційно підтверджується  підписаним актом про 
прийом-передачу та фінансовим розрахунком (оплата) за виконану 
роботу. 
Генеральний підрядник постійно здійснює організаційні заходи 

для підтримки і розвитку місцевих розробників: навчання, 
конференції, спеціалізовані форуми… 

За фактом завершення робіт генеральний підрядник спільно із 
розробниками здійснює тестування програмного забезпечення на 
автомобілі, коригує відхилення та неузгодженості у її роботі та 
передає програмне забезпечення замовнику  
Головним результатом діяльності генерального підрядника – 

компанії «ОВК», є фінансовий результат від виконання робіт, 
відгуки власників автомобілів та діловий імідж, що сприяє 
залученню нового регіонального інтелекту для розробки 

програмного забезпечення, в тому числі і для інших торгових 
марок, що діють на ринку виробництва автомобілів. 

 

Контрольні питання 

1. Опис бізнес процесів на етапі реалізації продукції: 

постачання; продаж; збут.  

2. Модель бізнес процесу «Продаж продукції»  

3. Модель бізнес процесу процесу «Постачання».  

4.  Ключові показники оцінки стану бізнес процесу «Продаж 

продукції» та бізнес процесу «Постачання».   

5. Моделювання ланцюжка бізнес-процесів «збут – постачання - 

торгівля».  

6. Критерії оцінки стану бізнес-процесів «збут – постачання - 

торгівля».  
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     Лабораторна робота № 4 

Тема: «Моделювання і управління бізнес-процесами «кадри», 

«адміністратор» «фінансовий аналіз» та «бухгалтерія»» 

Мета: розробити модель управління фінансовою діяльністю як 

сукупністю бізнес-процесів і сформулювати процедуру відбору 

даних про стан елементів системи управління. Ознайомитись з 

процесом бюджетування як моделлю адміністрування і процесом 

«Управляти персоналом».   

Задачі: 
1. Сформувати ціль розробки процесної моделі управління 
фінансами підприємства. 

2. За допомогою програмного продукту Processs Modeler r7 

розробити модель управління фінансами підприємства. 
3. Дати визначення і описати зміст, вимоги до елементів бізнес-
процесів (продукти, вимоги споживачів, вимоги до постачальників, 
вхідні потоки, регламенти, ресурси).  

4. Описати оціночні критерії, порядок відбору, документування, 
обліку та обробки даних про стан елементів системи управління 
(стан БП, стан продуктів, стан задоволеності споживача, стан 

виконання управлінських рішень). 
5. Сформулювати висновки. 

Теоретичний матеріал до теми лабораторної роботи 
Бюджетування — це процес планування майбутніх операцій 

підприємства та оформлення його результатів у вигляді системи 

бюджетів. 

Перелік бюджетів, що формують комплексний план розвитку 
підприємства включає в себе сукупність окремих бюджетів. Зміст 
статей кожного бюджету та їх перелік визначається галузевою 

приналежністю підприємства, профілем його діяльності. Даний 

перелік бюджетів об’єднують у консолідований бюджет доходів і 
витрат. Додатково формують також зведений бюджет руху 

грошових коштів. 
Процедури бюджетування в різних організаціях різні. Однак 

більшість компаній проробляє однакові серії кроків: 
• складання прогнозу продажів; 

• складання прогнозу виробництва; 

• складання прогнозу капіталовкладень; 

• складання прогнозів підрозділів; 
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• бюджетний комітет одержує прогнози; 

• бюджетний комітет складає основний бюджет; 

• бюджетний комітет затверджує окремі бюджети; 

• звіт про відхилення складається регулярно; 

• визначається коригувальна дія; 

• виконується коригувальна дія. 

Першим етапом постановки бюджетування є усвідомлення 
керівництвом необхідності комплексного планування діяльності 
підприємства. Виділяють три причини для ухвалення такого 
рішення: бажання і потреба упорядкувати роботу і фінансові потоки 

підприємства; прагнення побачити, до яких наслідків в 
майбутньому приведуть ті або інші дії і передбачувані зміни у 
функціонуванні підприємства; забезпечення умов досягнення 
поставленої мети за допомогою розробки плану і розділення 
відповідальності за його виконання. Остання причина є найбільш 

значуща і її наявність змушує до послідовної і комплексної 
організації бюджетування. 

У процесі  бюджетування можна виділити наступні етапи: 

• структуризація процесів і виділення центрів відповідальності; 
• опис і паспортизація бізнес-процесів; 
• створення бюджетного комітету; 
• розробка бюджетного регламенту; 
• розробка організаційно-фінансової моделі бюджетування; 
• автоматизація розробки бюджетів; 
• створення системи мотивації досягнення бюджетних показників. 

