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Основу діяльності будь-якої організації становлять її ділові процеси, 

або бізнес-процеси, які визначаються цілями й завданнями діяльності 
суб’єкта господарювання. Процеси забезпечують реалізацію всіх видів 
діяльності підприємства, пов’язаних з виробництвом товарів і/або послуг. 
Для кожного виду роботи, що входить у загальний процес господарської 
діяльності, визначені тимчасові характеристики, які визначають її місце в 
загальній послідовності робіт, умови ініціації й час виконання. 

Моделювання бізнес-процесу – це процес відображення суб’єктивного 
бачення потоку робіт у вигляді формальної моделі, що складається з 
взаємопов’язаних операцій. Бізнес-модель – це формалізований опис 
бізнес-процесів, що відображає реально існуючу або передбачувану 
діяльність підприємства [1].  

Метою моделювання є систематизація знань про компанію та її 
бізнес-процеси в наочній графічній формі з тим, щоб в подальшому дані 
процеси можна було аналізувати і вдосконалювати. Моделювання бізнес-
процесів дозволяє проаналізувати не тільки, як працює підприємство в 
цілому, як воно взаємодіє із зовнішніми організаціями, замовниками та 
постачальниками, але і як організована діяльність на кожному окремо 
взятому робочому місці. 

Використовується кілька різних методів, основою яких є як 
структурний, так і об’єктно-орієнтовний підходи до моделювання. До 
числа найпоширеніших методів відносяться: метод функціонального 
моделювання SADT (IDEF0); метод моделювання процесів IDEF3; 
моделювання потоків даних DFD; метод ARIS; метод Ericsson-Penker [2]. 

На сьогодні найвідомішими мовами (нотаціями) графічного 
моделювання бізнес-процесів є UML, ARIS, IDEF (IDEF0, IDEF3 у 
програмній інтерпретації BPwin), BPMN.  

В даний час найбільш широко використовувана методологія опису 
бізнес-процесів – стандарт США IDEF. За допомогою методології 
сімейства IDEF можна ефективно відображати і аналізувати моделі 
діяльності широкого спектру складних систем в різних розрізах. До сімейства 
IDEF відносяться такі стандарти: IDEF0 – методологія функціонального 
моделювання; IDEF1 – методологія моделювання інформаційних потоків 
усередині системи, що дозволяє відображати і аналізувати їх структуру та 
взаємозв’язку; IDEF1X – методологія побудови реляційних структур; 
IDEF2 – методологія динамічного моделювання розвитку систем; IDEF3 – 
методологія документування процесів, що відбуваються в системі, яка 
використовується, наприклад, при дослідженні технологічних процесів на 
підприємствах; IDEF4 – методологія побудови об’єктно-орієнтованих 
систем, відображає структуру об’єктів і закладені принципи їх взаємодії; 
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IDEF5 – методологія дослідження складних систем [3]. 
В даний час на ринку комп’ютерних технологій для моделювання 

бізнес-процесів існує достатня кількість спеціальних програм, що 
дозволяють обстежувати підприємство і будувати моделі. Це такі 
програмні засоби, як Ramus, Business Studio, Fox Manager, BPwin та ін. [4]. 

Аналіз та моделювання бізнес-процесів були проведені на базі 
товариства ПАТ «АЗОТ», зокрема, досліджена діяльність одного з його 
цехів – А-5 з виробництва аміаку. Для відображення функціонування 
діяльності використано програмний продукт Ramus – кросплатформна 
система моделювання та аналізу бізнес-процесів. 

В роботі допомогою програми Ramus побудовано загальну 
контекстну діаграму діяльності цеху А-5, яка зображена на рисунку 1. 

 

 
Рис. 1 Контекстна діаграма діяльності цеху А-5 за методологією IDEF0 
З рисунку 1 видно, що діяльність цеху можна представити 

контекстною діаграмою, на якій відображено вхідна інформація (бізнес-
процеси), механізми, керуючого впливу та вихідна інформація. На вхід 
контекстної діаграми моделювання бізнес-процесів цеху А-5 подаються 
планові завдання (обсяги виробництва), які встановлюється для цеху 
керівництвом підприємства. До механізмів впливу і ресурсів відносяться: 
постачання сировини, реагентів, напівфабрикатів та енергоносіїв 
необхідних для виробництва аміаку; обслуговуючий персонал. Керуючий 
вплив містить у собі; нормативно-правову базу; систему менеджменту 
якості; систему управління охороною праці та навколишнього середовища. 
На виході моделі відображені бізнес-процеси зберігання та відвантаження 
готової продукції (аміаку). 

На рисунку 2 зображений деталізований процес виробництва аміаку 
у вигляді моделі бізнес-процесів за методологією IDEF3. З рисунку 2 
видно, що модель бізнес-процесів за методологією IDEF3, яка описує 
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етапи технологічного циклу виробництва аміаку, складається з декількох 
етапів. Першим етапом є отримання плану виробництва. Наступним – 
підготовка до виробництва, що включає постачання матеріалів та ресурсів. 
Третій етап – це безпосередньо технологічний процес виробництва аміаку, 
який може протікати по різному: під час виробництва можуть виникати 
проблеми технічного характеру, в такому випадку відбувається ремонт 
пошкоджень і підприємство знову повертається до другого етапу; 
проблеми якості продукції – відбувається аналіз методів виробництва та їх 
зміна, і в такому випадку технологічний цикл знову повертається до 
другого етапу; якщо технологічний цикл виробництва аміаку проходить 
без збоїв, то технологічний цикл завершується четвертим етапом – 
зберігання або відвантаження аміаку. 

 
Рис.2 Моделі бізнес-процесів виробництва аміаку за методологією IDEF3 
Отже, моделювання бізнес процесів для цеху А-5 дає можливість 

пошуку шляхів підвищення якості та швидкості виробництва продукції з 
одночасним зниженням витрат, зростанням професіоналізму співробітників; 
підвищенням конкурентоспроможності продукції. 

Головна перевага ідеї аналізу бізнес-процесів підприємства за 
допомогою створення його моделі – її універсальність. По-перше, 
моделювання бізнес-процесів це відповідь практично на всі питання, що 
стосуються вдосконалення діяльності підприємства і підвищення його 
конкурентоспроможності. По-друге, керівник або керівництво підприємства, 
що впровадили у себе конкретну методологію, буде мати інформацію, яка 
дозволить самостійно вдосконалювати своє підприємство і прогнозувати 
його майбутнє.  
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