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ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ НОТАЦІЙ МОДЕЛЮВАННЯ
БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ
Постановка проблеми. Для формування ефективної програми господарської діяльності торговельним
підприємствам необхідно своєчасно передбачати та
оцінювати позитивні й негативні наслідки, відстежувати власні позиції на ринку та зміни у діяльності підприємств-конкурентів, а також розробляти програми
зниження існуючих та потенційних ризиків.
Актуальність дослідження зумовлено необхідністю подальшого вдосконалення функціонування
торговельного вітчизняного підприємства для забезпечення його конкурентоспроможності та сталості, що
пов'язане з процесами налагодження, регламентації,
реорганізації та удосконалення бізнес-процесів. У
зв'язку з цим на підставі існуючої нормативно-правової, теоретико-методологічної і наукової бази [6-15]
вимагають розв’язання проблеми ефективного функціонування підприємств у сфері торгівлі. В цьому ракурсі на перший план висуваються питання забезпечення управління їх бізнес-процесами на підставі їх
моделювання і оцінювання, що дозволяє регламентувати необхідні етапи та процеси розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій та виділення невирішених частин загальної проблеми. До
праць, які розглядають теоретичні й методологічні підходи щодо організації процесів функціонування та
розвитку суб’єктів господарювання у сфері торгівлі
належать роботи таких науковців, як В. Апопій, І. Копич, О. Біла [1], І. Бланк [2], О. Бозуленко [2], Г. Іванов [4], Г. Івасів [6], О. Круглова [5], П. Куцик [7],
Г. Мошек [3] та інші, тому на їх базі варто й надалі
досліджувати можливості покращення функціонування вітчизняних торгових підприємств із врахуванням їх специфіки та можливостей застосування сучасного інструментарію [8-20] щодо прогнозування, планування, управління бізнес-процесами.
Метою статті є дослідження можливостей підвищення ефективності програм планування функціонування торгівельного підприємства на підставі моделювання бізнес-процесів, що дозволяє наочного відобразити всі процеси й етапи діяльності та управління,
встановити існуючі проблеми, визначити ресурси, регламенти, завдання та бажані результати.
Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із
найпопулярніших підходів управління бізнес-процесами вітчизняних та закордонних підприємств є застосування процесного підходу з метою ідентифікації, регламентації і упорядкування їх бізнес-процесів, що за-
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безпечує правильне уявлення про всі процеси та етапи
організації роботи, про розподілення повноважень,
відповідальності та завдань між його співробітниками,
а також про особливості документообігу між різними
етапами організації роботи, підрозділами тощо. Згідно
з особливостями організації роботи торгового підприємства (магазину) управління бізнес-процесами роботи пропонується реалізовувати на підставі сучасних
інформаційних технологій, які дають можливість проведення моделювання бізнес-процесів [10-16] із урахуванням специфіки галузі торгівлі [16-17].
Пропонується проведення моделювання бізнеспроцесів роботи базового торгового підприємства (магазину ТОВ «Альфа ВТД») в стандарті (методології)
функціонального аналізу і проєктування стандарту
IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling)»
[10-16].
Результати моделювання основного процесу роботи торгового підприємства (магазину) завдяки побудові функціональної моделі бізнес-процесу «Продаж
побутової техніки» та її декомпозиції (деталізації етапів процесу на топ-діаграмі) (рис. 1, 2) представлені
як сукупність взаємодіючих робіт або функцій.
Особливістю та перевагою використання стандарту IDEF0, які відмічають фахівці [25-31], є можливість наочної картини та опису етапів модельованого
процесу, що дозволяє графічно відобразити алгоритм
управління та наочно представити послідовність етапів модельованого процесу (рис. 2), при цьому стрілки
зліва відображають завдання та вхідні ресурси, стрілки
зверху — регламенти, вказівки управління та нормування, стрілки праворуч — отриманий результат
(ефект) після трансформації ресурсів, стрілки знизу —
зображують інструменти забезпечення (основні та частково оборотні засоби) та трудові ресурси, задіяні в
процесі.
Отримана бізнес-модель процесу (рис. 1, 2) дозволяє регламентувати бізнес-процеси та дозволяє
отримати наочну модель роботи підприємства [8-18].
Для такого наочного зображення процесів та етапів робіт торговельного підприємства (на прикладі
ТОВ «Альфа ВТД») побудована діаграма його основного процесу «Продаж побутової техніки» (рис. 3) в
системі «Bizagi. Modeler» (https://www.bizagi.com/en/
platform/modeler) — системі моделювання, виконання,
автоматизації і аналізу бізнес-процесів послідовність
дій і подій.
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Рис. 1. Контекстна діаграма діяльності торговельного підприємства (на прикладі ТОВ «Альфа ВТД»)
на підставі методики моделювання в стандарті IDEF0 за матеріалами [10-16]