Бюджет продажу 

Цей бюджет складається на підставі результатів прогнозу 

продажу. 
Прогноз продажу – це передбачення майбутніх обсягів 

реалізації продукції або послуг. 
Бюджет продажу 

Показник Квартал Разом  

Обсяг продажу, одиниць      

Ціна за одиницю, гривень     х 

Дохід від продажу, 
гривень 
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Бюджет виробництва 

Бюджет виробництва – виробнича програма, яка визначає 
заплановані номенклатуру і обсяг виробництва продукції у  
бюджетному періоді. 

Обсяг виробництва (ОВ) випливає із бюджету обсягів продажу 
(ОП) з урахуванням планових запасів готової продукції (ПЗГП). 

Тому, бюджет обсягів виробництва обраховують за формулою: 

ОВ = ОП + ПЗГП  на кінець періоду – ФЗГП на початок періоду 

Бюджет виробництва 

Показник Квартал Разом  

Обсяг продажу       

Необхідний запас готової 
продукції на кінець 
періоду (ПЗГП) 

      

Разом       

Фактичний запас готової 
продукції на початок 
періоду (ФЗГП) 

      

Обсяг виробництва       

Бюджет прямих витрат на оплату праці 

  Бюджет прямих витрат на оплату праці – відображує 
планові  витрати на оплату праці, необхідні для виробництва 
товарів або послуг за бюджетний період. 

Складають на підставі даних бюджету виробництва, 
встановлених норм праці на одиницю продукції і тарифної ставки 

робітників відповідної кваліфікації. 
Показник Квартал Разом  

Обсяг виробництва, одиниць      

Витрати праці на одиницю, 

годин 

    Х 

Загальні витрати праці, годин     Х 

Тарифні ставки за годину, 
грн. 

    Х 

Загальні витрати на оплату 

праці, гривень 
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Бюджет виробничих витрат 

Бюджет виробничих витрат – це плановий документ, що 
відображає накладні витрати, пов’язані із виробництвом продукції 
(послуг) у бюджетному періоді. 

   Складають на основі виробничої програми, укладених угод 

(оренди, обслуговування тощо) та відповідних розрахунків 
(амортизація). Сума накладних виробничих витрат  у кожному 
кварталі визначається на підставі ставки розподілу, яка встановлена 
на одиницю продукції. 

   Для спрощення розрахунків суми окремих статей накладних 
витрат (зарплата, оренда) застосовують її розподіл на період 

кварталу пропорційно до загальної суми накладних витрат. 
 

Показник Квартал Разом за 
рік 

Обсяг закупівлі, кг      

Ставка змінних 
накладних витрат на 
одиницю продукції, грн 

    Х 

Разом      

Змінні виробничі накладні витрати, гривень: 

Зарплата      

Освітлення і опалення      

Ремонт і обслугову-

вання устаткування 
     

Інші      

Разом змінних витрат:      

Постійні витрати, гривень: 

Зарплата      

Оренда      

Освітлення і опалення      

Амортизація      

Ремонт і обслугову-

вання устаткування 
     

Інші      

Разом постійні витрати:      

  Всього, гривень      
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Бюджет комерційних витрат 

Бюджет комерційних витрат – плановий документ, у 
якому наведено прогнозовані витрати, пов’язані зі збутом 

продукції у бюджетному періоді.  Даний бюджет складають із 
врахуванням бюджету продажу. 

Показник Квартал Разом 

за рік 
Обсяг продажу, гривень      

Ставка змінних витрат на 
збут (комісійні),% 

    Х 

Змінні витрати на збут 
(комісійні), гривень 

     

Постійні витрати на збут, гривень: 
Зарплата      

Реклама      

Оренда      

Відрядження      

Амортизація      

Інші      

Разом постійних витрат      

Разом витрат, гривень      

Бюджет управлінських витрат 

Бюджет (загальних і адміністративних) – це документ, що 
відображає очікувані витрати на управління і обслуговування 
підприємства загалом. Формують шляхом об’єднання бюджетів 
відділів, служб управління і господарського обслуговування. 

Показник Квартал Разом  

 1 2 3 4 5 

Зарплата      

Орендна плата      

Комунальні послуги      

Амортизація      

Відрядження      

Інші витрати      

Разом      
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Бюджет собівартості виготовленої продукції 

Бюджет собівартості виготовленої продукції ( Cost of Goods 
Manufactured Budget ) – документ, який містить прогнозний 

розрахунок собівартості продукції, що планують виготовити у 
бюджетному періоді. 
Бюджетну собівартість виготовленої продукції визначають на 

підставі бюджетів використання матеріалів, прямих витрат на 
оплату праці та виробничих накладних витрат із урахуванням 

запланованих залишків незавершеного виробництва. 

