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ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНАЛІЗУ
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ
Основна проблема ефективного застосування інформаційних
технологій в сучасному бізнес-просторі в тому, що для багатьох
завдань просто немає готових IT – рішень, а розробка програмного
забезпечення для моделювання та автоматизації бізнес-процесів
іноді занадто складна та вартість її занадто велика для малого бізнесу. Але у світі з'являються та розповсюджуються досить доступні
і навіть безкоштовні програмні продукти, використання яких дозволяє успішно ідентифікувати, описати, змоделювати бізнес-процеси,
дії та роботи з метою їх подальшої оптимізації та удосконалення.
Прикладом такого інструментарію для моделювання бізнес-процесів із простою та зручною і наочною графічною нотацією (мовою) є
стандарт (методологія) IDEF0 безкоштовного програмного продукту «Ramus» (https://ramus-educational.software.informer.com). Цей
стандарт спочатку було названо їх автором – американським фахівцем Дугласом Т. Росом – «Методологією структурного аналізу
і проектування» (SADT – Structural Analysis and Design Technique).
Ramus – сучасний безкоштовний IT – інструмент бізнес-аналітиків у створенні та оновленні систем управління підприємств,
який дозволяє створювати графічні функціональні моделі бізнеспроцесів у редакторі діаграм IDEF0 (англ. Integration Definition for
Function Modeling – техніка моделювання робіт) і DFD (англ. Data
Flow Diagram – модель проектування, графічне представлення «потоків» даних в інформаційній системі), що дозволяє створювати систему класифікації та кодування всіх об’єктів, які фігурують у бізнес-процесах підприємства і погоджувати цю систему з графічними
моделями бізнес-процесів» [2].
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В наших попередніх роботах [1-3] ми продемонстрували
можливості використання функціональних моделей для опису як існуючих бізнес-процесів на підприємстві (так звані моделі «як є» або
англ. «AS – IS»), так й «ідеального стану» – того, до чого треба
прагнути (так звані моделі «ТО – ВЕ»).
Розглянувши наукові праці закордонних та вітчизняних учених з технологій планування та моделювання, слід відмітити, що
накопичено чимало публікацій вітчизняних науковців і зарубіжних
авторів, які присвячено можливостям застосування сучасних ITтехнологій моделювання бізнес-процесів, серед яких необхідно відзначити роботи О. Клепікова [2; 3], В. Репіна, М. Хаммера, Д. Чампи
та ін. [4-7]. Загально прийнятим підходом в цих та інших [4-8] розглянутих нами роботах з моделювання є побудова функціональних
моделей з метою виявлення найбільш слабких і вразливих місць діяльності підприємства.
Однак, на наш погляд, в існуючих публікаціях ще мало уваги
приділяється питанням встановлення і оцінювання перспектив та
переваг впровадження нових бізнес-процесів (процедур, дій) і міри
необхідної зміни існуючої структури організації господарювання,
питанням моделювання можливих варіантів розвитку вітчизняних
підприємств на підставі оцінювання результатів моделі аналізу їх
фінансового стану. Вважаємо, що таке моделювання може стати потужним інструментом визначення «вузьких місць» у процесах управління та господарювання підприємств для забезпечення їх сталого розвитку.
Головною метою цієї роботи є розробка алгоритму моделювання процедури аналізу фінансового стану для вітчизняного підприємства для його можливого покращення на майбутні періоди.
Методологія IDEF0 пропонує побудову ієрархічної системи
діаграм (контекстної діаграми), після чого проводиться функціональна декомпозиція – система розбивається на підсистеми з необхідним рівнем деталізації (декомпозиції) і кожна підсистема описується і аналізується окремо. Для отримання можливості подальшого
ефективного планування заходів покращення фінансового стану
нами пропонується використання структурно-функціональної моделі, для якої вибрана методологія функціонального моделювання
і графічного описання процесів нотації IDEF0 програмного забезпечення «Ramus».
Дане бізнес-моделювання на практиці проводилось у кілька
етапів. На першому етапі будується основний блок SADT-моделі,
тобто будується контекстна діаграма (рівня A-0) основного про179

цесу – функціональної задачі (рис. 1). На «вході» цієї моделі –
завдання щодо необхідності оцінювання фінансового стану підприємства. В моделі використовуються такі інструменти управління як:
нормативно-правова база, звітність підприємства, інструкції, методики й інші вказівки. Механізмами забезпечення є персонал, інфраструктура, технічне програмне та інформаційне забезпечення
(рис. 1).
Після перетворення функціонального елементу «ВХІД» (показується стрілками з лівої сторони функціонального блоку) при дії
елементів «МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ» (стрілки зверху функціонального блоку) за допомогою наявних елементів «МЕХАНІЗМИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» (стрілки знизу функціонального блоку показують необхідні ресурси) отримуємо елемент «РЕЗУЛЬТАТ» (стрілки
праворуч функціонального блоку), тобто в результаті побудови діаграми (рис. 1) формулюється висновок про існуюче фінансове положення підприємства (визначається тип його фінансової стійкості,
виявляються втрачені можливості збільшення прибутку підприємства і причини утворення збитків), а також визначаються усі існуючі ризики та проблеми на підприємстві та можливості їх вирішення для покращення фінансового стану та сталості розвитку.