Рис. 2. Перший рівень декомпозиції контекстної діаграми діяльності підприємства
на підставі методики моделювання за матеріалами [10-16]
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Рис. 3. Алгоритм процесу «Продаж побутової техніки» в системі моделювання бізнес-процесів — «Bizagi. Modeler»
(авторська розробка)
Варто констатувати, що створений бізнес-процес — це «тільки картинка, графічне відображення модельованого процесу, але ще не сам автоматизований
алгоритм дій. Безпосередньо самі відповідальні за бізнес-процес, ролі і бізнес-правила призначаються на
наступному етапі програмування і не залежать від
того, який дизайн ви змоделювали на цьому етапі. Дизайн бізнес-процеса потрібний просто для того, щоб
погоджувати схему роботи з користувачами» [19], далі
пропонується додаткове моделювання контекстної
діаграми та її деталізація в нотації IDEF0 (рис. 4, 5), в
яких потрібно виділити такі управлінські чинники як:
нормативно-правова база, політика та стратегія підприємства, стандарти, правила торгівлі, правила
оформлення товарів та звітів, накази, правила, ТУ,
стандарти і так далі. Інструментами (механізмами) забезпечення роботи торговельного підприємства є керівники та персонал торговельного підприємства,
у тому числі склад, бухгалтерія, юридичний відділ.
Учасниками бізнес-процесу виступають: співробітники торговельного підприємства (на прикладі ТОВ
«Альфа ВТД»), замовники. Співробітники виконують
роботи по обліку та реалізації товарів, оформляють замовлення, звіти та ін.
Наведені контекстні функціональні діаграми
(рис. 3 — рис. 5) відображають алгоритм виконання
необхідних процедур — від оформлення замовлення
клієнтів на купівлю побутової техніки до її реалізації
покупцеві.
Отже, моделі в нотації IDEF0 процесів поточного
стану — «AS — IS» (рис. 4, 5) дозволяють представити
бізнес-процес, його ресурси та алгоритм виконання,
слабкі місця та розробити способи їх усунення в скорегованій моделі «TO — BE» цієї нотації або в безкоштовній нотації бізнес-моделювання «ARIS Express»
(акронім від англ. Architecture of Integrated Information
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Systems) німецької компанії «Software AG» (офіційний
сайт: https://soft.mydiv.net/win/download-ARIS-Express.
html) [20].
На рис. 6 зображено приклад використання
платформи «ARIS Express», який відбиває алгоритм та
ресурси етапів стратегічного планування розвитку
ТОВ «Альфа ВТД», на базі якого можлива додаткова
деталізація цього процесу (рис. 7, 8).
Висновки. Представлена у роботі методика моделювання процесів у різних нотаціях спрямована на корегування, удосконалення або навіть реінжиніринг
бізнес-процесів по критичним точкам процесу завдяки
отриманих результатів регламентації усіх етапів та
процесів підприємства, ідентифікації відповідальних
виконавців та керівників та стосунки і зв'язки між
ними, а також повноважень, функцій, документообігу
у рамках основного бізнес-процесу (для уникнення
дублювання функцій та усунення існуючих недоліків
на усіх етапах діяльності підприємства), що дозволяє
оптимізувати їх, чітко визначити необхідні ресурси,
регламенти, завдання та бажані результати.
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Рис. 4. Контекстна діаграма — функціональний блок «Activity Box» вищого рівня А-0
(так звана модель «AS — IS») (авторська розробка)

Рис. 5. Перший рівень деталізації контекстної діаграми рівня А0 (так звана модель «AS — IS»)
(авторська розробка)

94

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

ЛАТИШЕВА О. В., НЕДВИГА М. В., НАКОНЕЧНА Ю. В.

Рис. 6. Схема стратегічного планування торговельного підприємства (на прикладі ТОВ «Альфа ВТД»)
на підставі платформи бізнес-моделювання «ARIS Express» (Architecture of Integrated Information Systems)
(авторська розробка)
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Рис. 7. Контекстна діаграма IDEF0 бізнес-процесу «Стратегічне планування для вдосконалення
бізнес-процесів» торговельного підприємства (на прикладі ТОВ «Альфа ВТД») в нотації IDEF0
(на підставі рекомендацій у [7, с. 5])

Рис. 8. Перша декомпозиція діаграма IDEF0 бізнес-процесу «Стратегічне планування для вдосконалення
бізнес-процесів» торговельного підприємства (на прикладі ТОВ «Альфа ВТД») в нотації IDEF0
(на підставі рекомендацій у [7, с. 5])
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