СВП  
 

=     Витрати на НВПП +        ПВВ 

 

-

  

Планові витрати на (НВКП) 

Припустимо, що залишків незавершеного виробництва не  було. 

Тоді, собівартість виготовленої продукції дорівнює витратам на 
виробництво продукції (таблиця). 

Показник 
 

Квартал Разом  

І ІІ ІІІ IV 

Незавершене 
виробництво на початок 
періоду (НВПП) 

– – – – – 

Планові витрати на виробництво (ПВВ): 

– прямі витрати      

– пряма зарплата      

– виробничі накладні 
витрати 

     

Разом      

Незавершене 
виробництво на кінець 
періоду (НВКП) 

– – – – – 

Бюджетна собівартість 
виготовленої продукції 
(СВП) 

     

Бюджет прямих матеріальних затрат 

Бюджет прямих матеріальних затрат -  це плановий 

документ, що визначає кількість і номенклатуру матеріалів, 
необхідних для виконання виробничої програми бюджетного 
періоду. 
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Вартість матеріалів, необхідних для виробництва продукції 
визначають, виходячи з обсягу виробництва, норми матеріальних 
витрат на одиницю продукції та методу оцінки матеріальних 
запасів. 

Показник Квартал Разом за 
рік 

  1 2 3 4 5 

Обсяг виробництва, одиниць      

Матеріальні витрати на 
одиницю, кг 

    Х 

Виробнича потреба в 
матеріалах, кг 

     

Середньозважена ціна за кг, 
гривень 

    Х 

Прямі матеріальні витрати 

на виробництво продукції, 
гривень 

     

 

Загальний бюджет 

Загальний бюджет - це скоординований для всіх підрозділів 
або функцій план роботи організації в цілому. Він складається із 
двох основних бюджетів – операційного і фінансового бюджетів та 
допоміжних бюджетів.  

Операційний бюджет – це сукупність бюджетів затрат i 

доходів, які слугують основою для складання бюджету прибутку. 
До операційних бюджетів належать: бюджет продаж;  

бюджет виробництва; бюджет прямих матеріальних затрат; бюджет 
прямих витрат на оплату праці; бюджет виробничих накладних 
затрат; бюджет комерційних витрат; бюджет управлінських витрат.  

 
Фінансовий бюджет – сукупність бюджетів, які відображають 

заплановані кошти і фінансовий стан підприємства. 
Фінансовий бюджет складається із: бюджету доходів та витрат; 

бюджету руху грошових коштів; бюджетного балансу.  
Допоміжні бюджети: інвестиційний бюджет; бюджет руху 

дебіторської та кредиторської заборгованості. 
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Звіт про відхилення складається регулярно 
Для забезпечення виконання бюджетів необхідно періодично 

здійснювати їхній поточний контроль. Звіт про відхилення, що 
фіксує планові і фактичні доходи і/або витрати із вказівкою будь-
яких можливих відхилень, повинен заповнюватися при виникненні 
істотних відхилень, а саме коли розбіжності перевищує 10 %.  

 

Визначення коригувальної дії 
Найчастіше тільки очевидні відхилення і/або відхилення, що 

потенційно тягнуть за собою виникнення проблем, надаються  
менеджеру відповідного підрозділу, що визначає коригувальну дію, 

необхідну для виправлення ситуації.  
 

Здійснення коригувальної дії 
Коригувальна дія, що була визначена (відкласти одне, 

простежити інше), має сприяти, щоб у майбутньому планові і 
фактичні цифри були якщо не ідентичними, то майже однаковими. 

Ті відхилення, які не можна виправити і які можуть надалі мати 

серйозний вплив на цей та інші бюджети, варто переадресувати на 
більш високі рівні управління, щоб там можна було прийняти 

рішення і внести зміни.  

Контрольні питання 

1. Прокоментуйте логічні зв’язки між складовими організації 

«фінанси – відносини із споживачами - внутрішні бізнес-процеси - 

персонал».  

2. Модель збалансованих показників оцінки ефективності 
бізнесу Р.Нортона і Д.Каплана. 

3. Прокоментуйте модель бюджетування, як модель 

адміністрування. 

4. Розробіть візуальну модель бізнес процесу «Фінансовий 

аналіз та облік».  

5. Сформулюйте ключові показники оцінки стану бізнес 
процесу «Фінансовий аналіз та облік».   