Рис. 1. Контекстна діаграма SADT - моделі процедури оцінювання
фінансового стану підприємства (рівня A-0) (авторська розробка)
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Інформаційним забезпеченням блоку «МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ» (стрілки зверху головного функціонального блоку) є
дані оперативного, управлінського, бухгалтерського і статистичного обліку і звітності, тобто елементами управління та регулювання (див. рис.1) є:
фінансова звітність – форма № 1 “Баланс”, форма № 2 “Звіт
про фінансові результати”, форма № 4 “Звіт про власний капітал”,
“Примітки до річної фінансової звітності”;
статистична звітність: форма № І-Б “Звіт про фінансові результати і дебіторську і кредиторську заборгованість”, форма № І –
підприємництво, “Звіт про основні показники діяльності підприємства” та інші;
інші аналітичні звіти та документи бухгалтерського, оперативного, управлінського обліку (плани та програми розвитку; бізнесплани, фінансові плани, бюджети, матеріали ринкових досліджень
тощо).
Другим етапом є декомпозиція контекстної діаграми (рис. 2),
що полягає в уточненні загальної функції, сутності процедури оцінювання фінансового стану підприємства, розбиваючи основну
функцію на декілька підпорядкованих їй функцій. Наступним
етапом моделювання є декомпозиція функціональних блоків на
рис. 2, оскільки загально прийнята процедура будь-якого аналізу
згідно [2-3] потребує подальшої деталізації.
Згідно загальноприйнятої практики моделювання [1-3] при
проведеної декомпозиції контекстної діаграми інтерфейсні дуги переходять з контекстної діаграми (рис. 1) на декомпозуючу (рис. 2) з
урахуванням закладеного в них змісту. Крім того, блоки між собою
пов’язуються послідовними діями, що дозволяє наглядно проілюструвати рух інформаційних потоків.
Представлена модель IDEF0 рівня A0 (рис. 2) дозволяє чітко
визначити та регламентувати усі етапи оцінювання фінансового
стану підприємства з метою внесення необхідних змін щодо його
покращення.
Отже, для цього пропонується виконання наступних дій:
1) побудувати на основі експрес-контролю, діагностики фінансового стану підприємства поточну його модель – модель «як
є»;
2) виконати порівняння моделі «як є» з моделлю «як належить»: визначити і сформувати набір діаграм, що підлягають коригуванню; виявити і скласти перелік необхідних змін на даний мо181

мент; сформувати перелік операцій, що забезпечують виконання необхідних змін; послідовно виконати операції із складеного набору;
3) «зафіксувати стан» і/або перейти до кроку 1; повторити дії
1-2.

Рис. 2. Декомпозиція контекстної діаграми процедури оцінювання
фінансового стану підприємства в стандарті IDEF0 рівня A-0
(авторська розробка)
Висновки і пропозиції. Враховуючи усе вище описане, на підставі побудованих функціональних діаграм процедури оцінювання
фінансового стану підприємства з'являється можливість регламентувати усі етапи аналізу фінансового стану підприємства (зробити
наочними та зрозумілими для персоналу процедури документування, аналізу, управління, оптимізації), з'являється можливість
ідентифікувати, описати та регламентувати заходи покращення фінансового стану, планувати ці заходи антикризового розвитку у
майбутньому, ефективно формувати стратегію поліпшення фінансового стану підприємства. Вважаємо, що перевагою запропонованого в цієї роботі підходу щодо використання нотації IDEF0 для
формалізації і опису будь-яких заходів, процедур, як й бізнес – процесів, є те, що ця нотація дозволяє без зайвих зусиль будувати діаграми, які наочно відображують та регламентують послідовність
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дій (етапів). Такі діаграми в нотації IDEF0 дозволяють не тільки
отримати зображення існуючого стану бізнес – процесів, а й встановить можливі «вузькі місця» у будь-яких процесах (для внесення
у майбутньому необхідних змін та проведення подальшої реорганізації бізнесу).
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