6. Сформулюйте структурні елементи  бізнес-процесу 

«кадри» та «адміністрування». 
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     Лабораторна робота № 5 
Тема: «Формування і підтримка інтегрованих баз даних про стан 

протікання бізнес-процесів» 

Мета: навчитися визначати об’єкт застосування 

корпоративної системи управління базами даних та її структуру, 

моделювати і формувати базу даних для управління бізнес-

процесами «збут-постачання-торгівля», «фінансовий аналіз та 

бухгалтерський облік», «виробництво і матеріальні потоки», 

«кадри і адміністрування» використовуючи програми Excel і 

Access. 

Теоретичний матеріал до теми лабораторної роботи 
Організація має визначити зміст процесу аналізу даних і 

розподілити відповідальність, повноваження для здійснення цієї 
діяльності. Аналіз даних про стан системи управління та її 
елементів має за мету виявити відповідність процесів, відповідність 
продукції, причини скарг зі сторони споживачів,  тенденції у 
протіканні процесів, результативність і ефективність процесів 
(Рис.5.1.), придатність і ефективність системи управління. 
Організація також отримує можливість здійснення коригуючих дій 

щодо покращення елементів і системи в цілому. 
 

 

Рис. 5.1. Аналіз даних про стан системи управління 
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 Кожен власник процесу подає керівництву для оцінки 

ефективності діяльності  наступну інформацію: 

• показники  основного  продукту  процесу  (оцінка  
результативності  —  досягнутий чи ні результат процесу); 

• показники протікання процесу (оцінка ефективності — з якими 

затратами достигнутий результат процесу); 
• показники задоволеності споживача (за оцінкою власника про-

цесу); 
• звіт про виконання решень попереднього «Дня якості»; 

• звіт про виконання корегуючих і попереджуючих дій по 
виявлених та прогнозованих відхиленнях; 

• звіт про результати аудитів процесу, якщо такі проводились і 
виконання планів, заходів з покращення системи управління; 

• інформація про зміни, які можуть вплинути на систему 
управління. 
При проведенні будь-яких робіт (процесів) споживач результату 

має пріоритет у встановленні специфікації на продукт, а керівник, - 
споживач інформації,  встановлює зміст цієї «Довідки ...». Керівник  
відповідає за організацію в цілому і має право вимагати від 

підлеглих всю необхідну для управління інформацію. 

Вимір даних є важливим для прийняття рішень, що опираються 
на факти. Вище керівництво зобов’язане  забезпечити ефективний 

вимір, збір і затвердження даних, щоб мати можливість 
переконатися в результативній роботі організації і задоволеності 
зацікавлених сторін.  Ця діяльність включає аналіз дієвості і цілей 

вимірювання, а також передбачуване використання даних для 
гарантування доданої споживчої цінності в роботі організації 
(рис.5.2). 

 
Рис. 5.2. Схема вимірювання, аналізу та поліпшення СУ  
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ВВииммооггии  ссттааннддааррттуу  IISSOO99000011::22000000  ссттооссууююттььссяя  ввииммііррюювваанньь,,  ааннааллііззуу  

іі  ппооккрраащщеенньь  продукції,,  процесів,,  системи управління  іі  ррііввнняя  

ззааддооввооллееннооссттіі  ссппоожжииввааччіівв..  Моніторинг, вимірювання, аналіз і 
покращення повинні бути визначені і забезпечені для кожного 
процесу системи менеджменту якості. 
Результати аналізу даних, отриманих у процесі діяльності щодо 

поліпшення є одним із входів для процесу „Аналіз зі сторони 

керівництва” та одним із джерел  інформації щодо поліпшення 
діяльності організації. 

 

Рекомендована структура лабораторної роботи 
Розглянемо для прикладу діяльність станції техобслуговування 

(СТО), головною метою якої є задоволення потреб споживачів у 
сервісному обслуговуванні і ремонті автомобілів шляхом поставки і 
продажу запасних частин для ремонту і обслуговування 
автомобілів, проведення діагностики ремонту і технічного 
обслуговування автомобілів у 5-ти торгових центрах і станції 
техобслуговування. 
Головні критерії оцінки продукту діяльності підприємства: 
• фінансовий результат; 
• розвиток відношення з клієнтами; 

• утримання постійних клієнтів; 
• залучення нових клієнтів; 
• забезпечення ефективності і результативності технологічних 

процесів шляхом оптимального використання виробничих площ, 

підтримання товарних запасів та своєчасного і якісного виконання 
робіт. 
Вищезазначені результати досягаються через організацію роботи 

та розвиток ІТР, торгівельного персоналу і робітників та управління 
діяльністю СТО як ланцюжком бізнес-процесів. 

 

Побудова інтегрованої бази даних 

Для побудови інтегрованої бази даних з управління СТО 

використаємо програмне забезпечення Microsoft Access. База даних 
(БД) - це сукупність взаємозв'язаних даних, що зберігаються разом.  

Одна з основних переваг СУБД Ассеss полягає у тому, що вона має 
прості та зручні засоби обробки кількох таблиць у одній базі даних, 
може працювати з текстовими файлами. База даних зберігає 
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сукупність даних і об'єктів, що відносяться до певного завдання. 
Вона допомагає нам упорядкувати інформацію за різними ознаками 

і дозволяє швидко робити вибірку з довільним поєднанням ознак. 
Як дані може використовуватися будь-яка інформація, що 

зберігається на диску комп'ютера: поєднання символів, слова, 
файли, малюнки, об'єкти і так далі. Методи введення і зберігання 
даних визначають структуру бази даних. Access дозволяє 
створювати реляційні бази даних, в яких дані зберігаються у вигляді 
таблиці. Програму  можна використовувати для аналізу даних, для 
створення динамічних веб-сторінок, в яких автоматично 
відображуватимуться зміни даних.  

Сформулюємо попередній перелік даних, що необхідний для 
отримання управлінської інформації. 

 

Фінанси 

1. Прізвище платника 
2. Отримано в касу  суму  грн. згідно наряд-замовлення 
3.Видано з каси готівкових грошей, грн.. 

4.Отримано грн. на рахунок за виконані роботи та продані 
запчастини згідно наряд-замовлень 
5.Оплачено з рахунку вартість запчастин 

6. Оплачено з рахунку вартість робіт 
Клієнти 

П,І,Б клієнта. 
2.Найменування фірми замовника. 
3.Державний реєстраційний номер автомобіля. 
4.Марка автомобіля. 
5.№ кузова. 
6.№  двигуна. 
7.Конт. телефонний номер клієнта. 
8.Статус клієнта (постійний – новий). 

9.Найменування фірми-підрядника. 
10.Конт. телефонний номер фірми –підрядника. 
11.Зміст претензії, скарги на якість виконання робіт. 
Процеси 
1.№ наряд замовлення. 
2.Прізвище виконавця робіт. 
3.Дата, година початку роботи з ремонту та обслуговування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

4.Дата, година завершення роботи із ремонту та обслуговування. 
5.Найменування переліку робіт з ремонту та обслуговування. 
6.Обсяг роботи з ремонту та обслуговування, (нормо-годин). 

7.Найменування переліку запчастин згідно наряд-замовлення. 
8.Найменування переліку виконаних рекламаційних робіт. 
9.Обсяг рекламаційних робіт (нормо-годин). 

Персонал 

1. П.,І.,Б., посада працівника 
2. Дата народження 
3. № , серія паспорта 
4. Ідентифікаційний код 

5. Дата, № наказу про прийом на роботу 
6. Дата, № наказу про звільнення з роботи 

7. Нематеріальні заохочення 
8. Дисциплінарні нематеріальні стягнення 
9. Нараховано бонусні доплати 

10. Нараховано грошові дисциплінарні санкції 
 

Дана база даних створена для спрощення, швидкого і 
коректного отримання вищим керівництвом інформації про стан 

протікання процесів. На підставі інформації, отриманої внаслідок 
обробки відібраних даних, вище керівництво аналізує стан 

протікання процесів, проводить внутрішній аудит, приймає 
корегуючі рішення, управляє протоколами якості і документацією, 

обладнанням і персоналом.  

Інформацію групують за блоками: фінансовий стан 

підприємства, стан роботи із клієнтами, стан протікання бізнес-
процесів і стан розвитку персоналу. Наприклад: 

Фінанси 
1.Сумарний дохід станом на дату 
2. Дохід від реалізації запчастин 

3.Торгова націнка від реалізації запчастин 

4. Дохід від виконаних робіт з ремонту та обслуговування 
5. Інші доходи 

6. Вартість отриманих запчастин від поста-чальників за період 

7. Вартість робіт, що виконані субпідрядними організаціями за 
період 
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8.Сума дебіторської заборгованості за період (Дебіторська 

заборгованість за попередній період +Сума вартості робіт з 

ремонту та обслуговув. автомобіля за поточний період - Дохід від 

реалізації запчастин –  Дохід від виконаних робіт з ремонту та 

обслуговування) 

10. Сума кредиторської заборгованості за період (Кредиторська 

заборгованість за попередній період + Вартість отриманих 

запчастин від постачальників за поточний період - Сума оплачена 

постачальникам запчастин у поточний період) 

11.Прибуток 
12. Рентабельність 
Клієнти 

1.Кількість клієнтів, що обслужені 
2.Кількість обслужених автомобілів за марками  

3. Кількість постійних клієнтів, що обслуговувалися у звітний 

період 

4.Кількість нових клієнтів, що обслугову-валися у звітний період 

Процеси 
1.Вартість робіт та запчастин згідно наряд-замовлення (нормо-

годин*150 грн. + вартість запчастин - торгова знижка 
2.Сума вартості робіт з ремонту та обслуговув. автомобіля за 

період 

3.Сума вартості проданих запчастин за період 

4.Прийнято запчастин на склад, грн.. 

5.Відпущено запчастин зі складу, грн.. 

6.Залишок запчастин на складі  
Персонал 

1.Відпрацьовано робочих днів 
2.Нарахована місячна заробітна плата (кількість виконаних 

нормо-годин * 40 грн.+ бонусні доплати - грошові дисциплінарні 
санкції) 

 

Проведемо створення таблиць для внесення і зберігання даних. 

Запускаємо програмне забезпечення Microsoft Access, далі за 
допомогою комбінації клавіш Ctrl+О або Файл→«Открыть» в 
даному вікні вибираємо базу даних IBD і натискаємо «Открыть», 

після чого на екрані монітора з’являється віконце (Рис.5.3). 
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Рис.5.3.  Вкладка таблиці 
На даний момент ми знаходимось на вкладці Таблиці. В даному 

розділі можна як самостійно створювати таблиці за допомогою 

«режиму конструктора» та імпортувати їх з Excel. Для того щоб 

імпортувати таблицю потрібно в області робочого поля натиснути 

ПКМ і з даного меню вибрати імпорт, а потім вибрати таблицю яка 
потрібна на даному етапі. Тут можуть знаходитися як заповнені 
таблиці так і чисті. Далі переходимо на вкладку «Форми»  (Рис.5.4). 

 

Рис.5.4. Вкладка форми 
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В даному вікні знаходяться попередні таблиці але вже 
оброблені і готові для використання. Також ми можемо 
спостерігати чотири форми, із якими ми будемо працювати в 
подальшому.  

Після подвійного натиснення ЛКМ по «Головна форма» 

відкривається перша форма (Рис.5.5). 

 

Рис.5.5. Головна форма 

У даному вікні ми бачимо три кнопки. Перша використовується 
для звітності, друга для вводу даних, третя для закриття даної 
форми.  

Розглянемо більш детально можливості двох верхніх кнопок. 
Після натиснення кнопки «Звітність» ми маємо на екрані нову 

форму «Звітність» (Рис.5.6). 

 

Рис.5.6. Форма Звітність 

 

Натиснувши кнопку «Вихід» ми тим самим перейдемо до 
«Головної форми» (Рис.5.5). 
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Розглянемо тепер кнопку «Ввід даних», після її натиснення 
з’являється  «Меню вводу даних» (рис.5.7). 

 

Рис.5.7.Меню « Ввід даних» 

Дана форма використовується працівниками, тому що вона 
передбачена для заповнення. Розглянемо дані клавіші детальніше. 

 

Рис.5.8. Таблиця роботи з клієнтами 
 

Натискаємо кнопку «Вихід» і виходимо із «Форми 1» і далі 
натискаємо «Вихід» після чого всі форми закривається 
автоматично. 

Для коректного внесення даних в таблиці оператору потрібно 
запустити «Форму 1» (Рис.5.5) натиснути кнопку «Оператор», після 
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чого відкриється так зване «робоче місце» оператора «Форма2», де 
він сам натисненням потрібної кнопки вибирає ту таблицю, яку 
йому потрібно заповнити (рис.5.3.-5.8). Коли оператор заповнив 
одну таблицю і йому потрібно зробити ще кілька записів, то йому 
необхідно натиснути стрілочку вперед, що знаходиться знизу в 
центрі віконця. Після заповнення таблиці її потрібно закрити і вона 
автоматично збереже дані і перетворить їх у готові звіти для 
керівництва. 

Інтегровані бази даних корисні тим, що вони не громіздкі і 
прості у використанні. Ними зручно користуватися як оператору так 
і вищому керівництву.  

Звіти у базах даних спрощують роботу операторів і вищого 
керівництва, тому що за допомогою таких звітів керівництво може з 
легкістю переглянути велику кількість інформації з протікання 
процесів. А саме:  

• кількість працівників  
• кількість замовлень за даний період 

• сума замовлень 
• час обслуговування замовлення 
• після продажне обслуговування 
і зробити висновки про працездатність персоналу, імідж 

організації… 
 

Контрольні питання 

1. Формування і підтримка інформаційних баз даних щодо стану 
протікання бізнес процесу 

2. Можливості програмного забезпечення Microsoft Office Excel, 

Microsoft Office Access у створенні та підтримці ІБД. 

3. Вимоги до формулювання даних 
4. Вимоги до підготовки інформаційних звітів 
5. Джерела та методики відбору даних про стан бізнес-процесів 
виробничої системи 

6. Алгоритм побудови моделі інтегрованих баз даних 
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Рекомендації до виконання індивідуального завдання 

студентами заочної форми навчання 
     Вивчення дисципліни передбачає виконання індивідуального 
завдання, у якому Вам необхідно продемонструвати застосування 
методик „Управління бізнес-процесами” до управління 
організацією (підрозділом), в якій Ви працюєте.  

Вам  визначена  наступна задача: 

Вам необхідно вибрати вашу власну організацію, чи організацію 

яку Ви особисто знаєте, і хочете  брати як приклад для виконання 
контрольної роботи.  У випадку, якщо Ваша організація занадто 
велика для опису, Ви можете обрати для виконання контрольної 
роботи діяльність відділу або структурного підрозділу у якому Ви 

працюєте.  
Приклади з Інтернету, або організації, що Ви особисто не знаєте, 

не дозволяються. 
Рекомендований обсяг індивідуального завдання  складає 15-20 

сторінок формату А-4, шрифт TIMES NEW ROMAN, шрифт №14, 

інтервал 1,5. 

При  виконанні індивідуального завдання  доцільно 

дотримуватися наступної послідовності: 
1. Приведіть короткий опис змісту діяльності організації (назва, 
форма власності, перелік головних видів діяльності та продуктів, 

що створює організація, перелік головних структурних підрозділів, 

які існують в організації). 

2. Дайте визначення поняття “бізнес-процес”. 

3. Сформулюйте головні етапи впровадження процесного підходу 
до управління організацією. Опишіть зміст «відповідальності 

вищого керівництва» у впровадженні моделі процесного підходу. Як 

приклад Ви можете використати зміст вимог щодо 

відповідальності вищого керівництва, що регламентовані 

стандартом ІСО-9001:2009. 

4. Приведіть ТОР- модель бізнес-процесу, що демонструє головну 

діяльність обраного Вами підприємства. Опишіть зміст елементів 

бізнес-процесу. 

5. Розробіть контекстну модель 1 рівня ланцюжка бізнес-

процесів, що описують управління створенням головного продукту 

бізнес-діяльності  підприємства. 
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6. Наведіть приклад, що демонструє відбір даних про стан 
протікання одного із бізнес-процесів життєвого циклу. 

7. Сформулюйте критерії вимірювання і оцінки бізнес-процесів, що 
формулюють ланцюжок процесів життєвого циклу. 

8. Сформулюйте перелік та опишіть цілі регламентних та 
ресурсо-забезпечуючих процесів для управління створенням 

головного продукту діяльності . 

9. Визначить критичний процес у ланцюжку бізнес-процесів, 
керуючись відомими для Вас методиками. 

10. Побудуйте модель ланцюжка бізнес-процесів, що деталізую 

критичний бізнес-процес. 

11. Заповніть організаційно-структурну карту критичного бізнес-
процесу. 

12. Сформулюйте рекомендований зміст управлінських дій для 

покращення критичного процесу. 

13. Висновок: Як Ви розумієте “нові можливості” Вашої 

організації внаслідок впровадження процесного підходу до 

управління. 

Перелік питань для самоконтролю рівня знань  

1.Методологія опису бізнес-процесів в нотації IDEF0 та 
рекомендації щодо її застосування. Вимоги до формулювання та 
класифікація бізнес-процесів. 
2.Оцінка і критерії вимірювання бізнес-процесів. Порівняння відносних 
та абсолютних показників оцінки стану  бізнес-процесу. 
3. Зміст складових функції управління згідно моделі процесного 
менеджменту. Цикл Е.Демінга, як алгоритм управління бізнес-
процесом. 

4.Особливості та зміст етапів постановки процесного менеджменту.  
5.Характеристика бізнес-процесів, до яких стандарт ІСО-9001 

стандарт ставить  вимогу обов’язкового документування.  
6.Зміст управління організацією згідно моделі М.Портера. 
7.Вимоги щодо документування бізнес-процесів. Структурний зміст 
організаційно-структурної карти та регламенту виконання бізнес-
процесу. Класифікація документації. 
8.Роль вищого керівництва в організації управління бізнес-
процесами. 
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9.Характеристика показників затратності,  технічних і часових 
показників  протікання бізнес-процесу. 
10.Характеристика змісту показників якості протікання бізнес-
процесу. 
11.Характеристика змісту аналітичних показників оцінки 

фінансового стану підприємства.    
12.Характеристика циклічності моделі СЗПЕ. Логіка побудови 

карти збалансованих показників оцінки ефективності розвитку 
бізнесу. 
13.Характеристика складових моделі системи управління якістю 

згідно вимог ІСО-9001. 

14.Характеристика ланцюжка бізнес-процесів 1 рівня, що визначає 
зміст бізнес-процесу «Виробництво». Критерії оцінки стану бізнес-
процесів 1 рівня. 
15.Характеристика ланцюжка бізнес-процесів 1 рівня, що визначає 
зміст бізнес-процесу «Управляти продажем». Критерії оцінки стану 
бізнес-процесів 1 рівня. 
16.Характеристика ланцюжка бізнес-процесів 1 рівня, що визначає 
зміст бізнес-процесу «Управляти персоналом». Критерії оцінки 

вимірювання продукту даного бізнес-процесу. 
17.Характеристика ланцюжка бізнес-процесів 1 рівня, що визначає 
зміст бізнес-процесу «Фінансове управління». Зміст показників 
оцінки протікання бізнес-процесу «Фінансове управління». 

18.Характеристика оціночних показників бізнес-процесів, що 
характеризує стан стосунків із клієнтами. 

19.Зміст та характеристика процесної моделі управління виробничо-

комерційною компанією. ТОР та контекстна модель ланцюжка 
бізнес-процесів, що визначає зміст діяльності компанії. 
20.Зміст та характеристика процесної моделі управління 
торгівельною компанією. Модель ланцюжка бізнес-процесу 

«Управляти забезпеченням споживача товаром». 

21.Зміст та характеристика процесної моделі ланцюжка бізнес-
процесів 1 рівня «Управляти продажем». 

22.Зміст та характеристика процесної моделі ланцюжка бізнес-
процесів «Фінансове управління». 

23.Зміст та характеристика процесної моделі ланцюжка бізнес-
процесів «Управляти виробництвом». 
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24.Головні терміни та визначення процедури планування. 
Послідовність здійснення фінансового планування з допомогою 

процедури бюджетування. 
25.Зміст та характеристика процесної моделі ланцюжка бізнес-
процесів «Управляти персоналом». 

26.Зміст та характеристика процесної моделі ланцюжка бізнес-
процесів «Адміністрування». 

27. Послідовність побудови ІБД оцінки стану бізнесу. Структура та 
зв’язки в ІБД згідно моделі Р.Нортона і Д. Каплана.  
28.Зміст коригуючих та попереджуючих дій в управлінні бізнес-
процесами. 

29.Методика відбору даних та управління часовою протяжністю 

бізнес-процесів життєвого циклу для виробничої системи. 

30. Характеристика змісту процедури вимірювання, аналізу та 
поліпшення стану системи управління. Попереджувальні та 
коригуючи дії. Зміст управління невідповідною продукцією. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

Список рекомендованої літератури 
1. В.В. Репин, В.Г. Елиферов. Процесный поход к управлению. 

Моделирование бизнес-процессов.-5-е изд.- М.: РИА «Стандарты 

и качество», 2007. –408 с., ил. – (Серия «Практический 

менеджмент»).  

2. В.Г. Елиферов, В.В. Репин, Бизне-процессы: регламентация и 

управление: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 319с.  
3. В.В.Нетепчук. Управління якістю: Навчально-методичний 

посібник. Рівне: НУВГП, 2007. – 134 с. 
4. Шаповал М.І. Менеджмент якості: Підручник, К.: Знання, 
2006. – 471 с.  
5. Ричард.Б. Чейз  “Производственный и операционный 

менеджмент”, М. : Издательский дом “Вильямс” 2001, –704с.  
6. В.А.Лапидус, Всеобщее качество (TQM) в российских 
компаниях, – ОАО «Типография новости» М, 2000, –431с. 
7. Дж. В.Ньюстром, Кейт Девис, Организационное поведение, 
С.Петербург, Питер, 2000, –447с.  
8. Мескон М.Х.Альберт М.Хедоури Ф Основы менеджмента: 
Пер.з англ. М: Дело,1992 –702с.  
9. Г.Р.Кремнев, Управление производительностью и качеством, - 

М.: ИНФРА, 2000, – 256с.  
10. Питер Ф.Друкер, Задачи менеджмента в ХХІ веке, – М.: 

Вильямс,2000, –270с.  
11. Міжнародні стандарти ISO 9000:2007.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


